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MILJEU En- -m

410

In dit jaar wordt het feit herdacht dat twee eeuwen geleden Jean-
Jacques Rousseau is overleden. Hij is het meest bekend geworden door

.

	

	 een van essays, geschreven als antwoord op een prijsvraag, en waarin
de stelling werd verdedigd dat de Civilisatie, door de aantasting .

:- van de natuur buiten en in de mens, diens geluk niet heeft verhoogd. •
De waardering Van de natuur ten koste van de kuZtuur, uiting van een
eeuwig al voorkomend pessimisme over het lot van de mens, was in de
achttiende eeuw maatschappelijk begrijpelijk. De enorme armoe van
boeren en arbeiders, de moeilijkheden die de derde stand ondervond,
de weergaloze uitbuiting door adel en geestelijkheid van het volk, .
de verwoestende oorlogen.., alles kon worden uitgelegd als een teken
van een ondergaande sociale orde-.
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Tegen deze achtergrond vertolkte Rousseau (die wel een - vertegenwoor-
diger was van radikale'burgerlijke denkbeelden, maar geen revolutio-
nair) een bekend kultuur-pessimisme, heimwee naar een natuurlijke
harmonie, afkeer van de discipline der civilisatie, zowel in het ei-

- gen persoonlijke leven als in de opvoeding der kinderen (men denke
aan zijn "Emile") zodat ook later tal van oppositionele stromingen
allerlei denkbeelden aan Rousseau ontleenden. De emotionele, drift-
matige tendensen in de romantiese literatuur; het gevoel van een-
zaamheid; de benauwenis om een van buiten opgelegde tucht, in neuro-
tiese gevallen (onder andere bij Rousseau zelf) uitlopend op vervol-
gingswaan; de afkeer van de stad en de industrie; het protest tegen -
lustvijandige kenmerken van de beschaving. Veel later zou Sigmund
Freud (en in zijn voetspoor de veel radikalere Wilhelm Reich) er de'
nadruk op leggen dat de kultuur is gebaseerd op onderdrukking van de
natuur, in en buiten ons, volgens Freud een noodzakelijke 'tucht, hoe
bedroevend en misvormend die ook kan zijn. Bij hem ontbrak het cul-
tuurpessimisme-geenszins: men denkè aan zijn studie over 'onbehagen
in de kultuur'. Doch onveranderlijk was het verzet tegen zulk een
situatie, en in elk geval tegen het 'christelijk model' van de sa-
menleving. Inzake de sexuele verhoudingen, de positie van de vrouw,
de opvoeding van de kinderen, de weigering om te geloven op gezag,
de nieuwe ethiek, de emancipatie op alle gebieden van het leven was
de rebellie onuitroeibaar.
Het kon niet uitblijven, dat zulk een weerstand een antikapitalis-
ties en antistaats-karakter kreeg, naarmate de burgerlijke maat-
schappij Werd gevestigd en uitgebreid. Duidelijk zichtbaar was de
invloed van het trousseauIsme l op verscheidene aspekten van het a-
narchisme, waarin het veel radikaler werd dan in de achttiende eeuw
mogelijk bleek. Afkeer van de staat, van het militarisme, van een

. verslavende en natuur-bedervende industrialisatie, van een weten-
schap in dienst van verovering, Onderdrukking en uitbuiting. Bij Ba-
koenin is die invloed van Jean-Jacques gering, bij Kropotkin duide-
lijker, maar zeer sterk bij Tolstoi, die het heimwee naar de natuur
en de verschrikking van de mechanisatie tot uitdrukking bracht als
elementen van de wil, de samenleving te vermenselijken.
Stellig kwam in het verlangen naar 'vrije liefde' en in het indivi-
dualisme van degenen, die de vrijheid der persoonlijkheid voorop

. stelden, ook de verering van de natuur naar voren, de eis tot afwij-
zing van een te sterke onderdrukking van instinkt en driftleven, het
verlangen Om de rede in dienst te stellen van het bevredigen van

- lustbehoeften, en haar niet alleen te beschouwen als instrument van
sociale discipline. Die begeerde levensvreugde ging dan samen met

. protesten tegen aantasting van het landschap, tegen vervuiling van
lucht en water, tegen verminking van flora en fauna. Degenen die
kommunistiese ' kolonies' én zelfstandige 'kOmmunes' stichtten - tot
in Amerika, Canada en Australië toe, vaak onder de invloed van Tho-
reau en -zijn boek 'Walden' - maakten deel.uit van deze libertaire
stroming. Wat dit aangaat is de strijd tegen vervuiling van het mil-
jeu al diep geworteld geweest in allerlei vormen van het anarchisme.
MENSELIJK EN NATUURLIJK GEDRAG

De verhouding van de mens tot de natuur (aarde, water, lucht, flora
en fauna) wordt in feite bepaald door zijn relatie jegens andere
mensen. Het behoeft geen betoog dat het gedrag jegens huisdieren,
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vdgels en allerlei andere l
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nd in meerdere

of mindere mate agressief', 
angstig, wreed of ongevoelig
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	 dynamiese gegevens. O
ok als de natuur niet in gr

ote mate al in de,

-zogenaamde primitieve perio
den - zou zijn vervormd,. gemaakt, mis-

maakt door mensen, dan nog 
zou zij onderhevig zijn aan

 de verende-77:

ringen, die we onder andere door de evolutietheorie
 kennen: aan de

ene kant katastrofes en gevo
lgen van vernietigende kraai

-ten, aan de

andere kant blijken van reg
eneratie en opbouwende leve

nsvormen. Zo

: heeft Kropotkin - in het vo
etspoor van Darwin naast

 de strijd om-

• bet bestaan tussen soorten
 de aanwezigheid gesteld va

n het onderlin-

ge dienstbetoon tussen lede
n Van eenzelfde soort. En d

it niet alleen -

bij mensen, maar eveneens bi
j allerlei dieren, .Terwijl 

natuur en
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gen ontwikkeling kennen, zi
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zo onontwarbaar met elkaar 
verbonden, dat het nooit we

rkelijk
. moge-7

lijk is geweest een scheidin
g te maken tussen maatschapp

ij en miljeu,

. dit laatste beschouwd
. als 'natuurlijke omgeving'.

We zijn ons nu in hogemate bewust van de dreige
nde gevaren van uit-

puttingder grondstoffen, ve
rvuiling Vawde lueht, beder

f van het .

, • water, Verwoesting of aanta
sting ven de aardbodem. Maa

r nooit kan

men dit probleem beschouwen
 zonder het te zien als een

 maatschappe-

lijk"vraagstuk. En het feod
ale en vervolgens het kapit

alistiese sys-

teem is in hoge mate vera
ntwoordelijk voor de gevaren

, die het leven •
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ng, vergiftiging, uitputtin

g, verminking van

allerlei levensbronnen. Aan de .duistere top van de meest b
oosaardige

_ machten staat natuurlij
k het militarisme; het terro
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oeveelheden grondstoffen vo

or de vernie-

tiging van mensen en dieren
, van voedsel en woningen, 
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ting Van het miljeu. En moc
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• en exploiterende klassen is
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chen, burokraten én generaals. Het is Waar dat de staat in een aan-tal gebieden niet heeft kunnen ontkomen aan Vermenselijking, aan so-ciale krachten die een betere toekomst aankondigen, en Waarvan mende realisaties moettoejUichen: het onderwijs, de médiese zorg, demogelijkheden tot ontspanning, een grotere voedselproduktie. Zulkesociale verworvenheden zijn echter niet kenmerkend voor de staat, alis deze daarbij betrokken, maar' gevolgen van een evolutie der ge-meenschap. Het zijn juist de beste blijken van beschaving die be-dreigd worden door gezag en geweld van staten, in hun opperstemachtsontplooiing vijandig aan' het bestaan. Wie dus strijdt tegen .aantasting vat het natuurlijk miljeu, en dit doet terwille van de, menselijkheid (gezondheid, bescherming van het leven, vrijheid') moet .-wel het probleem bezien van de machten, die de staat hanteren en an-derzijds door die Staat beschermd :morden.
ROL VAN DE STAAT

Nu hebben zowel konfessionele als liberale, marxiatiese als anar-chistiese theoretici erkend, dat het de taak van de staat was, de .privé-eigendom van de produktieMiddelen te beschermen. Hét is dus. het kapitaliStiese (of semifeodale) systeem dat de mensheid be-. dreigt. Het is gebaseerd op een fabelachtige uitbreiding van de. techniek en van het produktievermogen, een gevolg van de wil totvoortdurende verhoging van het vermogen der bevoorrechte groeperin-gen, van winst die in kapitaal kan morden omgezet. We laten terzij-: de, dat het mogelijk is dat de staat rechtstreeks kapitalen akkumu-leert en bedrijven koncéntreert in dienst van bevoorrechte kasten:er zijn vormenvan nationalisatie die men geenszins mag verwarrenmet socialisatie. Maar dit is een apart thema, al is het hoogst ak-.Want op dit terrein moet men minstens Weer onderscheid makentussen bijvoorbeeld oliestaten, die geëxploiteerd worden door semi-feodale oligarchieën, en skommunistiese' verzorgingsstaten waarinburokratieën en technokratieën regeren. Overwegend wordt echter deWereld thans ekonomies beheerst door enorme ', internationale partiku-



liere koncentraties van kapitaal, produktieverpogen en vernieti-

gingskracht, welke koncetns ook een doorslaggevende politieke en

.militaire macht hebben. Als het gaat om gevallen van geld en geweld,

of het nu is bij Lockheedachandalen of bij fascisme in Chili (maar - -

het aantal voorbeelden is onuitputtelijk) dan ontmoet men steeds te-

zamen: machtige multinationale ondernemingen, generale staven, ge-

heime diensten, gezaghebbende politici. Het is een sprookje dat in-

de burgerlijke demokratieen (ongetwijfeld in bepaalde zin kulturele

verworvenheden) dit wezen van het kapitalisme zou zijn overwonnen-.

Men ziet het aande talrijke politici, die uit het partikuliere be-

drijfsleven-komen of daarheen gaan, in Nederland niet bij tientallen

maar bij duizenden, als men de twintigste eeuw beschouwt. Men kan

het konstateren aan de funktie van de staat bij de bescherming van

het t.artikuliere,bedrijfsleven, bij het ontwerpen van belastingsys-

temen die gunstig - zijn voor de vorming van privé-vermogens. Welnu: -

.in dit systeem ia de ophoping van macht ' een :verschijnsel, dat

. Slechts mogelijk is door voortdurende en expansieve uitbuiting van

j grondstoffen en aardse hulpbronnen. Daaraan worden de volken onder- .

geschikt gemaakt, die de 'Westerse wereld' (het atlantiese blok,'

versterkt met Japan en Australië) vormen. Daaraan morden de belangen

opgeofferd van twee miljard Mensen uit de zogenaamde Derde Wereld,

die goedkope bodemschatten, aarde en water voor plantages en_ar-

beidskrachten leveren aan de neo-kolonialistiese mogendheden, de

voornaamste beheersers van de wereldmarkt. Deze 'ontwikkelde landen",

beter gezegd technies overheersende kasten., hebben honderden miljoe-

nen veroordeeld tot pauperisme - , want ze zijn rijk door de armoe Van •

4a-'Derde Wereld'. Deze kontrarevolutionáire oligarchieën-hebben

.

	

	 zich uitgebreid over de aardbol, waar ze in Azië, Afrika en Zuid-

Amerika kollaborateurs hebben gevonden in 4e bevoorrechte inheemse

' • feodale kringen. Het verschil tussen feodale en kapitalistiese klas- • •

aen is: uitgewist, doordat de stamhoofden, - vorsteh,-bnrokraten en mi-

litairen van de armste volken zich hebben verbonden met de moderne -

kapitalistiesé bourgeoisie-, en doordat deze laatste een feodaal ka.7. 	-

• rakter heeft gekregen door de geweldige koncentratie van haar macht.

Zonder sociaal verantwoordelijkheidsgevoel, zonder te denken aan -

, toekomstige generaties wordt de aarde geplunderd ten gunste van dui-

- zenden overbodige produkten, ten voordele van de macht van bevoor-

rechte verkwistende 'clans', een zich uitbreidende 'elite' én een- : . -

peraaitaité militaire kaste die zich onheilspellend beeft ,vergroot,

met de massaal verspreide fiktie dat ze 'het volk beschermt'. • •

Indien redding uit deze alarmerende situatie nog mogelijk is, dan •

slechts door kollektieve civiele ongehoorzaamheid en -aktief anti-

militarisme, door vrijheidlievende seeialiaering van de produktie-

middelen._ Gelukt dit niet, dan gaat de uitputting van de bodemschat-

ten in snel tempo verder, wordt de vergiftiging van de atmosfeer nog -

gevaarlijker, en is er in vredestijd al sprake Van chemiese oorlog-

. voering.-..iegen de volken, diehun gezondheid en toekomst bedreigd zien.

:Er is geen fataler laktor dan de machtswellust van degenen, die .

thans het 'militair-industriëel komplex' beheersen. Juist een klein

volk- als dat van Nederland, steeds meer een instrument van interna-

tionale krachten, behoort zich beWust te morden dat zuivering van

bet miljeu slechts mogelijkis door reinigingvan de maatsdhappelij7

'ke verhoudingen. Wie mensen vetacht, veracht ook 4e natuur.

Anton Canstandse -
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. . BIJEENKOMST MAASTRICHT

Op zaterdag 18 maart wordt er te Maastricht een _informatie-dag- met een demonstratief karakter georganiseerd rond de 'aktuelesituatie inde Bondsrepubliek, waarbij met name de astekten vande: rechtsstaat; de beroepsverboden en de rechtszekerheid aan de -
: orde zullen komen ..- 66k naar de Nederlandse situatie-.doorge- ..

-De info-dag heeft plaats in "de 'Kleine Comedié",Tongersestrágt 28a,:MaastriCht:- Net programma ziet er Voorlopig als volgt uit:16t00 - .: 16u45 :;.1Duitse film ovei. beroepsverboden.17u00 - 18u00 : Duits beroepsverbodetkomitee komt aan het woord. -18u00 .L,
18t30 : Muziek "Duitse straatmuzikanten".18u30- 19u00 : : "de rechtsstaat in .het geding" door het medisch-juridisch komitee voor politieke- gevangenen'.19u00 7- 19u30 : de'R.A.F./de situatie vat- de politieke gevange-, nen door het Rood Verzetsfront en het medisch'., „ .

