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Introductie: 
 
 
 
Deze brochure met de Nederlandse vertaling van 'Voor de gemeenschap: Het Communitaire 
Anarchisme van Gustaaf Landauer' door Larry Gambone, is een publicatie van de 'Nationaal-
Anarchisten Nederland'. 
 
Gustaaf Landauer (1870-1919) kan wellicht worden beschouwd als een van de eerste 
grondleggers van het Nationaal-Anarchistische idee. Hij werd sterk beïnvloed door het 
romanticisme en het Völkische denken dat in de 19de eeuw haar stempel op Duitsland wist 
te drukken. Voor Landauer representeerden de familie, de gemeenschap en het volk de 
enige echte natuurlijke sociale eenheden van waaruit een anarchistische samenleving kon 
groeien. 
 
De opvattingen van Landauer omtrent het anarchisme kan men het best beschrijven als een 
realistisch-idealisme. Realistisch was zijn opvatting dat de drang naar het socialisme 
ontstond uit de oneerlijke sociale verhoudingen en de onmogelijkheid waar het kapitalisme 
ons naartoe leidt. Idealistisch omdat hij ervan overtuigd was dat naast deze 
maatschappelijke voorwaarden er nog een kracht van een geheel andere orde nodig was 
voordat het socialisme geboren kon worden: de scheppende geest die de nieuwe 
verhoudingen tussen de mens zou voortbrengen. 
 
Het anarchisme van Landauer was dan ook niet gebaseerd op een bepaalde productiewijze 
of bepaalde techniek, maar op de diepere en meer edele drang in de innerlijke natuur van de 
mens, diens sociale instincten en sociale gevoelens. 
 
Met deze brochure hopen wij onze lezers een inzicht te verschaffen in de ideeënwereld van 
Gustaaf Landauer en diens anarchisme.  
 
De meningen in deze brochure komen niet noodzakelijk overeen met de meningen van de 
'Nationaal-Anarchisten Nederland’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Biografie: 
 
  
Gustaaf Landauer werd op 7 april 1870 in Karlsruhe geboren en was van burgerlijke afkomst. 
Sinds jonge leeftijd kwam hij regelmatig in conflict met zijn leraren en ouders, maar afgezien 
daarvan blonk hij academisch uit. Desondanks stopte hij na een studie literatuur, filosofie en 
geneeskunde met college. Landauer verhuisde naar Berlijn waar hij korte tijd gementord 
werd door Johann Most. (Later werd in een tegengestelde richting de Tolstojaanse anarchist 
Benedikt Friedlander van grote invloed.) Van 1893 tot 1899 was Landauer publicist van DE 
SOCIALIST, welke ondanks haar naam een anarchistische krant was. In 1893, 1896 en 1899 
was de gevangenis zijn huis, elke keer wegens burgerlijke ongehoorzaamheid. Zijn poging 
om in 1893 het ‘Congres van de Sociaal-Democratische Internationale’ bij te wonen, was 
slechts van beperkt succes. Rond deze tijd was hij nog sterk onder de invloed van Kropotkin, 
maar sinds 1900 verschoof hij echter naar een positie die dichter bij Proudhon en Tolstoj lag. 
Hij bepleitte vormen van passief verzet in plaats van geweld en keek vooruit naar de 
verspreiding van coöperatieve ondernemingen als de meest constructieve weg voor sociale 
verandering. 
 
In 1900 werd Landauer lid van de literaire groep ‘Neue Gemeinschaft’ (Nieuwe 
Gemeenschap), waar hij vrienden werd met Martin Buber en de anarchist Erich Muhsam. 
Twee jaar later trouwde hij en verhuisde hij voor een jaar naar Engeland, waar hij naast 
Peter Kropotkin leefde. Hij was eveneens vrienden met Max Nettlau en de novellist 
Constantin Brunner. Rond dezelfde tijd bewerkte hij de werken van Meister Eckhart en 
begon hij zich meer en meer richting het communitarisme te bewegen. De ‘Socialistische 
Federatie’ werd opgericht in 1908 om de ontwikkeling van gemeenschappen te promoten en 
een jaar later begon De SOCIALIST haar publicaties weer. In 1911 schreef Landauer zijn 
meest bekende werk, VOOR HET SOCIALISME. De ‘Socialistische Federatie’ breidde zich 
uit over Duitsland en Zwitserland, met ongeveer 20 lokale organisaties en bijeenkomsten van 
meer dan 800 man. De anarchistische tegenstanders van Landauer beschuldigden hem 
ervan de beweging te verzwakken door militanten weg te halen van de klassenstrijd. Echter 
de poging om gemeenschappen, vrije scholen en coöperatieven te creëren, werd teniet 
gedaan door de oorlog. DE SOCIALIST stopte vroeg in 1915 haar publicatie vanwege voor 
de hand liggende redenen. 
 
