
Was de theorie van de ‘arbeiders-aristocratie’ juist, dan was onze

zaak bij voorbaat verloren. Want dan steunden we alleen op de ‘pau-

pers’, op het ‘lompenproletariaat’. En dat was niet alleen machte-

loos, het was ook, zoals Marx bij herhaling gezegd had, een gemak-

kelijke prooi voor allerlei contrarevolutionaire demagogen!

Jacques de Kadt, Uit mijn communistentijd

Marxistische geleerden die zich bezig houden met de analyse van revolu-

ties, worstelen vrijwel allen met de orthodoxe beoordeling van het ‘revoluti-

onair potentieel’ van verschillende sociale klassen. Dat geldt in het bijzon-

der voor dat deel van de wereld waar tegenwoordig revoluties plaats vinden:

de Derde Wereld. Er is een grotere mate van geestelijke souplesse nodig om

de vertrouwde leerstelling te verlaten dat de moderne arbeidersklasse de

enige echte draagster is van de revolutie dan de meeste Marxisten op kun-

nen brengen, ook al blijkt zo overvloedig het tegendeel. Het is even moei-

lijk om ontvankelijkheid te ontwikkelen voor de gedachte dat bepaalde

klassen, die door Marx en Engels gedoodverfd zijn als contrarevolutionair,

wel eens een geheel andere rol kunnen spelen dan door hen is beschreven.

Marx vergelijkt de boeren in zijn Achttiende brumaire van Louis Bonaparte (1852:

133)1 met ‘een zak aardappelen’, waaraan te zeer sociale cohesie ontbreekt

om in (revolutionaire) actie te komen. Marx en Engels beschrijven het lom-
penproletariaat als het rapalje, sociaal uitvaagsel, als een verzameling van

schobbejakken, die zich door de machthebbers gemakkelijk om laten

kopen om de revolutie uiteen te slaan.

Voor zowel de boeren als het lompenproletariaat klopt dit niet met de

werkelijkheid, maar er zullen nog heel wat empirische studies moeten ver-

schijnen om deze klassieke voorstelling van zaken te wijzigen en Marxis-

tisch-Leninistische gelovigen zal men wel nooit kunnen overtuigen. Toch is

het met de boeren al vrij goed gelukt. Met de opkomst van de peasant studies
vanaf het begin van de jaren zestig, hebben antropologen buitengewoon
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duidelijk gemaakt welk een actief en doorslaggevend aandeel juist de boe-

ren (of liever: onderdelen van deze sociale categorie) hebben gehad bij de

revoluties van de twintigste eeuw. Met studies als die van Wolf,2 zijn de

boeren min of meer gerehabiliteerd.

Dit geldt beslist niet voor die andere ‘lastige’ klasse, die het onderwerp

vormt van dit essay: het lompenproletariaat. Ook over de allerarmsten en

de minst aanzienlijken bestaat een vracht literatuur en daarin wordt, zo

men al aandacht schenkt aan de houding die zij aannemen bij revoluties, in

de eerste plaats gewezen op het passieve en inerte karakter van zulke groe-

pen. Men handelt niet tegen de revolutie, maar staat terzijde.

Er is ook wel eens geopperd dat het lompenproletariaat in plaats van re-

actionair of passief, juist revolutionair zou zijn. Waarom ook niet? Waarom

zouden armoedzaaiers en sociaal uitgestotenen niet in opstand komen te-

gen de heersende orde?

Men zou bij voorbeeld kunnen denken aan de Watergeuzen in onze eigen

vaderlandse geschiedenis. Dat het hier echte revolutionairen betreft wordt

thans algemeen erkend. Is het correct om hen of althans een belangrijk

deel van de Watergeuzen, te kenschetsen als behorende tot het lompenpro-

letariaat? Wie waren die watergeuzen precies? Presser heeft hen in een klas-

siek werk over de 80-jarige oorlog uit 19413 beschreven in een alinea, die

sterk doet denken aan de wijze waarop Marx het lompenproletariaat wel

heeft aangeduid. De Watergeuzen zijn:

(…) de Nederlandse boekaniers, de outlaws (...) ontembare, goddeloze

zeeschuimers (...) Bij die desperado’s vond men de meest uiteen-

lopende elementen: edelen, geleerden, kooplieden, vissers, hand-

werkers, van huis en haard verdrevenen, daarnevens gespuis uit alle

zeven provinciën, versterkt met het onmaatschappelijkste droesem

uit aller heren landen. 

Modern historisch onderzoek geeft Presser grotendeels gelijk. We moeten

ons voorstellen dat de oorsprong van de Watergeuzen ligt bij zeeroversben-

den, die opereren in een tijdsgewricht, waarin nationale staten in Europa

nog weinig zijn uitgekristalliseerd en waarin dientengevolge het machts-

monopolie nog niet effectief genoeg is om de snel opkomende zeehandels-

vloten adequaat te beschermen. Het gaat hier om een alliantie van berooide

en om zijn geloof vervolgde (lage) adel en mensen ‘uit het gewone volk’.

Over de sociale samenstelling van dit ‘gewone volk’ zijn we uitstekend ge-

informeerd door de onderzoekingen van de Haagse amateur-historicus Vo-

gels. Deze heeft in de periode tussen 1929 en 1943 een zo groot aantal mon-

sterrollen en lijsten van gevangenneming van Watergeuzen opgevist, dat

het mogelijk blijkt om aan de hand van persoonsgegevens van ongeveer

700 koppen van de in totaal ten hoogste 1400, die deze vloot sterk is ge-

weest, een sociale karakteristiek te geven. J.C.A. de Meij4 heeft in zijn dis-
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sertatie van 1972 dit materiaal nader geanalyseerd en hij telt (op een klein

getal welgestelden na) onder de manschappen: werklozen, vluchtelingen

voor de wet en voor schulden en bovendien een aanmerkelijk quotum vage-

bonden en bedelaars. De Meij telt een voor een krijgsmacht van die dagen

opvallend klein aantal buitenlanders (ten hoogste een kwart), de Watergeu-

zen zijn vrijwel allemaal afkomstig uit de steden van Holland en Friesland.

De hoveling Berlaymont heeft dus op een onverwachte manier gelijk

– hij bedoelt immers berooide edelen – wanneer hij hen, die zich later Geuzen

zullen noemen, tegenover de landvoogdes Margaretha van Parma ‘schooiers’

(gueux) noemt. Dat de Geuzen zich uitstekend bewust zijn te leven aan de

zelfkant van de samenleving, blijkt uit de namen, die zij voor zichzelf kie-

zen: Sondergelt, Seldenrijck, Alverdobbelt, Vroechbedorven, Grotendorst,

Ongewasschen.4a Er is geen ontkomen aan: de revolutionaire Watergeuzen

bestaan voor een belangrijk deel uit echte lompenproletariërs.

Men mag het voorbeeld van de Watergeuzen uiteraard niet veralgemenise-

ren, maar het is bepaald opvallend dat het inzicht dat het lompenproletari-

aat ook revolutionair op kan treden door niet meer dan slechts enkelingen

onder ogen gezien wordt. Zo heeft Mao Zedong uiting gegeven aan zijn

dankbaarheid jegens de bandieten, deserteurs, landlopers en sociaal ont-

wortelde intellectuelen, die een zo prominente plaats hebben ingenomen

in het leger van de Rode Partizanen,5 door het lompenproletariaat te be-

schrijven als ‘een revolutionaire kracht, wanneer deze op de juiste wijze

wordt geleid’.6 Mao staat hiermee tussen de grote revolutionairen alleen.

De enige serieuze beoefenaar van de sociale wetenschap, die ooit zover is

gegaan, is de Engelse Marxist Peter Worsley7 die in een enthousiast artikel

het lompenproletariaat als de nieuwe revolutionaire klasse van Afrika aan-

beveelt. De empirische grondslag van zijn publikatie rechtvaardigt deze on-

gebruikelijke zienswijze nu ook weer niet en het heeft er alle schijn van dat

Worsley zich kortstondig heeft laten meeslepen door de rhetoriek en de

persoonlijkheid van Frantz Fanon. Wel wil ik van harte instemmen met zijn

opmerking dat ons een goed zicht op de politieke rol van het lompenprole-

tariaat wordt ontnomen zolang deze klasse ‘fout is verklaard in de heilige

teksten’.8

Zo is het precies! Nemen we drie recente publikaties van Nederlandse

niet-Westerse sociologen, die over het lompenproletariaat schrijven. Jans-

sen9 komt op basis van teksten van Marx tot de conclusie dat in Zuid-Ame-

rika de revolutie zeker niet van het lompenproletariaat te verwachten is,

Buitenhuijs10 betoogt voor zwart Afrika hetzelfde en zelfs een niet-Marxist

als Schoorl11 komt, wanneer hij de term gebruikt – en dat is vooral met be-

trekking tot Azië – tot een gelijkluidende slotsom. Het lompenproletariaat

behoort niet revolutionair te zijn, zijn rol is eer reactionair. Deze blindheid

van veel sociologen en antropologen en met name de Marxisten onder hen,

brengt mij ertoe om in dit essay de ‘heilige teksten’ (zoals Worsley het uit-

drukt) in het werk van Marx en Engels, aan een zorgvuldig onderzoek te
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onderwerpen. Het is immers toch wel heel opmerkelijk dat er ondanks ver-

schillende interessante aanwijzingen, nog geen spoor blijkt van herwaarde-

ring van deze klasse. Is de behandeling van het lompenproletariaat in het

werk van Marx en Engels tegen kritiek bestand?

Omdat de hier te volgen redenering niet zeer eenvoudig is en ook om-

dat de stof zelf weerbarstig mag worden genoemd, wil ik beginnen met aan

te geven wat men in dit essay mag verwachten. In (1) wordt beschreven wel-

ke rol aan het lompenproletariaat in het orthodoxe Marxisme wordt toege-

schreven en welke geschriften en passages van Marx en Engels daarbij ge-

woonlijk als bewijsplaatsen in stelling worden gebracht. Hier komt tot

uiting hoe in de gecanoniseerde versie van de Marxistische nalatenschap,

het lompenproletariaat als verraderlijk voor revolutie wordt opgevoerd. In

(2) wordt vervolgens nagegaan hoe Marx en Engels het begrip lompenprole-

tariaat in hun verschillende publikaties hanteren. Hier zal blijken dat ze er

allervreemdst mee omspringen, althans gemeten aan de wetenschappelijke

maatstaven van vandaag. Dat neemt overigens niet weg dat toch wel zekere

aanzetten voor theoretische uitwerking aan hun werk kunnen worden ont-

leend. Daarna wordt in het belangrijkste gedeelte van dit essay (3) ingegaan

op de vraag of de historische verwijzingen over het lompenproletariaat in

het werk van Marx en Engels correct kunnen worden bevonden, wanneer we

deze toetsen aan de historische kennis van tegenwoordig. Het resultaat van

deze beproeving is pijnlijk en onthullend: beide wetenschappelijke socia-

listen slaan in alle onderzochte gevallen de plank in meerdere of mindere

mate mis. Deze mistasting is zo flagrant, dat het aparte verklaring behoeft

en in (4) wil ik dan ook enkele mogelijke uitleggingen presenteren.

1. De gangbare opvatting over de aard van het lompenproletariaat

Laten we beginnen met de meest geciteerde passage over het lompenprole-

tariaat uit het werk van Marx en Engels, die voor socialistische auteurs 

gewoonlijk genoeg is om deze sociale groep definitief bij te zetten in het

kabinet der verklaarde klassevijanden van het moderne revolutionaire in-

dustrieproletariaat. In een meesterlijke polemische stijl schrijft Marx in De
Achttiende brumaire van Louis Bonaparte (1852: 82) hoe hij over dit uitvaagsel

oordeelt:

Onder het voorwendsel van de oprichting van een weldadigheidsver-

eniging werd het Parijse lompenproletariaat in geheime secties geor-

ganiseerd; iedere sectie werd door bonapartistische agenten geleid,

aan het hoofd van het geheel stond een bonapartistische generaal.

