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begrepen heeft, rlat d.e officiële "arbeid.ersbeveging[ niets te
heeft met d.e beweging van d.e arbeid,ers, wier zel-fstandig optreden het normale aspect is van d.e kl-assenstrijd in onze tijd., die i.s er - zeer begrijpelijk toe geneigd, aarr d.e laatste, aan d.e beweging der arbeiders, méér aandacht te
schenken dan aa"n d.e eerste. Gebeurtenissen bijvoorbeel-d a1s die, r.^rglke zich onlangs in het Rotterd.amse haven- en Waterweggebied hebben afgespeeld., boezemen
hem - en terecht - m6ér belangstelling in dan een actie zoals d-ie, welke in het
begin van d.it jaar tn aanzienlijk aantal d,agen de haven van Antwerpen heeft platgelegd en d.ie - naar bekend. - geproclameerd. werd. d.oor een Christelijke centrale.
Voor zover hij - uiteraard. - ook aan rn dergelijk gebeuren aandacht besteed.t,
zal }rt1 wel-licht bij zichzelf constateren, d-at het - in zekere zi-n - een stuk verleden vertegenwoord,igt i-n het heden, zo goed. aLs een led-rfrfsbezetting, gelijk d,ie
op de werf Wilton-Fijenoord., in d.atzelfd.e hed.en een stukje toekomst aan ons oog
onthuLt. Hii zal er, mogelijk, nog aarr toevoegen, dat het geenszins toevallig is,
d.at het rrstukje verled-entr zich in België afspeelde, het "stukje toekomst" in Ned,er1and., omd.at zuiks d.irect sanenhangt r:et oà (anaere) structriur van d-e samenleving in beid-e landen en met de traditie, welke ginds (in bepaalde opzichten) een
taaier leven voert d.an, laten we gemakshaJve maar zeggen: boven d.e Moerd.dk.
Hoe gerechtvaard.igd- echter dergelijke overwegi-ngen en een sterk op de huidige en toekomstige beweging d-er arbeid.ers gerichte belangstellÍng ook mogen zi-jn,
men hoede zich voor een tó eenzijd.ig interesse; men passe er voor op, niet mét tt
badwater ook tegelijk het kind weg te gooien. Hoe onmetelÍjk groot d,e verschillen,
ja vaak zel-fs d.e tegenstellingen tussen de rrofficiële arbeid.ersbewegingrt en d-e
beweging d.er arbeid.ers ook zi7n, d.e officiële arbeidersbeweging en met name de
vakbond.en (in fnur diverse schakeringen)verd.ienen niettemin wel degelíjk onze aand.aoht. Hun optreden immers, vooral wanneeï het met het optreden van d.e arbeiders
1^/ÏE EENMAAL

maken

zelf word.t vergeleken, d.oet d.e verschil-l-en, \^raarvan wi,j hier spreken, d.es te d.uid.elijker in het oog springen, maakt het zel-fstand.ig optred.en d.er arbeiders daarctóór des te begrijpelijker.
We bed.oel-en met d.eze woorden volstrekt niet al1een, d.at d.e houding d.er vakbeweging het begrijpelijk maakt dít de arbeiders zelfstand.ig optred.en, }ret zélf
gaarr d.oen, aI bed.oel-en we dat ook. Als we zeggen, dat het optreden d.er officiële
arbeid.ersbeweging d.e beweging d.er arbeid.ers begrijpeliik (;uister misschi-en nog:
begrijpelijker) maakt, d.an menen we d.aarmee ook d,it, d.at wanneer we op vakbond.sacties tevens het oog gericht houd-en, wanneeï we het zelfstandig klasse-optreden
tegen d.ie achtergrond. aanschouwen of projecteren, ons oog gescherpt wordt voor
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6etails, die ons arrd.ers misschien ontgaan zoud,en zi.in, Het is - als op zo velerd-ie leerzaam is. Zoal-s men de zogenaamdertwelvaaïtrr
l-ei tegeÍn - d.e vergelijking
traïmoede'r
herkennen kan d.oor haar te vergelijken met d-e
der arbeid.ers sleshts a1s
rrri.lkd-omn der heersende klassen, zoal-s men de betrekkelijke be'tekenis van het een
of ànd.ere ("rÍl-d."" ) stakingscomité slechts kan peilen door het te vergelijken met
bijvoorbeeld. d.e organisatievormen van het strijd.end. proletariaat in de Hongaarse
revofutie of de Oost-Duitse opstand- (vergetljking, die niet slechts zijn betrekkelijke-, doch ook zijm historische betekenis onthultl), zo moet men óók d-e huid'ige
ber,ieging der arbeid.er,s voortd.urend toetsen aan d"e officiéle arbei-d.ersbeweging

van gisteren en omgekeerd,.
,
Het kan op het eerste gezicht d.e schijn hebben, dat een d.ergelijke vergelijking het meeste zir: heeft d5"6r, waar de oud-errarbeidersbewegingrrhet sterkst met
d,e blrgerlijke maatschappi.j van nu vergroeid is, omd.at daar de verschil-Ien tussen
het oud.e en het nieuwe, tu"ssen gisteren en heden, het grootst zÍjn en dus het
scherpst in hei oog springen. Dat moge op ztchzelf onbetwistbaar zi7n, wi-e op
grond daarvan *u"r,.i aàt lilvoorbeel-d een actie al-s die van het personeel d.er Ant,u=p"" kapiteinsd.ienst ons sl-echts lreinig te zeggen zou hebben, vergist ztch' wel
aeerti;t<" Ook in d.at België, waar - ontegenzegbaar - de grenzen tussen oud- en
nieuw ("og) minder scherp zijn dan veel-af elders het geval is, d.oen zich zéét belangrijke ontwikkelingen voor en is er vaak sprake van zéér Leerzame detai1s. 0m
die te ontdekken moet men uiteraard niet bij voorbaal, za'n beweging al-s'rvakbondsactietf als mind-er interessant terzijd.e schuiven. Integendeel. men moet er, omgekeerd juist,met iets stelker opmerkzaamheid-, al-s het ware met iets sterkere loep
naap kjjken, om de beslist niet jrr het oog springende d-etail-s 1.raaïop I'rij hier d-oe1en te ontd.ekken.
+

DE stalcing bij d.e Antwerpse Havenkapiteinsdienst hebben wij in het januarinummer van "Daad en Gedachte" reeds geschreven. Het was een staking van het
personeel , d.at befast is met het bed.ienen der bruggen en sluizen, wefke laatste
in d.e aan d.e Scheld.e met zijn grote getijdenverschiflen gelegen haven, van enorme
betekeni-s zijn.
OyER

(Vooral) zijn er, d.ie d-eze actie interessant maken:
Centrale
l-. Hoewef d.e staking geleid r,rerd d-oor een vakhond - de Christelijkeverschil
diep
een
d-uid.elijk
van Arbeid,ers in Overheiàsdienst - valt daarbij toch
te constateren tussen d,eze vakvereniging enerzijd-s, d-e daarbij aangesloten arbeiTwee redenen

d.ers anderzijd-s,
algemene
2. Het is d.e chrlstelijke centrale d.ie d.e staJ<ing proclameerde. De VarL
betesteken.
te
wiel]ret
in
spaak
een
central-e is er tegen get<ani en tracht

kenis zijn d.aarbij twee dingen:
a) aat zij daarmee slechts weinig succes heeft en dat ook hier een verschiL

nemen tussen de vakbeweging en haar leden;
b) ae reden, d-ie d-e algemene centrafe tot haar afwijzende houding noopt'
naar wat de algemeOm met het faatste te beginrLen:d-e duid'elijkste verwi.jzing
bewogen heeft,
ne centrafe en het A.B.V.Y. (tret afgemeen Belgisch Vak- Verbond.)
januari:
hebben vri,j aangetrofÍen in "DE IIIEUlIIE GÀZET'I (fiU" ) van J
staking, die d,e Antwerpse haven heeft lamgelegd'"' poogt

valt

r,raar

te

"...bij de
een christel{ke vakbond. d-e socialistisshe zusterorganisatie de l-oef
af te steken. Tijd-ens d-e besprekingen om de tramstaking te voorkomen
heeft men hetzelfd.e beleefd. 1roen'àe Èocialistische syndicale afgete aanvaarden,
vaardigden bereid bfeken eenrnbemiddelingsvoorstel
'staki-n8saanzegging
tenin.
" " toen
diende de christelijke vakbond.
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slottó

'

een beginsel-akkoord werd. bereikt, maakte enkel- d.e christelij-

ke centrale nog voorbehoud, lraarmee zij ging aanl-eunen bij d.e d.issid-ente §ocialistische vakgroepen, die in verscheid.ene d.el-en van 1r/a1lonië en het Brabantse d.e staklng reed.s hadd.en ontketend.Sij d.it a1-

'

1es

christelijke

vakbond.en vanzelfsprekend- gebruik van d-e
d.e socialistische vakbond.en,
d.ie geremd wo::d.en d-oor het d-eel-nemen aan d.e regering en meer in het
bijzond,er d-oor het feit dat het d.epartement van économische zaken j-n
hand.en is van een socialistische minister, die over het evenw.-icht
tussen prijzen en l-onen dient te waken en d.e inffatiestrekking moet
bevechten. . .rr

maken d.e

aarzefing in d.e leid,end.e kringen van

'De juistheid. van d.eze anafyse word.t bevestigd d,oor een bericht in d.e Antwerpse TTYOLKSGAZET" (een der belangri jkste Vlaamse d.agblad.en van d.e Belgische
iferklied.en Partij) van ! januari, d.at d.e landel-ijke algemene central-e van personeel in overheid,sdienst zich solid.air verklaard heeft net de Antwerpse afd.èIing,
'eveneens gekant is tegen
bepaalde voorrechten voor een bepaald.e categorie van It
stad,spersoneel. . .
Itomd-at zulks afbreuk zou doen aan d,e algemene
kad.er van d.e nati_onale sociale prograrnmatie...r'

loonpolítiek in het

De twee gebrachte citaten, menen wij,leggen de moti.even van d-e'algemeoe ceren van het A.B.V.V. voI1edig bloot, Zij bewijzen ook, dat d.e staking bjj d.e
AntwerpseHavenkapiteinsdienst,died,uid-eIijkàenveelminder p o I i ti ek le.rakter heeft d.an d.e grote Belgische stakingsbeweging van december r60 en janrla4i
t6l , toch ook niet geheel- zond.er politieke achtergrond kan word-en verstaan; Overigens is het in onze ogen zo, dat d.e d.irecte band.en tussen het A.B.V.V. en het
regeringskasteel wel buitenge!{oon veel, maar toch nog niet alles verkl-aren. }ien
moet d.e houd.ing van het zogenaamd.e social-istische vakverbond niet uitsluitend. op
rekening van
belangen schrijven.ir/at meespeelt zijn zekere zogenaamd.e idea"1en; id.eal-en d-irecte
omtrent o"d"nirrg en planpolitiek, alsmede een opvatting betreffffie
overheid.sbeheer,d.ie met zich brengt, d.at acties van overheidspersoneel altijd be'zien word,en met wat and-ere ogen d.an acties vaJr andere groepen arbeiders.Wij haasten ons echter hi-eraan toe te voegen, dat die zogenaamd.e id.ealen naiuurlijk niets
'rte maken hebben met een socialistisch beheer der productj-emid.delen d.oor d.e prod.ucenten of met de belangen van d,e arbeid.ers. De staking bij d.e Antr,rerpse Havenkapiteinsdienst is er een voorbeefd vanl dat d.e tegenstelling tot d.e arbeid.ers
groter ruord.t , naatmate d.it soort idealen krachtiger ziln ontwikkeld.. hrat het ABW
duid,elijker dan het Christelijk Vakverbond. representeertp dat is het staatskapita,Iisme. Uit de groei naar het staatskapitafisme, d.ie zich ook in België d.oorzet,
is het verschil-l-end. optreden van christelijke- en algernene vakbeweging te verkla-