Hoewel Landauer actief was binnen de oppositie van de oorlog, concentreerde hij zich op 
literatuur, het schrijven over en vertalen van toneelstukken van Shakespeare, Holderin, 
Goethe en Strindberg. Toen de Duitse revolutie eind 1918 uitbrak, was hij in Beieren met zijn 
vriend Kurt Eisner, die de revolutionaire beweging leidde. Landauer werd echter kritisch ten 
opzichte van de ideeën en standpunten van Eisner en wilde een volledige 
arbeidersradenrepubliek in plaats van een linkse versie van sociaal-democratie. Enkel de 
arbeidersraden leken volgens hem hoop te geven om met het kapitalisme en de staat te 
kunnen breken. 
 
Landauer werd lid van de Beierse Arbeidersraad en had veel steun onder de arbeiders, dit 
werd onder andere duidelijk toen hij een demonstratie van 80.000 man leidde voor een 
arbeidersradenrepubliek. Toen de raden München over namen en veel steun van de 
arbeiders kregen, werd Landauer verantwoordelijk voor informatie. Echter de 
Radenrepubliek duurde maar kort, tot een rechts offensief de communisten in staat stelde 
om de macht over te nemen. De communistische republiek werd snel neergeslagen door de 
proto-nazi Freikorpsen. Landauer werd gearresteerd en in de Stadelheim gevangenis 
opgesloten.  
 
 



Volgens zijn vriend Ernst Toller, sleepten ze hem de binnenplaats van de gevangenis in. De 
mannen schreeuwde; "Smerige bolsjewiek! Laten we hem afmaken", terwijl een regen van 
geweerkolven op hem neer viel. Zij schopten hem tot hij overleed. De Juncker aristocraat die 
voor zijn dood verantwoordelijk was, Groot-baron von Gagern, werd hiervoor nooit 
veroordeeld. 
 
Terwijl de mainstream anarchistische beweging en links grotendeels de bijdragen van 
Landauer genegeerd hebben, was hij niet compleet zonder invloed. Zijn ideeën waren 
belangrijk voor de Duitse anarchist Ericht Meusham, de economist Silvio Gesell, de filosoof 
Martin Buber en de theoloog Eberhard Arnold. Zijn denken was belangrijk voor de Christelijk-
communitaire Bruderhoff Beweging en het Kibboetisme in Israël. Helaas, weinig van zijn 
werken zijn vertaald en/of bekend buiten de Duits-sprekende wereld. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landauer als een Anarchist 
 
 
Hij kon gezien worden als iemand die direct in de voetstappen van Proudhon trad. Net zoals 
de "vader van het anarchisme" was hij tegen abstractie en geweld, legde hij de nadruk op 
regionalisme, creatieve krachten en gemeenschappelijke hulp. Net als Proudhon was zijn 
individualisme een sociaal individualisme. Of zoals Erich Muhsam het stelde, "... anarchie, de 
essentie van wat door Gustaaf Landauer werd gekarakteriseerd als een sociale orde 
gebaseerd op vrijwillige overeenkomsten." Deze positie werd herhaald door een andere 
bewonderaar, Eberhard Arnold, "...anarchie moet hier begrepen worden als een gevoel van 
orde dat organisch in structuur is, een orde gebaseerd op vrijwillige associaties." Zoveel kon 
gezegd worden over de Sage van Besançon. Hij was ook bekend met en apprecieerde Max 
Stirner, maar als een "sociaal individualist" accepteerde hij Stirner zijn vorm van 
individualisme niet, omdat hij voelde dat het individu "onlosmakelijk verbonden" was met 
zowel de mensheid van het verleden als van nu. Andere invloeden waren Tolstoj, Benedikt 
Friedlander, Etienne LaBoetie en Kropotkin. Nietzsche, Goethe, Spinoza, Meister Eckhardt 
waren eveneens belangrijk. Het wereldbeeld van Landauer kan gezien worden als een 
synthese van deze denkers, gebouwd op een fundament van Proudhonistisch anarchisme. 
 
 



De Staat 
 
 
Het volgende citaat is waarschijnlijk het enige stuk van Landauer zijn schrijven dat vrij 
bekend is onder anarchisten. "De Staat is een conditie, een bepaalde relatie tussen 
menselijke wezens, een mode van gedrag, die we vernietigen door andere relaties overeen 
te komen, door ons verschillend tegenover elkaar te gedragen... Wij zijn de Staat en wij 
zullen de Staat blijven zijn, tot dat we de instituties hebben gecreëerd om een ware 
samenleving te vormen...”  
 
Let op hoe hij de Staat niet verheft tot een object dat boven ons staat en hoe hij weigert om 
politici te veranderen in zondebokken. Wij zijn de Staat... Maar ondanks dit feit, kunnen we 
diep van binnen de Staat niet accepteren. Het wordt ons opgedrongen en in de 
hedendaagse wereld, minstens door ons zelf. De gemeenschap en de Staat zijn twee 
verschillende entiteiten. "De Staat wordt nooit in het individu gevestigd... het is nooit vrijwillig 
geweest ... Lang geleden waren er gemeenschappen... Vandaag is er macht, de letter der 
wet en de Staat" Hij gaat verder dan het gebruikelijke anarchistische concept van de Staat. 
De stap die Landauer voorbij Kropotkin zet bestaat hoofdzakelijk uit het directe inzicht in de 
essentie van de Staat. “De Staat is niet, zoals Kropotkin denkt, een institutie die door 
revolutie vernietigd kan worden." Het eindresultaat van het vervangen van vrije 
samenwerking en haar bewustzijn (de gemeenschap) door de Staat betekent "sociale dood". 
Dit wordt vandaag de dag erg duidelijk nu de gemeenschap vernietigd wordt, vrijwilligheid en 
solidariteit gaan verloren - allemaal vervangen door Statistische systemen en wetten. 
 