Naast aan lager wal geraakte roués met bestaansmiddelen van twij-

felachtige aard en van twijfelachtige herkomst, naast verlopen en

avontuurlijke gedeclasseerde elementen uit de bourgeoisie, vagebon-

den, ontslagen soldaten, ontslagen tuchthuisboeven, weggelopen
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galeislaven, oplichters, goochelaars, lazzaroni, zakkenrollers, charla-

tans, spelers, marquereaus, bordeelhouders, sjouwers, scribenten, or-

geldraaiers, voddenrapers, scharenslijpers, ketelboeters, bedelaars,

kortom heel de ondefinieerbare, onsamenhangende, heen en weer

geworpen massa die de Franse La bohème noemen; met dit hem ver-

wante element vormde Bonaparte de kern van de Vereniging van de

10de December.

Dit citaat heeft betrekking op een soort claque, georganiseerd rond Louis

Bonaparte en met het oogmerk hem aan de macht te brengen. Het gaat hier

om een groepje herrieschoppers die hem vergezellen op enkele tochten in

de provincie, welke hij onderneemt om zijn populariteit op te vijzelen in de

drie jaren welke voorafgaan aan zijn staatsgreep in 1851. Met die gebeurte-

nis wordt Frankrijk onder de zich nu noemende: Napoleon III, een regel-

rechte politiestaat. Deze staatsgreep markeert de voldragen contra-revolu-

tie, die volgt op 1848.

De op één na meest geciteerde zinsnede over het lompenproletariaat

staat in het Communistisch Manifest (1848: 53), waar Marx en Engels schrijven:

Het lompenproletariaat, deze lijdelijke verrotting van de onderste 

lagen van de oude maatschappij, wordt door een proletarische 

revolutie hier en daar in beweging geslingerd; door heel zijn levens-

positie zal het eerder geneigd zijn zich voor reactionaire kuiperijen 

te laten omkopen.

In Marxistisch-Leninistische inleidingen en in handboeken over het Mar-

xisme12 vindt men altijd wel het eerste en vaak ook het tweede citaat, aan-

gevuld met een even hardvochtige veroordeling door Lenin of Boecharin.

Daarmee is dan gewoonlijk alles gezegd wat er over het lompenproletariaat

gezegd kan worden. Ook in het Westeuropese socialisme, schrijft Caute13,

is het lompenproletariaat bekend om zijn reactionaire rol en de term is vrij-

wel identiek aan ‘stakingsbreker’ of ‘onderkruiper’. Het lompenproletari-

aat wordt tenslotte vaak opgevoerd als leverancier van hulptroepen van het

fascisme.14

Dat deze afkeer van het lompenproletariaat niet erg aan verandering

onderhevig is, blijkt mij ook wanneer ik bij het landelijk hoofdkwartier van

de Communistische Partij Nederland om informatie kom vragen. ‘Hoe kan

zoiets iemand nou interesseren? We besteden er bij onze scholing nauwe-

lijks aandacht aan, het lompenproletariaat ... in Nederland ...?’ Tien minu-

ten later sta ik weer op straat met een arm vol brochures, folders en partij-

kranten, maar bij nadere bestudering blijkt het begrip daarin niet voor te

komen, ook niet in de publikatie ‘Klassen en klassenstrijd’, welke dateert

uit 1978. Ik krijg nog het advies mee, het Communistische Manifest er op na te

slaan en: ‘heeft Lenin er niet eens iets over gezegd?’. In Siep Stuurman’s

Kapitalisme en burgerlijke Staat lees ik nog: ‘Rechts heeft van het lompenpro-
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letariaat vele malen in de geschiedenis gebruik gemaakt als stoottroep.’15

Het is duidelijk: het lompenproletariaat komt als mogelijke bondge-

noot voor hen, die de historische opdracht hebben revolutie te maken, vol-

strekt niet in aanmerking en men vreest het vanwege zijn reactionaire acti-

viteit. Om de waarde van deze stellingname te toetsen wil ik thans trachten

de vraag te beantwoorden met Marx en Engels onder het begrip verstaan.

2. Definitieproblemen bij het begrip lompenproletariaat

Een allereerste moeilijkheid bij het interpreteren van dit begrip berust op

het feit dat het Nederlandse woord lompenproletariaat niet minder is dan

een misleidend germanisme. In het Duits bestaat een woord Lumpen, dat als

zelfstandig naamwoord ongeveer hetzelfde betekent als het Nederlandse

lompen, vodden of lorren. Deze betekenis hebben Marx en Engels echter

beslist niet op het oog gehad toen ze het begrip voor het eerst en passant ge-

bruikten in hun Deutsche Ideologie in 1846, in verband met het plebs van Ro-

me. Het woord lumpen betekent als werkwoord zoiets als ‘liederlijk leven’

en daarmee komen we al veel dichter in de buurt. Het woord Lump wil zeg-

gen: ploert, schoelje en het is duidelijk dat het Marx en Engels daarom

gaat.16 In hun Engelse teksten noemen ze het ook nooit ‘proletariat in rags’

of zoiets, maar gebruiken ze de aanduidingen ‘mob’ of ‘social scum’.17

Hoezeer deze vertaalfout in het Nederlands tot misverstanden kan leiden

wordt op vermakelijke wijze gedemonstreerd door Schenk-Sandbergen,18

die zich in haar proefschrift serieus afvraagt of ze de straatvegers van de In-

diase stad Bulsar tot het lompenproletariaat moet rekenen, omdat ... velen

in lompen gehuld gaan!

Het misverstand wordt misschien ook wel in de hand gewerkt doordat

later verschillende rangen en standen binnen het proletariaat worden aan-

geduid met de kledij als onderscheidingsteken: het hoedenproletariaat (de

Man), het witte-boorden-proletariaat en recentelijk het spijkerpakken-pro-

letariaat (Vuysje). Waarom dan ook geen lompenproletariaat, zal men mis-

schien denken.

Nee, wat Marx en Engels bedoeld hebben zijn schoften, schorum,

schorriemorrie en al die andere aanduidingen, die beginnen met sch, waar-

in het Nederlands ter zake onverwacht rijk blijkt te zijn. Wat Marx en En-

gels met deze aanduiding eigenlijk doen is de toentertijd gangbare kwalifi-

catie van het proletariaat overnemen; de bougeoisie verafschuwt paupers

vanwege hun abjecte wijze van levensvoering en vreest hun opstandig po-

tentieel. Dezelfde mengeling van haat en vrees schuilt bij Marx en Engels in

de wijze waarop zij het woord lompenproletariaat gebruiken, maar dan

omgekeerd: zij vrezen het omdat van hen het verraad aan de revolutie moet

worden verwacht. Traugott19 drukt het zo uit dat de riff-raff theorie (dat wil

zoveel zeggen als die theoretische interpretatie, waarbij de proletarische re-

volutie op het conto wordt geschreven van het onverantwoordelijke en on-
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bezonnen gepeupel) door Marx wordt getransponeerd op het lompenpro-

letariaat.

Maar terug naar het definiëringsprobleem bij het woord lompenprole-

tariaat: Marx en Engels gebruiken het begrip op zeer uiteenlopende wijzen

en definiëren het vaak contradictoir. Zoals bekend is het bij beide auteurs

toch al lastig genoeg om bij het omschrijven van sociale klassen consisten-

te definiëring aan te treffen, ook het begrip proletariaat levert moeilijkhe-

den op;20 maar voor de term lompenproletariaat geldt dit wel in zeer sterke

mate. Ik wil thans trachten het gebruik van het begrip lompenproletariaat

in het werk van Marx en Engels in te delen in soorten en dan kom ik tot

minstens vier betekenissen plus één zeer gevarieerde restcategorie. Ik ben

hierbij in belangrijke mate geholpen door een zeer verhelderend artikel van

Draper21 over het begrip lompenproletariaat, dat ik voor dit essay als een

soort Unterlage heb gebruikt. Hij heeft een eerste speurtocht ondernomen

naar de vindplaatsen van het begrip in de verzamelde werken van Marx en

Engels en ook hij heeft de verschillende betekenissen trachten in te delen.

Ik verschil echter op verschillende plaatsen met hem van mening.22 Ik acht

het waarschijnlijk dat ik met behulp van een latere publikatie van Draper23

en die van Traugott24 al die plaatsen in het werk van Marx en Engels heb ge-

vonden, waar het begrip lompenproletariaat ter sprake komt.

Betekenis I: Het lompenproletariaat als historisch overblijfsel van een vroegere maat-
schappijformatie 
In de reeds eerder geciteerde passage uit het Communistisch Manifest

wordt het lompenproletariaat omschreven als de ‘lijdelijke verrotting van

de onderste lagen van de oude maatschappij’. In deze zinsnede wordt het

lompenproletariaat opgevat als een pré-industrieel overblijfsel in een in-

dustriële samenleving. Dat het echter ook kan slaan op survivals van vroege-

re maatschappijformaties in andere historische ontwikkelingsfasen, blijkt

uit de wijze waarop Engels het lompenproletariaat beschrijft in De Duitse
boerenoorlog (1850: 46):

Het lompenproletariaat is over het algemeen een verschijnsel, dat

meer of minder duidelijk in bijna alle fasen van de ontwikkeling der

maatschappij te vinden is. De massa mensen, zonder een bepaalde

broodwinning en zonder vaste woonplaats (...). In alle beschaafde

landen was het aantal vagebonden nimmer zo groot geweest als in 

de eerste helft van de XVIe eeuw.

Verderop (p. 47) heeft Engels het klaarblijkelijk over dezelfde groep, wan-

neer hij hen kenschetst als ‘een lawaaiige, op plunderen beluste uitwas van

de burgerlijke oppositie’, welke ‘met enige vaten wijn om- en afgekocht

worden’. 

Deze invulling van het begrip lompenproletariaat ben ik geneigd aan te

merken als de meest zinvolle van alle betekenissen, die Marx en Engels er-
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aan hechten. In tegenstelling tot andere definities wordt het begrip hier ge-

bonden aan een bepaalde historisch omlijnde maatschappijformatie. Het

heeft veel weg van wat van Doorn ten onzent 25 jaar geleden25 ‘de proletari-

sche achterhoede’ heeft genoemd en daarmee bedoelt hij ‘sociale fossie-

len’, die al generaties lang zijn blijven voortbestaan in de binnensteden van

Nederland (de Jordaan in Amsterdam, Wijk-C in Utrecht). De mensen die

er wonen, voorzien in hun levensonderhoud veelal als kleine zelfstandigen

(ambachtslieden, venters) of als arbeiders, die traditionele beroepen uit oe-

fenen. Men moet hen scherp onderscheiden van het moderne industriepro-

letariaat.

Er is wat voor te zeggen om het begrip lompenproletariaat aldus uitge-

drukt, ook toe te passen op andere maatschappijtypen dan de industriële.

Zo zou men de huidige oude bevolkingen van de 19e eeuwse buurten in de

grote steden kunnen opvatten als de voortzetting van het proletariaat in een

samenlevingstype dat eer is aan te merken als ‘post-industrieel’. De vraag

rijst dan echter of het begrip lompenproletariaat dan niet al te zeer wordt

uitgerekt en of het dan niet verstandiger zou zijn eigen aanduidingen te

verzinnen. Dit probleem doet zich eveneens voor bij de plaatsbepaling van

het lompenproletariaat in vóór-kapitalistische klassestrukturen, zoals ver-

derop zal blijken.

Betekenis II: Het lompenproletariaat als verzameling van individueel sociaal diep ge-
daalden 
In de eerder aangehaalde passage uit de Achttiende brumaire van Louis Bona-
parte wordt het begrip aangewend om er een heterogene verzameling van

‘gedeclasseerden’ mee aan te geven: ‘aan lager wal geraakte roués (losbol-

len)’, ‘gedeclasseerde elementen uit de bourgeoisie’, ‘ontslagen soldaten’

en anderen. Het is de ‘onsamenhangende, heen en weer geworpen massa,

die de Fransen la bohème noemen’. Uit dit citaat blijkt dat Marx er één socio-

logische categorie in ziet, hoe ongelijk van afkomst en samenstelling deze

ook is.

