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ENIGE
OPMERKINGEN
OVER
ENTHOUSIÀSTE
KNUPPELÀARS
VH,m{ AILTEI{ zich d.e advertentíes van enige tijd. geled.en herinneren, d.e ad.vertenties, d.ie tot doel had.d.en jonge mensen a^an te werrren voor d.e politie. 0nd.er d.e slagzin rrma€tr goed. dat er politie isrt werd. een mooi verhaaltje opgehangen
van aIle goede d.aden d.ie de politie verricht.ttMaar goed. dat er politie ist,, jawel, maaÍ niet ied.ereen zal. d.at bea.men. Vooral niet nad.at men op woensd.agavond
1 april j.I. op de televisie heeft lcrxrnen zien, hoe bij het deurluikje van een
bezet pand in d.e Sarahatiestraat te Ansterdam een hoofd.agent van politie manipuleerd.e met een brand.end.e sigaret.De t.v.-regisser.rr had. die hoofdagent er va.n beschulèigd zijn sigaret d.oor het luikje naar binnen te hebben gegooid met de
bedoeling brand. te stichten. U hebt d.e ontloroping gelezen De hoofdagent ontl<end.e d.e beschuldigrng en d.e officier van justitie achtte geen termen tot strafvervolging aarrwezig en meend.e dat d.e beschuldigrng van d.e t.v.-reg'isseur voorbarig
was geweest. Dit is wel opmerkelijk, vÍarneer men bed.enkt, d.at twee rechercher.lrs
d.e filn tien keer in Hilversum ziin gaan zien en toen verklaard.en, d.at het er ind.erd.aad. op leek, da,t er véux opzet sprake ÏrESr Erfin, d.e betrokken agent is gerehabiliteerd., zoals was te ve::r,rachten. I{aar d.at is voor ons natrururlijk geen red.en
om Eran d.e onschuld van öie agent te geloven. Te veel voorbeelden va^n provocerend.e agenten z{n ons bekend. om zo maar a"an te nemen, dat d.eze agent niets provocerend.s bed.oeld.e, om aan te nemen, d.at hij géén klein fikkie heeft willen stoken om
d.aarrroor dan d.e bezetters van het pand te laten opdraaien.
Doch er zijn meer mensen, d.ie het er niet mee eens zullen zint dat het na,ar
goed. is dat er polltie is. Daar verscheen na het I'Eeuwfeest" van de Bijenkorf in
A.msterda^m een i.::gezonden briefje in itHet Paroolfl, waarin iemand. vertelt, d.at hij
èie avond omstreeks 12 ur:r met zijn vrouw op een vluchtheuvel op d.e tram stond. te
wachten. Naast hen stond.en twee jongelui, waarrran d.e ene nogal lang haar had. De
jongelui verteld.en na€.r d.e bioscoop te zijn geweest en de langharige sprak d.e hoop
uit, dat d.e tram maaÍ gauw mocht komen omd.a,t and.ers zijn moeder ongenrst zou r,rord.en. Plotseling stopte er een ove:rralwagen. De d.euren klapten open en verschillende agenten sprongen er uit en verspreid.d.en zich. [wee van hen begaven zich
naar d,e vluchtheuveL met wachtend.en en bleven voor d.e langharlge staatrr. De ene
pord.e hem met zLin gurmieloeuppel ln d.e maa"g en d.e anclere legde zijn }oruppel tegen
d.e wang van d.e jongen en zei:tUij zult er ook we1 biJ geweest zijntt, daarbij d.oelend.e op d.e herrie bij d.e Bijenkorf. ttïk heb niets ged.aa.nrr, ze:. d.e jongen en voor d.e
twee smerlssen (beter: smeerlappen) was d.at aanleiding hem in elkaar te ï€unmen,
waarop ze zicn' ve:rvijd.erd.en zond.er zi.o}. verd.er om d.e ke:srend.e jongen te bekoumeren. "Maar goed. d.at er politie isrr. Jawelrmaar d.e ouders van d1e jongen - en na-
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tuurlijk hijzelf

zulLen dat vast niet hebben ged.acht.
Wanneer wij nu beweren d.at d.e politie is sarnengesteld. uit enthousiaste lsruppelaars, dan zal men ons wellicht vooringenomenheid. ven^rijten. lviaar voor d.e stelIing, d.at agenten enthousiaste lmuppelaars zijn, kunnen we ons beroepen op een
onverd.achte getuige. Toen er jaren geled.en een demonstra,tie werd. gehoud.en in de
binnenstad. van Amsterd.am trad d.e politie dusd.anig op in d.e Ka,lverstraat en op d.e
Heiligewegr dat eï tientallen klachten op het hoofdbureau binnenlsnra^men. Overal
was op ingelcruppeld.. Niet alleen op d.emonstranten, maar ook op toerÍsten en op
ni-etsvermoed-end.e mensenrd.le net uit d.e bioscopen stroomd.en" De volgend.e d.ag verklaa,rd.e d.e heer Van der Molen, desti jd.s nog hoofd.comnrissaris van politie t àaÍr d.e
pers: rVat wil je, wanneer mijn ma^nnen moeten optred.en, d.an raken ze in hi:n enthousiasme ook wel- eens een verkeerce.tt In dit geval d.an niet één verkeerd.e maa^r
vele tientallen, Maar daar gaat het niet om. Veelzeggend. was d.e r:-itlating van d.e
heer Varr d.er Molen, dat zijn mannenrrenthousiast'r gingen knuppelen. Welnu, in onze ogen is een enthousiaste ia:uppelaar een sad.ist, clie geli jk is aan de kampbeu]en van d.e concentratiekampem van het nazi-tijd-perk.
Niet vooï niets horen we d.an ook regelmatig, d.at arrestanten op de bureauf s
van politie word-en mishand.eld., d-oor een stel- 'f enthousiastet' lmuppelaars in eIkaar word.en geramd. Natuurlijk, d-eze misha,nd.elingen word.en d.oor d.e woord.voerd.ers
der politie als ook door de burgemeester stelselmatig ontkend.. Maar hebt u ooit
gehoord., d.at d.e Griekse politie mishand.elingen toegeeft en d.at het koloneLsbewind al-d.aar martelingen erkent? En wie twijfelt er eigenlijk aan d.ie mishand.elingen en martelingen ond.er het kolonel-sbewind.? Nou Ja,t een kolonel Kanters . . ., ofschoon d.j-e ook wel niet zal twijfelen, cloch d.ie mishand.elingen en martelingen gerechtvaardigd. vind t .
Dat alles behoef t ons natuurli jk niet te verwond.eren, wanneer we r^reten, d.at
het lesrooster van aspirant-agenten vele uren wetskennis, fysieke training, exercitie en schj-eten bevat en in het tweed.e jaar d-an ook nog eens 2 uur ( 5awe1,
tr.ree ul.lr) sociolog'j-e. Natuurlijk, aaJ] d.e verand.ering van d.at Lesrooster word.t gewerkt, maar het kweken van flinke (autoritaire) politiemannen blijft primair. En
we1 heel d.uid.elijk dLukte mr. G. E. Langemeijer, pïocuïeur-generaal bij de Hoge Raad
d.er Ned.erla:rd.en, zich uit, toen hij nog niet zo Iarrg geled.en verklaard.e: ItDegenen,
die solliciteren naar een functie bij d.e politle, zt)n - naar wij moeten aannemen d.oorgaans geen lied.en d-ie afkerig staan tegenover het gebruik van geweld.". Ï/ie
ztet, leest en hoort hoe d.e politie d.oorgaans optreed.t, kan d-eze r,roord.en sfechts
ond-erschrijven.
A1les goed. en weI , zal- men ons wellicht tegenwerpen, maar we zullen toch
niet zond.er politie kunnen. h/ij zullen d.e la.atsten zijn om te beweren, dat de huid.ige maa.tschappij het zoncler politie kan steIlen" In een kl-assenmaatschappij met
een heersend-e- en een onderd.n:kte klasse j-s een politleappara,a.t onontbeerlijk,
Dit apparaat d.ient nlet a.l-leen het bez:-t, maar ook de maatscha,ppelijke- en burgerlijke ord.e te beschermen en d.ient zo mogelÍjk te voorkomen, dat het gezag word.t
ondermijnd. Het behoeft natuurlijk geen betoog, d.a,t d.at *zagt het gezag van d.e
heersend-e kl-asse is.
Is het dus een feit, clat een l<Iassenmaatschappij niet zond-er een politieap-

paraat kan, feit is tevens, d.at in die maatschappij tegensteliingen bestaan, d.j-e
tot botsingen leid.en, De onderliggende klasse, de kLasse d-ie niets
a,nd-ers bezit c1a,n haar arbeid.skracht, ztet zich steed.s weeï genoodzaakt in verzet
te komen tegen d.e heersend.e klasse, tegen de heztttc+rs enf of beheerd.ers van het
prod.uctieapparaat. En in haar strijd. om een groter aand.eel- van het d.oor haar vervaard.igd. product tast d-e arbeiderskLasse niet al-leen het gezag varr de heersend.e
klasse aan, d.och ook d.e bezitsverhoud.ingen. Men d.enke slechts aan de bed.rijfsbezettingen. Het is dan ook niet te verwond.eren dat bij acties van d e arbeiders het
politiegeweld ztch aItÍjd- tegen de arbeiders keert. À1s instnrment ter verd.ediging van het besta,ande maatschappelijk stelsel is het een de a.rbeidersklasse vij-

voortdurend.