Martin Buber gebruikt de concepties van Landauer als hij uitlegt hoe de Staat de dwang 
binnen een samenleving "overbepaald". "Mensen die samenleven op een bepaald moment, 
in een bepaalde tijd en in een bepaalde ruimte, zijn enkel tot op zekere hoogte in staat, om 
naar hun vrije wil, rechtvaardig samen te leven; ...de mate van onvermogen voor een 
vrijwillige rechtmatige orde, bepaald de mate van legitieme dwang. Toch is de feitelijke 
omvang van de Staat dan altijd meer - en vooral meer overschrijdend - dan de soort Staat 
die zou voortkomen uit de mate van legitieme dwang. Dit constante verschil (wat resulteert in 
wat ik de 'excessieve Staat' noem) tussen de Staat als principe en de Staat als een feit, 
wordt uitgelegd door de historische omstandigheid dat de geaccumuleerde macht niet 
aftreedt, behalve als dit onder dwang is... We zien, zegt Landauer, dat hoe iets dat dood voor 
onze geest is, de levende macht over ons lichaam kan uitvoeren.”  
 
Er is slechts een manier om de macht van de Staat te overkomen volgens Landauer en 
Buber. (Dit volgende is een citaat uit de verklaring van Buber) “Het is niets anders dan de 
groei van een echte organische structuur, de vereniging van personen en families in 
verschillende gemeenschappen en van gemeenschappen in associaties, die de Staat 
kunnen doen vernietigen. De Staat vervangen door associatie zonder een voldoende 
gemeenschappelijke geest vervangt de Staat niet door de gemeenschap - het draagt de 
Staat in zich en kan in niets anders dan de staat resulteren, dat is machtspolitiek en 
expansionisme gesteund door bureaucratie.”  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geweld en Sociale Verandering 
 
 
Zoals we hier boven zagen, geloofde Landauer niet in zondebokken en demonisering, noch 
in het verspreiden van haat en nijd. De echte vijand was niet de bourgeoisie, maar de 
hedendaagse conditie van de menselijke geest. Deze conditie bestond uit abstract denken, 
vervreemding, materialisme en algehele onderwerping. Zonder deze konden het kapitalisme 
en de Staat niet overleven. 
 
Brute daden deden geen betere wereld verrijzen, omdat "er enkel een meer humane 
toekomst kan zijn als er meer humaniteit aanwezig is." Abstractie, mechanistisch denken en 
koudbloedige logische leugens liggen aan de grondslag van de terroristische mentaliteit, niet 
emoties zoals men over het algemeen denkt. "Zij hebben zich aangepast aan het leven met 
concepten in plaats van mensen. Er zijn twee vastgelegde, verschillende klassen voor hen, 
die als vijanden tegenover elkaar staan; zij doden geen mensen, maar het concept van 
uitbuiters, onderdrukkers... Van macht kan men niets verwachten, niet van de macht van de 
heersende klasse van vandaag, noch van de macht van zogenaamde revolutionairen die 
wellicht zouden proberen om via dictatoriale decreten een socialistische samenleving op te 
leggen vanuit het niets." 
 
Voor Landauer is het pacifisme van Tolstoj "...tegelijkertijd het middel om dit doel te bereiken, 
dat alle dwangmatige dominantie ineenstort... wanneer de slaven stoppen om macht te 
gebruiken... Onze oplossing is veel meer (dan vernietiging). Eerst opbouw! In de toekomst 
zal het duidelijk worden of er nog iets over blijft dat het waard is om te vernietigen." Echter 
hoewel hij pacifisme, gematigdheid en opbouw in plaats van vernietiging bepleitte, was hij 
een ware revolutionair, zoals we konden zien tijdens zijn leiderschap binnen de 
arbeidersradenbeweging in Beieren. Feitelijk laat het leven van Gustaaf Landauer (net als 
dat van Proudhon) zien hoe kunstmatig de visie is dat gematigdheid en pacifisme altijd on-
revolutionair zouden zijn.  
 