Opnieuw valt er voor deze opvatting van het begrip lompenproletariaat

veel te zeggen: de individuen binnen deze verzameling hebben gemeen dat

zij individueel sociaal zijn gedaald, dat zij een zekere overeenkomst verto-

nen in hun wijze van levensvoering en door de verwijzing naar la bohème
wordt zelfs – en terecht – gesuggereerd dat zij met elkaar een subcultuur

vormen. Marx las graag in Charles Dickens en Eugene Sue, die veelvuldig

zulke typen beschreven en het is waarschijnlijk dat hij zich door hen heeft

laten inspireren. In tal van Amerikaanse publikaties over ‘skid row’ en ‘ho-

meless men’ van deze eeuw26 wordt inderdaad de subcultuur beschreven,

die zulke invidivueel gedaalde personen met elkaar delen. In Orwell’s Down
and out in Paris and London27 komt men hetzelfde thema tegen. In een van de

heel weinige publicaties in Nederland over wat men het lompenproletariaat

zou kunnen noemen, blijkt zulks ook hier voor te komen.

In het ego-document van de marskramer van Aalst28 vertelt deze hoe hij
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van het ene logement trekt naar het andere en hoe hij leeft met stoelenmat-

ters, kaartleggers, kwakzalvers, scharenslijpers en nog een heleboel onge-

regelde types meer en hoe hij onder hen individuen ontmoet van zeer uit-

eenlopende sociale origine. Naast analfabeten en mensen van de meest

armoedige afkomst, ontmoet hij29 iemand, die zich weliswaar ontpopt als

een geducht drinker, maar ‘die van huis uit zeer geschoold en fijn opgevoed

is’. Zulke mensen zijn niet mededeelzaam over het proces van hun sociale

ondergang: ‘U ziet dat ik er moet vertoeven, laat u dat genoeg zijn. Die slui-

er laten wij hangen en wens ik in geen geval op te lichten. Alleen wil ik u dat

wel vertellen: alles wat er van mij is geworden, heb ik aan mij zelf te wijten.

Daar staat een ieder buiten.’

Hoezeer deze interpretatie van het lompenproletariaat interessante mo-

gelijkheden voor nadere analyse biedt, zij is strijdig met het eerste histori-

sche voorstel (I). Het gaat hier immers om sociale daling in welke maat-

schappijvorm dan ook en niet om de continuering van een sociaal

onderdeel van een vroeger samenlevingstype. In het eerste geval zou men

de cultuur van het lompenproletariaat kunnen beschouwen als overgedra-

gen van de ene generatie op de andere, in het tweede geval gaat het om een

– waarschijnlijk minder standvastige – subcultuur, waar men eerst op latere

leeftijd wordt gesocialiseerd.

Betekenis III: Het lompenproletariaat als onderdeel van het algemene proletariaat
Marx maakt het nog een graadje ingewikkelder wanneer hij in Klassenstrijd
in Frankrijk uit 1850 een sociologische definitie hanteert, waarbij het lom-

penproletariaat wordt opgevoerd als onderdeel van de gehele klasse van het

proletariaat. In februari 1848 wordt in Parijs de Mobiele Garde opgericht en

deze zal in juni van dat jaar de revolutie neerslaan. Nu schrijft Marx op p. 55

van dit geschrift dat de leden ervan:

(…) grotendeels behoorden tot het lompenproletariaat dat in alle grote

steden een zich scherp van het industriële proletariaat onderschei-

dende massa vormt, een recruteringsgebied voor dieven en misdadi-

gers van elk slag, levend van het afval van de maatschappij, mensen

zonder een bepaalde tak van bezigheid, leeglopers, gens sans feu et

sans aveu (...) nooit hun bedelaarsnatuur verloochenend.

Hier schrijft hij dus nog steeds over een aparte klasse, verderop op dezelfde

bladzijde gaat het echter verder:

Het Parijse proletariaat zag zich dus geplaatst tegenover een uit zijn

eigen midden gerekruteerd leger van 24.000 doldrieste mannen in de

kracht van hun jeugd. Het juichte de Mobiele Garde op haar marsen

door Parijs toe. Het zag in hen zijn voorvechters op de barrikaden.

Het beschouwde hen als een proletarische garde in tegenstelling tot de

burgerlijke Nationale Garde. Zijn dwaling was te verontschuldigen. 
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Voorafgaand op dezelfde bladzijde lezen wij dat de bourgeoisie niet an-

ders kon doen dan ‘het ene deel van de proletariërs tegenover het andere uit te
spelen’. (Alle cursiveringen in de oorspronkelijke tekst). In dit citaat blijkt

het lompenproletariaat ondubbelzinnig begrepen te moeten worden als

deel van het algemene proletariaat. Het is duidelijk dat deze laatste opvat-

ting over het begrip lompenproletariaat strijdig is met de eerste twee (I en

II) en iedere serieuze lezer moet nu langzamerhand het spoor bijster zijn.

Op deze wijze geformuleerd verliest het begrip zijn onderscheidende

waarde.

Betekenis IV: Het lompenproletariaat als categorie buiten de economische orde 
De definitie van het begrip lompenproletariaat wordt nog gecompliceerder

als Marx in Het Kapitaal, deel I (1867)30 uitlegt hoe het lompenproletariaat

economisch geduid moet worden. In hoofdstuk 23 worden de wetten van

de accumulatie besproken en daar stelt Marx vast dat relatieve overbevol-

king voorwaarde is voor de kapitalistische productiewijze, immers: er moe-

ten voldoende werkkrachten voorhanden zijn om het loonniveau zodanig

te kunnen drukken dat er geld over blijft voor kapitaalsaccumulatie. In

paragraaf 4 van dit hoofdstuk bespreekt Marx verschillende vormen van

overbevolking en hij laat zien hoe sommige sociale categorieën gerekend

kunnen worden tot het industrieel reserveleger en andere tot het afval van

het productieproces (zieken, verminkten en dergelijke, de ‘lazaruslaag van

de arbeidende klasse’). Staan al deze categorieën van mensen nog op eni-

gerlei wijze in relatie tot het proces van accumulatie van kapitaal, dat geldt

niet meer voor wat Marx op p. 499 noemt ‘het eigenlijke lompenproletari-

aat’ en dat bestaat uit ‘vagebonden, misdadigers en prostituées’. Wat het

‘eigenlike’ lompenproletariaat kenmerkt is dat hun bestaan géén voor-

waarde vormt voor de kapitalistische productie, het zijn niet anders dan

parasieten.

Elders, in de Grundrisse maakt Marx het opnieuw ingewikkelder, wan-

neer hij aan deze parasitaire klasse een bredere betekenis toekent dan in

Het Kapitaal: alle mensen die functioneel buiten het productieproces staan,

worden nu bij het lompenproletariaat ingedeeld, ook mensen van hoge so-

ciale status. ‘Van de hoer tot de paus, er is een massa van zulk geteisem.

Maar ook het eerlijke en “werkende” lompenproletariaat valt eronder; bij-

voorbeeld een grote bende van klaplopers, die hun diensten aanbieden in

havensteden etc.’31 In een toeristische aantekening heeft Marx, die dan in

de wufte badplaats Cannes logeert, het over ‘garçons d’hotels, de café etc.

en huisbedienden, die behoren tot het lompenproletariaat’.32

Economisch lijkt mij deze voorstelling van zaken uiterst aanvechtbaar,

ook zonder de bizarre verwijzingen naar de paus en hotelpersoneel. Sedert

de recente ontdekking van de ‘informele sector’ van de economie weten we

dat vagebonden en misdadigers ook wel degelijk bij kunnen dragen tot het

productieproces. En wat betreft die prostituées, men mag zich terecht af-

vragen of ook zij niet indirect een functie in het accumulatie-proces vervul-
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len, net als huisvrouwen trouwens. Sociologisch schiet ook niemand met

deze kenschetsing van Marx op, er wordt uitsluitend medegedeeld wat het

lompenproletariaat niet is. En tenslotte is deze interpretatie weer niet in

overeenstemming met de vorigen; in definitie I worden allerlei typen ge-

noemd, die wél bij het productieproces zijn betrokken (ketelboeters, scha-

renslijpers), tot definitie II verhoudt de omschrijving in Het Kapitaal zich

neutraal en is daarmee zonder zin en met definitie III raken we in moeilijk-

heden omdat het lompenproletariaat daar tot een sociale klasse wordt gere-

kend en dat kan niet zijn, want de betrokken categorieën hebben geen rela-

tie tot het productieproces.

Betekenis V: Een wonderlijke mélange van overige betekenissen
In een laatste categorie van betekenissen wil ik voor de volledigheid een

aantal andere aanduidingen van het begrip lompenproletariaat de revue la-

ten passeren, die zodanig buiten de orde zijn dat het niet verstandig lijkt

om ze als afzonderlijke definities te bespreken. Wie tot nu toe nog niet

overtuigd mocht zijn van de slordigheid waarmee Marx en Engels bij dit be-

grip te werk gaan, zal nu toch zeker overtuigd raken:

– Hebben Marx en Engels bij het begrip lompenproletariaat steeds onder-

delen van stedelijke bevolking op het oog, in De Achttiende brumaire van Louis
Bonaparte (1852:139) noemt Marx het Franse leger ijskoud: ‘de moeras-

bloem van het boerenlompenproletariaat’.

– Hebben alle citaten in hun werk betrekking op het allerlaagste echelon

van de sociale stratificatie, in De Klassenstrijd in Frankrijk (1850:39) noemt

Marx de financiële aristocratie onder Louis-Philippe ‘de wedergeboorte van

het lompenproletariaat aan de top van de burgerlijke maatschappij’.

En ook in verband met de troonsbestijging van Napoleon III wordt de

twijfelachtige sociale entourage van deze vorst als zodanig afgeschilderd

(Achttiende brumaire 1852: 82, 83). Dat dit niet een grapje betreft van Marx al-

leen, blijkt uit een citaat van Engels, die in Die Rolle der Gewalt in der Geschichte,
geschreven in 1887 en 1888, over de Pruisische adel, meedeelt33 dat aan de

onderzijde ‘zich overeenkomstig haar natuur een talrijke adel van klaplo-

pers vormt (‘Schmarotzeradel’), een adellijk lompenproletariaat, dat leeft

van schulden, van twijfelachtig spel, door zich op te dringen, door bedelarij

en door politieke spionage’.

Er zijn zo nog meer vreemdsoortige gebruiksaanwendingen van het be-

grip lompenproletariaat in hun werk aan te wijzen, ik zal er hieronder nog

op terug komen. Voorlopig zullen we het er maar op houden dat Marx en

Engels het begrip hier bij wijze van beeldspraak hanteren en niet als analy-

tisch begrip. Eerst aan het slot van dit essay zal blijken hoe deze raad-

selachtige passages geïnterpreteerd kunnen worden.

De consequentie van inconsistente omschrijving 
Ik wil ten overvloede en bij wijze van gedachtenexperiment demonstreren

in welke problemen degene wel moet geraken, die de naar verhouding nog
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min of meer eenduidige omschrijvingen van het lompenproletariaat (bete-

kenis 1 tot en met 4) toe wil passen op de Nederlandse samenleving anno

1980. Wie zouden dan het lompenproletariaat zijn? Volgens de eerste bete-

kenis van het begrip (het lompenproletariaat als overblijfsel van een vroe-

ger maatschappijtype) zou men er de proletarische achterhoede van enkele

grote steden onder verstaan, die daar al generaties lang woont. Past men de

tweede betekenis toe (een verzameling van individueel sociaal gedaalden),

dan zou men bijvoorbeeld denken aan verslaafden aan alkohol en heroïne,

zoals die bijeen komen in opvanghuizen voor ‘thuislozen’ en drugsver-

slaafden. Wie bij het lompenproletariaat in de eerste plaats denkt aan een

minderwaardig onderdeel van het proletariaat (betekenis drie), die zou

kunnen denken aan ongeschoolde werklozen of misschien zelfs aan gast-

arbeiders. Heeft men betekenis vier (uit Het Kapitaal) op het oog, dan gaat

het om ‘het eigenlijke lompenproletariaat’: ‘vagebonden, misdadigers en

prostituées’. Door deze inconsistentie is het begrip lompenproletariaat, op

de wijze waarop Marx en Engels het aanwenden, in feite onbruikbaar. De

begrippen hebben niet betrekking op verschillende aspekten van één en de-

zelfde sociale categorie, maar op heel uiteenlopende groepen van mensen.

Het lompenproletariaat als contrarevolutionaire kracht
Nu we een aantal betekenissen van het begrip lompenproletariaat hebben

bekeken, blijkt dat ondanks alle onderlinge tegenspraak en ondanks alle

onduidelijkheden, althans één element constant is: het lompenproletariaat

is politiek reactionair en laat zich gemakkelijk omkopen om de revolutie te

breken. Alleen in Het Kapitaal en in de Grundrisse komt een dergelijke strofe

of implicatie niet voor, maar daar is het onderwerp van deze geschriften

ook niet naar.