Juridisch kOmitee :Oor politieke gevangenen.:20u00 : .Muziek - : . een Limburgse groep.20u00 21Ü00 : ontwikkelingen in de BRD door Boudewijn Chords:,,231100 21u30 Muziek : -een Limburgse-groep, :21u30 - 22Ü30 : anarChisme/terrorisme-door 'Rudolf de Jong.22Ü30 : afsluiting met het Rusaell-tribunal.
De dag.wotd-Lgeorgániseerd door een groep Limburgse anarCho-so-7cialisten, die ouder 'de naam "Sirkus_Ana" aktief 18. ,

144-12- 17
.
4a nnethue 9Ain r.Maastricht.

-

E ---''i

_

l> , il

-,' -! t_E I AO

..

In dit themanummer over miljeu en macht lijkt het verleidelijk om teschrijven over recht en ekonomiese macht. Maar prakties elke lezerweet of vermoed dat 'recht' bovenal een afgeleide is van 'ekonomie'.Hoe die afleiding zich manifesteert ontgaat menigeen. Daarom is het• goed eens naar enkele problemen te kijken, waarmee vele aktievoer -• ders te maken krijgen. In de eerste plaats wil ik in dit verband• kijken naar een proces rond een miljeu -misdrijf dat niet doorging.In de tweede plaats wil ik iets opmerken over het initiatief tot af-scha
ffing van het Kroonberoep door de 'progressieve' regering Den• Uyl.

Een van de eerste wetten die bedoeld was om ingrepen te plegen alshet miljeubederf de spuigaten uit dreigde te lopen was de Hinderwet(1875; 1952). Ondermeer omdat deze wet zich vooral koncentreert ophet individuele bedrijf en omdat de eisen van milieubescherming toe -
6



namen, was deze wet niet meer toereikend
 om naar behoren in te grij-

pen . Rond de jaren zestig brandde er e
en miljeu-wettenproduktie los

die een nieuwe deeldiscipline in de rech
tswetenschap nodig maakte.

. . Het 
emiljeurecht' deed zijn intrede. Daaronde

r vallen Wetten als

Kernenergiewet (1963); Wet verontreinigi
ng oppervlakte water (1970),

Wgt verontreiniging zeewater
. (1975). Deze nieuwe wetten gingen zich

inplaats van met het individuele bedrijf
 bezighouden met de bedreigde

:miljeufaktor (lucht, zeewater enz.). E
gn- van de specialisten op dit

gebied wijst 'in dit verband op de ont
wikkeling van 'hinderrecht'

naar 'miljeurecht' (1); Terecht wordt d
oor hemde-opmerking gemaakt

• dat allerhande bestaande mogelijkhed
en tot het indienen van schade--

vergoeding niet interessant zijn: Voorst
anders van het langs deze

. weg oplossen van miljeuprOblemen laten
 mét het afkopen van miljeu-

, aantasting daarmee objektief onaanvaardb
are situaties voortbestaan -

,-inplaats van ze te bestrijden. Deze mog
elijkheid vergroot namelijk

de kans dat de
- belangen

-van de industrie et de ekonomiese groei 
voor-

, rang krijgen boven die van de burger-
bewoner en diens nakomelingen.

-

De kriminoioog Hoefnagels heeft daarom, 
samen Met een bestuursjurist

en toen nog geen PvdA-gekommiteerde van R
ijnmond, -een miljeustatuut

voor överheidsfunktionarissen opgesteld 
(2). Dit miljeuatatuUt trekt

het 'plegen 
.van miljeuschendende aktiviteiten in de 

strafrechtelijke

sfeer;
Enkele jaren geleden is het. de bedoelin

g geweest dat er een proef-:

proces zou komen. Het miljeustatuut zou 
als basis-daarvoor dienen.

Een verantwoordelijke wethouder Van Rott
erdam had toegezegd dat hij

aan dit proces als 
!verdachte' , zou deelnemen. Totdat hij

 het statuut

. onder ogen kreeg. Het Werd hem duideli
jk dat het in het proces tot

een veroordeling zou. komen. Dit was een 
reden voor hem om zich terug

te trekken. Het proefproces heeft nooit 
plaats gevonden: Geen enkele

' andere topambtenaar bleek bereid te zi
jn om mee te doen. .

Deze ervaring mag leren dat bepaalde vor
men van milieuwetgeving

 niet tot stand zullen komen: Teveel top
mensen uit het

.politiek-bestuurlijke en indUsttféle we
reldje zouden dan strafredh

. telijketelevante handelingen plegen; De
 vraag Waarom zeker type

.

wetgeving niet uit het parlement rolt la
at zich technies als volgt

beantwoorden: er zal geen meerderheid in
 de Kamer 

.voor te vinden

zijn, Het. is overigens de Vraag of anarc
histen zouden eigen dat er

een strenge miljeuwetgeving werd opgezet
. Het . probleem kan beter ,.

: aangepakt worden -van de produktiekatt. Z
olang da

..ár geen zicht op be-

staat zal strafwetgeving een onvolkomen 
antwoord blijven en blijken,

dit nog afgezien van
- de bezwaren tegen het noodzakelijk aanw

enden

van het repressieve apparaat,:van de staa
t dat dit niet zich mee zal

brengen. Dit is een kant van het problee
m waarover in eigen kring

maat eens nagedacht moet worden. Waarom 
het voorlopig gaat is da

t op

dit moment het recht vooral . 'juristenrecht' is, dat me
er ten dienste

staat van het 
. .' systeem' -dan van mensen. Het juriste

nrecht wordt dan

ook ingezet om de kapitalistiese organisa
tie zo storingsvrij. moge-

. lijk te laten funktioneren. Onder kapíta
listiese organisatie wordt

- hier verstaan het opzetten van een organ
isatie die zich primair be-

zighoudt met de Ontplooiingsmogelijkhede
n van het kapitaal, en de

-

ontplooiingsmogelijkheden van mensen
. als--een daarvan afgeleide ziet.

: Het 'juristenrecht' weerspiegelt deze or
ganisatie-wens zodanig; dat

Alét alles wat de kapitalistiese
. organisatie in zijn werking bemoei- .

tracht glad te strijken. In de sfeer van
 de ruimtelijke orde-
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- ning wordt daartoe bijvoorbeeld uitgegaan van een ideologie waarbij: ptojektontwikkelgars en :
.-automobielindestrie Zijde spinnen (3). Deze- optiek heeft er mede toe geleid dat het tot voorstellen: is gekomenom het Kroonberoep in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wet RO) afge schaffen.

• KROONBEROEP .

Voordat in detail wordt getreden-, dient duidelijk te zijn wat onder.-'kroonberoep' wordt verstaan. Kroonberoep betekent letterlijkroep op de kroon'. N.De kroel/ is het topnivo in het landsbestuur teat. de koning(in) onder uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van: minis-ters handelt: De Kroon. laat zich adviseren door een andere top-in-stantie, de Raad Van State. .Die Raad Van State is verdeeld in een- . aantal afdelingen. Twee afdelingen zijn hier van belang. De ene isde afdeling Geschillen van bestuur, de andere is _de afdeling Recht-. -spraak. In de Wet go is geregeld dat iemand die het niet met .eé
g
 be-stemmingsplan eens' is tot bij 'de Kroon in beroepkan gaan.. Dat- de Kroon gerichte beroep gaat voor advies naar de Raad van State. -Deze laat het advies opstellen door de afdeling Geschillen van 'be- -stuur -. Die afdeling verriCht'een'vorm Vee 'rechtspraak', ook -"admi--.:uistratief beroep' genoemd.'

2 'In de juridiese wereld heet de Kroonberoépmogélijkheid een verwor-venheid :met betrekking tot de rechtszekerheid- en rechtsbescherming.Dit wil zoveel zeggen dat de burger door een misschien niet 'onaf- -hankelijk' dan toch wel . 'afstandelijk' kollege zijn geschil met deplaatselijke (eh provinciale) overheid nog,eens'afgewogen ziet..:- Dat 'de wetgever het Kroonberoep als een rechtsheachermende verwor- • -
-
venheid erkent, blijkt mede uit de -opgenomen beroepsmogelijkheden in-.de recente miljeuwettee, 'die alle tot de Kroon reiken. Het dieet met .: argwaan lek -eken te worden waarom nu juistuit eenmiljeuWetals de Wet .RO-, die in ruimtelijke zinmogelijkheden geeft tot. miljeubewaking„ -het Kroonberoep wordt gehaald. Die argwaan komt overigens uit Ver-. schillende hoeken.
Egn daarvan' is»de-eocielistiese vakbeweging (de FNV), die betoogtdat het Kroonberoep moet blijven. Met de voor het Kroonberoep in . de: plaatekomende inspraak-procedure .komt de rechtszekerheid voor de bur-ger op de tocht.te staan. Uit de hoek van de ministeries verzettezich alleen de PvdA-minister voor miljeuhygi gne. De overige minis-teries vonden de wijziging wel plezierig. De afschaffing van het : -Kroonberoep krijgt daarmee zijn eateembeveatigend karakter op mi-- -- nisteraereivo: De. jurist J.M. Kan heeft-Ook moeite met de.afschaf7. .fieg (4) -. : Hij ziet het als waardevol dat . er zodanige juridiese ga-rendes worden geboden aaneen ieder, dat 'onredelijke' beleidsb&-slissingen niet zullen worden genomen .: Natuurlijk is het helemaal devraag wat redelijk of Onredelijk is. Feit is dat Menig natuurgebied- dat ten dode stond opgeschreven omdat er zonodig een asfalttapijt. uitgerold moest worden, of- bmdat Nate-soldaten - er met tanks doorheen- moesten crossen, nu met behulp van een gewonnen Kroonberoep er rela-tief ongeschonden bij ligt. -
Maai, zullen de voorstanders van het afschaffen van het Kroonberoepzeggen, in de plaats van let Kroonberoep komt een verbeterde in-spraakmogelijkheid. pit is nu juist het foute in de konstruktie, zobetoogt de Raad Van State in haar advies m.b.t. "deze kwestie. Het is- -- niet mogelijk ongestraft (naar gijn maatschappelijk effekt gezien)..
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: rechtsbescherming te v
ervangen door itapraak Vóiíraf, d

ie vrijblij-

vender is. Een procedure met veel
 rechtswaarborgen omkleed, wordt 

nu

afgeschaft omdat 'slagvaardigheid'
 in beleid moet_ tegevieten, aldus

de Raad yen State, dié daar de ke
rn van het 'juristenrecht' mee

bloot legt. Dienen van de kapital
istiese organisatie staat voorop!

De hiervoor genoemde mr. Kan ziet
 in die verbeterde inspraakmoge-

lijkheid op zichzelf onvoldoende 
argument voor de bedoelde vervan-

ging. -Hoewel Kan die zelf niet a
anvoert zijn Voor-diens opvatting

goede gronden. Stel bijvoorbeeld 
dat een verbeterde inspraakproced

u-

re in de gemeente tot een betere 
plan opstelling leidt inzake het

-

: bestemmingsplan. Dat kan alleen m
aar betekenen dat er minder beroe

-

pen bij de Kroon komen. Als dus e
en betere inspraakprocedure tot

grotere effektiviteit in de plann
ing

: leidt-, dient die inspraak goed

geregeld en niet het
: Kroonberoep afgeschaft te worden

.

RECHTER IN EIGEN ZAAK : •
-

. Hoe stelt het wetsontwerp de nieu
we werkwijze voor? Door een beter

e -

inspraakprocedure zullen de burge
rs reeds vanaf het begin bij de

ontwikkeling van het bestemmingsp
lan worden betrokken, zodat zij h

un

invloed kunnen aanwenden.. Blijve
n er mensen met problemen aangaan

de

- zo'n plan rond lopen, dan kunn
en deze in twee fasen in beroep g

aan.

- Eerst gaan zij bij degeffieenter
aadln• beroep tegen het ontwerp-b

e-

stemmingsplan; daarna kunnen zij t
egen een afwijzing van hun bezwaar

 .•

bij Gedeputeerde Staten (de Provi
ncie) in beroep gaan. Op die mani

er

wordt door het ministerie van Rui
mtelijke Ordening (5) voorgesteld

dat mensendrie instanties hebben
 om te ageren 

..(inspraak, gei
-agente-

raad, gedeputeerde staten). Vo
-or individuele gevallen blijft be

roep

, op de Kroon open (bijv. in onteigenings-procedures). En waar iem
and

'rechtstreeks in zijn belang íg a
angetast' is het Arob-beroep moge

-

lijk. Een dergelijk beroep dat pl
aatsvindt bij de afdeling Recht-.