trale

I{ET STAÀTSKA?ITALISI,ÍE }IOGE d.oor het A.B.V.V. al-s een min of meer begerens'waard1g goed gezien wordenrde arbeid.ers d.enken er bepaald. and.ers over. In tegenstelling tot het social-istisch vakverbond. beschouwen zij een staking, waaryan d.e
inzet een premie'tormt,d,ie eventueel dogr het particuliere bedrijfsleven zou moeten word.en betaald- (men zie ons opstel over d.e havenstaking in Antwerpen in het
jamrari-nummer van trDaad- en Ged.achterr) geenszins al-s iets verdoemensuaard.igs m
z{j worden ook niet verteerd. d-oor een soort van rechtvaardigheÍd.s-ideaal, dat hen
een d-ergelijke (uitzond,erings) premie verontwaard.igd van d.e hand d.oet wijzen. Niet
van d.eze of gene id.ealen gaan zij uit, maar va.:r hun socÍale omstand.igheden en zii
word,en d,aarbij niet geplaagd. d.oor d.e een of andere - al d.an niet rrsocialistischel
- ethiek, zomj-n a1s bljvoorbeeld. Ned.erland.se bouwuakarbeid.ers er een ethiek op na
houden, waard.oor voor hen het accepteren vat tlzwarte fonen" een gewetenskwestie

-nï
zou word-en, geliik

het dat t'ijvoorbeeld. is voor d.e vakbewegingsbureaucraten, d,ie
overigens, merkwaard.ig genoeg, over het algemeen wól- fast van hun hart oi frrr:.
Irraag of and-ere managers-zi-ekte hebben, maar niet van hu.:r geweten. lvlaar d.at terzijd e.

De arbei-ders, óót ae arbeid.ers, die bij de algernene centrale voor personeel
overheid.sd.ienst en via deze bij het A.B.V.V. geoigarriseerd. zijn, zi-jn vóór d.e
staking. 0p het moment, dat de staklng bij d.e Antwerpse Havenkapiteinsd-ienst uitbrak - zo bericht d"e "GÀZET VAIT ANTlÀiERPtrII'r (van 2 januarí) - waren óIle led.en
van de algemene centralè sofidair met d-e stakers van d.e chrlstetijke centrale. En
d,at d-it ni-et zomaar d,e gekleurd-e berichtgeving was van een katholieke krant, die
d.oor zijn richting van sympathÍe voor d.e Christelijke centíale was vervuId., d,at
bleek uit latere berichten j-n de ("socialistische'r) VOti<SCAZET overd-uidelijk. Hoe
men ook oveï d,e ri-chting van of over sommige berichten in d.e.GAZET VAN ÀNIh,ERPEN
d.enken mag, d.it b1ad. sloeg in elk geval , Ítaar onze overtuiging d,e spijker op d-e
kop, toen het op { januari schreef, dat de arbeiders van d.e algemene centrale,
die samen met hun collegars van de christelijke central-e in staking l/aren gegaarLe

in

zich in feÍte

rrbuiten hrm vakbond plaatstenrt"
lviet d.1e mening overi'gens stond. de GAZET VÀN ÀIITi^IERPEN en staan wij allerminst alleen,Zij bLeek namelijk in d.e praktijk ged-ee1d te r^iorden door. " . de algemene centrale zelf, d.ie haar stakend.e fed,en waa,rschuwd-e, d.at zq zich bfoot steLden
aan het gevaar Itte wórd.en uitgeslotenrr'en rlat z7j :-rL geen gèva1 'raa^irspraak kwrnen
maken op stakingsgeld.'r, feiten dÍe wi j zor,rel- aan rrDE lilIEU,E GÀZET'i als aan de
I'VOIKSGÀZET'i (nummeïs van
! januari) ontlenen.

OP GROND van d-e fei-ten, d.ie wij tot dusr.er ond.er d"e loep genomen hebben betoogde een zekere tr'r. Strieleman op 7 januari in'rDE }ïIEUWE GAZET'!rdat d.e Christe 1i jke centrale rrlinkser dan d.e social-istenrr rnras. Hoe men de ietwat versleten
vage en in onze mod-erne tijd- moeilijk hanteerbare teïm 'rfinks'r ook wil opvatten,
wij zijn het bepaald- niet met d-e heer Strieleman eerrs.

'
Vat men het woord rrfinksrr op in de zín van I'progressief'rr "-/oorr-r.itstrevend'
of rrde ti-jd voorui-tr', dan is zijn belrering bepaal-d vooruit. ITiet de Christelijke
centralel d5-e d.eze staking proclarneerd-e, maar de algemene centrale, d.ie haar om

redenen van loonpolitieke ord.ening veroordeelde, staat het d-ichtst bij de dag van
-morgen. Bij d.e christelijke central-e feven - dat beel-d. d.ringt zi-ch onwillekeurig

op-d,e traditiesvan gi s t er en nogiets sterker. Wie echterzolt'menen,
d-at dit hieruit voortspruit, d.at de Ch::Ístelijke centrale, d.oor r'relke oorzaak d.an
ook, ("oS) iets d-íchter bij d.e arbeid-ers staat, verglst z:-ch. De Christelijke centrale 1s niet affeen haar tijd. niet voorut+vrztj is evenmin radicaler of revolutio-

naird,er dan d-e algemene central-e. Ook de Christelijke centrale, welke verschillen
metdealgemene centrale zij ookmogevertonen, is tenslotte een vakb ewe g i n g en d,e algemene ontwikkelingswet , lfiaaraa\ d.e vakbeweging ond.erworpen is,
is ook aan d.e Christelijke ceniral-e niet voorbij gegaan., Zij noge deze staking in
de" Antwerpse haven hebben ultgeroepen, van haar eigen }ed.en, van d.e arbeiders i's

zlj d.oor een d.iepe kloof

gescheid-en

IIET VOLLEDtrG, VffiSCHIL in stand.punt en positie tussen d.e stakende arbeiders
enerzijd.s'rd.e een staking proclamerend.e centrale anderzijd.s, treed.t bij het Àntwerpse confl-ict, waarover wij hier spreken bij herhalíng aan d.e d,ag.
Het blijkt. in d.e allereerste plaats al dadelijk hÍeruity dat de vakorganisà-

tie,die de staking heeft uitgeroepen nadrukkelijk stakingsgeld weÍgert uit te keren aan alle arbeiders, d.ie niet bij d.e chlistelijke centrale zei-f zijn aangesló-
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ten. Terwijl zowel ongeoïganiseerd.en al-s l-eden varr. d.e algemene centrale terstond.
spontaan d.e strijd. van de christelljke centrale steunen,r-is d,ie centrale, op hadr
beurt ongenegen steua te verlenen aan d"eze hulptroepen. Wàt d.aarbij haar motieven
zijn is een hoofd.stuk apart, d.at wij - in verbarrd. met d-e plaatsruimte - hi-er niet
willen aansn-ijden, Mo-geli.jk,komen wij:g, nog we1 eens apart op terug, mede in verband. net het van vakbond.szijd.e telkens r/eer te vernemen.alglntent,d.at d._e qpg,ggqganiseerden'rklaplopersrrzoud-en zijn, fn ied.er geval hebben d-ie zogenaarnd.e tfàpiopers in het conflict bij'd-e Havenkapiteinsd.ienst zond.er stakingsgeld. te ontvangen
dapper hr:n parti jtje meegebl-azen en zlch d.erhal-ve groter offers getroost. dan de
Ied.en van d.e christelijke bond..
Waar het ons hier echter bovenal- om te doen is, d.at is de aand.acht er op te
vestigen, dat de strijd voor het personeel van d.e Havenkapiteinsd.ienst een totaal
andere g e da an t e heeft d.anvoor d.evakbond.sbureaucratie, Yoor de arbeid,ers is het - terecht of ten onrechte, . d,at j-s voor het karakter van het beeld.,
d.at zij in hun lioofd- hebben totaal- niet belangïrjk - een stuk arbej.d.ersstrijd.,waarbij de ond.erlinge solidariteit van alle betrokken arbeid.ers een vanzelfsprekend.heid, is. Voor d.e christelijke centrale is d.e strijd- een actie van de christelifte
centrafe en een begzip a1s bÍjvoorbeel-d. d.e rrarbeiderseenheid- in d,e stri,jd.rtbestaat
voor die central-e eenvoud.ig niet. Een woord.voerd.er van d.ie christelijke centrale
zegt (bericht in "DE NIEWE GÀZETrr van J januari) art de niet-christelijk georgàniseerd.en en de on-georganiseerd.en maar genoegen moeten nemen met het feit, d.at
d-e christelijke centrafe t'ook voor hen strijdt" (l )
Duid.elijker nog d.an bij d.e Ií,{estie van d-e stakingsgelden komt het verschil
tussen d,e arbeiders en d-e vakbond- aan het licht op het moment, dat de Belgische
regering d.e mobil-isatie van d.e arbeiders heeft afgekondigd. teneind.e op die manier de strijd. te breken. Het besluit van d-e regering word-t te Antwerpdn besproken in een nogal rumoerige vergadering, r,uaarin het besluit valt op het mobil-isatiebevel te antwoord.en met een stiptheid.sactie. Van dJ-e vergad-ering heeft rrDE
NIEUI,JE GÀZETrr op B januari een verslag gebracht, Uit dat verslag blijkt,
d.at het
idee van d.e stiptheid.sactie afkomstig was van de vakbond en verded-igd. werd door
vakbond-ssecretaris Marcel Fret" De arbeid.ers, zo bericht d.e §enoemde krant, wi1d.en heel- wat a4d.eTs. Zij wil-den een stoet vormen en zich - als d.ienstweigeraars,
d-ie geen gehoor geven aan het mobilisatiebevel - in optoeht naar d.e plaatselijke
gevangenis begeven met het verzoek daarin te mogen worden opgenomen. rtlriever Ín
de gevangenis d.an ond.er het juk der regerj-ng d,oor'r; d-dt is het standpunt van d.e
strijd-end.e proletariërs, d-at d.oor d.e vakbondsburdaueraten krachtig word.t bestred.en. Voor d.e stri jd,ende arbeiders heeft de gevangeni-s niets afschrikwekJ<ends r zij
beschouwen haar geenszins al-s een schande. De vakbonzen staan daar een tikkeltje
and.ers tegenover.
Men vergelijke d.eze feiten met de bewering van Strieleman, dat de christelijke centrale 'rlinkserrr (rad-icaler?, revolutionaird.er?) dan de "socialisten'r zou
zijn. Er blijft niets van over. Er blijft te mind-er van over,orndat de feiten bovendlen uitwíjzen', dat, wat het wezen van d,e zaak hetteft, d.e zogenaamd. socialistische 6nd.e christelijkecentralebeid.e ev en
a f wijz end- stond.en tegen-

over

d.e strijd..
Het Antwerpse conflict was nog maar nauwelijks uitgebroken of d-e algemene
central-e d.rong bij d,e regering er op aan dat zi7 zou ingrijpen. Feit, dat ons u1t
een onverdachte bron als d-ertsocialistischer' 'TVOtrKSGAZET'I (van J janueri) bet<ena

is.