,
andig instnrment.
Dat kan a}lemaal we1 víaar zint horen we aI zeggen' rn€L€rr d.enken julIie soms,
d.at in een klassenloze maatschappij alIeen maar engelen zullen leven? Menen jul-

lie

soms,

dat er

d.6n geen mensen

tegen d.e gemeenschap zijn gericht

zullen zijn, d.ie hand.elingen verrichten, die of
of tegen een ind.ividueel lid. v€rrx die gemeen-

schap?

Natuurlijk zÍln wU niet zo naief om te veronderstellen, d.at in een klassenloze maatschappij nooit iets zal word.en gedaan d.at d.e gemeenschap niet kan tolereren. Vanzelfsprekend. zal er ook den een appara,at moeten zijn, d.at toezj-cht houdt
en bÍjvoorbeeld. het verkeer regelt. En aI zullen bepaald-e d.elicten (wU denken b{jvoorbeelö aan d.iefstal, oplichting, ettz.) grotend.eels tot het verled.en behoren,
er zullen zich nog zoveel gevallen vaJr aantasting van iemand.s rechten of iemand.s
gezond,heid. of leven kunnen voord.oen, d.at een apparaat om d.at zoveel mogelijk tegen te gaan, onontbeerlijk is.
Drs toch rreer politie? Neen, dat zal- géén politie z\yt. Het zaL al-J.een da,arom a} geen politie zijn, ond.at het dón geen apparaat is d.at in d.lenst staat van
een heersend.e en bevoorrechte klasse. ÀIs d.e klassenscheid.ing is opgeheven en er
niet alleen jr:rid.ische- d.och ook economische gelijkheid. heerst, zal zotn apparaat
zond.er ond.erscheld" d.es persoons moeten en ook }<r:nnen optred.en. De personen, d.ie

d'ee1uitmakenvarrd.atapparaatzffi-d.arrookffiooieenbezittend'eenbevoor.

rechte klasse word.en aangesteld., d.och d.oor d.e gemeenschap, een gemeenschap waar
geen tegengesteld.e belangen meer zijn, waar niet de ene klasse zijn positíe zaL
moeten zíen te handhaven ten koste vEUr d.e andere klasse. En niet alleen, d.at d.ie
mensen d.oor d.e gemeenschap word.en aangesteld., maa^r ze zullen ook el,k moment d.oor
de gemeenschap van hr:n fi:nctie }unnen word.en ontheven ïralnneer ze d.aarvoor niet
berekend. bIíjken te ziJn.
Het wezenldke van d"e politie is d.an ook ni-et, d.at ztJ toezicht houd.t en regelt, neen het wezenlijke is, d.at zLJ toezicht houd.t en regelt in d.lenst v€ur eeïl
bevoorrechte klasse; d.at het een apparaat is, ingesteld. en in stand. gehouden d.oor
d.e bezittend.e klasse, wier belangen niet saJnenvallen met die va^n de gehele gemeenschap.
Ook in vroegere t{d.perken d.er mensheid, bijvoorbee}d. bjj de primitieve vo}ksstammen, rdas er sprake van een georganiseerd.e bewapening van d.e bevolking. Hr:n
georgarlj-seerd.e bewapening viel echter direet samen met de hele gemeenschap. 0mdat er g'een klassen rrraren, geen bevoorrechten, d.och de prod.uctiemiddelen (fretzi3
grond., hetzij jachtveld.en) gemeenschappelijk bezit waren, d.aarom stond. hr:n georganiseerde bewapening in d.ienst van allen. De staat prod.uct va,n een klaqs_e_nmaat-

schappij-woràtechtergekarakteriseerd'd.oord.einr:.óntingvarrtnopffimacrrt
(politie en leger), d.1e niet salnenvalt met d.e belangen van d.e gehele sa.menLe-

oirrg.

Worclt echter in een proletarische revolutie d.e sta,at vernietigd. en word.t d.e
kJassenloze samenleving d.an werkelijkheid., d.an zal een toezieht houd.end.- en regel-end. apparaat weer een ond.erd.eel zijn van d.e gehele gemeenschap en dus géén poli-

tie,

We hopen hiermee duid.eli jk te hebben gema,akt, d.at er in een klassenloze samenleving wé1 een toezicht houd.end.- en regeLend. apparaat nod.ig zaJ- zrfut d.och d.at
die niets gemeen zal hebben met d.e 'renthousiaste" Icruppelaars va^n d.e bestaand.e,

hrrgerlifte, kapitalistj-sche

klassenmaatschapptj

.
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NAIIIUruIJI{ zijn r,rij b\jzonder tolerant, We begrijpen heel goed., dat I t overmaken va^n
een bijd.rage er we1 eens bij in lcan schieten, Maar onze fezers zulLen moeten begrijpen, da,t w'1j zond.er geld niet lcr:nnen draaien. Die enkelingenr d.ie dus nog geen
bijd.rage voor 1970 hebben gestort, word.en verzocht d.at alsnog even te d.oen.
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IN

JOEGOSI,AVIË

1)

wij ook allemaal met Marius Broekmeijer van meni-ng mogen verschillen,
d.at wij geheel met hem eens zLJn Dat is d.it namelijk, dat er in
Joegosfavië, zoals hi j schrijft 2) , 'r ter:ninste een d.ee1 berej-kt word.t ( en is) van
wat generaties van socialisten voor ogen heeft gestaan.rr 0p het eerste gezicht
heeft het er - mogelijk - d.e schijn van, alsof d.it volkomen in tegenspraak is met
ortze opvatting 1) , d.at er in Joegoslavië geen sprake is van trarbeid erszelf bestuurrt of van trsocialismerr. Die tegenspraak verdwijnt echter, wartneer men er zich
ftgeneraties varr social,istentr nu i-nd.erd.aad. precj-es
rekenschap van geeft w 6 t
WAAROVER

één d.ing

is €ïr

hebben gewild..

Tientallen jaren lang hebben ztJ d-ie zich trsocialistenrt noemden nÍet beter
geweten of er zou van tLe kapitalistische prod.uktiewijze geen sprake meer zijn wanneer d.e private eigend.orn der produktiemid.d"elen maar eenmaal- zou zljn opgeheven,
wanneer de kapitalisten als kl-asse zouden zijn verdrienen. Het mid.d.el omrn d.ergelljke toestand te bereiken was rLaar hr:n mening een, hetzl1 volled.ige, hetzij zeer
verd.oorgevoerder hELti onal i s e r ing
d.erbed.rijven. ïnd.ieninplaats
van d.e kapitalistische ond-ernemer de staat d.e produktie ter hand. zou nemen, zo1t,
zo d.achten ztJ t d.e uitbuiting van d.e arbeid.ende klasse wegrrallen, omdat zLJ de
ttkapitaalwinstrr opvatten als een soort vatrrItarbeid.sloos inkomen van min of meer
parasitaire groepenrr , d.ie d-an niet meer zoud-en bestaan. Waar zíJ naar streefd.en,
d.atwaseen trs t aa t s so ciali
sme "; waarover ztjt opd.iegemeenschappeli jke basis, ond.erling van mening verschild.en, d-at was d.e vraag, wóIke
staat n of wót voor staat d.e functie van d.e kapitalistische werkgever moest overnemen. Toen d.e inmid-d-els overled.en 0ostenrijkse sociaaLd.emocraat KarI Reru:er op
grond. van d.e hier geschetste zienswijze zeer logisch conclud.eerd.e, datrrd.e staat
d-e hefboom van het socialisme zou word.entt 4), had hij, volkomen in overeenstemming met vrijwel al z:-jn geestve:r^ranten? zeer duid.elijk de b u r g e ï 1 ij k e
staat op het oog. Zoals wÍj gezien hebben 5) dachten Lenj-n en d.e zijnen and.ers. Zi
wild.end.enationaliseringd.oor zoiets al-srfd.e p ro 1e tari
s che staattr
Iaten geschied-en. Dat is tn p o I i t i e k verschil, maar d.ie ar.d.ere politieke opvatting betekent geenszins, d.at zal d-aarmee geen sociaald.emocraten zoud.en
e soeiaaLdemocraten-met ond.erand.ere tozun. Zi trad-enopals ï a d.ikal
ta,al afwijkend.e d.enlcbeeld.en orntrent 'rd.e d.emocratie" 6) - ma,ar r+at het wezen vaJr,
d.e zaak betref t, dat wil zeggen over d-e vraag hoe een zogenaalrid. niet-kapitalistische samenleving er uit zou zi.en en geoïéïani-seerd. moest word.en, filosofeerden
ztJ precies eend.er al-s d.e d.oor hen fel bestreclen theoretici d.er 2e fnternationale.
1) Voor het begin van d-eze d.iscussie zte men het vorige nummer varr D. en G.
2) Brief van 19 febnrari 1970, afged.rukt in t'Daad. en Ged.achtef? van april j.1.
1) Zte rDaad. en Ged.achterr van f ebruari i .1'
4) Karl Rennere rtlvlarxismus I Krieg r:nd. Internationalerr, 'rrlenen 1917 .
tiDaad. en Ge5) Zie het d.iscussie-artikel trOver het af sterven van d-e staattr in
d-a,chterf varr april i . l-.
6) De bol-sjewisten leggen er d-e nadruk opr d.at d.ertburgerlijke d-emocratiett niets
and.ers i s d.an d.e d.iktatuur varr d.e bourgeoisie . Er l^Iaïen ook niet-boIs j ewistische sociaald.emocraten d.ie d.eze op zidnzel-f juiste - opvatting d.eeld.en, Bjivoorbeeld. in Oostenrijk Max Ad-ler, in Ned-erLand. Frank van d-er Goes,
f