- spraak van de Raad van Sta
te kan niet worden ingesteld tege

n beslui-

ten van algemene strekking. De ui
twerking Van een bestemmingsplan 

is

als zodanig aangemerkt (B). - Het zou te ver voeren hier nader op 
in

te gaan. Beter is het
. de algemene argumentatie van het

 Ministerie

van Ruimtelijke Ordening tebekij
ken. - -

'Tegen bestemmingsplannen kunnen 
uiteenlopende bezwaren worden ing

e-

diend. Uiteindelijk bereikt 15% v
an die bezwaren de Kroon. Toegege

-

ven wordt dat het niet de onbelan
grijkste plannen zijn waartegen b

e-

, roep wordt- ingesteld. Betoogd wo
rdt dat degenen wier bezwaren zic

h

richten tegen het beleid, de 'pol
itiek bezwaarden', het Meest ge-

diend Zijd met een verwerkingssys
teem waarin die: bezwaren zo vroeg-

mogelijk..kenbaat kunnen worden: g
emaakt. Daartoe is de inspraakproc

e-

dureaangewezen. Gemeenten zullen
 verplicht

: worden een soort parti-

cipatie-verordening Vast te stell
en, waarin de wijze is geregeld

waarop dé bevolking bij de voorbe
reiding van een bestemmingsplan

wordt betrokken.
-

Rond de tijd dat dit wordt gepubli
ceerd, ziet- -oök het advies van

-

de Raad van Advies voor de Ruimte
lijke Ordening publiekelijk het

.

licht. Uit dit advies is ondermee
r op te maken dat er sprake is va

n -

' een 'inspraakmoeheid' en een 'not
amoeheid'. Het is dus een gunstig

tijdstip om inspraakprocedures te
 lanceren! Los van deze ironie

wordt in het geheel niet overwoge
n dat de beleidsvaststellend_e' ge-

meente als beroepsinstantie tegen
 het ontWerpbeatemmingsplan in fe

i-

te rechter in eigen zaak is. Hetz
elfde geldt voor de provincie. In

- 9
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let _algemeen Zal het zo zijn dat het bestemmingsplan, als .uitwerkingvan het 'streekplan' moet Werden opgevat. Het streekplan wordt .door.- - de provincie opgesteld. Ook-het . dagelijks bestuurskollege.teerde Staten), wanneer zij in tweede instantie..bezweardén ontvangt- .kan rechter in eigen zaak zijn. Hoewel git niet in alle gevallen fu-nest hoeft te zijn, lijkt het riet onredelijk te verlangen dat tenbehoeve van de rechtsbescherming een afstandelijker kollege de zaak .. nog eens doorneemt. Dat kollege is in dit geval, de Kroon.• Sommigen -Zullen het 'wellicht vreemd vinden dat vanuit deze hoek, dit- geluid te horen is,. Zo vreemd heeft dit niet te zijn. Een beperkt.• - literatuur-enderzoek't-0 kunnen uitwijzen dat anarchisten niet uit-eenlopende deelopvattingen .(waaronder hier Proudhon, Bakoenin en dehedendaagse Solneman werden gerekend) het belang van een :'neutraal'of 'onafhankelijk' rechterlijk kallège niet hebben anderschat,.Inte- ,'gendeel.- Dat rechtspraak in hun socialittiete maatschappij een -ande-re funktié 2Q11 hebben dan ze nu gebruikelijk in de bestaande Maat-,,schappij heeft, doet daar weinig aan af.. Nog: leven we in déze maat 'schappij, 'en de zaken die voorhanden zijn om bijvoorbeeld rechtsbe-scherming enigszins bevredigend te laten funktioneren, zijn het be- ---.: schermen waard. Om die reden is het goed de argumentatie voer de-af-schaffing van het kroonberoep van ex-premier pen Uyl te beluisteren.- THEATERFORTIE,
' • : •Uit een analyse van-enkele . honderden gevallen is Den Uyl geblekendat bezwaren tegenbestemmingsplannen vaak door: de verbaal meest be-: gaafden, de machtigen, de- tijken worgen ingediend. Wilde hij somsliever dat Stotterende doMmerikken met:diè . bezwaten kwamen? Mag de• tegenmacht zich ook wapenen! Of is het alleen Den Uyl 'geoorloofd OM'over eenoratories vermogen en . een te beschikken?Ten tweede weet Den Uyl uit eigen-gemeentebestuurderservating dat.bezwaarden vaak woningbouwplannen tegenhielden die voor de zwaksten .- in de samenleving Waren opgesteld. Indien dit zo is,- waarom werd er., dan geen wetsvoorstel ingediend dat de Wet p.0 zodanig wijzigde dat_ dit bezwaar kon worden ondervangen tonder daarvoor het 'Kroonberoep -- af te schaffen? Die wetgevende . arbeid.wat zeker te zwaar? Ten derde,- Waar Den Uyl uit zijn geméentebettUurderservaring put, kan ik dit -gelukkig in dit geval - ook doen. En dan zie ik zijn partijgenoten.(wat ook mijn partijgenoten zijn) enige nieuwbouwwijken . ontwikkelen -(waar ik Mij tegen'Vetzet) waar woningwetwoningen nauwelijks eenPlaats krijgen. Wel wordt er in een -polderlandschap; dat van -socia7; listieSe gemeentewege in een werVingsfol ger voor tandartsen om zijn':pracht - rerecht-.- wordt geroemd; een bouwmassa gerea1iseerd-he7-staande uit ongeveer 80% eengetinskoopwoningen (premie, en vrije-sektor) met . een bebouwingsdichtheid van 34 woningen per ha, 'pat is.- natuurlijk geen efficient grondgebruik, Maar daar werd bok niet naargestreefd. Een van de doelstellingen is om de geronselde tandartsen• voldoende niet- :ziekenfondspatiënten te bezorgen. Uitdrukkelijk wordtin het programma van bouweisen -immers opgenomen dat voor de,midden-- - .et hogere inkomens wordt gebouwd! De lagere inkomens zijn Onder ge-'

H. bracht in_bouwmassa'.-s_van 60 tot 150 -woningen per ha. Dit te zamenwordt dan verkocht als socialistiese bouwpolitiek, en het is"déZe'politiek' die door eenandere partijgenoot van Den wi- een 'taan-daar is genoemd (7). Op rijksniVo_gezeteniaDen Uyl vergeten wat. Op gemeentenivo plaatsvindt'. .
. 10 - r
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Maar er 1,S meer. Door middel van ee
n ingezonden brief heeft M.-van

• Ztylen in De Volkskrant (17.12,77) Den U
yl laten weten dat bij het

•doen van enig onderzoek hem gebleken zo
u zijn, dat slechts een be- -

perkt deel van wat hij 'rijk en machtig'
 noemt behoort tot de.indie-

ners van bezwaren bij de Kroon (33%). H
et aantal zakenwaarin deze .

groep gelijk krijgt beslaat 43%. Een grotere groep van indienets

van bezwaren komt uit de niet-rijke en o
nmachtige sektor (44%).

• Het percentage gevallen waarin die groep
 het gelijk van de Kroon aan

haat zijde krijgt bedraagt 44. Voor een 
niet onaanzienlijk aantal

gevallen uit de maatschappelijke groep v
an de niet-rijken en-onmach-

tigen blijkt het Kroonberoep de laatste 
strohalm te zijn, waaraan

zijzich nog kunnen vastklampen. Terecht
 meent Van Zuylen, dat juist

de 'rijken en machtigen' nog wel andere 
manieren en wegen kennen om'

hun zin te krijgen. Wordt de gedachte nu verde
r bepaald tot hetgeen -

• in ruil voor de afschaffing van het Kro
onberoep wordt aangeboden (de •

inspraakprocedure) dan valt daar tenslot
te het volgende over te. zeg-

• gen,
De inspraak-procedure gaat uit van bet v

ertrouwen dat in ambtelijke

ptojektgroepen de - burgers een dusdanige invloed kunnen heb
ben -dat

recht gedaan wordt aan hun eisen en verl
angens. Mijn raadservaring

• wijst in een andere richting. Alleen zak
en - die technies ingepast

- kunnen worden, en waarop de ambtenar
en zelf niet waren gekomen wor-

den dankbaar meegenoten- Politieke parti
cipatie doet Zich voor als -

de mogelijkheid .van 'amateurs' (burgers
) om zich met het spel Van de

' 'beroeps' (ambtenaren) te bemoeien (8). 
Is dit spel uitgespeeld, dan

wordt er een stuk opgevoerd in de gemeen
teraad. De staatsrechtsge-

-

, leerde Donner, dezelfde vanhet dri
emanschap dat de Lockheed/Bern-

hard affaire onderzocht, dus iemand Van 
onverdachte huize, vraagt

zich af of de vergadering van de volksve
rtegenwoordiging nog dient

Als openbaar diskussieplatform, waar bur
gers hun fundamentele keuzen'euzen •

afgewogen zien? 'Dat hij in zijn antwoord
 inplaats van over platfOrm-

.funktie' over 'theaterfunktie' spreekt i
s kenmerkend 'genoeg. -

Het Kroonberoep wordt ingewisseld voor e
en theaterfunktie. Et wie

treden , allemaal op? Ook weer die 'rij
ken en machtigen' Van Den Uyl,:

die hij -en in somtige
. gevallen'misschien volkomen terecht-7 het

- recht ot beroep bij de Kroon wil ontnemen
. Maar uit een onderzoek

naar bewonersbetrokkenheid bij het gemee
ntelijk bestuur (in een  .

nieuwbouwwijk van Rotterdam) blijkt dat 
bijv. 28% -Van de mensen

(bijna de 33% van Van Zuylen) een opleid
ing op bet tivO van hoger

beroepsonderwijs/universiteit had, waarm
ee Den Uyl's -argument op

losse schroeven komt te staan. Te meer w
aar bleek dat de midden-

klasse-gerichtheid lij het vormgeven aan
 politieke participatie

(inspraak) en de betere uitgangssituatie
 van bepaalde groepen aan

• die participatie er toe leiden, dat de g
ewenste resultaten ongelijk

Verdeeld werden. Den Uyl mist dus het ef
fekt van wat hij zegt te

willen bereiken, en hij bewerkstelligt d
at meer dan voorheen pro-

-

	

	 jektöntwikkelaars en'-automobielindustr
iè daarbij zijde kunnen spin-

nen.
:Thom Holterman - • -

: NOTEN
-

•

•, (1) J. Witzen, Bouwstenen voor miijeure
cht in Het miljeu van onze-

samenleving; BussUm, 1970. Wie uitgebrei
d over het miljeurecht gein-

- formeerd wil zijn kan terecht bij mr. C. Laffibe
rs,.Miljeurecht; De-

- - . •• 11 -
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venter, 1277. (2) G.P. -Hoefnagels, Twee concepten,Van criminele po -:Zitiek. Een miljeustatuut; in Milieu en recht; Utrecht, :1973 (3) . H.Bakker, De . kortzichtigheid van de planologen; in HP aug; 1977. -, . (4) Mr. J.M..  Kan, Vervanging van Kroonberoep door, Arob-beroep; DeGemeentestem no 6. 467 (1977) (5). MVO 12.12.77 -(A 2360 (6) Mr. C. de
-. Gooi jer, Enkele notities na één jaar Wet Administratieve rechtspraak• • overheidsbeschikkingen (Wet arob); De Gemeentestem no 6481 (1977)(7) M. van den Berg, De politiek van het ruimtegebrek; in Naar een -. • socialistiese gemeentepolitiek; Deventer, 1974. (8) A.J. van Gils,Effekten van politieke Participatie; Erasmus Universiteit Rotterdam;1976. . :

zE L)GE En,\ ‘p
• n, „., ,E

•-

Sommige zeer slecht gemotiveerde linkse kritiei in het westen hebbende konklusie getrokken dat hee.l. de ekologiese krisis maar een samen-zwering is van'het grootkapitaal. Welnu, Op het ogenblik dat dei mens• op de maan stapte, werd het zwaVelgehalte s in een industriae voor-•- stad van Chièago , drie keer hoger dan de toterantiegrens. Het regendeop die dag en alle bladeren in die stad 'zijn Van de bomen gevallen.
- Ze Zijn Van de_bomen gevallen zowel voor de grootkapitalist als 'oorde arbeider. Er is geen verschil en het-persPektief dat dit zich opgrote schaal kan herhalen....., is een perspéktief'dat het grootkapi-taal niet met vreugde vervult. Het is een Objektieve :ontwikkeling,die gevaren voor het overleven Van de-mensheid in zich houdt".:• Het is duidelijk dat de ekolngiese krisis geen onderscheid maakttussen kapitalistiese heren en socialistiese knechten, eh de 'tiese ekónoom Mendel van wie deze woorden afkomstig Zijn ziet maar.
- één mogelijkheiclom aan die dreigende•aljeukatastrofe te Ontsnap7,pen: decentralisatie van de samenleving ofwel kleinschalige gemeen-schappen.van - produCenten en konsumenten die zichzelf beheren. "Dat • .is . het'schema van een kotmnnistieSe maatschappij, zoals ze Marx et' -' Engels voor ogen zweefde", zegt Mandel. "Wanneer je elke vorm vanmachtsdelegatie wil uitschakelen, moet je tot zulke kleine geMéen-echappen komen. Ik denk dat wij daartoe zullen komen. Op dat gebiedbestaat er tussen anarchisten en marxisten geen verschil Dat is een- samenleving lzonder staat, zonder centralisatie, zonder logge, grote - « .

I • lichamen waarin alles geschoeid is op een schaal, waarop mensen zich• tèchtstreeks zelf in hun levensproces kunnen bepalen". .(l)Zonder twijfel is het door Mendel geschetste.maatschappijmodel het e-7 .	•nige alternatief om de ekolágiese krisiS - die sinds de publikatie•. van het Rapport aan de Club van Rome ii1-1972 bekend verondersteld -- mag worden - te bezweren, maar Zijn Verwijzing naar Marx en Engels. is tegeltecht. misleidend. Volgens Engels diende het socialisme op. 12 •
.•

. •
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een reële grondslag geplaatst te worden (2) en die grondslag was

-juist de werkelijkheid van het industriële kapitalisme zoals dat . 	-

zich in de vorige eeuw ontwikkelde. De samenleving die Marx en En-
- gels voor ogen moet hebben gestaan, was een grootschalige, eenvormi-

ge en . gecentraliseerde moloch, en Wel om de doodeenvoudige reden dat

dé expanderende grootindustrietot niets anders kon leiden '. Het is

dan ook weinig verwonderlijk dat Lenin het socialisme later opvatte

als "het staatskapitalistiese monopolie, aangewend ten bate van het

gehele Volk". (3) Zoals het evenmin verwonderlijk is dat de sovjet-

bnrokraten de mate van Socialistiese vooruitgang nog immer meten aan

het aantal rokende fabrieksschoorstenen. - Want niet de marxisten, -

maar de door Marx en Engels 20 bekritiseerde utopistenen anarchis-

ten waren er pteéds -van doordrongen dat een socialistiese samenle-

ving nooit het spiegelbeeld van de kapitalistiese werkelijkheid zou-

kunnenzijn..

' GRENZEN AAN DE GROEI?

Ekologie is een wetenschap die , ongeveer een eeuw oud is. 'Eko' ia

afgeleid van het griekse woord 'oikos' (huis) en dat geeft aan dat

de ekologie, die van oorsprong een hulpwetenschap van ..de biologie

was, tegenwoordig Wordt opgevat als de studie van de mens en andere

' levende wezens in relatie tot hun natuurlijke omgeving, het miljeu.

Het gaat 'de ekologie om natuurlijk evenwicht, ot harmonie tussen

mens en natuur. Wanneer gesproken wordt over ekologiese krisis, be-

doelt men dat het natuurlijk: evenwicht fundamenteel wordt bedreigd .