De meest krachtige passage terzake komt voor bij Engels in zijn voor-

woord bij de tweede druk van De Duitse boerenoorlog uit 1870 (p. 14), waar te

lezen staat:

Het lompenproletariaat, dit schuim van verlopen sujetten van alle

klassen, dat zijn hoofdkwartier in de steden opslaat, is van alle bond-

genoten het gevaarlijkste. Dit gespuis is absoluut omkoopbaar en 

absoluut zonder enige schaamte. Toen de Franse arbeiders bij iedere

revolutie op de muren schreven: Mort aux voleurs! Dood aan de 

dieven! en er ook velen neerschoten, gebeurde dat niet uit geestdrift

voor de eigendom, maar in het juiste besef dat zij zich in de eerste

plaats deze bende van het lijf moesten houden. Iedere arbeidersleider

die deze schooiers als lijfwacht gebruikt of op hen steunt, bewijst

daardoor reeds dat hij een verrader van de beweging is.

Waar Marx en Engels in hun ganse oeuvre hameren op deze contrarevoluti-

onaire rol van het lompenproletariaat, lijkt het interessant om na te gaan

welke veronderstelling zij opperen over de hoedanigheid van dit verband
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tussen een sociale klasse of categorie en zijn politiek optreden. In de ver-

schillende geschriften waar de term voorkomt, wordt doorgaans gesugge-

reerd dat deze groep zich eenvoudigweg bindt aan de meestbiedende. In

welgeteld één passage staat dit ook inderdaad letterlijk, in zijn verhande-

ling over de Rechtsverfassungskampagne in 1849 schrijft Engels34 dat het lom-

penproletariaat aan de kant stond van de bourgeoisie ‘die hen het beste be-

taalde’. Dit lijkt op het eerste gezicht logisch, maar het is niet meer dan

pseudo-theorie. Latere auteurs komen met even groot gemak tot een volko-

men tegengestelde conclusie en wat zij gemeen hebben is niet meer dan de

charme van de eenvoud. Zo beweert Franklin35 in een aandoenlijk artikel

over het lompenproletariaat en de jeugd, dat de verraderlijkheid van het lompen-

proletariaat voortkomt uit het gegeven, dat deze bestaat uit het uitschot van

alle klassen en daarom mag men juist een grote variatie in klassebewustzijn

veronderstellen. Daarentegen betoogt Fanon in zijn Verworpenen der Aarde en

in diens voetspoor, zoals wij al zagen, meer serieus, Worsley36, dat juist van

het lompenproletariaat opstandigheid tegen de gevestigde orde valt te ver-

wachten, omdat zij in de meest nijpende omstandigheden verkeren en wat

hebben zij nog te verliezen? Het is daarbij nog opmerkelijk dat Marxisten

het lompenproletariaat nooit de politieke rol toedichten, die het waar-

schijnlijk meestentijds speelt, namelijk geen enkele. Nu weet ik wel: Marx

en Engels schrijven in hoofdzaak over Europa in de 19e eeuw, Franklin

heeft het over de ghetto’s van de Verenigde Staten in de jaren ’60 van deze

eeuw en Worsley gaat het om de bevrijding van Afrika. Het is echter gebrui-

kelijk om zulke uitspraken over de politieke gezindheid van een bepaalde

sociale klasse categorisch te presenteren en daarin schuilt nu juist het qua-

si-wetenschappelijke. Ik ga graag met Aya37 mee in zijn aansporing terug

te keren naar empirisch onderzoek in concrete historische figuraties. Spe-

culaties over de aard van het klassebewustzijn zijn al even glibberig, leden

van het lompenproletariaat laten in het algemeen geen manifesten of be-

ginselverklaringen na, waaruit we hun politieke motieven zouden kunnen

leren.

3.De ‘these’ van het lompenproletariaat empirisch getoetst

Tot nu toe heb ik beschreven welke inhouden Marx en Engels aan het be-

grip lompenproletariaat hebben gegeven. Sommige beschrijvingen, zoals

bij voorbeeld in Het Kapitaal, zijn louter theoretisch van aard. Meestal ge-

bruiken zij het begrip echter bij het analyseren van concrete historische

ontwikkelingen. Ik wil nu onderzoeken of het lompenproletariaat, in de

betekenis die Marx en Engels daar ter plaatse zelf aan hebben gegeven, in-

derdaad de reactionaire rol heeft gespeeld, die zij het toedichtten. Het is

zeer wel mogelijk om aldus de ‘these’ van het lompenproletariaat te toet-

sen, omdat thans heel wat sociaal-historisch onderzoek voorhanden is over

historische gebeurtenissen, waarbij Marx en Engels het begrip te berde
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brachten. Enkele auteurs hebben zelfs expliciet de ‘these’ van het lompen-

proletariaat aan strenge falsificatie-procedures onderworpen. Ik kies ter

toetsing al die gevallen, waarbij het lompenproletariaat een prominente

plaats heeft gekregen in het werk van Marx en Engels en enkele andere,

waarbij het gebruik van de term in kwestie ons iets kan leren over de wijze,

waarop zij deze aanwenden. Ik onderzoek achtereenvolgens:

– Engels over de Duitse boerenoorlog van 1525;

– Marx en Engels over de Lazzaroni van Napels (onder andere 1799);

– Marx over Parijs, 1848;

– Engels over België, 1848;

– Marx over Wenen, 1848;

– Engels over de Reichsverfassungskanapagne, de Palts, 1849;

– Marx over Louis Bonaparte, 1848-1851;

– Engels over Londen, 1886 en 1889.

De Duitse boerenoorlog van 1525 
Het werk van Friedrich Engels over de Duitse boerenoorlog kwam gereed in

1850; heden ten dage geldt het nog steeds als een voorbeeldig specimen

van materialistische geschiedschrijving: de Duitse boerenoorlog als een ge-

schiedenis van klassenstrijd. Het gaat hier om een reeks van opstanden in

Zuid-West Duitsland en in gedeelten van wat nu Oostenrijk en Zwitserland

heet. In de meest oppervlakkige beschouwingen gaat het over een reactie

van ‘de gewone man’ op het aandraaien van de belastingschroef door de

plaatselijke adel. Engels plaatst het gebeuren binnen het kader van de

transformatie van het feodalisme naar het kapitalisme en beschrijft het als

een poging tot revolutie van de derde stand (‘frühbürgerliche Revolution’),

die te vroeg plaats greep in de historische ontwikkeling om succes te kun-

nen hebben. Ligt het zwaartepunt van de opstand op het platteland, ook de

stedelijke armen roeren zich. In de voorgaande paragraaf is reeds uit de

voorrede van dit werk geciteerd en het is duidelijk dat Engels zijn weerzin

over het liederlijke optreden van het lompenproletariaat allerminst wil ver-

bergen. Het is ‘omkoopbaar gespuis’, een ‘op plunderen beluste uitwas van

de burgerlijke oppositie’.

Kan deze interpretatie de tand des tijds doorstaan? Er bestaat een zeer

uitgebreide geschiedschrijving over deze periode en daarbij is, interessant

genoeg, een aparte Oostduitse en een Westduitse traditie ontstaan. Deze

beide lopen aanzienlijk uiteen, maar zij zijn in één voor ons relevant op-

zicht gelijk: er wordt nauwelijks aandacht gegeven aan een apart te onder-

scheiden maatschappelijke laag in de diepste duisternis van de stedelijke

samenleving. Ik heb in de grote berg literatuur terzake geen enkel sociaal-

historisch onderzoek aangetroffen, waar nu eens precies wordt uitgezocht

wie de opstandelingen waren en evenmin heb ik een sociografische aandui-

ding kunnen vinden omtrent degenen, die het onderdrukken van de op-

stand voor hun rekening hebben genomen of die betrokken zijn geweest bij

de uitvoerige en gruwelijke vergeldingsacties, die erop zijn gevolgd. Dat
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neemt niet weg dat we ons op grond van enkele (lokale) studies wel een ze-

kere voorstelling kunnen maken, al brengen – zoals gezegd – de verschil-

lende auteurs geen onderscheid aan tussen de verschillende standen van

‘het gewone volk’. Rammstedt38 schrijft dat bij stadsoproeren algemeen de

armen zijn betrokken en daaronder verstaat hij dagloners, gezellen en

knechten en ook handwerkslieden, die buiten de gevestigde gilden staan.

Zij komen in verzet tegen de hoge voedselprijzen en gelijktijdige geldont-

waarding en de objecten van hun toom zijn de geestelijke en wereldlijke

rijkdom. Schilling39 is wat preciezer, hij meent dat doorgaans mensen uit

de ‘Unterschichten’ van de stad het eerste de straat op gaan en dat hun op-

stand vervolgens door de handwerkersgilden wordt overgenomen. Er blijkt

bij hedendaagse historici grote terughoudendheid te bestaan om de stede-

lijke armen in pre-industriële steden naar sociale klasse of naar sociaal aan-

zien nader te differentiëren en Schilling40 verwijst hier naar Hobsbawm’s

veel meer diffuse categorie: de ‘city mob’ (zie hieronder).

Dat Engels er zo aan vast hield toch een zodanige categorie te onder-

scheiden, is te verklaren doordat hij bij het schrijven van dit werk in 1850

sterk onder de indruk was van het falen van de revolutie in 1848. De discus-

sie overziend ben ik geneigd Friesen41 gelijk te geven wanneer hij schrijft

dat De Duitse boerenoorlog ‘een sociologische analyse is, met behulp van soci-

ologische categorieën, die afkomstig zijn uit de Marxistische kritiek op de

19e eeuwse kapitalistische samenleving’.

Tot nu toe zijn we niet erg opgeschoten met de verificatie van Engels’

verwijzing naar het lompenproletariaat, maar er is meer. Laube42 heeft een

aantal sociale bewegingen onderzocht, die onmiddellijk aan de oorlog

vooraf gaan en met name voor de zogenaamde Bundschuhbewegingen is

aangetoond, dat zich een groot aantal bedelaars en vaganten onder de op-

roerkraaiers hebben bevonden. Als we dit optellen bij de eerdere constate-

ring dat ook de allerarmsten in de stad zich niet onbetuigd hebben gelaten,

dan moeten we vaststellen, dat voor zover zich een categorie laat afzonde-

ren die trekken heeft van het lompenproletariaat, deze tenminste ook een

revolutionaire rol spelen. Deze mening oogst bijval van niet minder dan ...

Engels zelf ! Aan het einde van zijn leven heeft Engels overwogen het boek

te herschrijven (daar kwam overigens niets van omdat hij al maar druk in de

weer was met bewerkingen van Het Kapitaal van zijn overleden collega en

kameraad) en in een brief aan Kautsky op 21 mei 189543 – dat is drie maan-

den voor zijn dood! – bekent hij in zijn Boerenoorlog twee ‘belangrijke fou-

ten’ te hebben gemaakt. Eén daarvan heeft betrekking op de ‘gedeclasseer-

den, degenen die bijna paria zijn, die zonder mankeren verschijnen bij het

ontstaan van steden en die de onderste, rechteloze laag van iedere stadsbe-

volking in de middeleeuwen vormen’. Hij vertelt erbij44 dat bij het beëindi-

gen van de feodaliteit deze bevolkingslaag het reservoir vormt, van waaruit

het latere proletariaat zich ontwikkelt, het is een Vorproletariat. En het zijn

deze mensen die ‘in 1789 in de Parijse faubourgs de revolutie maakten’. Hij

dicht hun hier een revolutionaire rol toe en geen reactionaire.45
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De Lazzaroni van Napels. 
Met de bevolking van de stad Napels hebben Marx en Engels nooit veel op-

gehad. De stad is een steunpilaar van het monarchisme en dat wordt in hun

visie vooral gedragen door het plaatselijke lompenproletariaat. In één van

de scheldkanonnades aan het adres van Bakoenin roept Engels uit dat het

geen wonder is dat deze zo’n grote aanhang bezit in Napels, hoe zou men

anders verwachten van deze paljas van een ‘lompen-Prins’.46 In het eerder

aan het begin van dit essay aangehaalde citaat van Marx over allerlei types,

die tot het lompenproletariaat dienen gerekend te worden, komen ook de

lazzaroni ter sprake en Draper stelt vast dat Marx de term veelvuldig als sy-

noniem gebruikt voor lompenproletariaat.47

Engels heeft in de allereerste aflevering van de Neue Rheinische Zeitung48

een artikel gewijd aan de treurige ondergang van een poging tot burgerlijke

revolutie in Napels in 1799. Hij toont daarin aan hoe volstrekt onbetrouw-

baar het lompenproletariaat is: vecht het in aanvang voor het revolutionaire

Kamer van Afgevaardigden, als het tegenzit keert het lompenproletariaat

zich hier plotseling tegen en steunt het onvoorwaardelijk de koning Ferdin-

and II.