-5Ookde bolsjewiki zijn s taa t s s o c i al Í s t en. Leninmeend.e, d.athet
socialistisob,bed.r[if sleven rr.neàr"het'voorbeelö uenr.'(l§:'p$sf,tr noëst tcoËd,èn inge-

7) ; híJ verkondi-gde, d.at d.e grote banlten geuamenli jk een apparH,at vor:md.en,
dat de socíh.IÍsten 'lkant en kldarli hoesten otërtrëmërtp dàt lh reuBachtige staatsbark met afd.elingen in ied.er rayon en in elke fabriek aI voor 9/1O een socialistisch aplnraat betekend.e en d.at het personeel v€Ln banken, synd,icaten en hand.elsond.ernemingenmetéénenkel decreet tot
s taa t s beambt en(spatiëring
vern ons - D. & G. ) d"iend.e te word.en gemaakt 8). Hij beschouwde het itsocialísmeff

richt

een rrstaatskapitalÍsme en monopoliekapitalisme, d.at zou word.en aangewend. ten
beste van het volkfr 9). Voor Lenin is zelfs niet eens het in beslag nemen van
het ei,gend.om der kapitalisten d.e hoofd,zaak, want zegt hi j 10) d.aa:rroor in de
plaats zou ook rreen rechtvaardige belastingrr krrnnen komen en v€u3 vééI meer betekenis acht hij ttd.e algemene, omvattend.e arbeid.erskontrole op d.e kapitalisten ( t )
en htrn mogeli jke aanhangerstt 11 ) . Drie zinnen verd,er stelt Lenin d.eze |tarbeid.erskontroleil gelijk met een ttkontrole van d.e arbeid.ersstaatr' 12) . Daanrit blijkt ten
eeÍste, d.at hij heleuraal nÍet van een kontrole d.oor d.e arbeid.ers zéLf spreekt en
in d.e tweed.e plaats ond.erstreept het nog eens zijn positie als rrstaatssocj-aIistrr.
Irijnrecht tegenover aI d.it soort " staatssocialistischen opvattingen ( van inderd.aad. vele generaties vEultfsocialistenil van KarI Kauts§ tot en met uiterst radikale theoretici van nu) staat de manristische zienswi JZet dat het voolr d.e arbeid.ers weinig verschil rrituraakt of z1J nu in d.lenst zijn van een particuliere ond.ernemer d.an wel van. een genatlonaliseerd. bed.rijf en d.at de uÍtbuiting d.er arbeÍdersklasse slechts verd.wiint bij een opheffing van d.e loonarbeid.. ïn dat licht is
d.e ve::rrangrng van het kapitalisme d.oor het socia]isme géén politiek-r err evenmin
een organisatorisch-, d.och rn eeonomisch vraagstuk: de verhoud.ing tussen d.e prod.ucent en het d.oor hem voortgebrachte produkt. Wa,nÍreer d.e thans bestaand.e veïhoud.ing ongewijzigd. blijft - en d.e ]oonarbeid. d.erhalve bljjft voortbestaan - verand.ert het wezen d.er kapitalistische prodr:ktie niet, ook aI vloeit de geproduceerd.e mee::waard.e niet rlar.Í d-e een of and.ere privaatkapitalist en ook aI word.t d.e
se,menleving v€rn een rrsocialistisch[ etiket voorzien. Daarom lolrnen d.ergelijke otrF
vattingen d.an ook beteraLs s taa t s kap i t a 1i s t i s c h word.engekarakteriseerd.. Hoe waar d.at is, heeft op grote schaal voor het eerst d.e Russische revolutie vELn 1917 getoond. . Zi bewee s, hoezeer generatle s van I'socialisten"

als

in

d.e eeonornlsche

mist

had.d.en gedwaald.

Nu heeft Marius BroekmeÍjer met zLJn ontboezeming, d.at in Joegosfavië toch
rnaar het een en and.er bereikt is van hetgeen d.e sociaListen altijd voor d.e geest
zweefd.e, natuurlijk iets ónd.ers bed.oel-d. d.an wat wij bed.oelen, wanneer wij die woord.en ond.erschrijven. Onze overeenstemming op d.it punt is zuiver een fotmeler geeÍI
werkelijke ov€reenstemming. Men kan dat onder meer d.a,araa.a zien, d.at hd ontkentt
d.at er in Joegoslavië staatskapitalisme ( of staatssocialisme ) zou bestaan. ftHet
is,', schrijft hij, ttgewoon niet waar, d.at 1n Joegoslavië de produktÍe in hand.en
van d.e staat is. tlaar haalt u d.at va^nd.aan?rt
Alvorens öie vraag te beantwoord.en willen wi j er allereerst op wij zerl) d.at
Band. E(I, bl-z. 510. !íie deze opvat7) Lenin, Staat en revolutie, Sàmt}. Werke, tsoclalistischt'
bedri jf ook mogen d.eting over d.e post als voorbeel-d. van een
1en, stellig niet het HlT-personeel, d.at d.e laatste tijd. d.oor midd.el vaJI overwerk-weigering actie voor lotsverbetering voert!
8) W.I. Lenin, rrZullen d.e bolsjewiki de staatsmacht handhaven?rt, Sëmtl-. Werke,
Band )CKI , bJ'z. ,10/11 .
9) W.I. Lenin, ttDe drelgend.e katastrofe en hoe moet men haa:: bestrljd.enff , Sàmtl.
\,,Ierke , Band. )Q(I , b],z, 251/ 14,
10) W.I. Lenin, Sëimt}, Werke, Band. )Q(ï, b1z. 132.
f
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s t a n d. k o
ook Marius Broelrreijer geenszins betwist, dat bÍj het t o t
e n van d.e Joegoslavische Volksrepubliek de prod"uktiemidd.el-en in handen van
de staat kwa^men. Hij spreekt in d,e allereerste zin var, zijn in boekvorm verschenen
betoog 15) van |teen wet op het bestuur van d.e staatsond.erPemj-ngen (d.oor ons ond.erstreept-D. & G. ) d.oor het personeelrt . Dat is volkomen in overeemstemming
met wat bijvoorbeeld. d.e Joeg'osl-aaf Boris ZiherLe in 1949 opmerkt in zijn brochure
rfHet communisme en het vad.erland-t', waarin hij nadmkkelUk steltr d.at in zirl land.
rr
"all-e produktiemid.delen in hand.en ziln gekomen van de socialistische s t a a t
14). Het klopt ook met wat Tito gezegd. heeft in ztJn beroemd.e red.evoering in het
Joegoslavische parlement op 26 juni 1950. Hij sprak toen over d.e wet op het bestuur van d.e staatsond-ernemJ-ngen e]1 zei, d.at tthet overnemen van de produktiem:id.d.elen d.oor de staat nog geenszins betekend.e, dat d,e oude ]euze van'd.e bed.rijven
aa^n d.e arbeiderst venrezenlijkt werd,tr 15). Waarin Broekmeijer met ons van mening
verschilt, d.at heef t betrekking op d.e konsekwenties van d.eze wet. Hi j meent kennelijk, d-at met het aannemen d.a,arvan ztch in Joegoslavië een fi.rrd.amentele wijzig:rng voltroklcen heeft, d.at als gevolg van d.ie wet d.e staatsond.ernemingen opgehouden hebben staatsond.er:remingen te zLJn. Dat is ook d.e officiële zienswijze van d.e
m