:

	

	 en Enzetsberger vat die krisiatheorie elsvolgt samen: "De geindus-

trialiseerde samenleving brengt ekologiesé • tegenspraken voort die

binnen afzienbare tijd tot haar eigen ondergang moeten leiden". (4) - -

Uit een dergelijke definitie blijkt zonneklaar dat de ekologiese

_ krisis nooit met uitsluitend technologies e Middelen is op te lossen,

zoals :van Ondernemerskant -vaak wordt gesuggereerd. De samenstellers

van de Blueprint for Survival zeggen daarover: "Zelfs al zouden. me

- technieken kunnen ontwikkelen die weinig Miljeuverontreiniging ver-

oorzaken zonder dat zij gelijktijdig de ekonoMieSe groei tot staan

brengen, zelfs dan zouden we na enige tijd toch weer met dezelfde-

' miljeuprbblemen te kampen hebben, maar ditmaal zonder de middelen

om deze aan te pakken". (5) -
- Maar bok de veel geprezen -'grenzen aan de groei' -zijn slechts in

schijn een oplossing en wel in twee opzichten. Allereerst ia - het -

een onmenselijke keuze, zolang twee derde van de wereldbevolking

onder het bestaansminimum leeft. "Er kan nu Wel gezegd worden";

meent Mendel terecht, "dat stilstand van de groei gepaard moet gaan

_Met een radikale en Mondiale herverdeling van rijkdommen. Maat wie
-:-gelooft nu werkelijk dat zo'n internationale herverdeling ' in het
kader van, een kspitalistiese ekonomie op de grondslag van partikU-

'

	

	 lier eigendom en onder ' de voortdurende dwang van de marktekonomie

zal plaats vinden, wanneer een dergelijke herverdeling zelfs binnen

de geindustrialiseerde'_kapitalistieae landen al nooit geplaagd is?"'

(6) Detweede reden dat 'grenzen aan de groei' geen alternatief -

:voor ekonomiese expansie is; ligt besloten in bet wezen van de ka-

pitalistiese produktie, die immers gebouwd is:op : permanente

-

winst-

groei. Eh buidat die winstgroei in de praktijk alleen mogelijk ia
bij toenemende produktie, is erbinnen het kader van het kapitalis-

tiese prodliktiesysteem geen enkele ruimte voor een dergelijke oplos-
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sing. Dat er momenteel toch sprake is van stagnerende produktie. heeft vanzelfsprekend niets te maken met een ekológiese verantwoor-delijkheid en alles met een ekonomie g e depressie,
«- DE UTOPIE ALS "HARMONIEMODEL" - •

•: Als de uitputting van energiebronnen en andere:grondstoffenyoorra-,den, de vervuili g Van lucht, Water en bodem en endere verstoringen• van het ekoiogies evenwicht dan te wijten zijn aan het kapitalistje-se troduktiesysteem, - rijst de vraag of een socialistiese samenle-ving die dreigende míljeukatastrefe zal kunnen keren. Het antwoord • .daarop luidt bevestigend, mits we ons maar realiseren dat het kapi-talisme geen louter ekonomiese grootheid-is:en het onteigenen van depröduktiemiddelen volledig ontóereikend is om het verziekte miljeute kunnen genezen. Het bewijs van die onmacht is te vinden in de . Zo-7genaamde aocialietiese landen,, waar weliswaar geen individuele kapi-taalbezitters bestaan, maar-de .etaat als grootkapitalist niet anders -• optreedt dan de ondernemers in andere geïndustrialiseerde landen.Het gevolg daarvan ia dan ook dat die landen evenzeer met Miljeuproblemenmorden gekénfronteerd ala de atlantiese wereld. Zelfs al zouden de• grond, de fabrieken, : de machines en 'de transportmiddelen- merkelijkgesocialiseerd worden, dus onder beheer van de gemeenschap en niet• van de staat 'gesteld worden, dan nog blijft de ekologiesé krisis. • .• voortduren. Want voor het oplossen van die krisis zijn • heel wat mee• veranderingen nodig dan een gewijzigde eigendomavorm van de produk-tiemiddelen.
De opvatting dat de kepitalistiese produktiewijze yervangen Moet •worden door een fundamenteel andere manier van produceren -, sluit aan. bij de<ideeën - die de eerste moderne socialisten :- de utopisten -daarover hadden. Utopies socialisten als Owen en Fourier (ca. 1810) : Izagen om zich heen de ingrijpende gevolgen van de toen nog jonge-in-düstriële revolutie. Hun 'opvattingen van socialisme werden daaromgekenmerkt. door een afwijzen van de gecentraliseerde wijze van pro--duceren.-_De industriële produktie, - die verstedelijking tot gevolg- had (en verpaupering van het volk) leidde volgens hen tot vernieti- .• ging van- de natuurlijke harmonie. Hun antipathie tegen febriekaste7. • den en machinale-ptoduktie,liep parallel aan hun verzet :tegen de. '-uitbuiting van het proletariaat door individuele kapitalisten en de .toekomstige socielistiese maatschappij stelden zij zich voor als eenlendelijke-agrariese, Waarbij ook het ambachtelijk produceren eenbelangrijke plaats zou innemen. Vandaar dat zij ,en hun vagelingen •- -.grote betekenis hechtten aan het experiment met produktie-associa-ties. De kOöperaties van Owen en de phalanseères van Fourier waren •- -overduidelijk pogingen om te komen tot de universele' harmonie tussen_ mens- en natuur, die door de kapitalistiese industrialisatie steeds -verder Verstoord zou worden. ,' Buber heeft erop . gewezen dat deze utopie, opgevat als een lierstrbk-urering van de maatschappij hier-en-nu, ia voortgezet door de anar-chisten en met name door Proudhon, Kropotkin en Landauer.(7):Hoewel Proudhon zich inzijn in 1840 verschenen studie over de ei- - • 'gendom afzette tegen de opvattingen van Fourier over bet gezin, had .hij toch onmiskenbare sympathie voor de idee 'van de produktieve - as-sociatie.(8) En in zijn latere werk Schreef hij met veel liefde overhet landelijk leven Uit zijn jeugd.(9) Sterker nog dan bij. Proudhonkomen We bij Kropotkin :het pleidooi voor .een integratie van landbouw



en industrie tegen als alternatief voor de onmenselijke gevolgen van
:- _de kapitalistiase industrialisatie (10) .en ook de duitse anarch6-so-

aialist Landauer schreef in 1909:.. Het socialistiese dorp met Werk-
plaatsen en dorpsfabrieken, met akkers, weiden en tuinen, met groot -
vee, klein vee en pluimvee.:.., dit is het enige begin van een werke-
lijk Socialisme dat onsnog ip overgebleven". (11)

EKOLOGIE ALS MAATSCHAPPELIJK KRITERIUM . -

• De anarchisten . is vooral van matxistiése kant verweten dat hun idee-
- ën over produktie kleinburgerlijk en teaktionair of op zijn minst

romatieS en wereldvreemd zijn-. Het anarchisme keert zich volgens die
-opvatting tegen 'de vooruitgang' die de techniek in het algemeen en -
de-industrialisatie van de produktie In het bijzonder tot stand ge- -

, -.brachr - hebben. Het is de grote verdien ste van de amerikaanse anar-
chist Murray Bookchin.aangetoond te hebben dat de grOndbeginsalan
van Anarchistiesé organisatie overeenstemming vertonen met ekologie---
se wetten. , •
Ekológi -e wordt door Bookchin opgevat als socialeekologie. Dat houdt
1in-dat instituties niet alleen beschouwd -moeten worden op hun socia-
le funktie, paar evengoed :ori hun betekenis voor de natuurlijkeomge.-
ving van de Mens.. Op diemanier vinden we voor de beoordeling van de
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samenleving een nieuw kriterium voor het beantwoorden van de vraag •naar de menselijke'bijdrage - aan,het instand houden vanhet evenwichtin de natuur. Enerzijds meent_Bookehin is de ekologie van belang om-dat die wetenschap waarschuwt voor een verregaand ingrijpen van de,mens in de natuur; anderzijds laat de ekologie ons Zien dat er een• aantal fundamentele principes zijn die een samenleving in acht dientte . nemen. De ekologie is volgens Bookchin dus niet alleen van zoveelbelang omdat het-een kritiese wetenschap is, maar evenzeer vanwege rhet vermogen tot rekonstruktie en dat aspekt van herstruktureringbrengt ons - mits konsekwent doorgevoerd - op het terrein van het á-narchistiese denken over sociale verhoudingen. "Samengevat luidt de. kritiese boodschap van •de ekologie: als we de natuurlijke yerschei-• denheid verminderen, vernietigen we de eenheid van de natuur, haarsamenhang, de kracht die haar harmonie en stabiliteit 'verzekert', de• .

	

	 kracht die voor blijvend evenwicht zorgt-; en watzelfs nog belang-rijker is, we bewerkstelligen op zo'n manier een absolute teruggang -in de ontwikkeling van de natuurlijke wereld, -die Ahet miljeu moge-, - lijk ongeschikt voor hogere vormen van leven taakt. Samengevat luidt• de rekonstrUktieve boodschap van de ékologie: als We de eenheid enstabiliteit van de natuurlijkewereld willen verbeteren, deze met:elkaar doen overeenstemmen, moeten we de verscheidenheid in standhouden en beVorderén"..(12)
: Zowel in omvang als in betekenis kan geen enkel voorbeeld uit hetverre verleden de vergelijking doorstaan met de plunderingvan de natuur, zoals die heeft plaats gevonden gedurende het indus-triële tijdperk, vooral na de tweede wereldoorlog. Vroeger was hetplunderen van de natuut een lokaal verschijnsel, nu gebeurt het opwereldomvattende schaal. en Bookchin is van mening dat de daardoor- ontstane verátoring van het evenwicht tot een totale ontwrichting.

	

	 van onze maatschappij moet leiden. Die verstoring heeft de mens ove-rig~ tiet slechts in de natuur te weeg gebracht, maar ook in zijn:. Sociale :verhoudingen. "Wanneer we voor een ogenblik alle morele o-verwegingen terzijde schuiven en het materiële kader van de samen- •leving onderzoeken, moeten we noodzakelijkerwijs onder de indruk ra-. - ken van de ongelooflijke aan- en afvoerproblemen die zij verplichtis om op te lossen...Daardoor: is de last die dit type verstedelijkte 'en gecentraliseerde Samenleving aan ieder gebied in de wereld oplegtgiganties groot". (13)

HET BEGINSEL VAN DE VERSCHEIDENHEID - -
De ekologie leert ons dat verscheidenheid (diversiteit, differentia-tie, variabiliteit) de allesomvattende maat voor positieve ontwikke-ling is. "Vooruitgang", aldus de enige jaren geleden dVerleden .en-gelse anarchist Herbert Read, "wordt gemeten aande mate van ver-' scheidenheid in een samenleving -. Als het individu deel uitmaakt vande massa, zal zijn leven bekrompen, saai en werktuiglijk zijn. Alshet individu echter op Zichzelf staat, met ruimte en mogelijkheid- voor afzonderlijk handelen ., zal hij weliswaar Vaker onderworpen zijnaan toevalligheden, maar kan hij, :zich tenminste ontplooien en uiten"• - (14) Ook Bookchin beschouwt yerèèhtidenheid als het fundamentele be-ginsel van vooruitgang en die noodzaak tot verscheidenheid dwingt .ons tot : een radikale herstrukturering van de samenleving Wanneer we hetekologiese -principe van de verscheidenheid op de maatschappij toe-passen, zullen we die maatschappij 013

-. -regionale schaal moeten orga-niseren. Het principe van de verscheidenheid dwingt ons tot decen7.
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ttalisatie Van de samenleving en wel omdathet principe van de ver-
scheidenheid uitsluitend in kleinere maatschappelijkeeenheden te-

- realiseren is. - -
Bookchin geeft als voorbeelden van decentrale produktie de landbouw .
én de energie. Door,de grootschalige en -industriële aanpak van voed- .
selVoorziening en energievoorziening is het ekologies'evenWicht ont-
wricht en is het individu voor zijn belangrijkste levensbehoeften
volledig afhankelijk geworden van instituten die hij niet meet di-
rekt kan beinvloeden. Objéktieve argumentatie voor decentralisatie

-

	

	 behoeft echter niet beperkt te blijven tot landbouw en enrgiebrop- -
nen. De juistheid Van Iet argument zo snel mogelijk tot decentrali-
satie over te gaan, kan ook aangetoond worden aan de hand van hét
vervoersprobleem: Door de verstedelijkte struktinir van dé samenle-
ving,.de scheiding tussen stad en platteland, van wonen en werken en
de daardoor ontstane behoefte aan massaal transport van metsen en ^
góederen is het sociaalekologies evenwicht evenzeer verstoord ge-

.. raakt. •
' Zoals Read benadruktdat het beginsel van de verscheidenheid de ba-

sis van de politieke filosofie van het anarchisme vormt, beklemtoont
• ,

	

	 Bobkchin dat de bit dat beginsel voortvloeiende noodzaak. tot decen-
tralisatie en kleinschaligheid de praktiese toepassing Van

.
 hetanar-

chisme als organisatietheorie is. Anarchistiese maatschappijordening, •
. zegt Bookcbin, is een absolute voorwaarde om het ekologiese principe
van de verscheidenheid in onze menselijke samenleving te verwezen-
liïken. "Het kan niet voldoende benadrukt worden dat de anarchistje-
se grondslagen van een evenwichtige gemeenschap, een direkte demo- 	 .
kratie, een menswaardige technologie en een gedecentrállSeerde maat-
schappij - dat die rijke libertaire begrippen - 1.

1.iet alleen wense-
lijk, maar ook noodzakelijk . zijn.'Ze behoren niet slechts tot de
grootste visie op de toekomst van de mens, ze vormen nu de voorwaar
den tot zijn overleven. Het proces van sociale ontwikkeling heeft die
begrippen vanuit een ethiés en subjektiéf kader overgebracht naar

, een ptakties en objektief kader"'.(15)
Rans Ramaer

NOTEN • .
. .. .(1) E. Mandel, Dialektiek van de groei; p. 73,7.5,76 (in: grieis in

-- de ekonomiese .theorie; Nijmegen, 1973). (2) F. Engels, De ontwikke- •
ling van het socialisme van utopie tot wetenschap; Nijmegen, 1971;
.p. 46. (3) W.I. Lenin, -,De dreigende catastrofe en hoe men haar moet
keren; p. 311 (in: Keuze uit zijn werken, deel II; AMsterdam, 1950.).