Martin Buber beschouwde hem als een volledige revolutionair, zij het een pacifistische. 
"Landauer zij eens over Walt Whitman, de dichter van heroïsche democratie die hij had 
vertaald, dat, zoals Proudhon (met wie hij naar de mening van Landauer veel geestelijke 
affiniteiten deelde), Whitman de conservatieve en revolutionaire geest deed verenigen - 
Individualisme en Socialisme. Dit kan ook over Landauer gezegd worden. Wat hij in 
gedachte heeft is een revolutionaire conservering: een revolutionaire selectie van die 
elementen die het waardig zijn om geconserveerd te worden en die passen in de renovatie 
van het sociale wezen. Keer na keer hebben de Marxisten zijn voorstellen voor een 
socialistische kolonie verworpen, door te impliceren dat dit het terugtrekken van de wereld 
van menselijke uitbuiting en de meedogenloze strijd daartegen zou betekenen... Geen 
aanname was ooit meer foutief. Alles dat Landauer bedacht, plande, zei en schreef... was 
ondergedompeld in een groots geloof in revolutie en de wil daarvoor... Echter deze 
langdurige strijd voor vrijheid die hij revolutie noemt, kan enkel vruchten dragen als we 
gepakt worden door de geest van regeneratie, in plaats van die van revolutie. Eens zal het 
erkend worden dat de grootste van alle socialisten - Proudhon - in onvergelijkbare woorden, 
al zei het vergeten, te kennen heeft gegeven dat sociale revolutie geen gelijkenis heeft met 
politieke revolutie; dat hoewel het eén niet tot leven kan komen en kan blijven leven zonder 
het ander, het toch uiteindelijk neerkomt op een vredige structuur, het organiseren van een 
nieuwe geest voor een nieuwe geest en niets anders.”  
  
 
 
 
 



Het Alternatief voor Kapitalisme 
  
 
Het concept dat Landauer had van het socialisme was zeker niet Marxistisch, noch 
Bakoenistisch collectivisme, het had meer weg van het mutualisme van Proudhon. "Het 
onafhankelijke individu, die niemand met zijn zaken laat bemoeien, voor wie de huiselijke 
gemeenschap van de familie, het huis en werkplaats, zijn wereld is, de autonome lokale 
gemeenschap, het land of een groep van gemeenschappen, enzovoorts, zelfs breder met 
meer uitgebreide groepen die een steeds kleiner aantal taken hebben... dat alleen is het 
socialisme. Dat is de taak van het socialisme, om de economie van uitwisseling zo te regelen 
dat eenieder... enkel voor zichzelf werkt. " 
 
Het moet benadrukt worden dat het concept dat Landauer had van het kapitalisme meer op 
Proudhon steunde dan op Marx. Hij was niet tegen uitwisseling of individueel eigendom. 
Voor Landauer was het kapitalisme de perversie van uitwisseling door privilege - uiteindelijk 
gesteund en gecreëerd door de Staat. Verder was de geest van het kapitalisme 
gecalculeerd, materialistisch en sloot het elk ander aspect van het menselijke bestaan uit.  
 
Landauer geloofde dat de bestaande socialistische beweging overgenomen zou worden door 
het kapitalisme en de Staat en dat de lang voorziene socialistische revolutie niet zou plaats 
vinden vanwege deze aanpasbaarheid. Hij bekritiseerde de denkbeelden van Marx dat 
coöperatie en socialisatie automatisch uit het kapitalisme zouden groeien en zag dit als een 
vorm van 'wishfull thinking'. Volgens H.J. Heydorn zag Landauer in dat de kapitalistische 
samenleving, gerepresenteerd door de bestaande Staat, zich zeer goed aan veranderende 
condities wist aan te passen. Het probeerde het proletariaat via de ontwikkeling van sociale 
wetgeving te integreren, waardoor het eerder degenereerde, dan tot een socialistische 
samenleving kwam. Het absorbeerde de socialisten en maakte hun ideologie overbodig.  
 
Men kon niet gewoon het kapitalisme nemen en het in socialisme veranderen. "Het is 
onmogelijk om het kapitalisme direct te veranderen in een socialistische 
uitwisselingseconomie." De enige manier om socialisme te bouwen en niet te laten 
absorberen, was om buiten de Staat om te werken via lokale, vrijwillige organisaties. De 
kracht van deze organisaties lag in het feit dat, een tot dan niet onderkend gegeven, de 
arbeiders meer macht hadden als consument, dan als arbeider. Dus begunstigden de 
consumenten co-ops als middel om dit vermogen benutten, zij zagen de coöperatieven als 
een eerste stap naar het socialisme. Hij zag ook een noodzaak voor krediet unies, omdat de 
consumenten-producenten associaties de controle zouden krijgen over veel monetair 
kapitaal. Niets kan voorkomen dat verenigde consumenten voor zichzelf werken met behulp 
van wederkerig krediet; van het bouwen van fabrieken, werkplaatsen, huizen en land voor 
henzelf; niets - zolang zij een wil en een begin hebben.  
 
Samen met de vrijwillige economische associaties zou een creatie van nieuwe 
gemeenschappen komen. De algemene vorm van socialistische cultuur is de federatie van 
gemeenschappen met onafhankelijke economieën en uitwisselingssystemen. “De 
gemeenschap is juist een gemeenschap van gemeenschappen." Deze socialistische 
gemeenschappen werden zoveel mogelijk van de kapitalistische relaties afgesneden en het 
waren de economische associaties die hen hiertoe in staat zouden stellen.  
 