iulaar óót< d-e christelÍjke centrale heeft om een regeringsingrijpen.verzocht en
bij monde van haar land.elijke voorman Àuguste Cool, d.ie zeid.e in d,e strjd. geen
perspectief meer te zien. (tVOi,t<SCMEfrtrJ januari).. Uitspraak, dÍe, óót ae katholieke I'GAZET VAN ANTWERPBTI' op I januari pubJ-icee:ide.

we1

WIE DIT ALI,ES weet en overd,enktrai"otiilrelt er geen seconde aan, d.at minisop éón bepaald punt dan, d.e spijker precies op d.e kop s1oeg.

ter Segers,

-6Toen de rrinisterraad., althans enkef.e l-ed.en daarvanr samen met vertegenvroordigers
van het Àntwerpse stad.sbestuur vergaderde en d.e regering d.uid.elijk maakte, dat in
haar ogen het mobÍIisatiebevel het geëigende mid.del was om het conflict te beëind.i-gen, toen vroeg één aer l-ed.en van het stadsbestuur van Antwerpen of d.e ïegering niet bevreesd. was, op sterke tegenstand- r'an d.e kant van d.e vakbeweging te

zu11enstuiten.}iinisterSegersantwoord.d.e:''
ziju van tegenstand. tra{L d.e kant der vakbeweginglrr
liinister Segers voegd.e er aan toe: rrlk ken mijn Antwerpenaren.'r
I,^/ii van onze kant voegen d.aaraan toe, dat hij bllikbaar óók d-e vakbeweging

we]

kende.

WÀS

DE

SOCIAÀL-}EMOCRÀTIE

OO]T

SOC]AIISTISCH?
6 maart 1965, is de door ons uitgegeven brochure
socialistisch?'r besproken. Er werd-en in dat blad.
paginars
aan d-e brochure gewdd. en bij het lezen daarvan hebben we ons
ruim twee
niet aan d.e ind.ruk lfltnnen onttrekken, d.at men hij Spartacus de gedachte had": Zieza, m hebben we er eens eventjes flin-k op 1os geTl1tr'4E8.d.. En wie zou het d.urven
ontkennen. Er is ind,erd.aad. flink getimmerd., maar... men is bi-j het slaa:r niet al
te nauwkeurig geweest, zodat men vaker op zrn eigen d,uim sloeg dan d.e spijker op
zrn kop.
.. Ja, en d.an aan het sfot wordt de opmerking gemaakt, d,at'rals Daad en Ged.achte
afziet van d.e wat geklèurde en soms ironisch geti-nte kritiek, d.ie niet bed-oeld
1s om te kwetsen of goedkoop te zijnrr.... 'rd-an kan zlj het missehien met ons eens
z:_jn, d.at we getracht hebben op enige belangrijke kanten van het vraagstuk in te
gaanrf .
Nou echt, we voe1den ons hel-emaal- niet gekwetst toen we deze bespreking
lazen. Daarvoor begrepen we te goed, d-at d.e trgekleurde en ironische'r opmerkingen
al-l-een dienden om een gebrek aan argumentatie te maskeren. Goedkoop vond-en we
hèt wel. Goedkoop d.an i-n díe zín, d.at je er weinig mee kan aanvangen. Het bewijst
weinig d.iensten. Maar goed, we z:-tten nu eenmaal in het schuitje en we r'riilen

IN

'iSPAITÀCUS", t:unmer ] van
'rlIas d.e sociaal--democratie ooit

dan nog wel- even meevaren
puntgew{jz

e behand.elen.

ook. Laten we d-aarom deze kritiek van Spartacus

maar

-o1. Spartacus begint met te beweren, dat d.oor de vraag te steflen of trd.e sociaafdemocratie ooit sociafistisch was'r wij ondanks onszelf bewijzen, d-at er een
historische verhoud-ing bestaat tussen de sociaal-democratie en d.e socialisti-

sche heweging en opvattingen. Evenzeer voeren wij, ondanks onszelf, de dialek:
tiek in a1s verklaring waarom zij ITU niet sociafistisch meer is.
Dat ziet er duur genoeg uit, maar clan juist moet je oppassen. Met d.at. ond.anks
onszelve invoeren van d.e dialektiek, d.aar zijn we gelukkig gauw mee k1aar,want
we hebben nooit beweerd, d.at d.e soicaal-democratie NIET Imm socialistisch
!Ías. Het geschrift van ons gaat er juist om deze gangbare opvattlng, met of
zonder invoering van d.e d.ialekti.ek, te weerleggen.
Maar wij zoud.en hebben bewezen, d-at er een-historische verhQud-i-ng bestaat
tussen de sociaal--democratie en de sociafis'tische ber^reging. Wel-ke socialistische beweganC? De sociaal-democratie is toch zelf die (ouwe) socialistische
beweging. Daar staat d-usi aat wij onàanks onszelf "bèwijzenr dat er een hiptorische verhoud.ing bestaat tussen d,e sociaal--d-emocratie en de sociaal--démocratie. pat is wef een zeer nauwe verhouding, I,rrat,men aI niet ip een -eenvoud'ige

titel kan lezenl

.

,

-7-Verd.er hebben we, eveneens ond.anks onszelve, bewezen, dat er een historische
verhoud.ing bestaat tussén d,é sociaal-d-emocratie en de social-istische opvètHngën. Ja, dat hebben we. Dat dat ond.anks onszelÍ was, lijkt ons vreemd., want
daar gaal, nu juist d.ie hele brochure over, over d-ie verhoud.ing.
De verhouding was d.us dat zij, d.e sociaal-d.emocratie, practisch het soclalisme afwees, wat ziii ook in de mond heeft genomen of met de pen verbreid.. Gevoelige zielen, en d.at blijkt, zoéén Ís,onze criticus, zíjn er tot tanen toe
door bewogen, maar d.aarmee word-t d.e sociaaf-d.emocratie nog niet een strijd,ster voor het social-isme. Dat eist praktisch optreden in tl-ie richting, en dat
heeft helaas niet gelcr-rnd-. Daarvoor was d.e sociaal-d.emocratie nu eenmaal de
sociaal--d-emocratie, en het is nuttig en nod.ig d.e historische verkfaring daarvoor te vinden en wel in d-e maatschappelijke voorwaarilen en niet in wat zij

over zichzelf zegt,

Hoezeer d.e opvattingen van d.e d.iverse zich noemende socÍal-istische bewegingen
ook hebben mogen verschild, het wezenlijke - dat is het algemene - was steed.s
d.e strijd tegen het huidige stelsel en vóór een and,er stelsef.I{ier is dan tevens een stukje d.ialektiek, toegepaste d.enktheorie: het wezenlijke is het aIgemene. Ja, ja, discussie over theoretische vraagstukken bliikt hard nod.ig,
juist voor de praktijk van a1le d-ag. Want hoe men de sociaal-democratie beoordeel-t, is voorzeker een bepalend-e factor bij het in discussie brengen, en
het optred-en bij bewegingen van d.e arbeíd.ers.

Daar de soci-aal-democratie nooit d.e strijd tegen het kapitalistische stelsel heeft gevoerd.,d.oet d-e vraag zich voor, welke functie d.eze ongetwljfeld- belangrijke beweging in het stelsel heeft vervufd. En d.an ku:rnen wij tot niet anders besl-uiten flan: een flnctie tot modernisering van het kapital-istische
stelseI. Dit oordeel- scheid.t de eigen bewegingen der arbeiders radicaler af
vaÍr, stelt ze scherper tegenover de sociaal--democratie, geeft ze eerL onver,
zoenlijker plaats ten opzichte van het stefsef Can alle 6lepraat over verraail
rhevoverburgerlijking en degeneratie, gepaard gaand,è met weemoed over vergane
lutionaire" glorie. Trad.ities blijken taai" De moordpartijen, vlaaraan de sociaaf-democratie zich schuld.ig heeft gemaakt,hebben d.e val-se nimbus klaarbl[ikelijk nog niet kuanen doen verbleken. De zee van tranen d,ie zij heeft veroorzaakt, blijkt voor bepaalde l:-ed-en de tranen van weemoed niet te kunnen overstelpen.

Zulk een beschouwi-ng stuit bii Spartacus thans op verzet. IVij zeggen thanEt
want sed.ert begin fi6O neett Spartacus nooit anders verl<ond.igd, en was reeds
jaren daarvoor de hier neergelegde gedachte gemeengoed. bij vier vijfd.e van d-e
redactie.
Ind-ien d.e opvatting juist zou zijn, dat d.e sociaal-d-emocratie eens revolutionair was dan is d.e gàd.achte, dat zij dat nog wel eens zou kunnen worden, helemaa1 niet onlogisch. Deze opvatting is ind.erdaad lang niet zeld'z,aan'. ltlaar zoiets is volgens ons niet mogelijk. De sociaal--d-emocratie is en llas een part{i,
een politiek-parlementaire groepering, d.ie al-leen maaï burgerlijk revolutio-

nair kan zijn. trtlaaruit hebben wij geconclud.eerd., d.at d-e sociaal-democratie in
d,ienst is van het kapitalisme, zelfs in zijn reactionair optred-en? (d,e po1itlonele acties itr ïnd.onesië)" Niet omdat zij een sfechte partij isrmaar óndat zij
een partij is. En het wezen,van een partij is het vertegenwoordigend. principe,
het l-aten doen door and.eren, door een comité van specialisten. Dit is een
burgerlijke organi-satie van de politiek, van het'meest algemene beheer van de
gamenleving. Deze organisatie, gebaseerd op de permanente overdracht van
fr:ncties, is tegenovergesteld aan d.ie van d.e feodale midd.efeeuwen. In h:aat
ongemengde polltleke vo:rrr tred.en d.e heersende k1assén zelf op, kwamen voor
land.elijke besluiten de hele ridderschap en de geestetrijkheÍdr de baronnen en
prelaten, de koning met zlin vazalfen in een pompeus schouwspel bijeen.
i"gu*or", het verte6ienwoord.igend, systeem stelt D. & G. en stelde Spartacus
tot voor korte tijd., het beheer ter plaatse en d-irect door de maatschappii-le-

-Bden, de producenten, volgens nood.zakel-ijke en natuurlljke algemene regels, door
de productie voorgeschreven. Di-t staat dus tegenorrer het vertegenwcord.igend.
systeem, d.at theoretiseh een systeem van ondeïen op is, maar praktisch van
bovenaf, theoretisch democratisch, maar praktj-sch autocratiseh.
Net al-s al-Ie' and.ere politieke parti jen, is d,e sociaal-d-enocratische parti j
deel- van het politieke lichaam, een aarurul-Iend. Ceel in het begine €€rr d,ominerend d.eel tegeniuoor§.Í9,
\{at voor tegenstellingen zich ook tussen d-e l-ed-ematen van het poti-tÍeke Iichaam mogen hebben voorged.aan, het wezenlijke, het gemeenschappelijke was vanzelfsprekend- altijd- bepalend.. ÀIs strijdster (med.estrijd.ster) voor sociafe
maatregelen, zíjn d.e arbeiders haar even grote dank verschuld.igC a1s aan d,e
rad.icale elementen van de and.ere partijen en ui-t d.e bourgeoisie. Al-s hoedster
van het slrsteem is zij even vals en verwerpelijk voor hen.
Gevestigd- en opgegroeid in een tijd-, d"ai de arbeiders met hun acties het polJ-tieke gezag niet konden bereiken, wegens kleinheicl der ind.sutrie en l-os verband. der maatschappelijke ond-erd.el-en,en in het eerste begin het ged.egenereerd,e
karakter d.er klasse van nj-etsbezitters , Toorzag d.e sociaal-d.emocrati-e in een
maatschappelijke en politi-eke behoefte. De ontr,uikkeling der kapital-istische
samenleving eiste paal en perk te steLl-en aan d-e roofbouw op d.e arbeidskracht,
d.ie door een steed.s toenemende d.egeneratle van het arbeid,ersras dïeigd-e van
onwaa:rd-e te word,en, waard.oor het kapitalisme, nog steed,s in strijd. gewikkeld
met zitrn feodal-e ri-va1en, zelf ook bed-reigd. werd.. 3ij d,e strijd- tegen d-e
:rooíbouw op d.e arbeidskracht d.oet zich een bemerkenswaard verschijrrsel voor:d-e
tegenstelling tussen de staat en het particulier bezit. De kapitali.sten wil-len d.errvrÍjheid.". Geen inmenging in TIUN bed.rijf. Geen dure arbeidersbeschermend-e rnaatregelen en pottenkijkerlj van ambtenaren. Geen bescherming van ieugdige arbeid.ers en verbod- van vrouwen- en kind.erarbeid.. Onbeperkte arbej-d.sd-uur.