Joegos1a,"n@verto].kto.à.d'oorBorisKid.ritch,dieeil-"oktober1951op
gewezen heeft, d.at'rtot voor kortrralle beslissingen op het gebJ-ed. van d.e economie I'van boven af , d,oor het staatsapparaatrt genomen werd.en 16), en d.ie vervolgens uiteenzet, r^Íaaïom eï naar zijn mening sind.sd.ien een principiee] artd.ere situatie is ontstaan.
Tito zegt in ztJn genoemd.e red.e, d.at in Joegoslavlë het oud"e staatsapparaat
vernietigd wèrd- en werd. vervangen door een nieuw staa,tsapparaat i 7). Tito verklaart daarin voorts, d.at ' t af sterven vaÍr d.at nieuwe staatsapparaat zickr aI manif esteert, ten eerste d.oor d.e d.ecentralisatie ervaln, vooral op het terrein van
d.e economj-e en ten tweed.e d.oord.at d.e bed.rijven in beheer komen bij d.e arbeid.ers,
althans bij arbeid.ers-collectieven 18). hlat het eerste, de d.ecentralisatie, betreft, kunnen we nauwelijks aa.nnemen, dat ook Broekmeijer d.aaraan d.ezelfde betekenÍs hecht als Tito; d.at ook hij (lroekmeijer) in volle ernst zou menen, dat d.oor
een d.ecentrafisatie vrel-k staatsapparaat d.an ook op zou houd.en een staatsapparaat

te zLJrr We laten d-ie opmerking: varl Tito derhalve buiten beschouwlng. Maar met
het beheer van d.e bed.rijven d.oor de arbeiders is het natuurlijk een ancler gevalt
gesteld. d.at d.aa,rvan ind.erd.aad. sprake zou wezen. Dat laatste trekken we nu echter
juist in twijfel, d.e red.e van Tito en het p,arlementsbesl-uit van 26 jr:ni 1950 ten
spijt. \rlat Tito (en and.eren) daarover zeggen is ons bekend- en we kerr:aen (in excerptvo:m 19) ) de tekst van d-e d.esbetreffend.e wet. Maar d.aarop is rwat ons betreft
van toepassing, wat Goethe ztJrr tr'aust laat zeggen, wanneer het koor d.er engelen
hem d.e opstand.ing van Christus verkond-igt; t'De boodschap hoor ik welr ilEar het
geloof eï aan ontbreekt mij. . .'r .
AIs Broekmeijer ons d.an vraagtt wat wel d.e grond.en zijn voor onze twijfelr dart
11) '?Arbeid.ersra,ad. of ond-ernemeïs staattf , bJ'z. 15 .
14) Boris Z:.nerl-, "Le commuriisme et La patrie'r , "Le l-ivre Yougoslave , 1949,

hlz. 77.
1r) Tito, "V/orkers manage factories in Yugosl-avia't, Belgrad.o 1950, blz. 9.
16) Boris Kid.ritch, "Nieuwe r/legen van d.e Joegoslavische economiett, bijd.rage in
het officiëIe Joego slavische ( in d.e Frarrse ta,aL gepubliceerd-e ) maand.blad
17)

"Questions actuell-es d.u socialismeil varr oktober 1951 (rr=. 7).

Tito, rrWorkers manage factorj-e s" r blz, 21. ivlen ervaart uit d.e bemrste passage sr d.at [itor s opvattingen over fthet af sterven van d.e staatrr gehee] overeenstemmen rnet d-ie van Lenin, d.ie wi j in het vorige mlrmer van D. & G. reed-s

aa.r7 een beschouwing hebben ond-e::urorpen.
1B) Tito, "V/orkers manage factories"r hl-z. 24,
19) Excerpt = uittreksel, samenvatting.

7wij antwoord.en, d.at d.eze 1n d.e eerste plaats al d.irect
bewoord.lngen, vaÍr zowel Tito' s red.e als van d.e wet zel.f .
Als we bij Tito Lezen 20), d.at:

Icrurnen

voortspnrit uit

d.e

d-e bed.rijven gevoerd. word.t door d.e bU geheine stemming ged.at d.ie rad.en dan weer op hrrn beurt een beheersraad.
rnEEJ
kozen arbeid.ersrad.enl
kiezen, waarin ook nog vertegenwoord.igers van d.e vakbeweg'ing zitting krilgen;
als we uit d.e tekst van d.e wet 21) vernemen!
dat d.e eieenf i ike leid.ing bemst bU d e beheersraad ( of bij troeelg economi sche organen) r-vèrantwórd.eli jk, ja tegenover d.e arbeiclersraad r maar ó6k tegenover d.e bevoegd.e staatsorganen;
dat er d.aarnaast een d.irecteur is, d.ie rf samen met de d.irecteuLr van de hogere economische assocj-atiett d.e produktie en and.ere zaken vart de ond.ernening
Ieidt "op aanwijzing van d.e beheersraad van d.e hogere economische associatie of
het bevoegd.e staatsorgaantr I
d.at d.e d.irecteur van d.e hogere economische associatie regelrecht zijn aanwijzlngen van het hogere staatsorgaan ontvang:b;
dat d.e beheersraad. d.er bed.rijven itmaatregelen neemt vooï de besche::uring en
een correct gebnrik van staAtseigerldomr d.ie d.oor d.e ond ezneming word t beheerd.;
dat d.e beheersraad. verantvroordeli jk is voor d.e uitvoering van het plan en
juiste
d,e
bedr\jf svoering;
d.at d.e directeur I t produktieproces in d.e onderneming organiseert en toeztet op d e velsrezenlijking van het plarr en d.e gang varr zaken in het bed.rijf , ond.er
and.ere volgens ord.ers va^rr het bevoegd.e staatsorgaanrr I
dat d.e d.irecteur d.e ond.erneming tegenover d.e staatsorganen vertegenwoord.igt, alsmed.e tegenover rechtspersonen en d.erd.enl
dat het d.e d.irecteur is, d.ie arbej-d.ers in d.ienst neemt en bslist over
hun taak;
d.at d.e beheersraad (waa:rran d.e d.irecteur d.eel uitmaakt en voorzitter is)
het recht heeft arbeid.ers ander werk toe te w[jzen;

het beheer over

d.at d.e d.irecteur he t recht heef t tegen be s1i s singen vart d.e beheersraad. in
te gaan bij d.e beheersraad. van de hogere economische as.sociatie of de bevoegd.e staatsorgarlen ;
beroep

d.an krijgen wij uit dat al-Ies al-lerminst d.e ind.ruk, dat d.eze wet het beheer
over de Joegoslavische bed.ri jven aan d.e arbeiders zéLf gebracht heeft, doch meer
d.eze, fut het hierbij ging om een ver d-oorgevoerd-e f'med.ezeggenschàptt. Als Tito
verklaart, d.at'rde wet aan de functies va^n d.e staat in het bedrijfsleven nog aIlerminst vol-led.ig een eind. maaktr'? maaï d.at z4treen verd-ere stap is in d-e richting van het communismet' 22), d"an komt d.ie beweri-ng d-a,arop neer, d.at rrmed.ezeggenschaptt uiteind.elijk tot zeggenschap zal- leid"en. Dat is naar oÍl,ze mening een
illusie en and.ers d.an Broelaneijer zien wij in d.e ontwikkelingen in Joegoslavië nd
1950 niets, d.at ons aanleid.ing zor: geven die mening te herzien.
Zeker, de rrmed.ezeggenschapn zoaLs d.ie in Joegoslavië bU d.e wet van 26 jr:ni

) Tito y 'rWorkers manage factori€ s" r bIz. 19 .
op een excerpt uit d.e wet, d.at
21) Onze weeïgave van d.e wetsartj-kelen benrst
al-s bijlage in d.e genoemd.e brochure van Tito i s opgenomen. De aarrgebrachte
ond-erstrepingen zijn van or1s.
22) fito, '\f orkers rnanage factories" r bl,z. 12.
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1950 Lrerd. geregeld. Ieid.t d.aar uiterlÍjk - tot een and.ere samenlevingsvo:m d.an
bi jvoorbeeld. in Rusland. aantreffen. Daard.oor mag men zictt echter niet op een
d.waalspoor laten brengen, zomin als d oor het f eit , d.at d.e Joego slaven over d e
staat and.ere opvattingen verkond.igen dan d.e Russen uit bijvoorbeeld. d.e school- va^n
Stalin. Tito kritiseerde in 1950 d.e staLinistische theorie dat d.e staat d.e voornaamste of zelf s ma,ar de eni-ge d.ri jfkracht d.er trsocialistischerr ontw"ikkeling zou
z1y't en d6órom voortdurend. krachtiger moest word.en. Edr:ard. Kard.elj d.nrkte zich in
1961 in vrijwel eend.ere bewoord-ingen uit 21) . Maar dat verschil met d.e ( stalinistische) Russen-hoe grootook- isvolgensonsniettemingeen w e z enl ij k
verschil in d.ie zin, d.at cle Joegoslavische arbeider zou hebben opgehoud.en uitbuitingsobjekt te nln en werkelijk zélfbestuur zou uitoefenen.
Als Kard.el j in 1951 in de Servische stad. Tchatchak een red.e houd.t over 'rDe
rol van d.e burger in ons politiek- en economisch steLsel " 24), d.an zegt hij:
rrre

rrliet sociallsme is d.e bevrijd.ing van d.e arbeid, dat wil zeggen d.e bevrijd.ing van de arbeid.er van ied.ere uitbuitingr van ied.er t superÍeur be1angr, d.at strijd.ig is met d.e belangen varr het ind.ivid.u als vrije arbeid,er met gel{jke rechten. Het enige f superieure belangt , waaraan het socialisme ied.er ind.ividu- ond.ergeschikt maakt, is d.e af schaffing van ied.ere ui tbuiting van d-e ene mens d.oor d.e and-ere , d.at wi 1 zeggen d e afschaffing van het privaatbezit der produktiernid.del-en. Opd.at alle mensen vrlj z{n in hun arbeid.r ilàB niemand beschikken over d.e mid.d.elen om
een ander