Wie zijn de lazzaroni van Napels? In een briljant hoofdstuk in zijn Primi-
tive Rebels kenschetst Hobsbawm49 hen als het prototype van ‘de gewone

man’ in voor-industriële steden. Ook Hobsbawm kan geen greintje waarde-

ring opbrengen voor deze ‘city mob’, die inderdaad weliswaar gemakkelijk

tot oproer geraakt, maar dat doet zonder politieke inspiratie en zich daarbij

in de praktijk traditioneel en conservatief gedraagt.50 Evenwel: als lompen-

proletariaat kan men deze mensen volgens Hobsbawm niet aanduiden, het

gaat hier veeleer om wat Rudé eerder de menu peuple heeft genoemd: een

verzameling van handwerkers, ambachtslieden van onaanzienlijke gilden

en loonwerkers. Men moet zich hierbij voorstellen: touwslagers, havenar-

beiders, smeden, schoenmakers, vissers, marskramers en dergelijke. Zon-

der enige twijfel, meent Hobsbawm,51 is het aandeel van het lompenprole-

tariaat in hun gelederen groot, maar het is bepaald misleidend om hen

daaraan gelijk te stellen.52

Het belangwekkende aan de bijdrage van Hobsbawn is vooral gelegen

in het feit dat hij wél een theoretisch voorstel poneert om zowel de on-

standvastigheid als het reactionaire politieke handelen van deze ‘city mob’

te verklaren. Hij beschijft de pre-industriële stad als een geestelijk, juri-

disch, administratief of militair centrum en daarin leeft een functionele éli-

te in een zekere symbiose samen met het gewone volk. De laatsten zijn ar-

me mensen, die er al generaties lang wonen, die zich sterk met hun stad

identificeren en die een zeker dédain aan de dag leggen voor alles (bijvoor-

beeld nijverheid) en iedereen (vreemdelingen), van buiten. De relatie 

tussen élite en het gewone volk is gebaseerd op de onuitgesproken over-

eenkomst, dat de eersten hun plicht nakomen om voor voldoende en be-

taalbare leeftocht te zorgen alsmede een zeker minimum aan werkgelegen-

heid. Houden de heersers zich hieraan, dan is de bevolking bereid voor hen
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door het vuur te gaan; laten zij dit na dan gaan de armen de straat op en

dwingen hen daartoe. Belangrijk in de redenering is nu, dat de ‘city mob’

zich niet hecht aan een bepaalde heerser, een bepaalde koning of een be-

paalde geestelijke leider, maar simpelweg aan de machthebber. Als in de

élite de wacht wordt afgelost, kiezen zij voor de nieuwe heersers even mak-

kelijk partij als gisteren voor de oude.

Conclusie: er is in voor-industriële steden wel degelijk een bevolkings-

segment aan te wijzen, waar mensen het door Marx en Engels beschreven

politiek reactionaire gedrag ten toon spreiden, maar het is onjuist dit gelijk

te stellen aan het lompenproletariaat. De lazzaroni behoren tot de menu peu-
ple, zij horen niet thuis in de rij van vagebonden, bordeelhouders en orgel-

draaiers, waar Marx hen plaatst.

De contrarevolutie van Parijs in juni 1848 
Welhaast nergens in de geschriften van Marx luidt het oordeel over het

lompenproletariaat zo vernietigend en bitter als ter zake van het ‘als Garde
mobile georganiseerde lompenproletariaat’ (Achttiende brumaire van Louis Bo-
naparte 1852: 27), deze strijdmacht, die voortkomt uit het ‘recruteringsge-

bied voor dieven en misdadigers van elk slag, levend van het afval van de

maatschappij, mensen zonder een bepaalde tak van bezigheid, leeglopers,

gens sans feu et sans aveu’ en die ‘in alle grote steden een zich scherp van het

industriële proletariaat onderscheidende massa vormt’ (Klassenstrijd in
Frankrijk 1850: 55). Het is volstrekt duidelijk dat Marx hier zijn woede over

het mislukken van de proletarische revolutie niet kan bedwingen. Immers:

als deze volgens hem ergens plaats moest vinden dan was het wel in Frank-

rijk; de derde stand had zijn revolutie in 1789 doorgemaakt en anders dan

in andere Europese landen zou in Parijs en andere grote Franse steden het

industrieproletariaat reeds omvangrijk zijn. Hier zou het kapitalisme ten

onder gaan aan zijn eigen tegenstellingen.

Aan de dagen van juni 1848 gaat het één en ander vooraf. Frankrijk

wordt geteisterd door voedselschaarste, de graanprijs is hoog en vrij plotse-

ling is er een zodanig omvangrijke werkloosheid ontstaan, dat in sommige

bedrijfstakken wel meer dan de helft van alle arbeiders ontslagen worden.

Er breken allerlei opstootjes uit en op 24 februari 1848 blijkt het vrij gemak-

kelijk om Louis Philippe te verjagen, wiens bewind op weinig meer steunt

dan op een kleine handelsbourgeoisie. De Tweede Republiek wordt opge-

richt. Er komt een burgerlijk-republikeinse nationale vergadering en die

kiest een uitvoerend bewind. Men bestrijdt de werkloosheid op tweeërlei

manieren: door het oprichten van ‘nationale werkplaatsen’ en door een

nieuw politiekorps in het leven te roepen: de Garde nationale mobile. Bij dit

laatste zit duidelijk de bedoeling voor om een deel van de opstandige bevol-

king uit februari van de rest te vervreemden, het nieuwe bewind vreest im-

mers dat het proletariaat opnieuw de straat op zal gaan. Dit laatste gebeurt

inderdaad al gauw wanneer het uitvoerend bewind aankondigt dat de natio-

nale werkplaatsen in aantal gereduceerd of geheel gesloten zullen worden,
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als blijkt dat deze een te grote aantrekkingskracht uitoefenen op mensen

uit de provincie en als zelfs arbeiders uit Brussel zich hiervoor naar Parijs

spoeden. De opstand in juni kan men beschouwen als het verzet van het so-

cialistische proletariaat tegen de republikeinse bourgeoisie, welke laatste

klasse kans heeft gezien beslissend overwicht in de regering te verwerven.

In een straatgevecht dat duurt van 23 tot 25 juni, worden de opstandelingen

op zeer bloedige wijze door Cavaignac neergeslagen en het lijdt geen twijfel

dat daarbij gelijkertijd het enthousiasme en de bloeddorstigheid van de Gar-
de mobile een doorslaggevende rol spelen.

Marx en Engels volgende ontwikkelingen vanuit het buitenland op de voet

en schrijven daar ook over in de Neue Rheinische Zeitung. Wanneer de contra-

revolutie eenmaal een feit is, wordt in bovenvermelde furieuze bewoordingen

het lompenproletariaat door Marx in de beklaagdenbank geplaatst.

We verkeren in de gelukkige omstandigheid dat deze episode uit de

Franse geschiedenis door één Franse en een aantal Amerikaanse sociaal-

historici zeer zorgvuldig is uitgezocht. Is het inderdaad juist om de Garde
mobile te kenschetsen als lompenproletariaat?

Caspard53 heeft een steekproef kunnen trekken uit de registers van de

24 bataljons die de Garde mobile groot was en hij heeft van de 14.900 betrok-

ken mannen informatie gevonden over hun naam, leeftijd, geboorteplaats,

adres van henzelf en dat van hun ouders en over een aantal lichaamsken-

merken. Wanneer we het resultaat van zijn onderzoek samenvatten:

– het opleidingsniveau is hoog, het aantal soldaten met een opleiding ge-

schikt om te werken in de meest geavanceerde bedrijfstakken is groot;

–  de soldaten van de Garde mobile zijn uitzonderlijk jong; er zijn uitsluitend

mensen geworven tussen 16 en 30 jaar, de gemiddelde leeftijd bedraagt

21? jaar, hun modale leeftijd is 19;

–  63 procent van hen is geboren buiten Parijs, maar pas op: daarmee onder-

scheiden zij zich niet van de rest van de (zich zeer snel uitbreidende) 

totale bevolking van Parijs.

Caspard komt tot de slotsom dat het hier niet zozeer gaat om lompen-

proletariaat als wel om een soort arbeidersaristocratie; dat de soldaten

goeddeels nog kinderen zijn, die omstreeks hun 15e levensjaar naar Parijs

zijn getrokken, waar zij aanvankelijk hebben gewerkt in de nijverheid,

maar waar zij na korte tijd, als gevolg van de economische neergang, al

weer zijn ontslagen; dat zij wel reeds zijn ontgroeid aan het ouderlijk mi-

lieu, maar nog weinig met de stad verbonden. Interessant genoeg blijkt een

aanzienlijk aantal van hen in februari op de barrikaden te hebben gestaan.

Tilly en Lees54 hebben hierna de Garde mobile naar een aantal van zulke

kenmerken vergeleken met de revolutionairen van juni en zij tonen aan dat

in sociaal-economisch opzicht een opvallende overeenkomst tussen beide

partijen bestaat, behalve dan dat de leden van de Garde mobile veel jonger

zijn en zelden gehuwd.

Traugott55 heeft recentelijk naast de kenschets van de Garde mobile op

zichzelf en een vergelijking van de contestanten aan beide zijden van de
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barrikaden, de samenstelling van de Garde mobile ook nog eens vergeleken

met de sociaal-economische structuur van de volledige Parijse bevolking.

Ook hier blijkt het ‘lompen’-element niet groter dan in de bevolking van

Parijs in haar geheel en het gedrag van de Garde mobile kan zeker niet aan het

lompenproletariaat worden geweten. Nu is het natuurlijk moeilijk om pre-

cies te achterhalen welke soldaten uit het lompenproletariaat voortkomen,

het is immers niet aannemelijk dat zij bij inschrijving op zouden geven als

souteneur, bedelaar of dief door het leven te gaan.56 Evenwel: het percenta-

ge analfabeten is gelijk of iets lager als dat van de totale Parijse bevolking

en het aantal knapen dat en garni woonachtig is, blijkt disproportioneel

klein. En garni wonen heeft betrekking op het samenhokken van de aller-

armsten als huurders in een soort woonkazernes, die de reputatie genieten

evenzovele vergaarbakken te zijn van de havelozen en de zwervers.

Traugott57 verdiept zich in een nogal geestig slot van zijn beschouwingen

in de vraag welke argumenten de echte die-hard onder de Marxisten nog zou

kunnen verzinnen om de ‘these’ van het lompenproletariaat toch staande te

houden: 

Hij zou wijzen op de uitzonderlijke jeugdigheid van de leden van de

Mobiele garde als verklaring voor het gemak, waarmee ze worden

overgehaald tot de wil van de regering. Hij zou zeker laten zien dat

het korps in de korte tijdspanne van twee jaar dat het bestaan heeft,

een reputatie heeft opgebouwd van ongedisciplineerdheid. Hij zou

zoeken en hier en daar ook wel enkele leden onder de Gardisten aan-

treffen, wier hoedanigheid hen stempelt als bona fide lompenproleta-

riërs. En bij al dat gezoek zou hij trachten de precisie van de overblij-

vende gegevens te betwisten en hij zou aandacht vragen voor het feit

dat voor een aantal recruten helemaal geen beroep is ingevuld. Alles

samen genomen zouden deze argumenten nieuw leven in lijken te

blazen in de these van het lompenproletariaat, ware het niet dat onze

studie van de bataljonsregisters ons in staat stelt dit alles te weerleg-

gen. 

Al deze argumenten worden vervolgens bekwaam van tafel geveegd (de

ruimte ontbreekt hier dat alles te herhalen) en van de uitspraak dat de Garde
mobile uit lompenproletariërs bestaat blijft niets, maar dan ook helemaal

niets, over.