De staat d-enkt daar anders over, moet d.aar and.ers over d.enken. Het algemeen
belang der kapital-isten komt in strijd- met hwr privébelangen. De staat heeft
een oveïzicht, fuistert naar statísti-eken, heeft gezonde sofdaten nodig, eist
voor d.e beschermi-ng der: bevolking algemene hygiënische maatregelen en beperking van het alcoholisme, waard-oor epid-emiën en besmettelijke zÍekten worden
bestreden, het weerstandsvermogen verhoogd. De staat eist ook beperl<Íng d-er
overmatige arbeid.sd.uur, daar d.it d.e prod.uctie verhoogt. De staat kan'zich dan
een ethische politiek veroorloven, hetgeen hern sterk doet staan tegen ondringend-e revofutionairen. Híerbij neent het gtoot;-kapitaal , d.e groot-ind.ustrie
een tegemoetkomende houd-ing aan. Voor het grootbedri-jf ge1d.t, hoewel in min-dere mate hetzel-fde als voor d.e staat. Grote bed,rijven zijn a1s het ware kleine staten"
De beruegÍ.ng, d.ie optreeCt voor de arbeid.ersklasse kan d-an niet and.ers zijn
dan een beweging voor de staat, voor een groter werkingsveld van d.e siaat tegen d.e privaat-kapi-talisten, tegen het privaatbezit. Haar beweging is d.ie van
staatssocialisme of staatskapitalisme, welke tern: de juÍste is, want d.e l-oonArbeid. bllft ond,er d.it stelsef bestaan.
Dat de sociaal-democratie haar wezen on zou moeten keren om op te tred.en voor
bewegin.gen, d-ie opkornen uit d-e ei-gen schoot van het kapi-talisme en sehuren
aan de íu:-.iarrenten van d-e staat, zal r.oor ieder clie d-e sociaal-d.emocratie begrijpt overd.uÍd.e1i-jk zl)n. Doch ook za1 d-uidelijk zijnr dat waar ztj haar
plaats heeft ingenomen als voorstand.ster van d.e staat , zii d.eze ook op haar
hefstigst zal- verCed.igen, hetgeen haar in scherpe tegenstelling brengt met d.e
klasse-aclies r,lan d.e "slopers van d.e staatr', de arb.eiders. .Vandaar d.at zi j
lrooraan gaat bij het oorlogsgeweld, vand-aar dat zij vooraan gaat in d.e
verd.ed-iging van de staat tegen arbeid.ersbewegingen, d.ie bij het tegenwoord,ige
verrrlochten bestel. anders d.an vroeger clirect d-e staat en het staatsbestuur

treffen.
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d.at rrhond.erden, d-uizend.en, tiend.uizend,en, nee: millioenen arbeid.ers met een mooie droom in hun ogen en met d.e harten vol hoop en velmachting
met open mopd.gn d.e woord.en inzogen van al- d.ie rsociafistischel Ànd-ersens,r een
bewljs dat d"ie sociaal-d.emocratie ind.erd.aad social-i-stisch WAS? En hoe was het
d-an met al die 'thonderd.en, duizend.en, tiertduizend,en, nee: millioenentt, d.i-e in
de vorige eeul,{en als ond.erd-ru}<i;en en ui--ugebuiten het evangel,ie inzogen a1s
was het d.e voed.ing, die ze zo zeer ontbeerd.en? En aI d.ie d.uizend.en, - of mi}joenen? - d.ie d.e openbaringen van een Hitler als eeuwige waarheden inzogen?
Spartacus zegt: rrDoen we niet 6n d.e sociaal--d.enocratie onrecht d.oor haar verleden in een geschiedenis-formul-e te mismaken 6n d-e ontelbare arbeíd.ers die
achter haar vaandels optrokken, vervolgd., verguisd-, gebrood.roofd en mishan-

Is het feit,

d.e1d.?'t

Ja, ja, d.at is zeker d.e betom:en loglka, vraarover Spartacus het heeft in zijn
bespreking. AIs we dus een historische verkfaring zoud.en geven van het chris-

tend.orn, a1s we zouden aantonen r,vat het chri-stendom wezenl-ijk is, dan zoud.en we
én het christend,om én d.e gelovi,4en, d-ie niet alfeen gebrood-roofd. en misharrd.e1d,, maar in d.e arena levend voo:: d.e l-eeuwen l,'erd,en gegooid, onrecht d.oen.
AIs we Spartacus mogen geloven, d.an doen rve ook Thomas liiinzer, C.e leid.er van
d.e boerenoorlog onrecht - en zijn r.olgefingen niet mind-er - omdat we beweren,

dat d.ie een sociale strijd- r.,oerden. Is het r:u ineenstóch waar, dat Thomas
I{iinzer met zijn volgelingen bezig rras het Koninkrijk Gods op aarde te stichten?
Dat we ons toch altijd. zo vergist hebben.
Mogen we Spartacus er even opmerkzaam op maken, dai het spreken over dialectÍsch naterialisme en het toepassen daarvan twee verschillende dingen zitrn?
Hier word.t maar eventjes in rrolle ernst ber,reerd.r dat de sociaaf-d.emocratie
socialistisch was, omd-at ze o.at van zíchzelf beweerde, ja meende, dat ze het
lr'as, en omdat mil,ioenen a::beiders met een har:t vol hoop en verwachting en met
open mond.en d-e woord.en van d.e leid-ers j-nzogen. Ons d.ial-ectisch materialisme
doet ons inzi.en, dat alies wat d.e partijgenoten, de arbeiders en z4 C,ie zt-ch
daartoe rekend.en ook van d.ie sociaa-L-d.enocratie d.achten, dat a1les wal zi7
voor d-eze beweging voel-d.en en nog voelerr bLaar niet tot iets and-ers maakte.
Ook niet d,e weemoed. rvaarrnee ze er aan terugd-enken. Wat ook haar woorden geweest mogen zrJn, haar dad,en fi-eten zierL, oat de sociaal-democ:latj-e een beweging was ter mod.ernisering van het kapitallstisch stefsel.
4t Naar aanleid,ing van ons stand-pr.::rt, <i.a.t d.e sociaaf -clemocratie altijd de voorhoed-e van d.e industriële bourgeoisie is ger^reest, komt Spartacus tot d.e conclusie, dat d.e sociaaf-d-ernocratie d-an vrel een eigenaard.ig lid. van de bourgeois-familie geweest noet zijn. "Om zijn ondergang en die van ziin hele famil-ie
zo snel mogelijk tot stand- te brengenrr, zegt Spariu."lr" trriep hij d.e hulp van d-e
arbeid.ers in. Fln hij probeerCe d.:-e tot geschoold.e sJ-opers van zijn eigen clan
te maken, d-oor het op irereldschaal- C.r'ukken en veïspreiden van l{arxistische
propagand.a- en voorl-ichtingsmateriaal-. rr
Dat wil dus zeggen, clat Spartacus hier beweert, dat de sociaal-d,emocratie in
haar propagand-istische fiteratuul de arbeiders tot geschoold"e slopers van d.e
staat en tot vernietigers varr het }<apital-isme trachtte te maken en dat zo
snel mogelijk. 'dat r^ril je eigenlijk nog meer van de S.D.A.P.? Kan het meer
revolutionatt? I'iet cle mond- misschien nog we1 , maar met de daad-?l I Jammerrd,at
Spartacus ons niet Laat kennis naken met één "revolutig-nairrt geschrift uit
die d.agen, waarin het slopen van de staat wordt gepropageerd, en door geschoold.e slopers.
Wij hebben hier voor ons een geschrift yarL 64 1alz., geschreven door P.J.
Troèf stra tn L):.2, getiteld-: 'tDe'S.D.À.P., wat zij is en wat zt7 wi-l.rr [oonaangevend-, zoud-en lre zo zeggen. Yan een slopen van de staat is geen sprake.
Integend-eel. De arbeid.ers moeten politieke macht krijgen, d.e staat beïnvloed-en.

-10Ir1aar het beelà yan d.ie partij komt eerst goed- tot zijn recht, vanneer men
l-eest het Beginselprogram, het Strijd-progïam.(vastgesleId. 14 april 1895, ,?rgeuuJ.d" ! april,1897) en het Gemeenteprogïam (vastgesteld 2 en I ppfil 1899).
De dingen zLTn te omvangrijk om in D. & G. vofl-edig te prod,uceren, doch enkel-e paragrafen uit het Gemeenteprogram van d.eze "slopers van d.e staat'r willen we Spartacus en onze lezers niet onthoud.en:
rrOrrerwegend.e, dat; waar maatregelen, r,renseli jk in het belang d.er gemeente
mochten ind.ruischen tegen de rijkswetten, regelend-e d-e verhouding tusschen
Rljk en Gemeente, de gemeenteraden d.e taak en de bevoegd.heid. hebben om op
verbetering ö.ezer wetten aan te d.ringen, stelt C.e S.D.A.P. op het gebied der
gemeente-politiek d-e volgend.e eÍschen, ongeacht d.e belemmeringen, door de
rijkswetgeving aan d.e vervulfing in den weg ge1egd.,
1. Uitbreid.ing van het grond,bezit der gemeente. Geen verkoop van gemeentegrond- aan parti-cufieren of verhuring op zeer langen termijn. Onteigeningr d,oor
stedelijke gemeenten, van glond.en, gïenzende aan d.en bebo-uwden kom der stad,
- d-oor l-and.e1ijke, om in d.e behoeften aan bouwl-and te voorzien.
.2. i{eri-ng of overname van al-l-e beCrijven, d,ie het karakter aannemen van een