 
 
 
 
 



De ontwikkeling van de gemeenschap was de sleutel tot het afschaffen van het kapitalisme, 
omdat hij geloofde dat "de samenleving enkel kapitalistisch kan zijn, omdat de massa's geen 
land hebben." Deze visie, die gelijkenis vertoont met die van Thomas Jefferson, Thomas 
Spence en de Agrariërs, is dat landloze mensen afhankelijk zijn van de kapitalisten voor hun 
huizen en eten. Echter een bevolking met land betaalt geen huur en produceert het meeste 
van haar voedsel zelf en heeft daardoor dus veel onafhankelijkheid. Als zij voor iemand 
anders moeten werken, zal het eerder op hun eigen termen zijn, dan op die van de 
werkgever. Dus de macht van de overeenkomst tussen de werkgever en werknemer wordt 
genivelleerd. De arbeider zonder eigen land, wordt gedreven door honger en de noodzaak 
om huur te betalen en heeft daarom een erg ongelijke positie als het gaat om het aangaan 
van overeenkomsten met werkgevers. Competitie werkt in het belang van de arbeider met 
land, omdat de mogelijkheid tot uitbuiting geminimaliseerd wordt en de ondernemingen klein 
blijven, met niet veel meer macht dan de andere economische actoren.  
 
Eén aspect van het denken van Landauer zou de linksen van vandaag doen schokken. 
Wellicht dat hier de verdediger van arbeidersraden zijn veroordeling als 'rechtse' aan te 
danken heeft. Wat bedoelde hij toen hij stelde dat "de arbeidsstrijd in haar rol als producent 
de arbeiders in hun realiteit als consumenten deed schaden"? Hij bedoelde hiermee dat als 
een groep arbeiders gaat staken, in staat zijn hun lonen te verhogen, hun verhoogde 
inkomens worden doorberekend aan de rest van de werkende klasse in de vorm van hogere 
prijzen. Dus, toenemende salarissen zijn een vorm van subsidie, die betaald wordt door de 
werkende klasse als een geheel. Dit was een veel voorkomend geloof onder revolutionaire 
socialisten in die tijd. Het punt dat deze socialisten hiermee probeerden te maken, was hun 
geloof dat economische actie slechts een gelimiteerd middel was in de bevrijding van de 
arbeiders en dat enkel politieke actie dit kon realiseren. Als anti-politiek was Landauer het 
hier natuurlijk niet mee eens. Voor hem was de creatie van gemeenschappen en 
mutualistische economische alternatieven een superieure strategie ten opzichte van zowel 
economisch als politiek activisme.  
 
Waar zowel Landauer als de revolutionaire socialisten zich onbewust van leken te zijn, was 
productiviteit. Als lonen net zo snel stegen als productiviteit, behoudens monopolie of andere 
vormen van inmenging door een regering, dan zou er geen stijging in prijzen zijn. In feite 
echte prijzen (d.w.z., prijzen aangepast aan inflatie) over goederen, daalden jarenlang, 
omdat de productiviteit de lonen overtroffen. Zijn concept is echter waar, daar waar 
loonstijgingen groter zijn dan de productiviteit, of waar de industrieën worden beschermd of 
gesubsidieerd door de overheid. Onder die omstandigheden betaalt de volledige werkende 
bevolking het toenemende inkomen van een minderheid van arbeiders.  
 
Landauer was niet tegen arbeid, maar dacht dat vrije arbeid essentieel voor het leven was. 
Volgens Eberhard Arnold, "Gustaaf Landauer verwacht verlichting te vinden in werk - waar 
werk dat is vervuld, gestuurd en georganiseerd door een broederlijke geest, vrij van 
hebzucht; werk als de daad van eerlijke handen en als een getuige van de heerschappij van 
een pure en eerlijke geest. Wat hij zag als het fundamentele karakter van de toekomst is 
werk als de expressie van de geest, als provisie voor de menselijke behoeften en als 
coöperatieve actie. Zij aan zij met de vreugde die men voelt in kameraadschap, is de 
menselijke vreugde in zijn werk dat wat hij ervaart als de werkelijke vervulling van zijn leven 
en dus de vreugde in het leven vindt. De mens moet plezier hebben in wat hij doet; zijn ziel 
moet actief deelnemen aan het functioneren van zijn lichaam.”  
 