uit te

bui-ten.fr

verklaart hrj, dat het er om gaat te beletten, dat
ttzic}:., in welke voïm ook, bevoomechte lagen consti-tueren, d.ie overal
daar ontstaan, waar het beheer over d.e prod.ukti-emidd.elen al zLTn ze
d.an staatseigend.om - het privilege is van een mind.erhej-d. "
Houd.t Broel«neljer d.ergelijke woord.en voor principieel en fr:ndamenteel? Z:jn
het d.it soort uitspraken, d.ie hem d.oen opmerken, dat uij met orize krj-tiek bjj Kardelj (en Tito) aan het verkeerd.e ad.res zr1n? 25) " Vind.t hij het misschien muggenzifterij van d.e ergste soort, indien wij d.e vïaag stellen, waarom Kard.elj (in d.ezelfd.e red-e alweer) van ttgee]ngm.Lng vm d.e arbej-d.ers aan d.e beslissingenrt praat,
en wie hi- j we1 op I t oog heef t, als h-g spreekt van degenen, d.ie rtd.eze d.eelneming
niet vrezenr'? Houd.t hi j het voor vér gezocht, als wi j opmerken, dat ?'d-eelnemen[
aan besl-issi-ngen geenszins hetzelfd.e is als het zé-Lf n e m e n van beslissi-ngen en d.at z\Jt d.ie d.eze rrd.eel-nemlng niet vrezen'r niets and.ers kunnen zlln d.an een
van d-e arbeid.ers cluid.elijk onderscheid.en en gescheid.en sociale groep? Wij veronderstel-Ien het en vestigen d.a.arom d.e aand.acht op enkel-e and.ere uitspraken van Kard.e1j J-n nog a1t5d. d.ezel-fd.e voord.racht.
'fHet is evid.entf ' , zegt hij 26) , rrd.at d.e arbeid.ersrad.en en d.e overige oïganen
vatrr zelfbestur.rr d.er producenten niet d-e onbeperkte meesters zijn over d.e fabrieken en d.e bed.ri jvenrr . Bedoelt Kard.el j hier, d.at d"e arbeid.ersraden - wat een vanzelfsprekenCheid is rekenschap en veran.twoord.ing schui-d.ig zijn aan d.e sa"menleving in haar geheel? 0f bed-oelt hij 'n f eit te signaleren, waarop hij kritiek uitoefent? Het een noch het and.er, menen wij, want Kard.el j komt niets anders vertellen d.an d-at volgens de wetgevi-ng d.e ond.errremingen verplicht z':J:n de richtl-ijnen
van het economisch plan te volgen. Daaruit blijkt, dat men in Joegoslavië te maken heeft met een plan-economie, waarbij en d-aarop moet natuurLijk het accent
Even verd.er

21) Artikel in 'rRad'r van 29 november 1961 .
2D De tekst van d.e red.e werd. afged.rukt in "Questions actuell-es du social-isme[
nr. 22 van jarruari/febrrrari 1961 .
25) Zte Broelaneijers brief i-n rrDaad en Ged.achte, van april j . l. , blz. B .
26) rrQuestions actuellesttr etc. nr. 22, blz. 112 e .v.

9d.e plannen en d.e richtlijnen van boven af worden vastgesteld.,
Wat dat laa.tste betreft zifn d.e uj-teenzettingen van Kard.e1j duid.elijk genoeg.
Hij keert zícln 27) tegen fabrieksd.j-recteuïen, 'rd-i-e demagogisch genoeg zi1n om bij
d.e arbeid.ers in het gevljj te komenrf en hij zegt 28), d.at "zo 1s, d.at d.e directeur
van, een beàrijf , het ad:ninÍstratleve kader en d.e technische leiding erva^n benoemd.
word.en d.oor d.e bevoegd.e autori-teiten in overeenstemning met de arbeid.ersraad.."
Dat is, all-es bi j elkaar genomen, iets volkomen and.ers dan een sitr:atie, waarin
d.e arbeld ersraad d,e zaken beheerst en waarbi j d.e verantwoord.eli jke leid.ers, d.oor
, vera^ntwoord.elijk zi.jn tegenover d e arbeld ersoal s d.e verantwoord elijken d.er Parijse C ommu-

valfen -

Wat wil het in d.e praktijk zeggen, een benoemj-ng van directer:ren en kad.er
rrd.oor d.e bevoeg:d.e centrale autoriteiten in overeenstemÍning met d.e arbeid.ersxs,denrf ? Kard.elj geeft een duid.elijk antwoord. op d.eze vraag, r,ran.neer hd in één adem
opmerkt, d.at d.e arbeid.ersrad.en en d.e bevoegd.e autoriteiten het va.akr orn niet te
zeggen meestal, met elkaar o n e e n s zijn. Er is d.an, verteltKardelj, vaak
een compromis gesloten, een compromis dat het blijkt uit hetgeen hij opmerkt niemand. bevred.igde, maar d.e arbeiclers het allerminst. "De arbeidersrad.enrr , d.eelt
Kard.el j d.an mee rr?hebben voorgesteld., d.at zij het dan maar moesten zint d.ie d.irecteuren en kader benoemd-enil. Maar Kardelj laat daar meteen op volgen, d.at hij d.at
een geheel verkeerd.e oplossing zou vind.en, omd.at er dan geen sprake zou zijn van
'd.e onafhankeli jkheid ten opzichte van het personeel , waarover een bed.rijf sdj-recteur nu eenmaal moet ]«.uu:en beschikken.tt Ind.erd.aad., die onafhartkelijkheid. zou er
dan niet zi jn. Maar juist d.e ófhanlceli jkheid. van d.e bed.ri.lf sleid.ing van d.e arbeid.ersraad, d.e situatie met and.ere woord.en, d.at d.e arbeid.ersraad. in feite ( en niet
slechts in naa.nr) a" leid.ing in het bedrijf uitoefent, dít is nu jui-st het kenmerk
van arbeid.ersd.emocratie of tewel arbeid.erszelfbe stuur. De onafhankelijkl:eid. d.er bed.rijfsleidingen van d.e arbeid.ersrad.en maakt d.e laatsten tot een \^rassen neus.
De hler vermel-d.e uitspraken va"n Kard.el j d.ateren, zoals geze$, ult 1951,
ruim twee jaar nad-at d.e wet op het beheer van d.e staatsond.ernemingen in werking
was getred.en. Eerder in d.atzelfd.e jaar 1951 Isnia,m d.e wet op de hervorming van d.e
grondwet tot stand., d.ie ond-er meer d.e positie v€ut d.e bed.rijven en van de arbeid-ersrad.en nad-er regeld.e. Bi j die gelegenheid. zei Kardel j in het JoegoslavÍsche
parlement 29) | I'fhans is het beheer d.er prod.uktiemid.d.elen bij ons niet langer een
f

privilege van het staatsapparaatrd.at onvermijdetijk een staatskapitalistische kaste zorl zttrn geword.en. fn onze bed.rijven en in otTze procluktie in het algemeen is d.e

macht nu overgegaan i-n hand.en van d.e arbej-d.ersrad-en en and.ere autonome organisaties....fr enz. Dat k 1 i n k t misschien mooi, maar al-s men het vergelijkt met
wat Kardelj later in hetzelfd.e jaar in ztjn beschouwing over d.e rol van d.e burger
heeft Bezegdr d.an bemerkt men, d.at men met ztJri woord.en de uiterste behoed.zaamheid. moet betrachten.
Hetzelfd.e ge1d.t voor d.e tekst varr d.e wetten. Voor wat d.ie van 26 juni 1950
aangaat hebben wi j d.at reed s gezien. In d.e op 14 jariuari 1951 afgekond.igd.e wet
( betretfend.e d.e hervonning van d.e constitutie) leest men ,O) , d.at tr . . . . geen enkel staatsorgaaJl. . . aan welk bed.rijf ook, verplichtingen op kan leggen, zelf s dan
niet wanneer het bewuste bed.ri jf d-oor d.e staat is opgericht. . . rr Kan men op grond.
27) rrQuestions actuel]estt r etc. bIz. 117 .
28) Idem, blz. 118.
2e) Wij ontlenen zijn woord.en aan een verslagr voorkomend.e in rtles Nouvelles Youg'oslavesrr , d.e d.oor het Joegoslavische persbureau in Pari j s ultgegeven informatied.ienst, nummerr veul 10 jarl:ari 1911.
1O) Wij baseren ons op een sarnenvatting, die wij aantroffen op pagina 227 e.v.

varr rtQuestions actuelie s du sociali smetr ; Ílr
zicht van d.e belangrijkste f eiten in 1951.
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in het kad.er van een over-
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d.aarvan. bewerenr d.at hoe men d.e situatie in Joegoslavië verd.er ook beoord.elen
wil- van staatskapitalisme in ied.er geval niet mag word-en gesproken? Dat wij d.ie
vraag on tk ennend.
beantwoo=àu, (6-aus"ef va.rr staalstapitalismehebben gesproken) spmit niet alIeen d.aaruÍt voort , d.at d e zo juist geciteerd.e bewoord.lngen van d.e wet in d.e wet zélf onmid.d.ellijk weeï word.en afgezwakt in die
zin, d.at er meteen aan word.t toegevoegd. in welke gevallen een ingrijpen van het
staatsapparaat ( aat d.us blijft voortbestaan! ) wéI geoorloofd. is. Er komt nog iets
and.ers bï, d.at veel belangrijker i s .
Gesteld., dat - wat wij ontkennen - z\ geUjk zoud.en hebben, die beweren, d.at
aarr d.ie uitzond.eringsbepalingen in d.e wet geen principiële betekenis moet word.en
toegekend. Wat d.an nog? Dan zou eï toch nog niets and.ers a,an d.e hand. ztjn d.an d.it,
d.athet staatseigend.omd.erproduktiernid.d.eleninJoegoslavië o p pap i e r
j-s afgeschaft? Waar het bij d.e vraag staatsbeheer d.er produktie of géén staa,tsbeheer d.er produktie om d.raai-t, d.at is niet het een of and.ere formele wetsartikel,
d.och d.at is, of d.e prod.ucenten aJ d.an niet gescheid.en zÍjn van d.e produktiemid.d.el-en.