jke monopolie.
Uitbreiding van het gemeenteli jk bed.rijf d.oor verschaffing van gemeentewege
van water: licht en warmte; expl-oitatie van tramwegen, tefefonen en efectrische beweegkracht; oprichting van gereentelijke werkplaatsen en magaziinen;
Ínrichtingen lroor handel- en bed.ri-jf (havens, dokken, kranen, pakhuizen); ,ugeling en eÍgen uitoefening val1 het l-,ouwbedrljf en assuïantie d.er gebouwen.
), Zotg der gemeenten voor de werkloozen door 't stichten van arbeidsbevtzerLt
staand.e mede ond.er toezícht van patroons en arbeid.ers; het verschaffen van
werk door het doen afbreken van krotten of hersteflen van slechte woningen en
aanleggen van volksparken; het d-oen vervaardigen of herstelfen van goed,eren,
om d.eze te verschaffen aan d-e bedeel-den.
IIet tegen matigen prijs in gebruik geven van grond en van bedrijfsmateriaal,
om l-and.bewerkers daarop een zelfstand-ig bestaan te verschaffenl in verband
gemeenteli

hiermed.e bevord.ering van coöperatie der kl-eine en midd.elmatige l-andgebruikers;
het aanleggen van wegen en bosschen, het d.roogleggen van plassen en d.e ont-

ginnÍng van woeste gronden."
Men lette op de regelrechte reactionaire eis in par. 1, om meerd.ere keuterboertjes in het feven te roepen" Het gaat hier natuurlijk om stemmenvangerij
en d.ie had. Índ,erdaad. op het platteland van onze noord.elijke provincies succes.
\{e]Iicht is Spartacus ook vergeten, d-at in d.e politieke partij a1les opgeoff erd- r,rordt aan het parlementair optred.en. \'Jaar gaat dat heen met Spartacus,
waar gaat d-at heen? I I
Als er iets uit d-e hele bespreking naar voren springtl dan is het we1 d-itt
flat d-e auteur d-aarvan over een zeer groot aantal woorden beschikt, d,ie
hij op een hand-ige wijze aaneen r,reet te rijgen. Blijkbaar gaat hij t'an de ged-achte uit;
"al-s ik het maar heel- mooi weet te zeggon, d-an val-t het gebrek
aan bewijs, het ontbreken van d-e feiten, niet op.'r Jammer voor hem en voor
Spartacus, d-at wij mind.er op het mooie uiterlijk letten dan op d,e wezenl-jjke inhoud-. Want hij vergeet, en met hem vergeet dat blljkbaar heel Spartacus, ons te
verteffen rraar en wanneer d.e sociaaf-d.emocratie d.e hulp van de arbeid,ers inriep bij d.e bestrijd.ing va-n het kapitalisme. We hebben d-e mensen van Spartacus
reed-s meer gevraagd ons één voorbeeld- te noemen, dat de sociaal-dernocratie
naast de arbeÍders stond- tegenover de bourgeoisie. Men 1s het antwoord. steed-s
scirufaig gebleven. Ook nu weer. Wij kunnen- tlentallen voorbeefd.en noemen, d-at
de sociaal--d.emocratie tegenover d.e arbeid.ers stond en naaqt d-e bourgeoisie.In
de brochure hebben we d.an ook verschíl-l-end.e voorbeelden genoemd.. Denken we
al-leen maar aan Duitsland" 19L8, aan de Roer-opstand. in maart 1920. Dat zí1n

-11 keihard.e feiten,evenals 1914, Maar waar blijven d-e feiten van onze opponenten?
Mooie woord.en zeggen ons niets, zelfs niet zulke mooie woord-en als ihet à*arte schaàp van de fanil-ierr,Àanvankelijk mag ook d.e bourgeoisie de sociaal-democratie hebben gezien a1s het zwarl,e schaap, 66n ding is aan geen twijfel ond.erhevig: het §eblaat was voor d.e arbeid.ers,.de woI voor d.e bourgeoisie!
Zeker, maar Spartacus heeft meer pijlen op ztn boog: De sociaal-democíatie
verspreid.d.e op wereld.schaal marxistische propagand.a- en voorl-ichtingsmateriaal. Voorwaar een bi-jzonder sterk argument. Als dat nu geen bewijs is voor d.e
sociaListische inslag van d.e socÍaal--democratie , wat d.an eigenlijk nog we1?
Word-t het nu geen tijd voor. Spartacus zich op te l-ossen in de C.p.N.? ïmmers,
d'eze partij,of 1i-ever d.e,communistische'r beweging j-s nog d.e enige, d,ie marxi*
tische literatuur verspreidt, ÀIIes, maar dan ook al1es kan men bij d.ie beweging krijgen, van het Communistisch Manlfest to nas Kapital toe. Op wereld.schaal-? Wij d.enken, d.at d.e Russische kosmoriauten het zel-fs meenemen de ruimte
in. Dat is je nog eens r+atl Tsjonge, tsjonge, wat moet die beweging toch we1
socialistisch zijn. Wat bestrijd,t dÍe toch het kapital-isme. De hulp inroepen
van d-e arbeiders? Ach man, ze ga.an nog veel verder, ze roepen niet alLeen de
hulp in van het proletariaat, maan zelfs van inboorlingen uit veïïe, ond.oordri-ngbare gebied.en, die nog in l-end.endoekjes lopen en nog nooit van een proletariër hebben gehoord.. Maar van Moskou krijgen ze Das Kapital. Onze eerbied
voor d.eze beweging stijgt tot ongekend.e hoogte. \{e word-en er stil van.

het feit, d.at in de brochure gesteld wordt. d.at de bourgeoisie de social-e wetgeving nod.ig had, dat het niet al-Leen voor de arbeiders
doch ook voor d,e bourgeoisie een nood.zakeli jkheid was, d.at er een eind,e lcwam
aan d.e roofbouw op d-e arbeid.skracht, komt Spartacus tot de conclusie, dat dus
ook d.e hourgeoisie van centrum en rechterflank niet zo fevensfustig was. En
er wordt d.an smalenil over onze stand-punt gesproken a1s over rragri-cultuurrt.
\rle'weten zo langzamerhand. wel, dat het stand.purt van Spartacus (in z{jn huid.ige Yoïm vanzeJ-fsprekend) is, d.at de bourgeoisie zieh met hand. en tand. verzet
heeft tegen de sociale vretgeving en het fiefst de roofbouw hacl wilIen handhaven. Niet voor niets voegd.e men ons in een mond.elJ-nge d.iscussie toe, d.at in
i{arxr Das Kapj-taf bladzijden lang te lezen was, dat de sociale wetgeving door
d.e a.rbeideïs op d.e bourgeoisie was veroverd. Wij zijn het naderhand gaan, controleren. Niet om ons standpu:rt te wijzigen, indien het waar bl-eek te zljnrmaat
omd.at we het niet kond-en geloven. En ons gevoel bl-eek ons ni.et te hebben bed.rogen. De werkel-ijkheid is, d.at l"iarx blad.zijd.en lang verhaalt hoe d-e verkorting van d-e arbeid.stijd. en d.e regeli-ngen voor vrouÍiren- en kind.erarbeid. in Engeland- van bovenaf d.oor de overheid. werd,en opgelegd. en dat d,ie overheíd. fabrieksinspecteurs aanstelde om er op toe te zien, d.at d.eze wetten werden nage1eef,d.. AIs tegenstelling verhaalt l4arx van een geval , dat d.e patroons d.e
arbeid.ers een verzoekschrift naar de regering lieten zenden om d.e a,rbeid.stijd.
voor kind-eren niet te verkorten. Van éón d.er fabrieksÍnspecteurs, n"1. Jreonard Horner zegt lv1arx, dat hij ttonsterfelijke verd-Íensten voor de Engelse arbeid,ersklasse heeftr'" Spartacus heeft het er oveï, dat <1e bronnen, waaÍuÍt'
citaten wellen, vaak zo vertroebel-d zijn. \,J{j meend.en, dat in d.è bïóchure a1le
bronnen vermeld. zijn en wiLlen ook nu niet van d.eze regel afwijken" Opmerkelijk

5. Naar àanleid.ing van

is daarbii,d.at. Spartacus niet vermefdt waar d-e d.oor hem gebrachte citaten van
Ilarx en Engels te vind.en zíjn. I,Iaar dit terzíjd.e. Het bovengenoemde over l,eonard. Horrter is te vind.en in Das Kapital , d.ee1 I, vertaling Van der Goes, uitgegeven drjor rj-e Maatschappij voor goede en goed.kope lectuur in 1921, en we1 op
bladz.218
Alhoewel wij in de hele brochure niet één keer Marx of Enge1s hebben aà.nge-

haa1d., omd.at we het.niet nodig hebben ons te beroepen op autoriteiten, menen
we d.aar'nu vanaf te moeten wijken. Een uitspraak van Marx over d,e fabriekslíetten enz. hikt ons'hier zeer wel- op zrn plaats. i{arx zegl daaryan in Das Kapi-

-L2tal (aIs voren, b1ad.z . 211)z
rrlndien het rRóglement organiquer d-er Donauvorstendommen een positieve
uitd.rr:kking wes van d.e geeuwhonger naaï rreerarbeid, d.ie ied.er artikel
wettig maakt, dan zijn d.e Engelse fabriekswetten d-e negatieve uitdruk-

klng van d.ezelfd,e geeuwhonger. Deze wetten beteugelen d.e d-rang van het
kapitaal naar overmatige uitzuiging van d.e arbeid.skracht door een gedwongen beperking van d.e arbeidsdag van staatswege, en we1 d"oor een
Staat, waarÍn kapj-talist en landheer regeren. Àfgezien van een d-agelijks
dreigend.er aanzwellende arbeid-ersbeweging, was d.e beperki-ng van de fa-

brieksarbeid. voorgeschrsven d.oor d.ezel-fd.e nood.zakeli.ikheid. (ond.erstreping van o.".-ffie
op
d-e guano (
t l.a c-I;ttstortte
d.e Engelse akkers. Dezeffd-e bl-inde roofgierigheid- welke in het ene geval Ce aarcle uitput, had in het andere de fevenskracht d,es vofks in d-e
wortel- aangetast. Period.iek optred.end.e besmettelijke zie-l.cten spraken
hie even d-uid.eIÍjk als de afnemend.e lengtemaat van d,e sold,aten in Duitsland- en Frankrijk.rr
Enige regels verd.er zegt lvlarx nog naar aanfeid-ing van d.e fabriekswetten:
rr}e wet zorgt voor: haar eigen be',*ra,kers; C.e aan het r,iinisterie van Binnenland.se Zaken di::ect ond.ergeschikte fabrieksinspecteurt"n, vier berichten halfjaarlijks vanwege het Parfement openbaar r^rorden gemaakt,?r
Wij zijn clus met onze opvattingen over de roofbouw en de arbeidswetgeving, waar
Spartacus srnalend- over spreekt al-s I'agri-cu1tuur" uel- in bijzonder goed gezelschap. Wat dat betreft hebben wij aan d.eze citaten van iviarx niets toe te voe8en.
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Spartacus, d-ie zo goed weet te praten over dialektÍek, heeft blijkbaar nog
nooit gehoord van het oud-hoilandse spreekr^roo-rc1 dat d.e uitzond-ering d.e regel
bevestigd., Dit spreelcnroord is als hct ríare eelr stukje drafectisch materialisme in een notedop. I{et wif immers zeggen, dat niet de uitzond.ering bepalend
is, d.och het algemene. Spartacus hlijki hier niet mee op de hoogte en r,'ind-t
het daarom zeeï bevreemd.end ons te horen beweren, dat er in de periode van de
roofbouwgeensplakekonZI J:..L-Va].:-re-ro].r-r.tionairestrijo.,terwijlvandeSpoorwegstaking van IIOJ word.t gezegd, d.at di-e een::evolutionair karakter had. Deze staking T/ías echter d.e uitzondering, d-ie d.e regel be'restigde. Eigenlíjk was
d-.e strÍjd van d,e spocïnannen in l)O) zitrn tijd ver vooruit. Hli fiet een glimp
zjen van wat later algemeen zou word-en" En dat d.eze staking een uitzondering
r,ras vond ztln oorzaak j-n het feii;, dat d-e siri-jd- plaats vond i-n een semi-over-i:,ij
hei gebeuren betrokken, wat
heid.sbed.r:Íjf. De staat was dus eigenlijk d.irect
particulÍere
ondernemeïs' Maar nogb:lj
van
stakingen
word-en
gezegdkon
niet
van de'historie
het
analyseren
bij
beoordelen,
bij
het
zich
maals, men basere
tot verkeerde
onherroepelijk
kourt
doet
v,el
Vie
d-at
niet op de uitzondering.