 
 
 
 
 
 



Gemeenschap en Volksbewustzijn 
 
 
Zoals hij met de Staat deed, verwierp Landauer de verzakelijking van de samenleving. De 
samenleving was geen abstract ding dat boven het individu stond, maar een veelvoud van 
kleine inter-relaties. Belangrijk bij deze "kleine inter-relaties" waren de "natuurlijke 
eenheden", oftewel de ware sociale eenheden zonder dwang. Deze waren de familie, de 
gemeenschap en het volk. "Mijn huis, mijn voortuin, mijn vrouw en mijn kinderen - mijn 
wereld! Op dit gevoel, op deze exclusieve solidariteit, deze vrijwillige unie, deze kleine en 
natuurlijke gemeenschap, groeien alle grotere organismes." Landauer zocht niet naar de 
overwinning van het proletariaat over de kapitalistische klasse, maar eerder naar de opkomst 
van een nieuw organisch volk, uit de steden naar het platteland, waar zij nieuwe 
gemeenschappen zouden stichten. Wat bedoelde Landauer met volk? Zeker niet wat de 
nationaal-socialisten ermee bedoelden, toen zij deze term stolen. Dus, "volksbewustzijn... 
een innerlijk bewustzijn van de sociale banden die coöperatieve activiteit eisen." Dit 
volksbewustzijn is "het generieke geheugen en de historische essentie van mensen en hun 
historische voorouders, diep geworteld in een gemeenschappelijke taal, alsmede de 
psychologische opmaak van ieder individu, dat gevormd wordt door de culturele interactie 
van de groep binnen haar milieu.” 
 
Elk volk is een deel van de mensheid en een natuurlijke gemeenschap van vrede. Dit is waar 
het verschilt van de Staat en van het nationalisme. Staten zijn natuurlijke vijanden, naties zijn 
dat niet. Een volk is een cultuur en samenleving die vanuit een bepaalde regio groeit en is 
synoniem voor natie. Echter, zoals we gezien hebben, dit is de natie in dezelfde zin als dat 
inheemse Amerikanen de term gebruiken en niet als in ras- of natiestaat. Verder is "iedere 
natie anarchistisch, dat is, zonder dwang, de conceptie van natie en macht zijn compleet 
onverenigbaar." Deze stelling is zeer idealistisch gezien de endemische vetes tussen tribale 
stammen, maar wellicht kan het als een ideaal type gezien worden. Een dergelijk idealistisch 
concept is niet utopisch, daar er wel degelijk vreedzame naties bestaan. Een goed voorbeeld 
van het volk en natie in de zin dat Landauer bedoelt, zou men kunnen vinden bij de Arcadia 
gemeenschappen van New Brunswick en Nova Scotia. Zij hebben een gedeelde historie, 
taal en cultuur, hebben een grote mate van zelfbestuur, maar geen verlangen om een Staat 
te vestigen of vijandigheid of chauvinisme jegens hun niet-Arcadische buren te koesteren. 
 
Op dezelfde manier waarop de Staat en het nationalisme een valse gemeenschap creëren, 
dacht hij dat internationale organisaties en congressen niets meer waren dan een surrogaat 
van de wereld gemeenschap. (Hij zou zeker niet achter instituties als de NAVO, WTO en VN 
hebben gestaan.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Filosofie 
 
 
Men kan Landauer niet begrijpen zonder zijn joodse achtergrond mee te wegen. In 
tegenstelling tot veel Joodse radicalen verwierp of ontkende hij zijn cultuur en religie niet en 
dacht dat het een natuurlijke uitgroei van deze invloeden was. "Het verhaal van verlossing en 
de zuivering van de mens, verbonden als federatie komen voort... uit het joodse erfgoed. 
(Voor Landauer)...de profeten van het Oude Testament, met hun hun niet aflatende 
doorzettingsvermogen, stellen een norm voor alle tijden. ...de wet van kracht wordt 
vervangen door de heerschappij van de geest als Isiah's profetie wordt vervuld ... het geloof 
dat de mensheid een is met deze geest ... is ook de diepste overtuiging Landauer."  
 
Landauer had een diep wantrouwen ten opzichte van alle eenzijdige argumenten en het 
reductieve rationalisme. Op deze manier spiegelde zijn eigen filosofie, zijn eigen complexe 
wezen - een die zowel Duits als Joods was, of zoals hij zelf stelde “ik accepteer de complexe 
entiteit die ik ben." Hij hield van diversiteit en had angst voor een abstracte, 
ongedifferentieerde socialistische wereld, hij zag liever een vorm van verzoening in 
diversiteit. "Mensheid betekent geen gelijkheid; het betekent eerder de federatie van 
verschillende volkeren en naties." Voor hem denkt de ware socialist holistisch. "De geest is 
het begrijpen van het geheel in een levend universum." Zoals Eugene Lunn stelt; "Alleen het 
emotionele leven van de familie en de actieve participatie van betrokkenheid door de lokale 
gemeenschap, kan veiligstellen dat iemand zijn toewijding voor de natie en mensheid 
geworteld is in onmiddellijke ervaring en niet in theorie. Voor Landauer ligt het belang van 
wetenschap niet in haar vermeende exacte toelichtingen van de werkelijkheid als zodanig... 
wetenschappelijke generalisaties zijn ENKEL legitiem als experimentele observaties."  
  