. (4) H.M. Enzensberger, zur Kritik der politischen Ökologie; p. 2
- (in: Kursbuch.33; Berlijn, 1973). (5) Blauwdruk voor overleving

• (Ned. vertaling); Amsterdam, 1972; p: 10: (6) 'Mandel, p. 67. (7) M.
guber, Paden in Utopia; -Utrecht, 1972; p. 26. (8) P.J. Proudhon,
Qu'eSt-ce que Za propriété. Parijs, 1966; P. 266 ev. (9) G. Wopdsock -
Anarchism; Harmondsworth,. 1962; p. 102. (10) Zie mijn artikel in De 	-.-
As nr. 28 (Kropotkin). (11) Buber, p. 69. (12) M. Bookchin, ECology 	-

. and revolutiönary.thought; p. 76 (in: Post-Scarcity AnarchiSm; Lon-
den, 1974). Riervan'is zojuist ook een nederlandse lertaling-,ver-

- schenen, opgenomen in de bundel Ekologie & anarchisme (zie de boek-
: besprekingen elders in dit nummer)_. (13) Bookchin, p. 62. (14) H.

-

	

	 Read, The'philosophy.of anarchism; p. 37 (in: Anarchy and order;
Londen, 1974). (15) Bookohin, p. -69.
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: IC; CERRICORIUM

•• ,

Autoriteit kan beschreven worden als de overeenstemming omtrent het'terrein van Zeggenschap 'Van een individu of groep. :. •
Betreedt een buitenstaander dit terrein, dan ontstaateen koMpetentie-strijd, tenzij de binnendringer duidelijk tekenen - van onderworpenheid .

. vertoont, Lange tijd is het terrein van zeggenschap uitsluitend alge-bakend geweest in de ruimte: grondbezit was de duidelijke en ondubbel- I :zinnige grondslag van autoriteit.. 
Het lag verankerd in een natuurrecht met diepe biOlogiese wortels,
vermenselijkt . in geformaliseerde eigendomsverhoUdingen.-ydor.mensen 	. .is degrondslag van autoriteit al lang niet meer uitsluitend dat wat
men lezét, maar vooral ook wat men. bezit: het . "Mobiel territorium". dat men met zich-meedraagt als men verhuist en dat men verdedigt te-
gen eenieder die zich eraan vergrijpt.

, • Tot ditmobiele territorium behoort ook de "geestelijke bagage" die..: men zich verworven heeft, die mek eventueel exploiteert als kapitaal,
• goed,. en die evenzeer tot koMpetentiestrijd aanleiding geeft zodra

. .anderen zich begeven op het terrein; Waarvan men Zegt: "Hij is een
autoriteit o dat gebied". De geheimtaal en hokuspokits- van diverse -

. wetenschappelijke Vakgebieden. ,dienen in feite om het territorium on-
toegankelijk en de autoriteit onaantastbaar te maken.
Niet alleen op het ekonomiese en kulturele vlak zijn territoria 'afge-
bakend in eigendamsverhoudingen en koMPetentiekodes, maar ook :ot> het

. politieke vlak in de vorm van bevoegdheden en maChtsverhoudingen.:Het
terrein van de bevoegdheid of macht is nooit onbeperkt, het is meer-- -
of minder duidelijk 'afgebakend in "posities" die door wisselende indi-
viduen "bezet" worden in een sociale struktunr die • door voortdurende .,
schermutselingen vorm krijgt. -Aan de grenzen van, deze individuele ter-

- ritoria, die niet zelden gen ruimtelijk -symboliese uitdrukking hebben, •
. vinden voortdurend krachtmetingen -plaats ' waarbij. de grenzen-w-ordel). verplaatst of bevestigd. : S : -

•

Die krachtmetingen tussen verschillende autoriteiten gadete slaan In -•
- het perspektief.vat de territorialiteit is een ware vermakelijkheid.

Het duidelijkst is dit waar te .nemen in zakelijke vergaderin&O .. Niet -
alleen de plaats (hoofdeind of zijkant , van de vergadertafel), maar .. 	-Aook de toegestane spreektijd symboliseert het territorium dat -door ."
eenieder ia verworven, •
De diergedragakundigen (ethologen) zijn het er niet over eens wat de
gemeenschappelijke grondslag is Van de verschillende funkties van het
territoriale ' gedrag bij verschillende diersoorten, en misschien kan.
ik Vanuit de gesublimeerde territoria van mensen terugtedenerend daar-- over enig licht laten schijten. Bij sommige diersoorten heeft het
territorium een sexnele funktie: de mannetjes - zijn alleen potent en

. • aantrekkelijk Voor de wijfjes wanneer zij een territorium hebben dat
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. tgri opzichte-van . andete. mannetjes weten te verdedigen. Buiten de
.

	

	 arena waar territoria :wotden'afgebakend zwerven impotente mannetjes
. rond die schijnbaar geen sexuele driften hebben en dus ook geen nage-

slacht. Hier heeft bet territorium kennelijk een funktie Voor de na-
:

	

	 tuurlijkeeelektie; Bij andere Soorten speelt het territorium een rol -

in de geboorteregeling. Het territoriumgedrag heeft een afstotende

funktie, hethoudtde paartjes op een zodanige afstand van elkaar dat
de exploitatie van de voedingsbronnen in de direkte omgeving van het
paar op 4-é meest ekonahiese wijze kan geschieden; én overbevolking

.

	

	 wordt voorkomen. Ook hier zwerven buiten het bezette gebied individu-

en rond die een marginaal bestaan leiden en elk territorium dat door .
: de eventuele dood van bezetters vrij komt, onmiddellijk opvullen.

Deze funktie heeft het grondbezit bid mensen heel duidelij k ook in de - .
europese middeleeuwen gehad. De beste gronden werden geëxploiteerd.

• door gemeenschappen met één of andere hechte eociale sttuktuht, waar, .

binnen de grond al of niet eerlijk, in kommunaal (esdorpen) of feo-

. daal (hoforganisatie) verband', Werd verdeeld. Het geboorte-overschot

. -van deze gronden verdween in huurlegers; het klooster werd keuter,
• zwetver,: marskramer: of minstreel, en leidde een marginaal bestaan

.

	

	 totdat de-opleving van de handel in de late middeleeuwen nieuwebe-

staansbronnen aanboorde en hen opving in de- eteden die den ontston-

den. Dit leger van marginale-individuen 'heeft weinig gesthiedenis. ^

• . gemaakt, maar hetwaren "ellendigen" in de taalkundige zin van het

. Woord: "uitlandigen" .

- . ROUTINES ' -

De herkomst van woorden biedt trouwens meer aanknopingspunten tot eet

beter begriP:Van territorialiteit bij Mensen, als men de gedachten-

gang volgt van Jóst Trier; aangehaald in de inleiding van de Vries.
Trier verklaarthet ontstaan Van woorden .uit

, de werkzaamheden van de .

primitieve Mens in het bos , dat hij in bezit ham door hakken, kappen; ,

snijden, kloven, : vlechten, binden, -afrukken,' scheuren, harken, Sprei-:
den enzovoort. Ven belang is hier de -groep woorden ge Verwijzen naar
het omheinen van een stuk grond: tuien, omtuinen, tuin, town en ding;

dingplaats, geding, dinghoofd, maat mijns inziens- ook hor (vlecht-

werk), horde en behoren. E gt.' van de bélangtijkete-woordhistoriese.,
verwantschappen in dit verband is echter die nissen winnen; wonen,

. Wennen en wanen, of winst
., gewoon, gewend, verwaand.

Wonen is niet zonder meer verblijven, hét verwijst ook naar een toe-

etend waarin de bewoner zich goedschiks of kwaadschiks-een-plaatS in ,
'ziin miljeu (niet alleen het natuurlijk-miljeu, maar bok in het mil-

:jeu rvan zijn soortgenoten) verw6rVen
. heeft, het verwijst naarwinnen;

• en naar onoverwinnelijkheid op eigen terrein, verwaandheid', pronk-

zuat, kortom: . territorum-Waaraan . is de Zelfbewustheid en pnkwets- •
baarheid van de bezetter van een territorium, die "raadselaChtige

-

	

	 vermeerdering van krachten energie" bij organismen die zich .een
territorium verworven hebben

., te danken? Waarom verliest de buitén
staander het gevecht, waarom zinkt hem de moed In de schoenen op en-

-, derffians territorium, bij konftontarie met de bezetter, 4e bezitter
.-ven dat territorium, wat brengt hem daar tot Ondetworpenheidsgedragi •
Waaraan is de omslag te wijten die een Vechtteaktie . doet veranderen.
in ' eenvluchtreaktie? Wie dit begrijpt, begrijpt het autoritaire .

• gedrag én bet bndergeschiktheidsgedrag, van binnenuit; uit zijn
. biologiese:wortels, eh al is dat dannog Meer het halve verhaal; het
.- is een noodzakelijke helft. '
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Het antwoord is eenvoudig, op het banale af: op het eigen terrein
staat men sterker, omdat men eraan gewoon, gewend is :(wennen heeft, verwantschap met een oudsaksigch woord dat "tot zich trekken" bete-' - kende), omdat men het ként als achtergrond van levensnoodzakelijke ^routines. En dat komt 4e doelmatigheid van deze routines zeer ten -
goede (ga maar eens koken in andermans keuken). Thuiswedstrijden
wint men gemakkelijker, niet omdat er éán of andere mysterieuze -'kracht uitgaat van eeneigen territorium, maar omdat van het eigen
territorium geen sinjalen uitgaan die twijfel zaaien bij het kiezen
van te volgen routines.
Daardoor zijn Sleutelsinjalen zoals de aanwezigheid van een indrin-
ger duidelijker als ondubbelzinnige "deblokkerende prikkel" herken-- baar. Een geschikte Prikkel deblokkeert een doelmatig gedragsreper-
toire dat - aangeleerd of aangeboren 7 klaarligt in het organisme om
geaktiveexd te worden zodra de situatie 4e sleutalsinjalen uitzendt .waarop het organisme reageert: :De ethologie houdt zich voornamelijk
bezig met de studie w g lke éleutelsinjaleh nu precies een bepaald ge-
dragsrepertoirebij een bepaalde Soort tevoorschijn roepen'.
Hoe Meer "ruis" de omgeving bevat, des te weifelender wordt de 17e415.-_tie, en ars twee strijdige sinjalén worden ontvangen, kan een geheel
niet in de situatie passende routine Worden ontplooid. De bezetter .
van een territorium schakelt. alle ruis in zijn omgeving uit door ge-
wenning, of zelfs door "inlijving", door het leggen van een "web van
vertrouwdheid" (Hillenius) over zijn omgeving. Het uitzetten van
geurmerkeh bij verschillende diersoorten is een vorm Van inlijving

:dia niet alleen voer de afschrikking. van Soortgenoten dient, of voer
' de aantrekking van een levenspartner', maar obk- voor de eigen ori gn-. tatie en ordening van verwachtingen.

Binnen deze gewone, afgebakende wereld die het territorium biedt,
kan het sinjaal van een langskomend wijfje bij, het mannetje, of eenlangskomende prooi bij beide, op 4e meest doeltreffende wijze geda-
kedeerd worden voor de routines vanparing of achtervolging. Tegen
de achtergrond van "gewone" informatie kan iedere deblokkerende

,- prikkel voor levensnoodzakelijke routines ondubbelzinnig herkend
worden; In "-zijn territorium bereikt een organisme een informatie-
evenwicht met zijn Omgeving, waarin elke ongewone kans of dreiging

, opvalt en op de meest efficiënte wijze benut of bestreden kan worden.- "Rust en orde" is daarom de eerste funktie Van het territorium en •het eerste streven -van elke autoriteit, teneinde de ongestoorde af.-
wikkeling van de dagelijkse gang van zaken op de meest -efficiënte
wijze mogelijk te maken. Rust en orde worden niet in de eerste
plaats bedreigd door leden van een ándere soort die andere bronnen
exploiteren, eventueel op hetzelfde terrein, maar zij worden vooralbedreigd door de leden Van dezélfde soort: 4át zijn de potentiële
konkurrenten ., omdat zij per definitie gelijksoortige belangen 'hebben:Rust en orde zijn _geen absolute begrippen, zij zijn afgestemd op Iet
individu of degroep - die ze handhaaft; het zijn de randvoorwaarden
van de levensnoodzakelijke routines vah dit individu,of.deze groep,'en alle-onruat.en wanorde die geen invloed op déze routines hebben,-
wordén niet als aantasting van rust en orde. ervaren. Rust en orde- „zijn de kontraVerm van deze routines .; en dienen alleen om de exklu- •
sieve invloed en doeltreffendheid Van de bezetter te garanderen.  -In deze zin zijn rust en orde kenmerken van het leven zelf, dat zich
door de celwand afschermt van de wanordelijke buitenwereld, opdat de
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levensnoodzakelijke processen Zich in de juiste volgorde, volgens,
• een erfelijke wetmatigheid ongestoord kunnen voltrekken. De Celwand

,--weert af en selekteert ., en dat is ook wat de bezetter aan de gren-
zen van zijn territorium doet: hij weert . af wat zijn routines ztu.,

- kunnen onderbreken en hij laat toe wat zijn gedragsrepertoires niet
stoort.

- Soortgenoten zijn potentiële ordeverstoorders, maar zij worden niet -
af geweerd als zij onderworpenheidsgedrag vettonen of een bijdrage

. aan.deze.toutiges leveren -.(wijfje), als ze de bezetter niet "V-oor •

. de voeten lopen" eg zich tiet van zijn exklusieve rechten meester
: maken.- Zij stellen zich dan"gehoorzaam" op en lopen de kans d l te

worden van het-tetritoriut dat tot de bezetter "behoort", zij dienen
: zich "behoorlijk" tg.gedrngén, en worden "horigen" 'Onder zijn . auto-

riteit. Zij maken deel, uit van de rusten orde van-de,bezetter'en
worden als zodanig door hem verdedigd,. •

, GEVESTIGDEN EN BUITENSTAANDERS

' De andere helft Van het verhaal is de menselijke kant. Mensen zijn
, geen dieren, zij. beschikken over een vermogen dat ik in navolging.

van Harrison c.s. "conceptueel vermogen" noem: "Het vermogen om een
- reeks van handelingen teoverzien, waarvan alleen de eerste direkt .