Als ‘final blow’ heeft Traugott in weer een nieuwere publikatie58 dan

nog het volgende argument in petto: de veronderstelling van Marx en 

Engels dat Parijs het meest ‘rijp’ zou zijn voor de revolutie vanwege het om-

vangrijke en politiek bewuste industrieproletariaat, berust op een misver-

stand! Frankrijk was in 1848 in industrieel opzicht nog volstrekt onder-

ontwikkeld en voor zover er van moderne industrie sprake is moet men eer

zoeken in provinciesteden van het type Rijssel en Rouen. Parijs is en blijft
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voorlopig het centrum voor nijverheid van luxe goederen en daar werken

geschoolde handwerkslieden in kleine bedrijfjes.

Al met al kunnen we vaststellen dat Marx met zijn kenschets van de Garde
mobile als ‘georganiseerd lompenproletariaat’ de plank volkomen mis heeft

geslagen. Toch is het mogelijk om achteraf enigszins te reconstrueren hoe

hij tot deze noodlottige aanduiding is gekomen. House59 beschrijft hoe bij

de Mobiele garde aan jonge, juist ontslagen arbeiders, een schitterende mi-

litaire loopbaan in het vooruitzicht wordt gesteld, hoe zij worden uitgerust

met oogverblindende uniformen (groene epauletten!) en hoe zij niet min-

der dan anderhalve franc per dag ontvangen, wat uitzonderlijk veel is voor

jonge arbeiders in die dagen. Ze vertonen zich met veel bravour in het

openbaar en schromen niet om met de meisjes van plezier over straat te

zwieren. Met dat alles wekken zij zowel de afgunst als de morele veront-

waardiging op van het Parijse publiek en er wordt uitvoerig aandacht aan

geschonken in de Franse kranten. Deze vormen weer de basisgegevens

voor de eigentijdse rapportage van Marx en het is denkbaar dat hij zijn oor-

deel op zulke berichten heeft gebaseerd.

België 
Kort wil ik thans stil staan bij een episode die in het oeuvre van Marx en En-

gels een onbelangrijke rol speelt, maar waarbij de wijze waarop naar het

lompenproletariaat wordt verwezen, voor ons leerzaam is. Wanneer het

nieuws van de februari-opstand in Parijs Brussel bereikt op de 24e van die

maand, heeft dit een kortstondige paniek tot gevolg bij de regering en in

het bijzonder ook bij koning Leopold I; zal de Franse opstand ook naar Bel-

gië overslaan?

Wanneer een groep Belgische arbeiders, tot dan toe werkzaam in

Frankrijk, naar Brussel terugkeert en wanneer uitlekt dat deze republikein-

se en democratische bedoelingen koesteren, neemt de regering maatrege-

len. Op 29 maart worden zij bij de trein opgewacht door de Belgische 

politie bij het grensplaatsje Risquons-Tout (sic), er volgt een korte scher-

mutseling en daarbij wordt een aantal arbeiders ingerekend en vervolgens

bij wijze van afschrikking voor het gerecht gebracht te Antwerpen.  De

rechtszaak dient van 9 tot 31 augustus en tegen 17 verdachten wordt het

doodvonnis uitgesproken (dat overigens, vanwege gratiëring, niet ten uit-

voer zal worden gebracht).

Engels bevindt zich op dat tijdstip in België en hij schrijft over de ‘Ant-

werpner Todesurteile’ in de krant.60 Daarbij haalt hij een passage aan uit

het Journal d’Anvers, waar te lezen staat dat de bevolking van Antwerpen zo

teleurstellend weinig belangstelling aan de dag legt voor dit proces: ‘Alleen

bij de werkende klassen (...) is sprake van medeleven, maar dit is gericht te-
gen de republikeinen.’ In deze tekst voegt Engels op de plaats welke ik in

het citaat heb open gehouden, nijdig toe: (lees: ‘lompenproletariaat’).
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Nu is het inderdaad juist dat de regering vanuit de provincie Antwerpen

weinig oproerigs te duchten heeft. Gouch61 bespreekt de regionale ver-

schillen in opstandigheid in 1848 en laat zien dat er veel meer aan de hand

is in Frans-georiënteerde landsgedeelten, zoals Henegouwen. Over Ant-

werpen vermeldt Gouch één enkele demonstratie op 22 maart, maar de

deelnemers laten zich gemakkelijk naar huis sturen als burgemeester La-

grelle hen nieuwe werkgelegenheid in het vooruitzicht stelt. ‘Leve de Repu-

bliek’ schijnen ze niet eens te hebben geroepen.

De term lompenproletariaat is hier misplaatst. Vlaanderen is tot diepe ar-

moede vervallen nadat de linnen- en katoennijverheid als gevolg van Engelse

industriële concurrentie en het wegvallen van de Nederlands-indische afzet-

markt in 1830, te gronde is gegaan. De werklieden trekken weg naar Wallo-

nië of worden te werk gesteld in door de (liberale) regering geïnitieerde ar-

beidsprojecten. Maar lompenproletariërs? Waar het mij hier om gaat is de

wijze van redeneren: het heeft er alle schijn van dat Engels aan zijn misprij-

zen over het achterwege blijven van de revolutie uiting geeft door de ganse

werkende klasse in het Antwerpse voor lompenproletariaat uit te maken.

Het neerslaan van de revolutie in Wenen in 1848 
Enkele maanden later slaat de reactie opnieuw toe, nu in Wenen. Marx legt

het verband met Parijs; was het ‘in Parijs de mobiele garde, in Wenen zijn

het de “Kroaten”, in beide gevallen lazzaroni, een bewapend en omgekocht

lompenproletariaat’ dat optreedt ‘tegen het werkende en denkende prole-

tariaat’.62 Wie zijn deze ‘Kroaten’?

Marx doelt hier op de legers van baron Jellačič, een in het begin van

1848 onder de bevolking populair geworden en snel opgeklommen natio-

nalistische voorman van Kroatië. Hij is bevelhebber van een legermacht,

die Oostenrijk tegen de Turken moet verdedigen. In het kader van allerlei

interne verwikkelingen binnen dit grote Koninkrijk, valt Jellačič in septem-

ber Hongarije binnen. Hij maakt daar militair weinig klaar en het komt dan

niet slecht uit dat hij in oktober naar Wenen wordt geroepen om daar mee

te helpen de revolutie van studenten en (werkloze) arbeiders te onderdruk-

ken. De Kroatische troepen bezitten het historische privilege om hun soldij

aan te vullen met oorlogsbuit en bij de veldtocht in Hongarije hebben ze

reeds een spoor van plundering en brandstichting door het landschap ge-

trokken.63

De bevolking van het beschaafde Wenen moet vreemd hebben opgeke-

ken toen op 1 november deze exotische legermacht van de oostgrens van

het Habsburgse rijk kwam binnenmarcheren. Het zijn soldaten in groezeli-

ge witte harembroeken, ze dragen een rode capuchon en daaronder kan

men rode en gele sjerpen ontwaren, waartussen zij op de Turken buitge-

maakte zwaarden hebben gestoken.64 Het legerkorps wordt vergezeld door

vrouwen, die niet alleen goulash koken en voor de soldaten dansen bij het

kampvuur, ze blijken ook trefzeker met vuurwapens om te kunnen gaan.
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Het optreden van deze Kroaten is zodanig barbaars en de discipline is zo

slecht, dat de opperbevelhebber van de gehele operatie: Windischgrätz, het

legerkorps hardhandig tot de orde moet roepen.

In feite is het niet alleen Jellačič, die de revolutie bedwingt, er strijden

ook – veel ordelijker – Duitse, Boheemse en Italiaanse troepen mee.65 Marx

evenwel stelt de gehele operatie moedwillig in een kwaad daglicht door zo

uitdrukkelijk te reppen over de woeste Kroaten. Van lompenproletariaat

kan hier echter geen sprake zijn, in heel Kroatië zijn niet eens steden!

De militaire escapades van Friedrich Engels in 1849 
In 1848 wordt door een groep, die de geschiedenis in zal gaan als bestaan-

de uit intellectuelen, een zogenaamd Voor-Parlement geformeerd in Frank-

furt, teneinde Duitsland tot een eenheid te smeden op constitutionele

grondslag. De Pruisische koning die zijn macht heeft herwonnen na een

ogenblik in Berlijn te hebben gewankeld, heeft evenwel een eigen opvatting

van Duitse eenheid en hij stuurt een omvangrijke troepenmacht naar Sak-

sen, Beieren en het Rijnland om aan deze gekheid een einde te maken.

Friedrich Engels meldt zich in de stad waar hij als jongen is opgegroeid

– Elberfeld in het dal van de Wupper – en hij biedt zijn diensten aan als mi-

litair adviseur van de opstandige stad. Er is een plaatselijke Comité van Vei-

ligheid opgericht en men vertrouwt Engels het commando toe over de ver-

dediging van de stad, wat in de praktijk neer komt op het beheer over

enkele ouderwetse kanonnen, die tot dan toe alleen zijn gebruikt om hoog-

geplaatste bezoekers van de stad te begroeten. Er ontstaat echter enige on-

rust over zijn aanwezigheid en de plaatselijke bourgeoisie, beducht voor de

mogelijkheid dat Engels de rode Republiek wil uitroepen, verzoekt hem

vriendelijk doch dringend naar elders te gaan, omdat ‘zijn aanwezigheid tot

misverstand aanleiding zou kunnen geven over het karakter van de bewe-

ging’.66 Engels vertrekt, maar hij neemt het de plaatselijke arbeidersklasse

hoogst kwalijk dat zij hem in de kou laten staan. In zijn beschouwing

achteraf over de Reichsverfassungskampagne67 doet Engels naderhand een

boekje open over het Elberfeldse lompenproletariaat:

Het lompenproletariaat was, zoals overal, te koop vanaf de tweede

dag van de beweging; ze vroegen ’s ochtends aan het comité van vei-

ligheid om wapens en bezoldiging en lieten die zich dezelfde middag

nog afkopen door de grote bougeoisie en ze hielden de wacht bij hun

gebouwen om ’s avonds de barrikaden af te breken. Ze stonden in

hun geheel aan de kant van de bougeoisie, die hen het beste betaalde

en met dat geld leefden ze er vrolijk op los, zolang de beweging duurde.

De meest recente biograaf van Engels, Henderson,68 heeft een commen-

taar in een plaatselijk dagblad uit die tijd opgedoken, waarin Engels wordt

afgeschilderd als steunend op ‘bendes van werklozen, ontsnapte gevange-

nisboeven en losbandige rovers’. Het lijkt er veel op dat we hier te maken
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hebben met het eigentijdse idioom om elkaar uit te schelden, de krant be-

stookt Engels in termen van riff-raff theory,69 Engels zegt van zijn tegenstan-

ders hetzelfde door hen voor lompenproletariaat uit te maken.

Even later komt opnieuw de term voor bij Engels. Nu gaat het over een

militaire afdeling in Baden, waar het leger zich bij de opstandelingen heeft

aangesloten en waar de meest serieuze tegenstand is te verwachten tegen

de oprukkende Pruisen. Engels is er bij en hij schrijft er ietwat geamuseerd

over in zijn verhandeling ‘Die grossen Männer des Exil’. Het is hem van be-

gin af aan duidelijk dat men weinig uit zal kunnen richten tegen 30.000

goed bewapende en geoefende Pruisen. Engels stelt zich samen met een

stel trouwe arbeiders uit het Rijnland (onder andere enkele zetters van de

Neue Rheinische Zeitung) onder het gezag van de communist Willich. Diens

korp is 7 à 8000 man sterk, maar betekent militair niet veel: de leider is be-

paald geen begenadigd strateeg, zijn soldaten zijn van zeer uiteenlopende

afkomst, hun wapens zijn inferieur en discipline is ver te zoeken. Ze mis-

sen zowat alle belangrijke veldslagen omdat ze te laat arriveren en eenmaal

in het nauw gedreven mag Engels van geluk spreken, dat hij nog op tijd

naar Zwitserland kan ontvluchten. Deze Freischar van Willich is een hetero-

geen gezelschap samengesteld uit een groep Franse arbeiders uit Besan-

çon, vier kompagnieen vrijwilligers uit de Palts, een stel studenten en de

Rijnlandse arbeiders van Engels. In het verloop van de strijd blijken deze

vrijwilligers moeilijk tot gehoorzamen te brengen, er deserteren nogal wat

(vooral studenten) en Engels, die zijn bijdrage toch als een tamelijk frivole

aangelegenheid beschouwt, toont zich trots dat zijn mensen zich naar ver-

houding zo goed houden. Als hij het over de andere onderdelen van dit le-

gerkorps heeft, noemt hij hen lompenproletariaat!70

Het is duidelijk dat de auteur hier het woord niet in een wetenschappe-

lijke betekenis hanteert, maar deze verwijzing leert ons wederom hoe het

begrip zich leende om minachting, afkeer en teleurstelling mee uit te druk-

ken. Berger71 meent dat deze (enige) militaire ervaring in het leven van En-

gels verantwoordelijk is voor diens latere weerzin tegen amateurisme en

spontaneïsme.