In een tijd waarin weinig socialisten de diepte van de psyche begrepen, was Landauer zijn 
psychologie aan het ontwikkelen. Net als onze alledaagse rationaliteit, was er ook een pre-
rationele, collectieve en antieke kennis die in ons onderbewustzijn bestond. "…Als we ons 
terugtrekken van conceptuele gedachten en gevoelige verschijningen en ons laten zinken in 
onze meest verborgen diepten, nemen we deel aan het geheel van de oneindige wereld. 
Want deze wereld leeft in ons, hij is onze oorsprong, dat is, het werkt constant in ons, anders 
houden we op met te zijn wat wij zijn. Het diepste deel van ons individuele zelf, is dat deel 
dat het meest universeel is." Deze innerlijke reis was datgene wat hem het meest deed 
interesseren in het mysticisme, dit verklaart zijn studie over Meister Eckhart. 
 
Hij zag dat de methode waarmee wij de wereld kennen als een metafoor, die op zijn beurt is 
gebaseerd op cultureel bepaalde data. Ontmenselijking resulteerde uit een verdinglijkt 
rationalisme en het verlies van innerlijke subjectiviteit. Het moet benadrukt worden dat 
Landauer niet irrationeel was, maar een balans of synthese zocht tussen het rationele en de 
diepe, pre-rationele inhoud van de psyche. Om een factor boven de andere te benadrukken 
zou enkel eenzijdige (en daarom potentieel gevaarlijke) individuen creëren. (Zoals de 20ste 
eeuw met Hitler en Stalin zo duidelijk bewees.)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De filosofie van Landauer betreffende historie, liep tegenstrijdig aan dat van zijn tijdsgenoten. 
Hij geloofde niet in vooruitgang en herintroduceerde het cyclische concept van de klassieke 
samenleving. "Europa en Amerika (zijn aan het) vervallen.. Dit is al zo sinds de ontdekking 
van Amerika. Griekenland en middeleeuws Europa hadden een gedeelde geest, de 
verwevenheid van de vele associaties... Wij zijn een volk in verval..." Echter dit gevoel van 
verval was niet een absolute, net als bij de Oude Grieken, was er technologische 
vooruitgang in de moderne tijd. Dit soort vooruitgang bleef voortduren tot "de gedeelde 
geest, vrijwilligheid en de sociale wil... opnieuw op zouden staan... (dus) het holistische 
perspectief... zal opnieuw opstaan." Het verval waarvan hij sprak, was het verval van lokale, 
vrijwillige associatie. De vervanging daarvan door de Staat was geen vooruitgang, maar een 
stap terug in het barbarisme van de Bronstijd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marxisme 
 
 
In de tijd van Landauer waren weinig werken van Marx bekend, buiten het 'Communistisch 
Manifest' en de relatief simplistische 'Kritiek op Politieke Economie'. Belangrijke werken zoals 
de '1844 Manuscripten', 'De Duitse Ideologie' en de 'Kritiek op het Gotha Programma' waren 
niet beschikbaar. Zijn kritiek richtte zich dus vooral op het vulgaire Orthodoxe Marxisme van 
zijn tijd, dan op de feitelijke denkbeelden van Marx. Orthodox marxisme werd gekenmerkt 
door onbewerkte geloven zoals economisch determinisme en de reflectie-theorie van kennis. 
(Waarin ideeën slechts een simpel spiegelbeeld zijn van de zogenaamde materiële realiteit.) 
Het proletariaat moest gemobiliseerd worden, het kapitalisme zou vallen en de overwinning 
van het socialisme was onvermijdelijk. Maar in 1890 werd duidelijk dat dit geloof - ondanks 
haar duidelijke falen - de noodzakelijke kwalificatie voor Marxisten en het "wetenschappelijke 
socialisme" waren geworden. Als er ooit al zoiets bestond, dan was het gedegenereerd in 
een seculiere religieuze sekte, waar het met uitzondering van een paar uitzonderlijke 
individuen, ook zou blijven. Landauer had weinig geduld met zulk pseudo-wetenschappelijke 
onzin en wijdde een aanzienlijk deel van zijn boek VOOR HET SOCIALISME aan de aanval 
op het Orthodoxe Marxisme. Hij spaarde de meester zelf ook niet. Dus een aanval op Marx 
zijn wetenschap, "de zogenaamde historische wetten van ontwikkeling die de macht van 
natuurlijke wetten zouden moeten hebben... (en) de onmeetbare domme aanname dat er 
een wetenschap bestaat die de toekomst met zekerheid kan aantonen via data en nieuws uit 
het verleden, alsmede de feiten en omstandigheden van nu." 
   



Landauer was letterlijk anti-Marx. Hij verschilde van de Marxisten in zowel theorie als 
praktijk. Hij was geen voorstander van nationalisatie van de industrie, maar eerder van haar 
omvorming in coöperatieven. Uitwisseling moest verlost worden van de beperkingen van het 
kapitalisme en niet afgeschaft worden zoals in de Marxistische utopie. Boeren, 
ambachtslieden en kleine handelaren werden niet gezien als de verachte kleine burgerij, 
maar als onderdeel van een echte bestaande samenleving. Dus Landauer zijn concept van 
democratie was populistisch, niet Marxistisch. (Waarin het proletariaat over andere klassen 
heerst.) Zoals we gezien hebben zag Landauer geen toekomst in de klassenstrijd en 
politieke actie waarop Marx zijn hoop gevestigd had. Het was volgens hem een doodlopende 
weg.  
 