: uitvoerbaar is". : . • -

Dat maakt het , de mens mogelijk in zijn levensnoodzakelijke routines -
- andermans aktiviteiten te integreren. Het taakt taakdeling mogelijk .

én kombinatie van basiatoutinás tot hnndelingenreeksén die tot veel
verdergaande en grotere verscheidenheid aan resultaten leiden dan .. '

--. vastliggend gedrag bij dieren. Het maakt aktiviteiten mogelijk die  •
' op zich niet in 'een behoefte voorzien, - doch alleen in een reeks Van
handelingen zinvolzijn: .. de zogenaamde "interfunktionele" áktivitei-
ten (de Jong). En daartoe behoort de handel, het maken van gereed- .
schappen, het ontwikkelen van kapitaalgoed, maat ook het handelen
ter Wille van "de lieve vrede". 'Dat laatste is de grondslag van in--

. : timidetie en uitbuiting. • . ,
*. Wat dieren in hun territorium niet is gelukt, daattoe blijkt demens

.- in staat. De menselijke bezetter. laat zijn horigen deelnemen aan
_ zijn eigen, gedragspatroon en wordt daardoor in staat gesteld veel
▪ - grotere territoria te beheren dan voorzijn eigen overleving nood-

zakelijk is. De natuurlijke ruimtelijke beperkingen van 'het terri-,
„

	

	 totimt die door de eigen spierkracht én energie van een individu,.
werden gesteld, zijn daarmee verbroken, zonder dat de van nature

▪ aanwezige expansiedrift ..in het territoriale gedrag Van individuen'
evenredig wordt verminderd.

, Een voortdurende en ongebreidelde expansie op veel grotere schaal
- dan het individuele nivó van, enkele toevallig dominante enkelingen

.

is daardoor mogelijk gemaakt, en kan alleen worden beeindigd door de
: ongehoorzaamheid der horigen die evenredig met de expansie van en-

kelen, terrein verloren hebben. -
NU hoeft een territorium niet altijd door een individu bezet te wor-
den:-de bezetter kan : ook een groep zijn dié.in.hiet7-feodaal vertand

-

	

	 samenleeft én de taken naar eVenredigheid; kommunaal, verdeelt, Een
-. dergelijke groep laat echter zijn rechten gelden zodra een andere
'groep zich op zijn territorium vertoont: er ontstaat een machte-
strijd tussen gevestigden én buitenstaanders die dikwijls tot uit, J.
buiting.bfachterstelling van . dttieuwkomers leidt, h6e :demokraties

„
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Ittsg, . .
de reeds gevestigden Ook onderling hun Zeggenschap verdelen. Ziedaarvoor bijvoorbeeld "De gevestigden én de buitenstaanders" van-Norbert Elias. . ' • , - :. .In het begin Van -dit artikel is al betoogd dat de autoriteit bij, mensen niet meer door grondbezit wordt bepaald, maar veeleer ab- .- .: strakte zaken als eigendom, kennis en macht. Kapitalisme-is een .. Scheefgegroeide spruit in de verdere ontwikkeling van territoriali-teit bij mensen: de kapitalist laat anderen toe op zijn eigendom,het kapitaalgoed, met het vooropgezette doel zich van bun routines. .' te bedienen. Kapitaalgoed kan beschouwd worden als een territorium--, dat optimaal geschikt gemaakt is voor routinematige aktivitéiten.- De kapitalist kan daarbij , zozeer van zijn eigendom vervreemden, dat - ..-, de horigen zich,uit bittere ekonomiese noodzaak overigens, mgár dan • ...de bezitter vereenzelvigen met het bedrijf. Een bedrijfsbezetting -heeft dan ook náást, of juist dóór Zijt direkte ekonomiese en poli-tieke betekenis, een gevoelsmatig7-biologiese betekenis. De territo-riale betekenis van de arbeidsplaats blijkt wel uitigkde veelal ge-' bruikte uitdrukking voor ontslag: "op Straat komen steen". Dá eigen-. dom (het- eigendomsrecht) is 'hier volkomen abstrakt en vervreemd van -._ hát eigendom, het kapitaalbezit, dat door de bezetters verdedigd'wordt. -' : • . . - ' . --' Voor de eigenaar is de eigendom nog slechts een som gelds', een ge-- tal dat een hoeveelheid ekonomiese Zeggenschap symboliseert; die -:. bij kan vermeerderen door hem op de juiste plaats- aan te wenden, of- voor eigen behoeftenbevrediging gebrliken. Voor de arbeider is hetbedrijf niet alleen Zijn bron van inkomsten, het is pok zijn plaats ._ of positie in d&maatschaPPeIiike struktuur, - een territorium dat hijzich bij de sollicitatie heeft gewinnen, Waaraan hij gewend, gewoon- .geraakt is, waarop zijn waan, zijn hoop gevestigd is; de situatie inwisselwerking waarmee hij zijn routines'en : zichzelf heeft gevormd:.
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Behalve deze benadering van het territoriale gedrag ven binnenuit,
waarbij - de expansie van het territorium door de bezetter voortdurend -
op de voorgrond trad, moeten We nu het territorium ook van buitenaf -

. bekijken, en daarbij speelt de inperking, terugwijzing en plaatsing
- van hetindividu door da andereneenbelangrijke

:In het openbare en zakelijke leven is een voortdurende neiging Mensen
' te "Plaatsen”, in hokjes in .te delen, te stigmatiseren, en daarmee

. -zo' mogelijk :uit te rangeren, "weg te promoveren", in een onschade-
lijke-positié te manoeuvreren. Er wordt Ook verwacht dat men "zijn -

'

	

	 . plaats weet", "zich niet ot andermans terrein begeeft", "Zijn be-
voegdheden niet -tebuiten gaat". Een eindeloze reeks van ruimtelijke

, voorstellingen wordt gehanteerd om de Sociale sttuktuur in zijn on-
derdelen af te bakenen.

' Specialisering is één van de belangrijkste fundamentele . maatschappe-
lijke processen die voortbouwen op wat biologies in de mens voorhan-
den is: de behoefte aan een eigen terrein, optimaal geschikt voor de

.eigen routines. Specialisering heeft echter ook het uitwendige as'
pekt van het territoriale, gedrag, waardoor ten eikaar zijn plaats
wijst, de macht verdeelt; al of niet om te heersen (verdeel: en - •
heers)- -
De "ritst en orde" terwille van de eigen routines op het eigen terri-
.tórinm: .vindé . zijn noodzakelijke tegenhang in hetregelen van ander-
mans gedrag, de zekerheid omtrent de plaats van anderen, en de sta-
bilisering van verwachtingen naar buiten, het verzekeren van aanvoer -
en afvoer:: Het is imme rs ekonomies . van essentigel belang te kunnen-
rekenen op anderen.
Boven dat ekonomiese aspekt' verheft zich een geheel van-verwachtin-
gen, normen, Waarden, afspraken, tegels, verbodsbepalingen, procedu-
res, kortom kultuUr, die' de uitwendige zekerheid moet garanderen.
Dat geheel schept de randvoorwaarden voor de eigen specialistiese
routines en de daarvoor noodzakelijke rust en orde binnen het eigen -
territorium.
Specialisering schept een-afhankelijkheidsrelatie' tussen de rust en-
orde op het eigen_ terrein én de rust en orde in-de grotere sociale
struktuur. Dat verklaart in grote lijnen het onderworpenheidsgedraG
het konformisme aan regels en bepalingen van gespecialiseerde indi-
viduen, zelfs al wordt dat niet door een' machthebber die'let geheel
tot zijn territorium kan rekenen afgedwongen. -
Het wordt echter vrijwel altijd toch afgedwongen, zij het niet do -Or --

: één enkele duidelijke machthebber, maar door eeg kollektief van au-
toriteiten.dat de macht over het geheel in voortdurende schermutse-
lingen onderling verdeelt, in - een proces dat "politiek" heet en in
principe overbodig en onmenselijk is, omdat het de 111~en waarover

- ' macht wordt uitgeoefend wordt,tot . "dingen" maakt, deel van het tér-
, ritorium (pawns in their game):, -

'Aangezien Mensen in staat zijn reeksen van' deelroutines, "taken"-
duS;te overzien en te delegéren, - zijn zij in staat om in bi grar- •
chiese verbanden samen te werken. Dat: proces Vindt dan-veelal plaats -
"onder verantwoordelijkheid" van één autoriteit, die de deelt-aken- - 	-

' delegeert aan lagere autoriteiten die hetzelfde doen totdat men aan -
- • een -laag van "machtelozen" komt die geen menselijk territorinm ter

- .beachikking lebben om de frustraties die van boven komen, naar bene- '.
.-. dente kunnen afreageren, -
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: Deze frustraties komen Voort uit het feit dat men als ondergeschik-te moet leven én werken binnen het territorium en het geheel aan ge- -, dragsregels van de autoriteit. Mep krijgt als ondergeschikte dus een
, Schijnterritorium toegewezen, aangezien de- eigen invloed aan alle: -. kanten is ingeperkt
Een hiërarchiese machtsordening richt de behoefte aan territorium.(invloed, macht) op de ondergeschikten. Wanneer men door anderen• overheerst wordt, kan men zijn -behoeften aan invloed nog 'slechts .-

	

	 bij zijn ondergeschikten verwerkelijken. De onderste laag van de-
hi'èrarchie echter, hégft geen ondergeschikten, anders dan het niet-
menselijk materiaal of (in militaire situaties) de vijand. Dat ver- - -'klaart bij soldaten in hun hararthies Verband de wil tot doden, bij:arbeiders de Wil tot produktie, maar ook de wil tot voortbrenging
van kinderen bij vrouwen die leven ie een situatie van mannelijke
overheersing.
Kinderen bevinden zich in een biëtarchies geordende samenleving .dikwijls in de positie van de onderste laag, eh worden daardoor in. de opvoeding gevormd tot ideale "gepolariseerde" elementen (likken' naar boven -, trappen naar beneden) voor het systeem waarin deze pola- .risatit gevormd is: zo houdt het hi grarchiese systeem zichzelf in'

	

	 stand! Werkeloosheid betekent in dit perspektief het ontberen van
invloed en identiteit; het betekent vervreemding en machteloosheid.

SUBLIMATIE EN REGRESSIE .

Alle aSpekten van territoriaal gedrag bij mensen vindt mendan ookterug in de situatie van de sollicitatie. Bij de sollicitatie trachtiemand een schijnterritorium te verwerven in de maatschappelijke .struktuur.- De werkeloze Sollicitant is dan één Van de "ellendigen"die buiten de arena staan en een plaats trachten te verwerven zodra -ergens een vakature ontstaat: hij tracht een "poot aan de grond" te ., krijgen, Bij het sollicitatiegesprek betreedt hij het territorium
_ van de autoriteiten en vertoont alle lichamelijke reákties (blozen,zweten, beven, onderworpenheidsgedrag) van de buitenstaander. De on-zekerheid omtrent het territorium, de onbekendheid met de situatie-

	

	 werken ook nadat men is aangenomen door, totdat men "gewend" geraaktis. Het territorium van de sollicitant is de ervaring, kennis enkunde dit hij als "geestelijke bagage" met zich meedraagt en ie som-mige gevallen in de vorm van werkstukken ter tafel kan brengen. Dat. . is waaraan hij zijn laatste beetje zelfvertrouwen kan Ophangen, dátis het gebied waarin hij "thuis" is. .
'Zelfstandigen en boeten hebben in de vorm van een eigen bedrijf of
een áigen stuk land nog een territorium in letterlijke zin, en zijverdedigen dat, zelfs als zij door één of ander dienstverband een• hoger inkomen zouden kunnen krijgen. Zij weigeren zich tevreden te

• stellen -met een schijnterritorium in een groter territorium Waar-
binnen zij de gereglementeerde rol van ondergeschikte moeten spelen-.De fundamentele onvrede en blijvende frustratie die daarmee samen-gaan leiden tot karrièredwang eh kooplust, beide sublimaties van ex-: pansieve territoriale behoeften.: .
De behoefte aan territorium bij mensen, baant zich, nu een verdui-zendvoudiging van de wereldbevolking sinds de ontwikkeling • van de .

' landbouw de mensen in -steden- oWnhoopt, op de meest onwaarschijn-lijke wijzen een weg naar buiten, en wordt op tal van manieren ter
bestendiging van het sociale systeem uitgebuit, gemanipuleerd enge- -
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- .frustreerd,- gesublimeerd en Verdeeld over allerlei schijnterritoria.Bij het gebruik yen het woord, sublimatie (Op een hoger plan brengen)- -past ook het begrip regressie (naar een lager. plan terugbrengen):

. Tal van gesublimeerde. vormen Van territoriaal gedrag drukkenzich, ..zodra zij daartoe de kans krijgen, Weer uit in de ruimte'.-: .
• - -Elke autoriteit:in funktie heeft een tertotorium'net een eigen stof-fering, inrichtingen sekretaresse (wijfje), waarin men alleen na •:kloppen en Met het nodige onderworpénheidsgedrag kan binnentreden.