De Vereniging van de 10e December van Louis Bonaparte 
Hier zijn we aangeland bij een historische episode, waarover vrijwel geen

historisch materiaal voorhanden is. Dat is spijtig, want de passages terzake

spelen in de klassieke Marxistische opvatting over de politieke neiging van

het lompenproletariaat een gewichtige rol. Bezien we eerst wat Marx er

over zegt. Bonaparte is op 10 december 1848 tot president van de Franse re-

publiek gekozen en in de Klassenstrijd in Frankrijk (1850:165) maakt hij in

1850 al melding van een organisatie, die een liefdadigheidsvereniging heet

te zijn, maar die in werkelijkheid een soort knokploeg vormt om Napoléon

(dat zal gebeuren in 1851) aan de keizerskroon te helpen: de Vereniging van

de 10e december. In de Achttiende brumaire van Louis Bonaparte komt Marx er

in 1851 uitvoerig op terug. We begonnen dit essay met een lang citaat,

406

Sociologische Gids | Jaargang 51 2004 | 4

Frank Bovenkerk Rehabilitatie van het rapalje



waaruit het liederlijke karakter van deze club moet blijken. En op p. 82 van

hetzelfde werk heet het nog dat:

(…) deze Bonaparte, die zich als chef van het lompenproletariaat

constitueert (...), die in dit uitvaagsel, dit afval, dit schuim van alle

klassen de enige klasse erkent, waarop hij onvoorwaardelijk kan

steunen, dat is de werkelijke Bonaparte, de Bonaparte sans phrase.

Hij beschrijft hoe ‘in enorme aantallen in treinen en postkoetsen ge-

stouwd’, het lompenproletariaat ‘als claqueurs met hem mee’ worden ge-

stuurd naar de provincie, hoe hij daar grote parades organiseert en daarbij

soldaten omkoopt met sigaren, champagne en knoflookworst en Marx zou

Marx niet wezen als hij er niet sarcastisch op liet volgen hoe de troepen bij

wijze van dankbetuiging riepen: ‘Vive Napoléon, vive le saucisson’, dat wil

zeggen: Leve de worst, leve de hansworst (Klassenstrijd: 165, 166).

Nu maakt Marx het ons wederom niet eenvoudig door zelfs binnen één

boek het lompenproletariaat uiteenlopend te omschrijven, op p. 141 van de

Achttiende brumaire wordt Bonaparte de ‘vertegenwoordiger van het lompen-

proletariaat’ genoemd, waartoe hijzelf en zijn entourage, zijn regering en

zijn leger behoren’. Wie vormen nu het lompenproletariaat? Zijn dit de

‘ontslagen tuchthuisboeven, goochelaars, charlatans, bordeelhouders’ en

dergelijke of moeten ook de hooggeplaatste uitvreters onmiddellijk rond

de president of de keizer, ertoe worden gerekend?

Hoe het ook zij, over de sociale samenstelling van deze ietwat myste-

rieuze vereniging heb ik in de literatuur niets kunnen vinden, niet bij Merri-

man,72 die een boek lang gedetailleerd het succes van Napoleon III toe-

schrijft aan de politieke machine, die links onderdrukt; niet in het

binnenkort verschijnende French Peasantin Revolt van Margadant,73 en ook

niets bij Traugott, die er speciaal naar heeft gezocht.74

De meest uitvoerige bron is nog Euler,75 die heel precies de verschillen-

de tochten beschrijft, die Louis Napoléon buiten Parijs onderneemt tijdens

de reces-perioden van de nationale vergadering, maar deze auteur stelt

geen belang in de sociale compositie van een club als de vereniging van de

10e december. Hij verhaalt weliswaar van een Bonapartistische claque
onderweg, maar dit schijnen eer oude, veelal kreupele of blinde veteranen

geweest te zijn uit de legers van zijn beroemde oom en alleen hun pure aan-

wezigheid heeft propagandistische waarde.

De vereniging van de 10e december blijkt vooral een Parijse aangelegen-

heid en wat Euler ons daarover vertelt komt vrij goed overeen met het ver-

slag van Marx. De president komt in 1850 twee maal terug van zo’n tocht en

beide keren komt het voor, dat uit het publiek zowel ‘leve de keizer’ of ‘leve

Napoléon III’ opklinkt als ‘leve de republiek’, ‘leve de democratische en so-

cialistische republiek’ en bij de tweede terugkeer in Parijs, begin september

van dat jaar, schijnt het tot een handgemeen te zijn gekomen tussen voor-

en tegenstanders. De pers, tuk op dit soort sensatie, schrijft er uitvoerig
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over, de kwestie wordt ter sprake gebracht in de permanente commissie

van het parlement en daar wijst men – terecht, volgens Euler – de Vereni-

ging van de 10e december aan als de hoofdschuldige voor dit relletje. De

minister van binnenlandse zaken verklaart dat het een liefdadigheidsvere-

niging is zonder politiek oogmerk en dat hij niet zal schromen de volgende

maal hardhandig op te doen treden.

Dit is – zegge en schrijve – alles wat ik over de vereniging heb kunnen

vinden en dat is niet veel. De enige uitspraak die met redelijke zekerheid

kan worden gedaan is, dat Marx de historische rol van deze vereniging van

de 10e december sterk heeft overschat en het heeft er alle schijn van dat hij

haar steeds ten tonele voert om Napoléon III in een allerongunstigst dag-

licht te stellen. Maar of het hier werkelijk om lompenproletariaat gaat?

Engels’ nieuwe visie op het lompenproletariaat in Londen in de jaren ’80 
Dan is er tenslotte de uiterst interessante zwenking in het standpunt van

Engels ten opzichte van het lompenproletariaat, (vgl. ook zijn eerder gere-

leveerde verandering in waardering met betrekking tot de Duitse boeren-

oorlog), welke men zelden in de Marxistische literatuur aantreft en die voor

een ieder, die behoefte heeft aan een afgeronde en eenvoudige kenschets,

onaangenaam moet zijn. Hij ontwikkelt zijn nieuwe gedachten aan de hand

van ontwikkelingen op het front van de klassenstrijd in Londen in de twee-

de helft van de vorige eeuw.

Jones76 beschrijft Londen gedurende de gehele 19e eeuw als een in we-

zen nog steeds pre-industriële stad. De industriële revolutie is een aangele-

genheid van de provincie en Londen is de stad van ‘klerken en winkeliers,

kleine baasjes en geschoolde handwerkslieden, halfgeschoolde thuiswer-

kers, soldaten, bedienden, dagloners, straatventers en bedelaars’, men

vindt er ‘vrijwel geen fabrieksproletariaat’.77 De armen van de stad wonen

geconcentreerd in Zuid- en Oost-Londen en vooral in de havens ter plaatse

heersen nog middeleeuwse arbeidsverhoudingen. Er vinden hier al eeuwen

lang zo nu en dan opstootjes plaats en Jones verwijst hier niet voor niets

naar de eerder hier ook behandelde beschouwing van Hobsbawm over de

‘city mob’. Het gaat om mensen die leven op de rand van het bestaansmini-

mum, zij delen geen (moderne) politieke ideologie en zij hebben weinig

aansporing van node om in perioden van voedselschaarste de straat op te

gaan.

In het begin van de jaren ’80 wordt in Londen door Hyndman de Sociaal

Democratische Federatie opgericht op orthodox Marxistische grondslag en

het is interessant om vast te stellen dat Engels met deze weinig opheeft, de

Federatie is hem te dogmatisch en te sectarisch.78 In het midden van de ja-

ren ’80 wordt Engeland geplaagd door enkele opeenvolgende strenge win-

ters, er treedt een economische recessie in en het is te verwachten dat de ar-

men van Londen zich zullen roeren. In kringen van de SDF juicht men dit

toe, er ontstaat een soort euforie: het ogenblik van de grote Kladderadatsch

is aangebroken, het einde van het kapitalisme is in zicht. Aanhangers van
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de SDF begeven zich op straat om de boodschap te verkondigen en zij vin-

den gretig gehoor, zij het dan niet bij fabrieksarbeiders, maar bij de traditi-

onele armen van de stad. In februari 1886 komen ze in opstand en dat het

hier inderdaad is begonnen om een haastig voorzien in de allernoodzake-

lijkste levensbehoeften en niet om een totale politieke omwenteling, blijkt

uit het feit dat ze allerlei winkels plunderen. Hun politiek onbenul kan niet

beter worden gedemonstreerd dan met hun zingen van ‘Rule Britannia’ op

de terugtocht. Engels schrijft op 9 februari 1886 aan Marx’ dochter Laura

Lafargue79 over: ‘scharen arme duivels uit East End, die vegeteren op het

grensgebied van de arbeidende klasse en het lompenproletariaat’ en hij

gaat verder de SDF te verwijten, dat zij dezen tot zulke dwaze en onbekookte

actie hebben aangezet. In dit citaat is tweeërlei interessant: ten eerste geeft

Engels te kennen nuancering binnen de allerlaagste maatschappelijke

echelons te ontwaren en ten tweede blijkt uit de uitdrukking ‘arme duivels’

een zeker mededogen en dat is van gans andere aard dan de vroegere rabia-

te uitvallen tegen hen, die de revolutie verraden. Het wordt nog interessan-

ter wanneer Engels in de jaren daarna steeds meer overhelt naar de gedach-

te dat arme, ongeschoolde volksmassa’s in het arbeidersproletariaat zullen

worden opgenomen. Hij is wild enthousiast wanneer in 1889 de havenar-

beiders opnieuw massaal de straat opgaan, zich daar ordelijk gedragen en

zich zullen aansluiten bij de vakbeweging. In een brief aan Bernstein van 22

augustus 188980 schrijft hij dat niet de ‘gevestigde, sterke en relatief goed

betaalde arbeiders, die regelmatig werk hebben’, in opstand komen tegen

uitbuiting, maar dat de ‘Verkommensten der Verkommenen’, ‘de pechvo-

gels, zij die in alle andere ambachten schipbreuk hebben geleden, mensen,

die beroepshongerlijders zijn geworden’ enzovoort tegen hun ellendig lot

opstaan. ‘Die massa blijkt in staat om 40.000 man op de been te brengen,

discipline te betrachten en de machtige havenmaatschappijen schrik in het

lijf te jagen’, ‘Dat ik deze dag heb mogen beleven!’.

Samen met zijn eerder gereleveerde positiewijziging tegenover het lom-

penproletariaat in verband met de Duitse boerenoorlog, moeten we wel tot

de conclusie komen, dat de gekanoniseerde versie van de politieke rol van

het lompenproletariaat, zoals men deze thans terug vindt in tal van socia-

listische en communistische inleidingen, scholingsmappen, leerboeken en

encyclopedieën, door Engels zelf in zijn laatste levensfase, reeds achter-

haald is. Hij spreekt met meer sympathie en schakering over het lompen-

proletariaat dan vele latere generaties socialisten zullen doen.81

4. Waarom Marx en Engels zo vreemd met hun eigen bedenksel omspringen

De exploratie naar de wijze waarop Marx en Engels de door hen zelf voorge-

stelde term gebruiken, levert tot nu toe het volgende op:

– Zij definiëren in hun verhandelingen van meer theoretische aard het be-

grip lompenproletariaat onduidelijk en inconsequent. Wie tracht aan hun
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interpretatie van het begrip inspiratie te ontlenen voor verder onderzoek,

raakt al gauw het spoor bijster.

– Het enige element dat steeds wordt volgehouden (met als enige, overi-

gens belangwekkende, uitzondering: de opmerkingen van Engels aan het

eind van zijn leven) betreffen het verraderlijke karakter en de politiek re-

actionaire gezindheid van deze sociale categorie of klasse.