conclusies.
7, Ja, maar daar heeft Spartacus ons dan toch te pakken. Het is niet waar, d.at
de sociaal-d"emocratie internationaal lroor de verded.iging van het vad-erfand
lras, zegt Spartacus. De Russische en de Italiaanse partij hebben immers tegen
d-e oorlog gestemd. En dat word.t J-istig in d-e brochure verzllegen om d.e historie aan te passen hij c1e -r,heorie. Iaar zitten we" Of toch niet? Wanleer we de
zaak. nog eens doornemenl dan bJ-i jl,t,
dat d.e Tweede fnternationale reed,s op
haar eerste congres i-n 1BB9 het stand-punt van de land-sverdedigi-ng innam. ,Weleiste men daarvooï veïvanging van het staand.e leger d,oor een volksleger (fet
wel: niet door bewapende arbei-d.ers') , maar toch met het doel "d.e nationale veilighej-d te verzekerenrr. De Tweede International-er T.nIàs dat de internationafe
sociaal-d.emocratie ja of nee? En Spartacus heeÍt nog iets vergeten" Ook de
partij van het toenmalige Servië stemde tegen de oorlog. Àsjeblieft. Ee in
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Rusland. heeft d.e partij niet tegengestemdr.d.och d,e zaal verl-aten. Natuurlijk
t+as dit een protest. We zeggen d,it d-an ook niet a1s tegenargument, d,och orn d.e
pun'tjes op d.e i te zetten. A1s'we d.an toch d.e historie aanhalen, laten we het
d.an juist doen. Zo is in Italië d.e Kamer niet bij elkaar geroepen en kon dus
de ltaliaanse partij niet tegenstemmen. !/el heeft cle ltaliaanse partij zich tegen àe oorlog verzet. Ja en dat zaT voor Spartacus wel- zwaarder wegen dan het
vóórstemmen van de Duitse en Oostenrijkse partÍj, het aanraden van de dienstplicht d.oor d-e Engelse parti j, het irr het burgerlijk I'linisterie treden tot het
voeren van de oorlog d.oor d.e tr'ranse en Belgische partij en het stemmen voor de
mobilisatie-cred-ieten d.oor d.e 1{ederland.se,Zweedse, Noorse, Deense en d.e Zwítserse partij. Hoe komt het nu, dat de Russische, de ïtaliaanse en d.e Servische'partij zich tegen d.e oorl-og hebben vexzel,? En mag men uit d.ie d-rie uitzond"eri-ngsgevallen de conclusie trekken, dat d,e internationale sociaal-dene
cratie zich niet met de bourgeoisie in d.e oorlog van '14 -riB verbonden voeld.e? Die concl-usie laten we graag over aan Spartacus.
De oorzaak, waarom de Russische, d-e Italiaanse en d.e Servische partij zich tegen de eeïste wereJdoorlog hebben verzet, is te vinden - opmerkelijk íeit - in
d.e bespreking van Spartacus ze:-f , Spartacus immers zegtz ttomd.at d.e Russische
en d.e Ital-iaanse partijen juist aIs gevolg van d.e totaal and-ere maatschappelijke en d,us klassen-verhoud.ingen,dan in West-Europa, een verschif van ni-sschien
wel een eeuw ontwikkeling, in haar houd.ing tegerr.over d.e eigen bourgeoisie bepBald- werd..rrDe zin j-s vrel niet erg fraaÍ en niet helemaal juist, maar we beggijpen toch we1 wat bed.oeld word-t. Omd-at in ltalië en Ruslano de verhoud.ingen
geheel and.ers lagen dan in iJest-Europa, hetgeen zíjn oorzaak vond in het feitt
dat d.e ontwikl<efing in d-ie l-and.en miËschien wel een eeuw achte:: lag, daaroni
stemd-en.d.e partijen van d.ie twee fand-en tegen d-e oorlog.. Met andere r,roorden
- en d.aar schdni Spartacus ni-et op te zijn gekomen ' in Rusland, Italië en S*
r;'Íë was het feodal-Ísme nog oppermachtig. Zei nj-et één der Spartakistenr d.at
d.e DuÍtse sociaal--d.emocratie we1 moest vechten tegen Rusland., om.lat and.ers
Duitsland. overspoeld zou zijn door het Russische d-espotisme, het Russische feodalisme?
De ftaliaanse, de Russische en d-e Servische partÍj waren tegen de oorlog'. omd.at i-n d,ie landen de bourgeoisie nog ni-et aan de macht was en d.ie partijen
o-us ook niet met d-e nationale bourgeöisie d-e polÍtÍek bepaaldeir. ZÍch verbinden met het national-e feodalisme was niet de taak van de sociaal-democratie, .
Zij was niet d.e voorhoed,e van het feodafisme,doch van de industri-ë1e bourgeoi=
sie en die was in die fand.en nog niet aan bod.,
o

o

In d.e hele bespreking, d.ie Spartacus aan de brochure heeft gewrjd-, staat,aan
het slot een zin, lJaaïmee we het 1 e t t e r I U k eens zijn. Daar.r,rordt gezegd-: 'rHet is niet ultgesloten dat we nog te d.icht tegen het geval aan staan,
er nog te weinig afstand. is tussen de sociaal--democratie en orts." 0 neer,we
zul-len' niet het mind-er fraaie spel spelen om een caricatuur van de bedoering
s ch
vanSpartacus temaken. Bed-oel-d.wordtnatuurlijk, dater hi s tori
nog niet vol-d.oend-e afstand- is. lïaar toch menen wïr dat ui', deze bespreking
van Spartacus blijËi, dat zijn g e'\, o e I s b Í n d. i n g e n met de sociaal-d.emocratie nog sterker z7jn, d-an wij ooit voor mogelijk hadden gehouden.
Aan het sl-ot rest ons nog om d-e mensen van Spartacus de vraag te stel.len of
ziy van menlng Zijnt d-at cle sociaal-democratie ín de aanvang een vrerkeli jk
socialistische beweging was. Beantwoordt,men die vraag bevestigend, dan zouiler, we r,rillen vragen of het socia,listisch is naar partijmacht te streven, of
d.e uitkomsten van een partijstríjd- ooit socialistisch ku.nnen zijn. Beantwoord.t
men de vraag ontkerurend-, d.an zouden we gïaag wi-llen weten, wat d:-e sociaald.emocratie d-an wéI was.
hoe verkfaart Spartacus,

En...

geoisie stond.,

ltraru1eer

oat de sociaal--d.emocratie aI tijd. naast de bourdie in gevaar verkeerd.e en altijd. tegenover de arbei-

-14ders, wanneer d.ie i-n verzet kwamen? Wij hebben d.aarvooT een verklaringrgegevenr maar.d.ie accepteert men bij Spartacus niet. Goed, wij hebben natuurlijk d.e
wijsheid. niet in pacht. Ivlen neme ons echter niet kwalijk, d.at wij niet te overtuigen zijn d.oor de b e w e: i n g Cat d.ie verklaring onjuist is. lan zaL
men toch eerst met een and.ere en betere verklaring moefen komen. Zo1,a:ng d,at
achterwege blijft kumen ve d.e ttbestrijd.ersÍr van ons standprrnt niet serieus nemen.
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DE IvIANÀGERSIvLUTTSC}IAPPIJ, die welke voor onze ogen bestaat of d.ie, waarheen
d.e samenl-er'Íng beaig is zich te ontwikkelen, vor:ut de eigenlijke achtergrond van
het rapport-Verd-am " Zij vormt de achtergrond, zowel van het rapport zél-f als van
d.e d.iscussies, welke er i-n officÍële kringen iöor zijn ontbrand." lTemen wij als
r,.oorbeeld d.e bijdrage d.aarin van d,e bekende econoom pÍof. dr. 1il.J. van d.e Woestijher d.at wil- zeggen het artikel van zijn hand. ín I'Het Paroolrr va,n 22 maart j.1. HU
houd.t ztch d.aerin bezig r:ret 6én van d.e aanbevelingen uit het rapport, d.ie bij de