Een van Broekmeijers opmerkingen aan ons ad.re s komt hierop neer, d.at d-i t een
overbod.ige constatering zotT ztjn, omd.at d.e Joegosl-aven dat wel erkennen. Hij heeft
in zo\rer,ve gelijk, d.at ztj hetind.erdaad erkennen.
Menlui-stere slechts
naar wat professor Joze Goricar d.e d.irecteur van. het sociologisch en filosofisch instituut van d.e universiteit van Lubljana schrijft 1n het Franse tijd-schrif t ttAutoge stionrt van april 1967. Hi j zegt d.aar 11) z "He t staatseigend.om der
produktiemid.deLen is, van theoretisch stand.punt, alti jd. nog een bi j zondeïe vorn
van het private eigend.om; zelf s in I n dergelijk systeem zyyr d.e producenten economisch gescheid-en van d.e prod.uktiemid.d.el-en en van het produkt van hlm arbeid-. Zij
ziyn, aIs te voren: loonarbeiders. t' Maar houd.t het f eit, d.at rthet kapitaal d.e
loonarbeid en omgekeerd. d.e l-oonarbeid. het kapitaal vooropstelt'r , houd.t d.e scheid.ing van prod.ucent en prod.uktiemidd.elen, op te bestaaa cloord.at men ze erkent?
Heeft cle bl-ote e rke nni n g
d.ooreen burgerlijk econooomal-s Sismond.ede
Sismond.i d.atrrd.e mod.erne maatschappij op kosten van het proletariaat leeftrrtot
gevolg gehad., d.at d.ie toestand. uit d.e wereld. werd- geholpen?

d.at d-e loonarbeid. er d.e uitd.nrkklng
ÀIs professor Goricar e r k e n t,
varr is, d.at de arbeider géén zeggenschap over het door hem vervaard.igd.e prodr:kt
heeft, dan is d-at stellig interessant. Dat hij d.aar en volkomen terecht onmid.d.eliijk op l-,aat volgen, dat rfd.e beschikkingsmacht over het nationale produkt voor
d-e arbeid.er slechts langs d.e weg van het arbei-d.erszelfbestuur is te verlrezenlijkentt, is nog inteïessanter. l{aar d.an toch alleen, ind,ien hU er mee zou bed.oelen,
dat er in Joegoslavië, waar d.e l-oonarbeid- nog alti jd. besta,at, geen sprake is vaÍr
arbei d.erszel-f be stur.r, d-aarentegen nog wel steed-s van kapitali sme . Zo echter bed.oel-t prof . Goricar het niet.
Inplaats van onomwond-en te verkond-igen, dat d.e loonarbeid. er d.e uitd.rukking
va.n vornt, d.at d.e Joegoslavische arbeid.er uitgebuit word.t en geen werkeldke zeggenschap heef t, neemt hU een slag om d.e arÍn en d.oet hj.j vervolgens een stap tenrg
d-oor te verklaren, d-at d.e opheffing van d.e scheld.ing tussen prod.ucent eil produkt
rrhet theoretische mod-elrf voor het arbeicterszelfbestuirr is, maar d.at d.e JoegosLavische prakti jk eï 'natuurl-i jk'r ( t ) van verschilt , rtal was he t alleen maar omd.at
d.e staatr a,Is representant van d-e maatschappij... nog altijd. zekere rechten heeft
om in d.e economische sfeer in te grijpenrt 12) " \Íe zoud.en, zowel aan hem als aan
f

11) Joze

Goricarr tfArbeid.erszelfbestuur in

Joegosl-avj-ëff

7 ttAutogestiontr, april

blz, 96.
blz. 96/gl. Goricar, die ztchzelf d.e o. i. weinig benijdenswaard.ige taak
gesteld. heeft zin juist theoretisch uitgangspunt en d.e situatie in JoegoslavÍë met elkand.er in overeenstemmi-ng te brengen, vermeld.t om aan te toneÍIr
1967,

12) Id.em ,

(Z:-.e

het venrolg van

d.eze

noot op de volgende pagina, ond-eraan).
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Marius Broelmeijer w111en vragen of nJ d.an in ernst menen, dat er een soort l-oonarbeid. r een s oort verkoop van d.e arbeid.skracht , be staat , zónd.er d.at d e arbeid.er
van de produktiemid,delen en d.e produkten is gescheiden. Toegegeven3 d.at laatste
is d.oor Broeloeijer niet beweerd.. Maar het is niettemin d.e konselcwentie van zijn
zienswijze, l,raaraan overigens nog iets opvalt.
Wi j huldigen d.e opavttÍng, dat eï in Joegoslavië, ómd.at daar op basÍs van
d.e loonarbeid. geproduceerd. word.t, kapitalisme heerstrr*aarbij t t (niet vanuittttheoretisch stand.puntrr, zoals Goricar beweert, maar vanuit het standpr:nt d.er arbeiders) niet zo erg belangrijk is of d.at nu privaat-kapitalisme dan wel .staatskapitalisme genoemd. moet word en, de laatste lc'dalificatie echter d.e juiste is, gezíen
de ontwikkeling i-n d.at land na 1945, gezien ook d.e omstandigheid, dat die ontwikkeling alleen maar op papier ongedaarr is gemaakt en med.e gezíen tenslotte d.e
plan-economie. Broekrneijer zlet het anders. HU geef t volmondig toe, d.at d.e oplegging van het rrarbeidersbestuur" (frii heeft er bepaald" geen hezwaar tegen d.e galng
van zaken met juist d-ie term aan te d.uid.en) weinig of niets betekend.e, maar d.at
volgens hem al-]een '?in d"e eerste jarenrr . Langzamerharrd., zo red.eneert hi j , kri jg-t
het tthand- en voetrt, oefent het ttdemokratische werking naar boven uitrt, krÍjg:b het
met andere woord.en wel d.egelijk betekenj-s. Dat wij dat niet vermogen te zLen, komt
volgens hem, d.oord.at rralle gevoel voor de d.ialektj-ek ons hier in d.e steek laatrr.
Wat nu ons inziens de d-ialektiek der maatschappelijke ontwikkeling uitmaaJ<t
is d.itr d.at d.e laatste de maatschappelijke ontwikkeling dus veïoorzaakt wordt
d.oor d.e prod.uktieverhoud.ingen aanklevend.e tegenstellingen, d.ie tot een sociale
strijd. voeren, d.ie eerst word.t gestaakt met d.e opheffing va^r: d.eze, en C.e geboorte
van nieuwe prod.ulttieverhoudingen. A-nd.ers gezegd: pas d.an maakt deze strijd- voor
een and.ere plaats, wa^nrfeer d.e op rn gegeven moment bestaand.e economische kategorieën - d.ie slechts d.e theoretische uitdruki<ing d er maatschappelijke prod.uktieverhoud.ingen ztjn voor and.ere kategor.ieè'n wijken d,oord.at d.e mensen hr.m produktiever-

wijzigen en daarméé de maa.tschappijverhoud.ingen omwentelen. Het zrjn d.e
tegenstellingen der feodaf e produktiewi jze, d.ie het aanzren geven EL€ux d.e stri jd.
tussen ad.el en d.erd.e stand., d.ie net zo lang duurt totd-at nieuwe produktieve

houd.i-ngen

een en and.er in d.e maatschappelijke struktuur verand.erd
uitkomsten van rn socÍologrsche enquèterwaarbi.l aan d.e arbeid.ers vragen werd.en gesteld., d-ie met de reali.teit van d.e scheid.ing tussen producenten
en produkt (resp. d.e l-oonarbeid-) geen sikkepit te maken hebben, zoalsr t'tot
welke instantie zoud.t u z:-ch wend.en al-s u z:-c}r in uw rechten tekort gedaan
voeld-e?rr, "Vind.t u, d.at d.e verhoud.ing tussen kaderJed.en en arbeid.ers sed.ert
d.e invoering van het zelfbestuur ( lees: med.ezeggenschap D. & G. ) verbeterd.
is? " cf : "Yind.t u het zelf bestuur ( d.e med.ezeggenschap ! ) goed.? t' Na d.aar een
paar blad.zi jden larit over te hebben uitgeweid, zegt hij zelf , d.at de uitkomsten van een d-ergelijk ond.erzoek nauwelijks veel opheld.ering verschaffen over
dat d.oor het t'arbeiderszelfbestuur" op gang is gekomen"
het integratieproces
t'integratieproce
woord.
s[ vind-en wij betekenisvoller d-an prof . Goricar het
Dat
weI bed.oeld za! hebben. Ind.erdaad is inte_gEat:Le va:r d.e arbeid.ersklasse j-n I t
bestaand.e systeem d.e opzet van d-e med.ezeggenÈchap ( pard.on: het 'rarbelderszelfbestuur" ) . Daarom zLJn d.e vragen , àL raken ze het loonstelse] d.an ook
niet, in het betoog van Goricar toch wel d.egelijk op hr:n plaats. Men lette er
overigens opr dat Gorlcar zond.er meer vaJr de staat aJs rrde representant van
d.e maatschappij" spreekt, zond.er z:-cln er het hoofd. oveï te breken, d.at alLeen
maar in een bepaa,ld.e __hístorisc4e perÍod-e ( zie D. & G. varr april j.I. ) A"
maatschappij d.e vorm heeft va^n d.e staat. Van ons mag hij, want d-ie historische
period.e is in Joegoslavië nog niet afgelopen. Maar dat ond.ersch4jft hij juist
niet zond.er meer. En d-at bevestlgt d-an weer het in het vorige nulnmeï gelegd.e
verband. tussen d.e leninistÍsche- (tito-istische, kard.elj-istische) staatstheorie en d.e JoegoslavÍsche praktijk.
d.at