Tüzsee autoriteiten Onderling treft men Onveranderlijk als onderwerpvan gesprek en konkurrentie drie punten aan: de eigen woning, -de állt0 -. en -de kinderen. '
'De plaats van de Woning in -de stad is een belangrijke maatstaf ven --,status, maar als daar het wijfje haar territorium heeft, wordt de-auto en_het kantoor het territorium van het mannetje. De auto is Wel -.het prototype van een territorium, omdat het een ruimtelijk element

• -is waar Men in kan zitten en waarover men op teer expressieve manier. kontrole kan uitoefenen doordat men routines ontplooit in.wisselwer-king .met het territorium. Een botsing is dan ook een voortreffelijke" gelegenheid om territoriaal gedrag tussen twee mensen te kunnenwaarnemen, omdat beide territoriumbezitters in hun eigen territoriumvolkomen dominant weren. ,
- . Het , à1itoritair . gédrag bij mensen heeft de beperkte reikwijdte van debiológieSe dominantie in een 'groep verre overschreden doordat mensen- in staat zijn hun routines op elkaar af te stemmen. Een kader waar-- binnen deze routines worden samengebracht, dient els .territoriumvoor een autoriteit. In dit territorium zijn deelterritoria afgeba-kend, waarbinnen de ondergeschikten hun routines kunnen ontplooien,• passend to: een geheel dat slechts door de hoger geplaatsten .kan wor-den overzien:en waarover zij zeggenschap' .uitoefenen ("zien" en "Zeg-.- gen" zijn trouwens waarschijnlijk beide taalkundig verwant aan. "ge-zag").:

• NU wordt de handhaving ven dit kwe schaal niet meer-biologies te le-:• gititeren gezag cipzIch mogelijk gemaakt door nog w g 1 biologies be-paald onderworpenheidsgedrag van organismen op andermans territo-rium. Aangezien thans. bijna de gehele aarde door Mensen in bezit ge:-
. nomén is, en er vrijwel geen- , situatie te vinden is die niet door één- of andere autoriteit als zijn gebied geclaimd wordt, is hetgedwongen tot een voortdurend onderworpenheidsgedreg dat hem:frus-treett en naar oneigenlijke vervanging doet zoeken. Het laatstege-bied waar de aanwezigheid van de mens en-_-zijn claims niet uitdrukke-lijk merkbaar is, is. het natuurlijk miljeU, maar dat moet dan ook. als Zodanig verdedigd worden wil het zijn heilzame werking behouden.
Taeke.de Jong ' -
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In anarchistieae kring heerst: . nogal.eens aversie tegen filosofie- Nukan ik me dat Wel voorstellen, als je ziet wat er soms als filosofie-' gepresenteerd wordt: duistere terminologie, veelal aan marxisme ont-leend, én alleen aan ingewijden bekend; abstrakte theorievorming, op ---grote afstand van de praktijk; onheldere uiteenzettingen, die deschijn van geleerdheid moeten oproepen. Dit kunnen allemaal terechteverwijten zijn, die evenwel niet noodzakelijk op het filosoferen in - -
het algemeen hoeven te slaan. Zeif. -

filoSoof zijnde, probeer ik de, filosofie -zo gewoon, prakties en helder mogelijk te bedrijven, enbestrijd ik iedereen, die denkt, dat het geen filosofie Meer is, als .•je normaal praat of schrijft.' Ik deel dus wel de aversie, maar denkniet dat,die juist is gericht: die . kan alleen maar te maken hebbenmet slechte -filosofie of Schijnfilosofie. ' • -
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1. We moeten heel goed Onderscheid weten te maken tussen de filoso
fiese problematiek en de.vorm waarin die wordt- aangeboden. , Wie een

- duister verhaal leest-en dan denkt "dat zal Wel filosofie Wezen", -
heeft het mis; . maar - omgekeerd beweer ik nu pok niet dat filosofie .

- nooit duister gebracht- zou kunnen of misschien zelfs moeten ' •
▪ worden.. Maar wat ia dan wel die filosofiesaprobletatiek? Eet be-

treft het nadenken : over de achtergronden en uitgangspunten vat alles •.
wat we kunnen weten en wat we toeten doen. Wie niet aan zijn kennis:
twijfelt en altijd Weet' hoe te moeten- handelen, is geen filosoof.
Dogmatiese; rechtlijnig denkende mensen kunnen welzonder filosofie,-
althans te menen het. Wie een aktie voert, en van de waarde daarvan

- -is overtuigd, .zal op -dat moment ook geen behoefte hebben aan filoso-
fie. Maar diezelfde aktie zal ooit toch wel een keer moeten worden
gerechtvaardigd ,'-en dan ia, aan filosofie-niet te-ontkomen. "Waarom

'

	

	 doe je let eigenlijk" wordt gevraagd, en dan gaat het om dauitein--
delijke betekenis en het verre doel, dan gaat het om de onderliggen.-

.. -. de Motieven en de mate van zekerheid die je bezit.

2. Daarom heeft het anarchisme filosofie nodig. Daarom is er -ook een -
anarchistiese filosofie,- namelijk die zich Met de anarchistiese pro.-
,blematiek bezighoudt. Daarbij Moet meteen een-voor de :hand liggend -
misverstand worden weggenomen, als zou - anarcbistiese filosofie het- r.

-zelfde zijn als een anarChistiese visie - gr kunnen veel anarchis-
tiese visies zijn, meer of minder dogmatiese, teer of minder samen-
hangende, oud of nieuw, godsdienstig of atheisties, enz. enz.
Hans Ramaer heeft er bijv .: vijf Onderscheiden (Zie De As 20 . , blz. 26 . .

I vv): anarcho-pacifisties, leniniaties-anarchisties, libertair-Mar-.
xisties, religieus-anarchist jes en anarcho-soëialisties. Bij de der-

- de visie . merkt hij iets merkwaardigs op: deze is zijns inziens "ge-
. devalueerd totanarchisme-ale-filoSofie, een stromingdie het ener-

.. chisme:dialekties heeft gekortWiekt: tot kentéOrie en logika en dat
alles terwijl het anarchisme in filosofies opzicht dichterbij het .
krities - pOsitiyisme staat" (blz. 27), -

' • Ik neem aan, dat hij met 'filosofie' hier niet bedoelt, wat ik er-
onder versta .,: nadenken over de achtergronden (zie onder 0, maar
-(gezien ook zijn in dat verband gegeven karakteristiek Van tintel-
lektualistiese zelfbevrediging") hij zal met 'filosofie' bedoelen
een bepaalde visie, en wel éën, Waartegen de door Mij in het begin  .
genoemde aVersie zich keert'. Toch konstateert hij *eer wel, dat het

' anarchisme zich 'in filosofies opzicht" : ergens bevindt - dus toch .
eenrevaluatie van- het anarchisme-als-filosofie. We raken zo Wel in

- begripsverwarring; de enige .manier om er uit te komen lijkt mij, dat
we scherp Onderscheid taken tussen Onderzoek en visie, tussen vraag
en antwoord, en alleen -het eerste filosofie noenen. Het gaat dan om

▪ . anarchistiese filosofie, wanneer er onderzoek gedaan ,wordt en vragen
• gesteld worden naar ánarchistiese opvattingen, wanneer anarchistiese

. -theorievorming ter:diskilssie wordt gesteld. Als in het anarchisme'
'procesgerichte- leerstukken en . modellen''worden ontwikkeld .( zie De
As 29/30, blz . . 3), dan is het aan filos -ofies onderzoek deze krities

▪ te bezien op achtergronden' en doelstellingen. - ." - • -

. - 3. Laten we een paar voorbeelden noemen: In de eerste plaats de or-
▪ ganisatieproblematiek. Een bekend. anarchistjes leerstuk is; dat orga-

nisatie onvermijdelijk en zelfs gewenst is, mits van onderafgerg- • -
_ geld -. Nu is dit een 'heel bruikbaar principe,. dat Zonder -verdere re-

•
.
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. .
• flektie toegepast kan worden en in de praktijk uitgewerkt. Akties -

. kunnen erop gerief-'t zijn om een dergelijk organisatiemodel te reali-seren. Toch moet -ook naar het waarom gevraagd worden, .tiet uit lief-hebberij of uit vakidiotie, maar uit -pure noodzaak Om te weten waarmen voor staat. Zeker een anarchist kan toch niet op grond Van de- een of andere autoriteit zonder meer aannemen, dat het ingenomen:standpunt het juiste is. Het - antwoord op de vraag naar het waarom -van dit organisatiemodel kan zeer verschillend psychologies,sociologies of histories, maar ook moreel. De antwoorden kunnen dan. bijv. respektievelijk zijn: "in- een dergelijk model voel ik Me het• • -beste thuis", "Het Werkt het meest efficient", in de geschiedenis ishet 't meest bruikbaar gebleken"; "het is moreel het meest verant-woord". In al deze antwoorden liggen weer vragen opgesloten: watzijn de kenmerken Voor thuisvoelen, voor efficiency en bruikbaarheiden verantwoord zijn? Waarom moet men deze ook volgen? De in alleantwoorden voorkomende overtreffende trap wijst op een rangorde vanwaardering - bestaat die? Ook kan steeds de Vraag gesteld worden:wat te doen als het model in de praktijk niet gerealiseerd kan wor-den? Opgeven, een minder goed model kiezen, of toch volhouden?Een tweede voorbeeld ligt in de strijd om de werkgelegenheid. Hier:- zijn anarchisten meestal verder dan veel andere socialisten, in diezin, dat Ze Minder een ondoordacht uitgangspunt in hun akties hante-ren meer ter diakussie stellen dan de anderen. Te vaak wordt er - -immers nog van uitgegaan -, dat arbeid (én dan wordt ook nog bedoeld:betaalde arbeid) noodzakelijk is voor menselijke ontplooiing. _Ik --herinner Me nog een affiche dat vroeger bij-Drees voor het raamhing: "Arbeid is de poort tot alle Welvaart". Door Kropotkin is dit-al 'betwijfeld, en op een andere manier ook-bij de aanhangersvan -het 'neem- en eetrecht'. Ik wil stellen, dat het juist voor -de da-_ gelijkse praktijk vanaktievoeren nodig is om te weten wat -men• der arbeid yarstaat,en:WaarVoor die dient en wat de zin :ervan zou. kunnen zijn. Werkloosheid zou wel eens beter:kunnen zijn dan vuilwerk. Maar wat is 'beter'? Ook hier zijn - weer . kriteria nodig - wat ._ Voor een mensbeeld en wat voor een maatschappijvisie hanteer je?Een derde voorbeeld, Thom Holterman eindigt zijn artikel in De As' - <21/22 (blz. 43) met de stelling, dat á gn van de kOnsekwenties van• een socialistiese opvatting is: "De vrijmaking van de mens. Datge- " •ne-wat ;daaraan dienstig is, steun ik. Datgene wat-daaraan tegenge-steld is, bestrijd ik". -
'

Ook al ben ik.het-op het eerste gezicht zonder meer met hei eens en- ook al is het een stelling, die zeker door veel mensen dadelijk -' •wordt begrepen of aangevoeld, toch is het nodig om hier verder te.- vragen: wat is vrijmaking?, wanneer is.de mens vrij?, kan hij het -zijn?:, waarvan kan hij wel en waarvan niet vrij- zijn?, is vrijheidgeen droombeeld? Het filosofies onderzoek zal zich hier eerstbe-' zighoUden met .begripsanalyse naar de betekenis van het begrip 'vrij-heid'. Is vrijheidongebondenheid of is het zelfbepaling?, is hetkeuzemogelijkheid of is het inziet van =de noodzaak? Voor de beteke-nis kun je kiezen - naar weetwat je kiest en wat de konsekwenties -- ervan zijn. Is diegene vrij die meent vrij te zijn, tif zijn er zulke •kriteria aan te leggen, dat zo iemand weerlegd kan worden? Is indi-viduele vrijheid te verkiezen boven maatschappelijke geintegreerd-heid? -
Hegel meende, dat beide samengaan in de ideale maatschappij. Zijn a- •
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nalyses van de relatie tussen individti en maatschappij zijn-, hoe
moeilijk misschien ook gesteld, onontbeerlijk als uitgangspunt voor
verdere overdenking en uitwerking. In het kort gezegd komt zijn be-
handeling van deze problematiek in zijn Phdnoffienologie des GeiStes
hierop neer: De . maatschappij mag een produkt van de individuen zijn,
in feite vindt ieder individu de maatschappij als een gegéven,tègen-•
over zich. OM te kunnen bestaan moet het niet zichzelf, maar maat-
schappijlid zijn. Dit is evenwel een tegenstrijdigheid, want de
maatschappij kan niet bestaan 'zonder zelfstandige individuen. Wie
zich geheel opoffert, maakt de maatschappij onmogelijk, maar wie
zich niet opoffert, werkt , de Maatschappij tegen en maakt zichzelf
onmogelijk. Het individu moet van zichzelf vervreemden omte kunnen
bestaan..
Deze analyse van Hegel heeft Bakoenin sterk beinvloed, zoals we in -

:

	

	 het artikel van Simon Radius in De As 26 (blz. 22 vv) kunnen lezen.	 -
Als daar Van Bakoenin gezegd wordt, dat zijn visie is "dat een ge-
isoleerd individu, een enkeling niet bestaan kan, hetzij dan als
losofiese abstraktié die aan geen enkele werkelijkheid beantwoordt",
dan is het duidelijk, dat Hegels gedachten hieraan ten grondslag

- liggen. Maar ook moet duidelijk worden, dat niemand zonder vervreem-
ding leven kan. Het is een misvatting van Radius om te menen, dat .
een mens de vervreemding kan opheffen, "die van zichzelf, die Met de
ander, die met de natuur en de samenleving - als hij tracht op ge- -
nerlei wijze te leven vanuit maar één kant van zijn bestaanswijze,
als hij goed oog houdt op. zijn affektieVe huishouding, onder - funda-
mentele verandering van de maatschappelijke ordening".
Alleen in en door vervreemding ken de mens leven; het opheffen van
-de ene vervreemding is het vervallen in een andere vervreemding. -
Een vierde voorbeeld is de houding, die tegenover de godsdienst •
wordt ingenomen. InsnarchiStiese kring in Nederland wordt tegen-
woordig het atheisme als vanzelfsprekend uitgangspunt genomen. Er
zijn duidelijk verbindingen tussen anarchisme en vrijdenken. In het

-

	

	 maandblad De Vrije Gedachte is een Uitvoerige anarchisme-diskussie
ontketend met voor- en tegenstanders. Ik wil niet op mijn beurt hier
een dergelijke atheisme-diskussie op touw zetten. Wel meen ik, dat-, een atheistieá standpunt de nodige vragen oproept en nadere reflek-
tie en filosofies onderzoek nodig heeft. Het lijkt me onverantwoord
het eigen atheisties standpunt als het eindpunt van de menselijke
Ontwikkeling te zien (hetzelfde geldt uiteraard ook voor het gods- -
dienstig standpunt. Nog onverantwoorder lijkt me, het atheisme te
beschouwen als zijnde bewezen door rede en wetenschap. Het gebruik
van de rede en de stand van-de wetenséhap zijn tezeer tijd- en maat7
séhappijgebonden, dan dat men daaruit voor altijdgeldende konklu-.
Sies zou kunnen trekken. 'Wie de eigen binding aan tijd en maatschap-
pij ontkent' of verwaarloost, vervalt maar al te gemakkelijk in een
dogmaties standpunt.. Vanuit . filosbfiese reflektie zou men ertoe kun-
nen komen zich relatiever en toleranter op te stellen. Ook al ben ik
zelf atheist, ik heb geen behoefte aan een blindelings bestrijden
-ven alles wat kerk en godsdienst is.