ged.achtenwisseling, die op de publicatie ervan gevolgd. is het allerfelst omstred-en zjjn; de aanbeveling nanrelijk om de t'Raad- van CornmissarÍssenrt ener ond.erneming
uit te breid-en met éón of twee zogenaamde itWerknemers-Commissarissenrr,
Men denke vooral niet, dat zij, die elkaar over dit punt in d.e haren vliegen
op simplistische wljze in twee duid.el-ijk te onderscheio-en kampen kulnen i.+orden verdeel-d,. Het ligt zo voor de hand cm te d-enken, d.at d.e scheidingslijn r,vel- za1 lopen
tussen de vóórstanders van rfmed.ezeggenschap'r en degenen,ciÍe - hetzij in hun hart,
hetzij openlijk - tegen ttmed-ezeggenschaprr gekant zijn. lviaar wie van dezè verond-erstelling uitgaatrbegaat nu net precies a1l-e fouien, lvaartegen wij in onze voorafgaarrde beschouwingerr gevaarschuwd- hebben. Het gaa.t in het gehele Rapport-Verd.am
niet om de 'rmed-ezeggenschaprr (op zichzelÍ een tegenstrijd.ig begrip, naar wÍj gezien hebbenl ), ïnaar om rie organisatie van het bed.rijfsleven, dat wi] zeggen om de
aanpassing \ran zijn structuur aan d.e maatschappij van nu eÍL aarL d.e maatschappelijke
behoeften van het ogenblik. Een rnrestie afs die of er "\rlerknemers-Commi-ssarissenrrmoeten komen d.ient men eveneens Ín d.it licht te bezi-en.
Naar d,e schijn is het zo, d.at het insti-tuut van d.errtr/erknemers-Comrnissarisrr
een t'revolutionaire'r verand"ering d.er bestaand.e verhoud.ingen vormt. ltlÍe.d-at geIóóft zou eventueel- ult zijrL ,,ral, lcinderlijke clrooi:i geholpen kururen worden d.oor d,e
verklaring van een Duitse lvericgever, d,at rrals het rnstituut (r'an de "ArbeiterKommissarr') a1 niet bestoni. (in luitsland.) hei zou moeien r,rorden uitgevond.ent'.
De vóór- en tegenstanders van d-e rr\{erkireners-Cornrnissarisrr .ralfen niet uiteen in
patroons en niet-patroons. À1s een organisatie als de "Vereniging EffectenbeschermÍngt' bij haar conri;enta,ar op het Rapport-Yerd.am zich iégen rrluerknemeïs-commissarissen" uitspreekt (tietgeen geschied. is in een menorand-um, d.at irr d-e N.R.C.
van ),) februarl j.1. werd- br:sproken),drn geschied.t zul-ks niet, omdat die organisatie Ituiteraardil de zr jd.e "<iest rran d.e patroons, ilaar dan geschied.t zulks omd.at
d.errVereniging Effectenbescherming" dg zijde kiest van d.e efíectenbezitters en cle
effecten-bezitters (d.e aarLdeelhoud-ers) Aat ziln rn de managers-maatschappij juist
n i e, t de patroons. De houd-i-ng van de "Vereniging Effectenbescherming'r Ís d.us
tegelijkertijd volkomeir verklaarbaar als van geen enkefe betekerris vcor d-e werkelijke d.iscussj-e, die er gevoerd. worCt.
\'Íól- van betekenis voor de zaak waarom het gaat is, zoals we al zeid.en, het
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betoog van prof; d-r. Yan d-e lrroestijne.Hij legt a1 meteen in de aanvang van zijn artikel d.e nad.ruk op het feit, dat i.rij leven in een managers-maàtschappij. HU licht
vervolgens ook toe, wat of dat betekent. Nj-et d-e aand-eelhoud-ers, de formele bezitters van een ond-ernening, hebhen het voor het zeggen, maar de d.irectie. Hij
betoogt d-an vervolgens,- d.at in die gegeven constel-tatie, de rrRaad. van Commlssarissenrr, naar d-e opzet en formeel, d.e vertegenwoord.lging van de- aandeelhoud.ers,
in r+erkelijkheid, een orgaan vorrnt, dat nauvr met de d.irectie samenwerkt en feitelijk de aandeelhouders niet r,eer representeeït. De'rRaad- van Commissarissen", àldus prof. Van d-e -uíoestijne, verd-ed,igt de beiangen der aand,eefhoud.ers niet meer,
is niet meer een "belangen-vertegenr+oordigingrr. Breidt men nu, zo vervolgt hij,
d,ie rrRaad. van CommÍssarissen'r uit met "Werknerners-Comnlssarissenrr clan brengt men
het element van eenrrbel-angenvertegenwoo:iriiging" eï weer in.rrDat zov er toe kunnen leid.enrr, zo schri jft hi j letterlijkr rrdat d.e and-ere commissarissen... zich nu
ook (weer) aIs belangenv'ertegenwoordigers gaan opstel-l-en.tr
Prof. Van d.e Woestijne gaat naar onze opvatting er teveeL van uit, d.at de
'tllerknerners-Commissarissentr zich als d.e belangen'vertegenwoord-j-gers van de arbeiders gedragen zou-d.en. Onze opvatting i-s, d.at zel-fs ind.ien zij d.at zouden wi}Ien,
d.aar in de prakti jk niets van te:rech.t zou komen. 0ók d.r. Van d.e tr{oestijne zou wat
dat betreft zijn oor eens'i;e fuisteren moeten leggen bij de Duitse ond-ernemersrdie
juist een gans óndere ervaring hebben opgedaan. Wat hier echter ook van zij, het
argurnent, r/íaarlnee d.r. Van d.e Woestj-jne zich tegen de 'rWerisremers-Commissarissenrr
keert is zóérd.uid.e1ijk een typisch nanag er s -argument. Het isvandemanagers, dat dr. Yan d.e Woestijne zich de spreekbui-s maakt en wel- van d.e manageïs,
d.ie nog maar kort gelefun tot "heersend-e l<l-assert zijn geworden en die voor d.e privatebezttters van gisterennogbevreesd zLJrL. Ziedaarhet w e rk e 1 ij k e
vlak, waarin de probl-emen liggen.
. I{iet om de zogenaamd-e r?med.ezeggenschaprr gaat'het tussen d.e voor- en tegenstand.ers in de discussÍe, maar on d.e vïaag: past derrï,lrerknemers-Commíssaristrwef
in de managersmaatschappij. En als men vraagt hoe oí'het we] komt, dat d-e een op
deze vraag een ónder antr^roord geeft dan d.e ander, C.an hangt clat naar ons inzicht
samen met de vraag of men daarbij «l,e ilanagers-rnaatschappij van nu, of d,e nEnagersmaatschapFij.rarr morgen op het oog heeft. In het geval van dr. Van d.e Woestijne is
dat al- bÍjzonder duidelijk.
1,^/ie ons betoog tot dusver gevolgd heeft zaf ool< cte positie var. d.e vakbewe-,
ging veel beter'kunnen begrijpen. Die vakbeweging, geïntegreerd. (vergroeid- met)
in d-e mod.erne sanienleving, bekÍjkt de kwestie eveneens vanuit de managersrmaàtschappij en haar problenen. l{et d.e managers-kliek is de vakbewegingsbureàucratie
nu eenmaaf verweven. I'Íaar ook in d,e vakbe,nreging houdi; men soms het oog op d-e managers-maatschappij van nu en sons op rie nanagers-maatschappij van morgen. En ook
bij d.e vakbeveging vormt d,dt feÍt d.e verklari-ng van de schljnbare tegenstrijd-ighed.en, op welke men op het eerste gezicht stuit. Tot die tegenstrijd.igheden behoort
bijr,'oorbeeld-, dat één en dezelfde vakbewegi-ngsfunctÍorraris zich d.e ene keer kritisch, een and-ere keer toch fovencl o:ltrent het r,r.erk van d.e commissie-Verdam oitLaat. Tot die tegenstrijd-tghed.en behcort ook, dat tijd-ens een discussie over het
rapport-Ve::dam in d.e "Wiardi Beckman Stichting'r sommige vakbond.svertegenwoord-igers tegenstand.ers van de trWerknemers Cornmissarisrr bfeker:.
De vakbeweging heeft. - vand.aar deze innerlijke -rerscheurdheid, - tegelijkertijd
met d.e managers-maatschappij van nu en nret clie van moïgen te maken. Bovendien bewegen d-e d.enl<beel-d-en van de vakbeweging' orreï haar eigen integratíe in tLe managermaàtschappij van moïgen (of mogelijk van overmoïgen) zich in een richtÍng, waarin
voor d.Íe rrWerknemers-Commissaïisrt niet altijd- plaats is. Het zou ons,te ver voeren op de detalls vaf,i d.àt probleem uitvoerig in te gaan. \'/aarom het ons te doen
is hehben wij genoegzaaw aangetoond.:. namelijl< d.at het orn gans and-ere dingen 'gaat
d.an men ons (soms) tracht wijs te mal<en.
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g zli eerst ge1{ezen op d.e bevreend.end.e tegenspraa}ï-iï"ae
woorden: lrUit gewoonte werd. vooreerst
" Dan vo]gt, dat aan een goed. een nevenfirnctie werd. iltoevertrouwd-rr, een goed, d,at voorwerp was van veel-vuldige ruil-"
Ind.ièn echter d.e veel-vuld.ige ruil d.e oorzaak was van het ontstaan van d.ie
nevenfirnctie, dan kan men toch noeilijk van een rrtoevertrou\^/enrr spreken, d-an kwam
d,eze nevenfrrnetie voort uit de veelvuldige rui1, en r,ras d.it dus een ontwikkeling
waar de mgns wef de hand, maar niet het verstand. in had.. XTu blijkt verder, d.at
de niet-marxistj-sche economen wel de funciie van het geld als rull-r:rid6el- r,reïkl-arenr lIIà&r niet a1s waard.e-meter, terr,^rij1 ioch beide functies onverbrekeJ-ijk
met el-kaar verbond.en zijn.
De functj-e van ruil-middel sl-uit in de functie var:
.,yaar8e-meter. (We zuI1en waard.e-meter en ruilmidd-el later nog uitwerken. )
Het is geen wond.er, dat hier d.e burgerlijke economen blijven steken. Hoe kan
men het geJ.d- als waarde-meter zi-en, ten^rijl- over d.e ol.rvatting van wat d-e waard.e
is niet d-e minste eenstemmigheid. bestaaï{? En rvat de marxisten zeff aangaat? Door
niet-marxistische economen wordt er op gewezen,.,dat de marxisi;en de waarde-theorie al-s niet meer beschouwen dan een ornament ##^het rnarxistisch gedachten-gebouw, Praktische betekenls heeft volgens hen d.e waardel,eer niet. Theoretisch
zegt b.v. Karl Kautsky, :-s de wàard-efeer juist. De waarde van een waar wordt
bepaald. door de hoeveelheid maatschappelijk nood.zakelijke arbeid-" De moeilijkheid. is echter, aldus Kautsky, d.eze hoeveel-heid te bepalen. Bekijk ik een artikel
dan moet ik daarbij rvel bedenken, dat d-e hal-ve wer'el-d. daar aan heeft gearbeid.
Hoe moet ik nu van d.ie d.uizenden artikelen, die iot het ontstaan van ,n waar
hebben bijged,ragen de arbeídstijd. te wetsn komen?. Ja, lier.is z.el-fs een nod.erne
' r\.
computer nuttel-oos. \i,{ ?a..: 'o * t''':-l*'1al*-' "' ' ' "'h; - "' '?;
''t'-"'- '';}
Wij moeten ons meer verwond-eren over Kautsky, die d.e waarde-theorie van it[arx
aanvaardt emàar voor d.e praktische toepassing geen raad weet, dan over clie economen, d.ie d-e hele waard.eleer van Marx veïr\rertlen en zich,Cus over haar toepassi-ng
geelr zorg hoeven te maken" De ged-achte, d.at ilen eerst al.l-e afzond.erlijke ber*erkingen, dÍe tot het totstandkomen van een prod.uct hebben geleid, noet kennen om
--.,,L d" hoeveel-heid. arbeid. eï van te bepalen, is een gedachte van iemand., di-e een so) lw
'--*;n.i^listische mae+se+:aee-qj ziet geboren vrorden uit het plan van de socialistent
nd' d.ie d-an al-s het ware met een schone lei beginnen, net als alle. utopisten? E{4+i ,\
daat ze hun l-ei nu reed-s aarL beid.e kanten vol geschreven hebben om de tijd-', de
arbeidstljd t'e be:iekenen van sfechts één artikel-, een doos je l-uciÍ'ers bijvoorbeeId., komel .ze tot d.e'conclusie;dat het zo niet gaat, en het d.us maar v/eer over
de weg vaí het geld moet. Doch ind.ien men d.an de methode van Kautsky zou volgen,
leverd.e d.eze geId.-rekenarij dezelfde moeilijkheid. op. Om de prijs op die manier
te berekenenrzou Kautsky evenzeer d-e opgaven noeten hebben van all-es wat de uiteind.elijke prijs van het d.oosje lucifers bepaal*,
De zaak i-s echter, clat d.eze Kautskyaanse berekeningen helemaaf niet nodig
zijn. Niet in het kapitalisme, ni-et in het socialisme. Zoal-s het ene bed.rijf de
prÍjs van een onderdeel van een artikel aan het andere bedrijf berekent;(doorgeeft) zo kan dit bed-rijf evengoed het aantaf uren arbeid, dat het aan een prod.uct heeft besteed. d.oorgeven. Ivlaar zo zíjn niet affeen de kautskyaanse beïekeningen overbod.ig, maar Kautsky zeff ook" De d.istributie van de maatschappelijke
rijkd.om komt zo tot stand. door de producenten zelf. (Zie "De Grond.beginsefen van
de CommunÍstische Prod.uctie en Distributie". )
trrlat Kautsky en a]le partij-socialisten voor d-e geest zweeft,
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een verheven positie het geheel d.er economie te overzien. Xomt d.an tot de co!clusie, d,at een waardebepaling volgens de arbeid.stijd-rekening vanaf deze positie
onmogelijk ís en keert terug naar het veel--vervloekte geld. Dan schiet heui niets
and.ers over, d-an op de plaats van d.e d.irecteur van d-e central-e bank te gaan zi-tten, hetgeen een totaal overbod,ige persoonswlsseling zou ztJrr.
À1 kan Kautsky niet berekenen hoeveel- uren arbeid er in een artikel-,een gebruiksgoed, steken,' de arbeid.er zel-f kan dat wel. H:-7 zal hem tot op da minuut
vertelfen hoeveel- uren hij over zijn bijd.rage aan het totstandkomen van een gebruiksgoed. heeft gedaan. Zoals elke waar, hetz,.T een konsumptie-artikeI, een
grondstof of een halffa.brikaat, bij het aanschouwen van het eerste levensl-icht
van een prijs voorzien is, zo word.t zij ook geboren met een zekere hoeveelheid arbeid-, die gemeten word-t in tijd, en net als d.e prijs accumuleert, a1 naarmate zij
haar vol-tooiing nad.ert. Dus heeft de arbeicler zich niet te bekommeren om d.e vorige stadia, d.ie een prod.uct d.oorlopen heeft. Dit is een zorg voor d.e arbeiders
d.ie bij d-e prod.uctie in deze afzonderlijke tak direct betrokken zijn. Het is eigenlijk zeer eenvoud-ig, het ei van Col-rrmbus, Hoewel ons hier d,e woord.en rran l{efistofeles uit Goethes Faust a1s waarschuwing in herinnering komen: ttZwar ist es
leicht, Doch ist d.as leichte schr'rer.'t En inderd.aad., \^rant d-eze eenvoudige oplossing eist,.de omr+enteling van de :organisatie der,kapital-istische prod.uctíeuijze.
Maarr. hoe*?ta-r r'eïe18-k,ra"í'tÉit#y?rh rrïË*rafl'"a6ij: eenvoudige gedachte? De
zaak is, dat bÍj Kautsky het socialisne',,rord.t bevochtert en ingesteld- vclgens een