is

er toch wel het
d.e

r tl r
krachten d.e basj-s leggen voor d.e burgerlijke prod.uktieverhoudingen en met d.e' zege
van d.e d.erd.e starid ni-euwe tegenstelllngen, d.ie tussen burgerij en proletarLaat,
in het leven vrord.en geroepen. Binnen een bepa,alde economische kategorie kan d.e
d.ialektische tegenstelling niet word.en opgeheven, omd.at zti rnét d.ie economische
kategorie, mét bepaald.e prod.uktieverhoud.ingen, d.at w1I zeggen met bepaald.e betrekk-1ngen tussen de mensen, gegeven is. De loonarbeid., om konkreet te word.en,
d.e scheid.ing tussen proclucent en produktÍemid.d.elen in haar kapitalistische vol:m,
roept de tegenstelling op tussen d.e prod.ucenten en d.iegenen, die zich hr-rn prod.ukt toeëigenen (om het even of d.at nu privaatkapitalisten, een staatsapparaat,
een partil, of een bepaald. type van nanageïs zijn) en d.ie tegenstelling }<an alleen
maar d.ialekti sch overlrronnen word-en d.oord.at d.e prod-ucenten, de arbeid.ers , het
meesterschap over d.e prod.uktiemid.d.elen veroveren. Waarmee men in d.at geval te
d.oen heeft is, d.at d.e bestaand.e economlsche kategorie (a" l-oonarbeid.) r op grond.
van haar innerlijke tegens trijd.igheid. , haar tegend.e e1 schept .
Van iets dergelijks is geen sprake wanneer er van boven af
terwijl de gegeven scheiding tussen producent en produlcti-emid.d"elen, tot uitdnrklsing komend.e j-n
de l-oona,rbeld., blijft voortbestaan hervormingen worclen ingevoerd., d.ie I'd.e verhoud.ingen aar, d.e basis d.emocratiserentr en vervolgens in rn soort van trwisseh/erkingrr een rf d.emocratiserend.e werking naa,r boven uitoefenen't. Dergel\jke hervor:minB€trr er op gericht bepaa,ld.e uit d.e tegenstelling voortvloeiende nad.eLen te rrverzachtertt', d.oen d.e tegenstelling zelf niet verd.wijnen, bied.en daarvoor geen enkele
wezenli jke oplo ss j-ng. AI s Broeloreder ons voorhoud t , dat rtgevoel voor dialektiek[
ons d.ie oplossing zou }cr:nnen d.oen zLen, dan l«u:nen wij dat aJleen maar z6 verstaarr, dat hij een d.ergelijke ttverzachting van nad.elenfr ( Ueter dan het Westeuropese reformisme ooit tot stand. heeft weten te brengenl vand.aar de interesse varr
d.iverse kapitalisten en llesteuropese vakbeuegingsleid.ers vool' Joegoslaviël) afs
een d.ialektische ontwikkeling wÍI karakterj-seren. Naar ons gevoel ontdoet hij d.an
echter juÍst d.e maatschappelijke ontwikkeling van haar zo karakteristieke d.ialek-

tiek.

Dat hU dat ind.erd.aad. d.oet, blijkt ook hieruit, d.a,t naa,ï z{jn mening 1r) er in
Joegoslavië een tegenstelling tussen d.e arbeid.ersklasse en d.e offi.ciële lelding
"@ ziSn en soms ook is'r (ond.erstr. van Broekme{"r), waaflnee hij tegelijkertijd. te
kénnen geeft, dat ze er soms ook nie_t (ond.erstr. van ons) is. Naa,r onze mening
echter is die tegenstelling
gl!ffi
omd.at ze met die betreklcingen tussen d.e
loonarbeid. }<unnen word-en aanged-r-rid. nu eenmaal- onvermensen, d.ie met het begrip "=
brekelijk is verbond-en. Broei<rneijer schrijft: rVat u eigenltjk wilt bewerenr €r daar
ben ik het mee eens, is d.at er soms sprake is van echte arbeid.ersmacht en soms
niet.I' Wi j vrezen, d.at wjj het met hetgeen Broekmeijer hier beweren wil in het geheel niet eens zljn. Zien wij het goed orlze ind.ruk berust med.e op and.ere passages van zrJn brief
d.an acht Broekmeijer in Joegosl-avië "arbeiclerszelfbestuurt'
("echte arbeid.ersmachtt') aanwezigrd.at soms "niet werkt", zodat er dan op d.ót moment geen echte arbeid.ersmacht bestaatlTituatie, d.1e dan het uitbreken van stakingen tot g:evoIg heeft. Onze ki-jk op de zaak is veeleer precies omgekeerd. Naa.r
oyLze mening is er helemaal geen sprake van rrarbeid.erszelfbestuurrt, zod.at men ook
nlet kan beweren , d.at het nu en dan I'niet werkt" 34) . !íat er weL is, wat met d.e
loonarbeid. is gegeven, d.at is tn maatschappelijke tegenstelling, d.ie ztch. in stakingen ( in t<tasse strijd d.us ) ontLaad.t. Ztet Broekmeijer I t zó , dat er z:-cin stakingen voord.oen op d.e momenten trd.at er soms geen sprake is van echte arbeid.ersmacht", ónze zienswijze is, d.at er juist in (en d.oor) d.e stakingen (ond.er d.e stakers wel te verstaan! ) tijd.elijk zoiets als d.e k i e m (meer nog niet natur.irlijk)
11)

Brief
nea.

van Marius Broekrneijer,
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Daad.

1il Brief , va^n Marius Broeloeijer, I'Daad.
regel) en blz. I (eerste regel).
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nt st aat .
[er nad-ere toelichting verwijzen rnr{ r\aar een opste], d.at d-e Joegoslaaf Milart
Slani in 1952 gepubliceerd. heeft in "Questions actuelles du sociaLismerr 15). Hij
schrijf t d.aar: rrVreemd.elingen die ons l-and. bezoekefl. .. red.eneren vaak aLs volgt:
omd.at eï geen stakingen ztJr7, is het d.uid.eldk, d.at eï geen vrijheid. voor d.e arbeid.ers j-s...rr. Tot dat soort, kenneli-jk br:rgerlijke lied.en, horen wij bepaald. ni-et.
Verre ervan te geloven, d.at stakingen d.e maatstaf vounen voor d.e mate van vriiheid. van de arbeld.er, menen wij, d.at stakingen juist het gevolg zijn van en d.iens
antwoord. vo:men op zi jn onvriiheid , op het f eit, d.at hi j a1s loonarbeid.er ond-erd.nrkt word t, Slani keert ztch tegen zin burgerlijke bezoekers met een betoog, d.at
op het eerste gezicht ons stand.pr:nt zeer nabij schijnt te komen. Hij legt narneliik
van een arbeid.ersmacht o