Met betrekking tot Leninisme was Landauer profetisch in een tijd waarin veel van zijn 
radicale tijdgenoten gedesillusioneerd waren. Hij zag het als een Robespierre principe en 
een nieuwe vorm van slavernij. "(Bolsjewisme)... door te werken voor een militair regime... 
zal het verschrikkelijker zijn dan alles wat de wereld ooit gezien heeft." 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Landauer vandaag de Dag 
 
 
De gemeenschap is nog zwakker dan in 1910 en daarom harder nodig dan ooit tevoren. Ook 
de vervreemding is in de meeste gevallen groter, zeker nu mensen tegenwoordig meer van 
de natuur zijn afgesloten dan ooit te voren. De overblijvende volksculturen zijn constant 
onder aanval door de corporate wereld van Hollywood en McDonalds. Ondanks dit, of 
wellicht vanwege dit, bestaat er een uitgesproken verlangen naar plaats en wortels. Mensen 
beginnen hun culturele en historische achtergronden te herontdekken. Regionale 
sentimenten zijn belangrijker geworden nu de natiestaat begint te vervallen zo snel als dat 
deze groeide. Noch hebben deze culturele hergeboortes en regionalisme geleid tot 
chauvinisme en xenofobie. (Zoals de Keltische hergeboorte, Arcadianen, de New Southern 
Movement, Newfoundlanders, Melungians, Cajuns, Engels en het Franse regionalisme.) 
 
De Staat heeft bewezen geen oplossing te bieden voor al deze problemen van vervreemding 
en van de gemeenschap en heeft de problemen enkel erger gemaakt. In veel gevallen was 
de Staat de directe aanleiding voor het verval van de gemeenschap en socialiteit. We 
hebben gezien hoe mensen opzettelijk de steden in gedreven worden, hoe kleinschalige 
agricultuur vernietigd wordt, hoe scholen en instellingen gecentraliseerd worden, hoe 
vrijwilligers door bureaucraten en wederzijdse hulp door overheidsinstellingen vervangen 
worden. Enkel een terugkeer naar wederzijdse hulp en de oprechte gemeenschap kan de 
problemen oplossen die het Statisme en corporate kapitalisme gecreëerd hebben. 
 



De 'rivalen' van Landauer op het politieke en economische front zijn het niet goed vergaan 
sinds zijn dood. Politiek socialisme werd of verzorgingsstaat bureaucratisme of Stalinisme, 
de ergste dictatuur ooit gekend. Socialistische partijen zijn gereduceerd tot kleine sektes of 
het andere gezicht van neo-conservatisme. Zij zijn irrelevant in zoverre het sociale 
verandering aangaat. Vakbonden zijn eveneens in verval, grotendeels door hun gebrek aan 
sociale solidariteit. Ook zij zijn grotendeels irrelevant geworden. Enkel het coöperatieve 
aspect doet het goed, blijft zich uitbreiden, met meer dan een miljard mensen als lid van 
formele coöperatieven wereldwijd. (Dit cijfer is exclusief de velen betrokkenen bij informele 
types van wederzijdse hulp.) Hoewel co-ops veel kapitalistische manieren geadopteerd 
hebben, is dat niet de schuld van de wederzijdse hulp, maar eerder het verlangen van het 
lidmaatschap. Elke keer als zij de richting die hun co-op of kredietunie opgaat, willen 
veranderen dan kunnen zij dat, omdat de fundamentele principes van de coöperatieve 
beweging nog steeds functioneren.  
 
Ik heb slechts een kritiek, namelijk de onmogelijkheid om, in ieder geval in de ontwikkelende 
wereld, de Staat compleet te negeren. Het leven zou zeker simpeler zijn als we simpelweg 
"overeenkomsten over andere relaties" konden sluiten zonder ons zorgen te maken over wat 
de regering met ons zou doen. De Staat heeft vandaag de dag veel meer autoriteit dan in de 
tijd van landauer. Letterlijk duizenden reguleringen verstrikken ons. Ongeveer 50 jaar 
geleden bestonden de meeste van deze nog niet en mensen leefden hun dagelijkse leven 
nog grotendeels buiten de regering om. Probeer onafhankelijk te leven en je zult mogelijk zo 
eindigen als de mensen in Waco. Het lijkt erop dat we een soort anti-politieke beweging 
nodig hebben om deze onderdrukkende reguleringen af te schaffen en alle machten die 
overblijven die als noodzakelijk worden gezien naar de lokale gemeenschap te 
decentraliseren. Enkel als we ons kunnen bevrijden van de gemeenschap en vrijheid 
vernietigende regeringsmachten, kunnen we duurzame alternatieven voor het corporate 
kapitalisme en de Staat opbouwen.  
 
Als laatste, Landauer zijn concept van de geest en zijn psychologie zijn meer in harmonie 
met vandaag de dag, dan het simplistische en reductionistische materialisme van de 19de 
eeuw. 