– Evenwel: in alle belangrijke gevallen waarin het begrip door beide auteurs

wordt aangewend bij concrete historische analyse, blijkt allerminst aan-

toonbaar, dat het werkelijk het lompenproletariaat (zoals door henzelf ter

plaatse wordt opgevat) is geweest, dat een dergelijke ontaarde politieke

rol heeft gespeeld. Het kan wél worden aangetoond dat in deze gevallen

andere sociale klassen of categorieën voor de politieke reactie verant-

woordelijk zijn geweest.

We moeten constateren dat Marx en Engels er stelselmatig naast zitten

wanneer zij de politieke activiteit van het lompenproletariaat beschrijven en

dit behoeft aparte verklaring. Immers: één of twee maal mistasten gaat er nog

mee door, altijd of vrijwel altijd een misleidende voorstelling van zaken geven,

dat wekt argwaan. Ik wil drie mogelijke verklaringen naar voren brengen:

1. Men kan met Draper82 veronderstellen dat de politieke en ideologische

strijd met Bakoenin en andere anarchistische revolutionairen, één der sleu-

tels voor ons vraagstuk vormt. De gedachte dat men de sociale omwente-

ling moet verwachten van hen die niets te verliezen hebben, wordt gewoon-

lijk toegeschreven aan een Duitse Christen-utopist, die in de jaren ’30 van

de vorige eeuw enige aanhang heeft verworven: Wilhelm Weitling. In diens

Evangelium eines armen Sünders wordt een theoretische stelling betrokken,

welke men in het moderne sociologische jargon met ‘absolute deprivatie’

aan zou duiden. Het gewone volk is eerst dan rijp voor de revolutie wanneer

de vertwijfeling ten top is gestegen en de ware revolutionairen zoeken juist

deze op. Zocht Christus niet ook het gezelschap van hoeren en vissers? Ba-

koenin gaat een stap verder en meent dat het moderne industrieproletariaat

al zo zeer is verburgerlijkt, dat van hen niet veel te verwachten valt. Hij richt

zijn blik op de meest achtergebleven landen van Europa en stelt zijn hoop

op de verpauperde massa’s. Het zijn de boeren en het allerarmste bevol-

kingsdeel van de steden waar de anarchist van de daad moet gaan en daar

zal hij een voedingsbodem vinden voor de algehele opstand.

Het is tussen Marx en Engels enerzijds en Bakoenin anderzijds tot een

bittere ideologische strijd gekomen en hun standpunten wijken steeds ver-

der uiteen. Geloven Marx en Engels bij het schrijven van hun Communistisch
Manifest in 1848 nog op de revolutie van het proletariaat, Bakoenin kan zich

er nog in vinden. Wanneer dit revolutiejaar op een algehele Europese mis-

lukking uitloopt en zeker later, nadat het de Parijse commune in 1870 op-

nieuw niet lukt, verharden zich hun onverenigbare standpunten. Bakoenin

heeft zijn hoop dan al op de armoedige (Slavische) massa’s gevestigd, En-

gels schrijft in een nieuw voorwoord bij Marx’ Klassenstrijd in Frankrijk in
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1895 dat zij tot de overtuiging zijn gekomen, dat een langdurige en grondi-

ge scholing van het proletariaat een noodzakelijke voorwaarde vormt voor

de revolutie en die twee opvattingen staan wel heel ver uiteen. Draper ci-

teert verschillende passages uit het werk van Marx en Engels, die tegen Ba-

koenin gericht zijn en waar het lompenproletariaat als de ‘verkeerde’ klasse

tegen hem in stelling wordt gebracht. Men vergelijke de hierboven aange-

haalde zinsnede over Bakoenin als ‘de Napelse lompenprins’. Bakoenin

laat zich van zijn kant ook niet onbetuigd: 

Met de bloem van het proletariaat bedoel ik juist dat eeuwenoude

‘vlees’ voor de regeringen, dat gepeupel dat gewoonlijk door de heren

Marx en Engels wordt aangeduid met de even schilderachtige als 

degraderende uitdrukking ‘lompenproletariaat’ of ‘canaille’. Dat 

gepeupel dat vrijwel in het geheel niet is besmet met alle burgerlijke

beschaving, dat draagt in zijn hart, in zijn streven, in alle nooddruft

en ellende van zijn gemeenschappelijke toestand, al de kiemen van

het Socialisme van de toekomst. Alleen dit is vandaag machtig ge-

noeg om de Sociale Revolutie in te luiden en tot een overwinning te

brengen.83

Er is zeker waarde te hechten aan Draper’s voorstel om de wijze waarop

Marx en Engels het begrip lompenproletariaat gebruiken in verband te

brengen met de strijd tegen Bakoenin. In breder verband is het ook als één

voorbeeld te beschouwen van verzet tegen vroege varianten van socialisme.

Men kan er een poging in zien om af te rekenen met al diegenen, die hun

hoop hebben gesteld op ongeplande en ideologisch slecht voorbereide op-

roeren en opstootjes van ‘het gewone volk’, die zo talrijk zijn in de eerste

helft van de 19e eeuw en daarvóór. Naar mijn oordeel is de wijze waarop

Marx en Engels met Bakoenin polemiseren evenwel een voorbeeld van een

nog fundamenteler verschil in geestesgesteldheid. Daarover nu meer.

2. Wanneer men zich verplaatst in de burgerlijke wereld van de vorige eeuw,

zeker in Duitsland, dan is het niet moeilijk voor te stellen dat zowel het

woord proletariaat als het woord lump voor de meeste mensen morele catego-
rieën vormen en geen analytische concepten. Marx is bij uitstek exponent

van zo’n burgerlijk milieu en dat is in zijn ganse oeuvre te merken, de mo-

raliserende toon springt de lezer van vandaag telkenmale in het oog. In ge-

romantiseerde biografieën over Marx is het wel eens voorgesteld alsof hij

door zijn politieke solidariteit met het proletariaat ook van zijn klasse, of

liever: stand, is vervreemd en zijn spreekwoordelijke onvermogen om zijn

persoonlijke financiën te beheren is er verder debet aan, dat men hem wel

als een soort bohémien afschildert. De ironie van een dergelijke voorstel-

ling van zaken wil, dat de theoreticus van de proletarische revolutie dan zelf

eigenlijk tot het lompenproletariaat zou hebben behoord. Niets is echter

minder waar en Blumenberg84 schrijft over het gezin Marx zeer terzake: ‘Ze
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waren in tegendeel in levensopvatting en levenswijze door en door burger-

lijk, en daardoor kwam de maatschappelijke misère juist bijzonder hard

aan.’ Dit geldt voor Engels misschien in mindere mate (men denke aan zijn

verhoudingen met de arbeidster Mary Burns en later, na haar dood, met

haar zuster Lizzy), toch is ook hij een kind van zijn tijd en ontkomt niet aan

maatschappelijk vooroordeel jegens de mindere standen. Dit geldt trou-

wens niet alleen voor de individuen Marx en Engels. In de gehele Sociaal-

Democratie en ook in het Communisme zijn burgerlijke waarden zoals net-

heid, fatsoen, orde en ‘hard werken’ van grote betekenis. In deze kringen

weet men tot op de dag van vandaag niet goed raad met de ‘wilde’ en ‘onge-

ordende’ momenten, die nu eenmaal bij iedere revolutie behoren. In hun

conceptie dient de revolutie een zindelijke machtsovername te zijn door

verantwoordelijke partijorganisaties. Wanneer we het begrip lompenprole-

tariaat nu beschouwen als een soort scheldwoord aan het adres van ieder-

een, die de burgerlijke moraal met voeten treedt, dan worden een groot

aantal passages in het werk van Marx en Engels, die tot nu toe raad-

selachtig leken, opeens heel begrijpelijk.

In Klassenstrijd in Frankrijk (1850:39) behandelt Marx de financiële aristo-

cratie, waarop het bewind van Louis-Philippe steunt en daar wrijft hij de ka-

pitalisten aan dat zij er hun laagste lusten mee botvieren en hij houdt hen

voor ‘de wedergeboorte van het lompenproletariaat aan de top van de bur-

gerlijke maatschappij’. De polemische waarde van het woord lompenprole-

tariaat staat hier ongeveer gelijk aan het uitschelden van een omhooggeval-

len politicus als ‘proleet’. Marx is sterk in dit soort beeldspraak, zo voert hij

ergens de prostitutie ten tonele om het vervreemdingsproces te illustreren,

dat eigen is aan de kapitalistische productiewijze. In een geschrift uit

184485 vergelijkt hij de samenleving met een bordeel en dat is zeker niet be-

doeld als een compliment voor het bordeel, ‘geld is de universele hoer, de

universele souteneur van menselijke wezens en naties’. En zo gaat het door.

Een zekere journalist die Marx niet aanstaat wordt beschreven als een ‘no-

toire lompenproleet’.86 Mijn veronderstellingen hier stemmen in hoge ma-

te overeen met de eerder aangehaalde beschouwingswijze van Traugott, die

wijst op de symmetrie tussen ‘riff-raff theorie’ en de theorie van het lom-

penproletariaat.

3. Tenslotte wil ik de veronderstelling poneren dat deze scheldpartijen en

polemiek tot functie hebben het onvermogen te maskeren van de weten-

schappelijke socialisten om correct te voorspellen welke houding de ver-

schillende onderdelen van de werkende klasse zullen aannemen bij de op

handen zijnde revoluties. Keer op keer wordt, als er voor de theorie ‘slecht

nieuws’ (om een bekende term van Gouldner te gebruiken) te melden valt,

het lompenproletariaat als de boosdoener opgevoerd.

Ik wil deze veronderstelling aannemelijk maken door te wijzen op de

zonde tegen de redeneerregels, die Marx en Engels bij hun historische ana-

lyses steeds begaan. Wat is het geval? Hun historische uitspraken hebben
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steeds de vorm: ‘het lompenproletariaat is contrarevolutionair’, hun be-

wijsvoering luidt echter steeds: ‘er is hier sprake van contrarevolutie, dus

dat heeft het lompenproletariaat gedaan’. Dit is een schoolvoorbeeld van

een ‘foute omkering van een redenering’.

Marx en Engels hebben op wetenschappelijke basis beredeneerd dat de

proletarische revolutie uit zou breken en gedurende hun gehele volwassen

leven hebben zij zich grote opoffering getroost om dit historische onaf-

wendbare proces te bespoedigen. Weliswaar is er telkenmale sprake van

oproer, protest en van relletjes, maar de revolutie blijft vooralsnog uit. Tot

hun, zeer invoelbare, ongenoegen blijkt keer op keer dat mensen, die niet

tot de bezittende klasse behoren, deelnemen aan acties om de revolutiepo-

gingen neer te slaan. Die mensen handelen tegen hun objectieve belangen

in: Marx en Engels hebben voor deze tegenstrijdigheid twee uitwegen be-

dacht, die sedertdien door de Marxisten gedwee worden aanvaard. De eer-

ste bestaat hierin dat men uiteenzet dat de betrokkenen worden gehinderd

hun werkelijke klassebelangen te doorgronden als gevolg van een betreu-

renswaardig ‘vals klassebewustzijn’. Een tweede uitweg is om een speciaal

en abject onderdeel van de niet-bezittende klasse te onderscheiden: het

lompenproletariaat dient als zondebok. Het lompenproletariaat is uitge-

vonden als een curieuze restcategorie: een verzameling van allerlei men-

sen, die niet in het klassenschema passen en die zich politiek opportu-

nistisch gedragen. Traugott87 heeft uitgerekend dat van de 27 maal dat

Marx en Engels het begrip lompenproletariaat of equivalenten daarvan, in

hun totale werk gebruiken, 15 keer valt in de periode van 4 jaar tussen 1848

en 1852 en 12 maal in de overige periode van 40 jaar. Het is volstrekt duide-

lijk dat het begrip lompenproletariaat een functie vervult in het verwerken

van de teleurstelling over het mislukken van de revoluties van 1848 en kort

daarna.

De essentiële vragen: waarom en in welke omstandigheden doet het

ene deel van het proletariaat wél mee aan de revolutie en het andere niet?,

of: waarom verzet een gedeelte zich daar juist tegen? blijven onbeantwoord.
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