bepaalde, vooraf beraamd-e ord.e. Het ontstaat niet uit de schoot van het kapital-isme, maar uit het hoofd van de grote theoretici. Het theoretisch veïwoïpen utopisme word-t in het geloof aan een a priori uitged.acht systeem weer met vlag
en wimpeJ- birurengehaald,. Het partij-socialÍsme kaí ook niet anders. Maar het
kan d,aarom ook niet d.e arbeidstijd--rekening toepassen. Dat gaat ni-et van boven
af, volgens een tevoren vastgesteld.e method.e, want zoaLs Kautsky zelf zegt: Hoe
moet ik de hoeveelheid arbeid. van een eind.prod-uct te r.,'eten komen? E\'I hij staat
hler al-s een kapitalist d-ie de prijs van een artikel- wil- berekenen uit d.e afzonderlijke prijzen van alLe ond.erdelen, d.ie tot het cjntstaan van dit prod-uct hebben bijgedragen. Van zufke vreemde neigingen is echter de kapltalist gespeend.
Hem interesseert a1l-een, wat hij voor zijn grondstoffen,halffabrikaten en productiemiöd-elen heeft te betafen,en dat zeg€ïen hem zijn leveranciers wef . Voor meer
hoeven d"e arbeid-ers vari een bed.ríjf zich. ook niet te interesseren, wanneer het er
om gaat het aantal- arbei-dsuïen van een prod.uct te bepalen. Het r^rordt van bedrijf
tot bedri jf d.oorgegeven.
Dat de waard.eleer, clie zegt, clat de waard-e van een r^raar d-oor d.e gemidd.eldmaatschappelijk, nood.zakel-ijke arbeid. bepaald vrordt, een ornament is, of slechts
theoretische betekenis heeft, is volkomen onjuist. Terwijf ons deze mening vaJr
Kautsky d.es te vond.erlijker voorkomt waar Marx zel-f d.e praktische betel<enis zo

duidelijk aanwijst. Hij

zegtz

kri jgt van de samenf eving een aanwi 7zing, dat hi j zo
en zoveef arbeid geleverd heeft (na aftrek van zijn arbeid voor
het maatschappelijk fond.s) u^ onttrekt met deze aanwi-iz:-ng zoveel
'tDe prod,ucent

aan d-e maatschappelijke voorrad-en consumptiemid.d-efen, a1s evemreelarbeid- kost. Dezel-fde hoeveelheid. arbeid, die hij d.e samenleving
i-n d.e een of andere vorm geeft, krijgt hij in andere vorm terug.rr
Àl-s nu volgens zekere economen de waard.efeer voor d.e marxisten eentrorrlament"
is, en zij in e1k geval -roor d-ezen slechts theoretische betekenis heeft, en er
overigens niets dan onenigheid bestaat omtrent het begrip, dat zich' achter het
,v,roord rrïraarderr verbergt, is het begrijpelijk, dat ge1d. a]s maat der I'raard.en of
waard,emaat een onhand-el-baar begriF is, d. w. z, voar hen waarvoor de waard,e een
boek net zeveta zegelen is. Wie er echter van overtuigd. is, dat de waard.e van een
waar bepaal-d word-t d.oor de arbeid, d.ie zaL, wàar het geld toch ogenschijnlijk d-e
rol- van rneter, van maatstaf verrrul-t, achter het ge1c1 d.e waarder dat is de arbeid

-18zoeken, en d.ie is niet moeilijk te vind.en.
Vertegenwoordigen niet alle cijfers, d.1e wÍj op de circulerende bankbiljetten vindqn, een zekere hoeveelhei-d. goud-? En is gloud--i1ge.en waar, en is het niet
:: I '1 i."r=---.rí' : !: ''
hei- resul laat van arbeid? ' i :- --r*:r*-c-'*-.-j1-L -::l:. -í.'-:11"-:
doet
met
vrat men noemt'tfichesrr.
Veronderstel, d.at een aantal mensen een spel
Tien spelers köpen elk voor tien gulden l0 fiches. Er is d.us voor hond.erd.
guld.en fiches in omloop. Ilet spel kan alfeen gespeeS-d r.rord.en, indien ieder der
spelers d.eze fiches als guld-ens in betaling aanneemt" Dit is natuurlijk d.e al- of
niet uitgesproken grondslag van d.e'rfiches-circulatierr.
De in d-e wet vastgelegde grond.slag voor d.e biljettencircul-atie is, d.at ied.er
de door de staat gewaaïmerkte biljetten voor een schuld in betaling moet aannemàn. De tweed.e vanzelfsprekende bepalirrg i-s, d.at namaak gestraft rrrorclt.
De eerste voornaamste bepaling maakt alfe vertrouwen, hÍaarop bij d.eze materie
zo vaak gerdezen ivordt, totaal overbodig. ÀIs iemand zou weigeren voor een partij
goed.eren die itvod.jes papier" in ontvangst te nemen, dan zou de wet hem daartoè
d.u"ingen, d.w.z. h1j zou ni-ets anders kunnen vorderen.
De tweed.e bepaling betreft niet het bestaan zelf van het geId., maar het behoud. der waarde. Verond.erstel-, d.ai iemand een aantal- fiches heeft meegebracht
waar de anderen niets van weten. Hlj betaalt er mee eÍ\ ze kornen aldus in omloop.
Bij'd.e afrekening, d.e inwisseling blijken er LZJ stuks te zijn. Er is d.us inflatie (vermeerd.ering, uitzetting) en er blijkt sfechts',roor elke f:-che B0 cent te
zrjn, dat is 'rd.evafuatie'r. Tegenover d-e vermeerdering der íiches, stond geen
vermeerdering d.er guldens.
Nu zal- men denken, dat cle vergelijking met het geld- hierop neer komr;, d'at de
fiches de rol van het papieren geld., d-e bankbiljetten spelen: eE d,e guldens d"e
rol van het goud. Dat is nu juist d.e misvatting die geregeld. plaats vind-t wanneer het ei om gaat d.e relatie tussen de "goudd.àkking'] (een misleid.end. woord') ar
d.e bankbil jetten in circul-atie te bepalen.
I ..-_*-_ -:
-,roorheen stond. er op oe banklil;etten -.,xËffid.-éír-antscEígt
k tretàà l-t aan
en
schufdbekentenls,
dus
een
is
Dat
guld.en'r,,bijrroorbeé]di
toond.er,vi-jfentwinti-g
-biijet
kreeg
die
vijfje,en
goud.en
en
een
goud.en'i;icntjes
ei§en 2
men kon ó-aí{
men ook. Toch garandeerde d-e bank iets dat zij niet kon vol-brengen, want zij bezat aan goud. maar lO /" van Ëet bed,rag der bil jetten irr onloop. le 'rgarantie'r berustte op het ver:trouwen, dat d.e mensen toch niet a-lfen tegelijk hun biljetten
voor goud zoud.en komen irurj-ssefen, Een zeer onzeker frmd.ament voor eeïr zo gewichtige zaak als de waard.e van het ge1d." Toen Cit in augustus 1!1{ echter d-esond-anks gebeurd-e, vold.eed de bank niet aan de verplichting op de biljetten verd-e biljetten bfeven h,;n volle waarde behouden. Daarme1d., en o rampl ! Nee
geen gram "goudC.ekking" had gehad, d.it Ce waard-e
d.e
bank
dat
indien
bleek,
uit
had aangetast en d.e 'rgoud-d-ekkingrt dus geen
minst
het
papier
in
ni-et
van het
staat
op
d-e biljetten al-leen het bedrag vermeld-.
was.
Tegenr,roordig
goudd.ekking
voorged-aan op hei gebied- van d'e geld-verschijnselen
trouwens
Er hadd.en zich
dat de d--'kking-door-metaal-theorie
vermoeden,
doen
moeten
historie, die hadden
in de diverse staten, aangaand-e
het
verschil
onjuist was, Ten eerste \,J'as d-aar 'enige
op de geld,sr,iaard.e = d-e koopinvloed
het goud--d-ekkingspercentage zonder
een staat in Europa' d-e
l,tras
zelfs
kracht van hei ge]d.. En wonderli-jker nog; er
boven d.e waarde zag
je,
biljetten
jk-Hongari
d-j-e haar
dubbelmonarchie Oostenrjftd.ekkingrrdiend-e"
stijgen van het metaaf , het zj-l-yer, d-at tot hpn
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staaltjes van offeryaard.igheid. een aansporing zijn ook eens - of opnieuw - wat geld- te zend.en.
Daar wlj pas begonnen zjjn en ulteraard. hoge aanloopkosten
hebben, b,lijft het geven van fl-inke bijd.ragen nodig. Ors Postlvloge bovenstaand.e

gironummeris 10769r.
In elk geval: alle gevers h a r t e 1 ij k C.ank.
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