4. Uit de vier behandelde voorbeelden, die natuurlijk maar kort.kon-
. den ,worden aangestipt, kan misschien toch duidelijk worden,- hoe

dringend er behoefte is aan filosofie: Nogmaals: niet aan een be-
paalde 'filosofie', d.w.z. een een andere visie naast de al bestaan-
de. Behoefte is er aan het doordenken en analyseren van problemen,
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„ die uit een visie voortkomen. Filosofie is er nietop uit,'omIbe-paalde visies te ondermijnen, maar om bewust te maken,,wat de ach-tergronden en konsekwenti gsvan een visie zijn. Voor de een kan hetgevolgzijn, dat hij van standpunt verandert, Voor -de ander, dat hij., in zijn overtuiging Wordt gesterkt,' Voor mijlijkt vooralsnog filosOfiese analyse een anarchisties .stanliunt te rechtvaardigen.
- Wim van Dooren

•

'
. ,

•EKOLOGIE EN ANARCRISME • -
. Elders in dit nummer wordt'aandaeht.lesteed aan de Amerikaanse eko-loog Murray Bookchin; die ook onder het pseudoniem Lewis Herberleeft gepubliceerd. Zijn artikelen in verschillende (Anárchistiese)tijdschriften over de bedreiging van het miljeu, de vernietigende

: werking van de moderne technologie en het gevaar van alle strukturendie op macht en dwang zijn gebaseerd, hebben hem ruime bekendheidgegeven. Het is daarom Verheugend dat een aantal van zijn opstellenover ekologie nu in nederlandse vertaling zijn uitgebracht, waaraan . «de uitgevers een informatieve inleiding over Bookchin g opvattingenlebben toegevoegd. Om redenen van copyright hebbende uitgevers geengebruik kunnen maken van de in boekvorm verschenen teksten. Dat is' jammer, want daardoor mist de nederlandse lezer de aanvullingen en „-noten die -
,Bookchin bijvoorbeeld in Post -seareity anarchism op nam.Bovendien, en daarvoor is geen exkuus; blijkt de nederlandse verte- -ling : ronduit te kort te schieten. Die vertaling wemelt van de on-nauwkeurigheden én dat is des te erger ' omdat-Bookchin subtiel formu-leert en de essentie van zijn_bétoog . Op die manier soms verloren isgegaan.: Over regelrechte fouten, Waardoor Marx plotseling over Fou-tier en Morris geschreven zou hebben •(p. 118), spreken we dan maarniet. ' : _

Niettemin is deze-uitgave van-een viertal opstellen, waaronder hetbelangwekkende Ekologie en revolutionair denken, verplichtetuur voor libertairen. (HR)
Murray• Bookchin, Ekologie en Cnarchisme; - Utrecht (Anarchistieslektief, postbus 421), 1977; 

f. 8;50. :

. ANTI-,MILITARIST2-ES REVEIL . •
De individuele aversie tegen oorlogvoeren neemt vermoedelijke tame-lijk grote vormen aan. Worden individuen op-een rij gezet en krijgen., zij een geweer in hun landen gedrukt, dan schijnt die aversieeen _zeker deel weg te vallen. Velen laten zich in . ieder gevel roepenI -_ 'en blijken. telkens weer bereid te zijn hun medemens op bevel naar .het leven te Staan. Het doel van die gewelddadige . aktiviteit is in:"' de meeste gevallen dubieus: De gewone soldaat Vecht meestal voor de- zaak van een : ander. De gewone burger - sterft Voor het gewin van: eenenkeling. En ook zogenaamde heilige .of :godsdienstige oorlogen hebbenlaatste instantie hun ekonómiése grondslag. .•• Traditioneel is in anarchistiese kring deze - dubbelslag ., dus de auto- 

I
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titeitsidee en het vechten voor andermans zaak, reden geweest Om.
niet aan oorlogvoering mee te doen. In dit geval Was het logies dat

- men eveneens weigerde een opleiding te ontvangen, die op welke wijze
ook dienstbaar maakte voor het militaire apparaat. De werkgroep On-
kruit wil -de hedendaagse militaire situatie opnieuw doordenken. Deze • ,
werkgroep streeft: een bundeling na van alle dienstplichtigen, die om
uiteenlopende redenen tegen het militaire systeem zijn gekant en het
huidige dienstplichtbeleid of de militaire dienstplicht op zich wil- -
len gebruiken als aangrijpingspunt voor antimilitaristiese aktie:

_ Hieruit blijkt dat het woordje 'reveil' (herleving) niet in.uitslui-
tend eties-pacifistiese zin verstaan dient te worden. De Werkgroep
heeft een brochure uitgegeven, waarin zij dit uit de doeken doet en
waarin een dosis informatie in artikelvorm is' aan te treffen, die
ingaat .op da problemen die zich Voordoen bij het overdenken van de

. militair bepaalde momenten in ons maatschappelijk leven'.
' Eveneens nuttige informatie verschaft het Vredesburo, door een hand-

boek voor mentoren en voorlichtingsgroepen op het terrein van dienst-
weigering op de markt te brengen. Het betreft hier een losbladige
uitgave (een goed gevulde multoband), die alle informatie bevat waan,,

•over men zou willen beschikken, als die informatie maat over militai-
re _dienstweigering gaat. Het handboek gaat in op de problemen die
zich bij het weigeren van militaire dienst kunnen voordoen, van het -

• schrijven van een verzoekschrift tot de tewerkstellingsprocedure aan
toe.(IhH)

' Onkruit; Groningen (pb 7007), 1977; f. 2;20 (te bestellen door stor-
ting op giro 3446236 tnv Onkruit met vermelding van "brtchure"). .
Handboek voorlichting dienstweigering; Vredesburo/Nic.Beetslaan 10
Baarn, 1977; f. 10,-- (te bestellen door storting op giro 865717
tnv Vredescentrum, Baarn met vermelding "handboek"). .

. DE SOCIALISTEN •

De aktieve uitgeverij Het Wereldvenster heeft het befaamde stan-
daardwerk De Socialisten in zes paperbacks herdrukt. "Wij lazen en
herlazen Quack", heeft Bart de Ligt eens geschreven en sindsdien is
er weinig veranderd, hoewel Quack zijn monumentale geschiedwerk over
de pioniers van het soCialistiese denken al in 1897 voltooide. Na-
dien schreef Quack nog een afzonderlijke studie over engelse socia-
listen als William Thompson, die opgenomen Werd in de herdruk van De
Socialisten (1911/12).
In zijn inleiding bij deze heruitgave zegt Arthur Lehning dat het
nooit Quaéks bedoeling is geweest om een krities boek te schrijven.
Hij wilde allereerst een koMpleet overzicht geven van de Socialis-
tiese theorieën vanaf Plato en het socialisme als politieke bewe-
ging kreeg dan ook geringe aandacht. Waarschijnlijk hangt dat laat-

.

	

	 ste samen met de 'káthedérsocialistiese' opvattingen van de onderne-
mer en hoogleraar Quaëk. Hij was geen man van de daad en heeft zich
steeds verre gehouden van de socialistiese beweging, al kon deze op •
zijn sympathie rekenen.
Terecht kon Quáck twintig jaar nadat hij met zijn werk begonnen-was, •

: • stellen dat een ideeëngeschiedenis van het socialisme iets bijzon-
ders 'was. Nu, een eeuw nadat hij zich aan het schrijven zette van
een Studie die uiteindelijkdrieduizend pagina's zou gaan tellen, .

: kan vastgesteld worden dat de veelzijdige Quack (hij was onder meer
ruim dertig jaar tedakteur van het tijdschrift De Gids) een unieke .	.
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Prestatie heeft geleverd. - De Socialisten isoud,' ,maar Stellig nietverouderd,(HR)
- : • •-

	

	 Quack, De Socialisten, personen en'steléels; Het Wereld-venster/Baarn, 1977; met inleiding en ,aanvullende bibliografie -van- Arthur Lehning; zes delenf. - '

'SOCIALISME IN FRIESLAND IN DE 19E EEUW.
.In de reeks "Dé Nederlandse Arbeidersbeweging", onder' redaktie -vathet IISG'ln Amsterdam, is een geilluStrnerde , geschiedschrijving vanhet socialisme in Frieslandtot 1900 verschenen. Zoals bekend krenghet socialisme in deVorige eeuw vooral dji die provincie vorm en was:

	

	 het Friese Schoterland het eerste kiesdistrikt dat een socialist(Domela) in het parlement bracht. }Iet socialisme in Friesland ont-wikkelde zich van een beweging van geschoolde ambachtslieden en -kleine zelfstandigen tot een massale arbeidersbeweging met eenge7heel eigen, libertair getint; karakter. • ,.Het boek; geschreven door Johan Frieswijk (die onder meet de auto- .' biografie van de friese landarbeider Imke Klaver van aantekeningen* _ - voorzag), bestrijkt de periode van de !oude beweging', • de ' Sociaal-'Democratische Bond. Iaktiek, strategie en organisatie .waren toen nog'' lang niet uitgekristalliseerd én daardoor was er volop ruimte voor :	.plaatselijke autonomie De eigen taal benadrukte de,frlese onafhan-kelijkheid van "Holland": de provincie had zijn eigen sprekers en -propagandisten die onder de armelijke bevolking van het,friese plat-teland geestdriftig gehoor vonden. De bijnaam van Domela ("us• frlosset") is tekenend voor het hartstochtelijke karakter van hetfriese socialisme In die. jaren, dat vooral in het noordwesten enzuidoosten tot een ware volksbeweging uitgroeide. De beweging telde' • tal van hoogtepunten, zoals de staking in de veenderijen, de agita-tie rond het koninklijk bezoek in 1892, de Strijd om het kiesrecht -• - en het beruchte proces tegen de gebroeders Hogérhuis, waarvanFrieswijk gedokumenteerd verslag doet.<HR) • 'Johan Frieswijk, Socialisme in Friesland 1880-1900; Van Génnep/Affl7sterdam, 1977; J. 24,50.

PARADOGMA tijdschrift voor Socialistiese'theorie en politiek
De inhoud van de laatste twee nummers is als'volgt: • -

••PARADOGMA 3/1977 (speciaal ÖNDERWIJSNUMMER) .: dé onderwijsoppo7..  - - - - -  - - - - • - - - - - - - 1.1  - - - - -  - - - - - - - - - - - — • A., e w - - -—



Pamflet
Als u rechtstreeks wilt bestellen kan dat ALLEEN door voorui

tbetaling,

liefst per giro. Telt u de bedragen van de gewenste titels o
p en vult

u het totaalbedrag in op de girokaart. Geeft u linksonder de
 kodes,

bijv. A-2 en 2-3 aan. Binnen twee weken na ontvangst van bet
aling

sturen wij het bestelde nanr het adres dat op de kaart s
taat vermeld.

Wijt u reklameren dan is het beslist nodig dat u de betaling
sdatum

bij uw klacht of vraag aangeeft.

B-2 ALS OP ONS GESCHOTEN WORDT Boudewijn Chorus 15
0 blz. f 15,-

Ontstaan, standpunten en aktiviteiten van het gewape
nd verzet in

de Bondsrepubliek Duitsland: RAF, Beweging van de Tw
eede Juni,

Revolutionh'e Zelle. Bevat een uitgebreide inleiding
 in de na-

oorlogse ontwikkeling van West-Duitsland, met name d
e koude oor-

log, het achterwege blijven van denazificering, de r
echtsstaats-

ideologie, het Wirtschaftswunder, de herbewapening, 
het sociaa/-

demokratiese verraad. Beschrijft uitgebreid de psych
ologiese

oorlogsvoering en kontrarevolutionaire strategie teg
en de RAF

c.s., de liquidaties in en buiten de gevangenis etc.

(Verschijnt binnenkort)

B-3 RECHT & STAAT Thom Holterman 48 blz. f 4,50

Beknopte uiteenzetting van de burgerlijke ideologie 
van recht en

staat (de rechtsstaat) en kommentaar op de marxistie
se optiek

ten aanzien hiervan: met name de visies van Agnoli, 
Valkhoff,

Mande/. Aanzetten tot anarchistiese rechtskritiek. V
erklaring en

ontleding van gebruikelijke rechtsbegrippen.

B-A TEGENGIF Jaarabonnement op de B-serie ca. 300 
blz. f 25,-

A-1 GRONDSLAGEN VAN HET ANARCHISME Anton Constands
e 232 blz. f 15,-

Standaardwerk over: Ontstaan van het Anarchisme, Wer
eldbeschou-

wing en etiek, Liefde, huwelijk & gezin, Opvoeding t
ot vrijheid,

Misdaad, straf en geweld, Marxisme en Staat, Syndika
lisme en

bedrijf, Sociale revolutie, Staatloze maatschappij, 
Het geld, De

reorganisatie van de produksie, De distributie, Toek
omst van het

anarchisme. (Derde druk)

A-2 ANARCHISME VAN DE DAAD Anton Constandse 192 bl
z. 1 12,50

Beschrijving van de houding, opvattingen en aktivite
iten van

militante anarchisten in revolutionaire perioden en 
situaties.

Onder meer: De Kommune van Parijs, Tirannenmoord, De
 groep

Bonnot, Lijdelijk verzet, Tolstoi, De russiese revol
utie, Nestor

Machno, De Kronstadt-opstand, De spaanse burgeroorlo
g, Parijs

1968, De provobeweging. (Vijfde druk 1978)

R-8 ORGANISATORIES PLATFORM REVOLUTIONAIRE ANARCHIS
TEN Dielo Trouda

36 blz. f 3,50

S-12 STADSGUERILLA IN DE BRD: REVOLUTIOWiRE ZELLE 3
2 blz. 1 2,50

Q-21 MICHAEL BAKOENIN EEN EEUW 48 blz. 1 4,-

Q-23 DUITSLAND ZONDER SOCIALISME 32 blz. 1 2,50

Q-77 De AS jaargang 1977 Nrs. 25-30 172 blz. 1 17,
50
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