ever'::nin verband. tussen het ontbreken van stakingen en onvrijheid., zoals z4 d-oen.
Maar hoe sterk niettemin ook Slanirs opvatting van de orlze afwijkt b1$kt daamit,
d.at hij d.e toenmalige afwezigheid. van stakingen in Joegoslavië aldus verklaart,
d.at er geen sprake zolJ. zijn van een tegenstelling tussen arbeiders en ond.ernemers.
Slani schreef , en kon zo s chrijven, in 1952, d.at wi1 zeggen op een ti jd.stip,
dat d.e sociaJe tegenstellingen in Joegoslavië nog niet zo scherp aan de d.ag getred.en waren als thans, een ti jd.stip, waaïop het nog mogeli jk was bepaa,ld.e illusies te koesteren,Sind.sd.ien z1jn deze wel grondig vervlogen. De realiteit is and.ers gebleken d.an hij verond.erstel-d.e.
Broelsreijer vraa,gt aan onst "Vi-nd.t u, dat d.e realiteit a]leen uit d.e stakingen blijkt?rr WÍs en \^raarachtig niet, antwoord.en wij; het is alleen zos d.at d.e diepe werkelijkheid. der sociale tegenstellingen en hun werkel\jke d.iepte bU stakingen
het d-uid.elijkst aan d.e dag treed-t, Maar zrJ ztJn er natuurlijk ook op de momenten,
dat d.ergelijke conflicten zi-cin niet voord.oen. Er zirr geen tegenstellingen, ómdat
er gestaakt word.t; er word.t ge staakt, ómd.at er tegenstellingen zijn.
Broelsreijer vraagt ook: 'Wat neemt u als d.e werkelijkheid: rand.verschijnselen
of het geheel?" 16). Af s Broelqneijer met die r'-rarrd-verschiinselenri d.e stakingen bed.oelt r dan. moeten w[j opmerken, d.at wÍj d.ie te:mr beslist onjuist achten om er confl-icten mee aan te duid.en, die zo d.irect verband. houd.en met datgene wat het wezenlijk kennerk vonnt d.er huid.ige sociale betrekkingen in Joegoslavië,namelijk hun
tegenstrijd-igheid.. Stakingen, d.e klassegevechten der arbeid.ers, het zijn geen
rf
randverschÍjnsel-enf ' van d.e op loonarbeid berustend.e prod.uktiewi jze , het zijn integend.eel d.ie verschijnselen, d.ie het werkelijk karakteï van d.e kapitalistische samenl-erring het d.uid.elijkste bl-oot J-eggen. Uit deze forrnulerÍng, dat de stakingen
t'd.e
'rd.e werkelijkheid-" aan het daglicht brengen, volgt à1, dat niet d.e stakingen
zo
werkelijkheid
werkelijkheid." vo:rnen - hoe wérkelijk z\ d.an ook z\)n - maar d.at de
ztet
het, a1s
is, d.at 211 tot d.ergelijke acties van d.e arbeid.ers leid.t. Broekmeder
wij het goed. hebben, 26, d.at er i-neid.enteel ("soms") een conflictsitr-ntie is,
waa::van d-e stakingen het symptoom ztjn, maar anderd.eels in het geheel niet 11) en
hi j vindt, dat wlj d.at la,a,tste geheel velffaarlozen. Het is d.ie zienswijze, die hen

, 'tZtjn er stakingen j-n Joegoslavië?", "Questions actuelles du sociali smef r rr . 14, olitober/november 1952, blz. 09 e . v.
36) Het is natuurlijk feitelijk onjuist om va.n d.e_ werkelijkheid. te spreken, Er is
niet één werkelijkheid., zomin a1s er één waírfreid is, Er is een werkelijkheid
voor d.e arbeid.ers en een ónd-ere voor d.e heersend.e laag. Wij gaarr daar niet
verd.er op in, omd.at het tussen Broelsneijer en ons geen d.iscussiepunt is geweest.
17) Het is juist tn zienswijze in d.e geest van; nu eens wéI een conflictsituatie,
d.am weer niet, d.ie ons tot de hierboven al uitgesproken overtulsang heef t gebracht, dat Broel«re{jer ond.er d.ialektiek bepaa}d iets and.ers verstaat dan wji.
Het kenrnerk vatrr een d.ialektische verhouding (beweg'ing) is o.i. het voortdu-

15) Mifan Slani
t

rend. naast
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er géón dlepe tegenstelling tussen d.e arbeid.end.e klasse en d.e
officië}e leiding is. Wij echter zien een voortdurend.e, een permanente confli-ctsituatie, eigen aan het in Joegoslavië heersend.e produktiesysteem.
Wij kennen eenNed.erland.se arbeid.er, d.j-e ruim 2+ jaar a I s a r b e i
d. e r in Joegoslavië (met narne in Zagreb) heeft gewoond- eïl gewerktr een ja,ar in
een groot bed.rijf, and.erhalf jaar in een wat kleinere ond-erneming. Hfj is er getrouwd. met een Joegosla.vische, spreekt vloeiend. se:rro-kroatisch en ond.erhoud.t
met ztjn schoonfamilie daargind.s nog re5Jelmatig betrekkingen.Hij is ook na zijn repatriëring nog herhaald.elijk in Joego slavië gewee st , he ef t eï vel-e vrÍend-en en i s
ook vertrouwd- met and.ere delen van het land. dan Kroatië a11een. Hij zegtz
"De l-oonverschillen in Joegoslavië zijn grocrt. Het is niet voor niets
dat €ï r om d.e si tuatie weeï te geven, me t d.roge volkshr-rmor ge constateerd. word.t, dat het vegetarj-sme er het meest verbreid. is oncler d.e aïbeiders. De inkomensverschillen nemen er toe, naarmate d.e socj-ale afstand. tussen de mensen groter is. De social-e ongelijkheid. komt niet alLeen daarin tot uiting, d-at chefs en d.irecteu-ren méér soms tweemaal
en bijna, driemaal zoveel verd.ienen als een geschoold.e arbeid.er, maar
ook in het feit, d.at zLJ grotere bureaurs hebben en beter gehiri.svest
zljn. Socialisme? Ik heb er mijn mecle-arbeid,ers in Joeg'oslavië nooit and.ers d.an in spottend.e zin over horen pratenr op een manier, d.ie d.uid.eIi jk bewees, d.at er volgens hen van socialisme geen sprake was of d.at
d.it ?sociallsmef hr:n gestolen kon word.en. Al-s tt rsocj-alismer moet heten, d.at vakantietoelagen in procenten word.en uitbetaald., zod.at wie t t
meeste verd.ient ook nog eens meeï vakantiegeld. kri jgt, d.an kun je je
gemakkelijk voorstellen hoe d.a,ar d.oor d.e arbeid.ers op geïeageerd word.t.
En wat d.enk j e weI dat ze zeggen van d.irecteuren, d.ie er tn tweed.e huis
op na houd.en in een 1and. met, net al-s hier, een grote woningnood.? Ik
d.oet opmerken, d.at

heb het meegemaakt, dat een zogenaa^uld-e 'arbeidersraad.r aan a.l- het personeel- een gelijk beclrag aan vakantlegeld. uitgekeerd- vrild.e zien. Dacht
j e , d.at er wat va^n tere cht gekomen i s? De I kameraadt -d.irecteur vondeen and.ere, dat wil zeggon d.e procentuele, regeling meeï in het belarrg
van het bed.rijf . rArbeid.erszelfbesturrrt? Ik ken geen Joegoslavische arbeid.er, d.ie eï aan gelooft. Er r^rord.t totaa,l negatief over geoord.eeld..
De houd.ing van de arbeÍd-ers is van dien aard.rd.at je er uit kunt afleid.en, d.at het beslist geen realiteit is. Alléón d.e fi:nctj-onarissen praten er op een and.ere manier over. En weet je , wat d.e JoegosLavisehe
arbeid.ers zeggen, a}s d"ie functionarissen hen in hun automobielen op
straat passeren? z ' Daar gaan orrze mamagerst ! Als je wilt weten hoe
d-ie beoord.eefd. word.en, kan ik je het beste nog weer een staaltje va^n
volkshr.unor geven: tstee] niet, tenztj u d"irecteur vril-t word.ent.rl

Zted.aar een schets van d.e JoegoslavÍsche ttwerkelijkheid-", d.ie van d.e stakingen d.e achtergrond- vormt: een samenleving met klassentegenstellingen. Hetzelfd-e

- klassentegensteliingen r aanhoudend.e wrijrring tussen d.e arbeiders en de officië}e leiding - rijst, onbed-oeld., op uit een "Brief vat: het Centraal Comité van
de Corununistische Liga van Joegosla.vië aaïl d-e verantwoord.elljlce led-en van de partij" van 17 febmari- 1958 58). Daarin worCt gesproken varl conflicten tussen d.e
beeld

(overigens machtel oze) rrarbeid-ersrad.en'r en d.e vakverenigingen, van d.e "passivi-teit'f in sommige bed.rijven, van d.e "tegenstarrd-" d.ie d.e IeÍd.ing soms ontmoet, ertz.
erlz. In d.at jaar ( t yle) ,rp d.e klassentegenstellingen nog attiid- zwak ontwikkel-den is ook d.e ÉLr=""rrstrijd. nog zwak Maar in d.e jarent60 nemen beid.e, zowel d-e
tegenstellingen als d.e strijd, veel scherpere volmen aan.

,8) Àfged.rukt in

I'Les Nouvelles Yougoslavestr ven 20 maart 1958.
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De rèeils eerder door ons geciteerale professor Gorica,r constateert i^ 167 19)
dat wil zeggen biina zeventien jaa,r na d.e invoering van !t zogena.a,mtle rrarbeirlerszelfbestuurtr, dat er nog altijd. sprake is val een sterke tendens (h:j spreekt van
een rrontwiklÉelingslijn'r ) naar algehele zeggenschap van de betlriif sd.irecties, naar
een ruonopolisering van ale nacht door groepen van specialisten ( technologen, eoonomen en verantwoorilelijken op het gebied. va.n d.e commercie). Volgens professor
Goricar is die íontwikkelingslijnrr strijd.ig met het rrarbei-d.erszelfbestuurrr en hij
acht d.1e tegenstrijdigheÍd het grootste probleem, lraaJ:nee het rrarbeiderszelfbe-

stuurrr

in Joegoslavië zich geconfronteerd ziet.
is er in Joegoslavië geen

sprake varr een tegenstrijciigbeid
tussen tlree maatschappelijke ontwikkelingslijnen, d.och is, wat professor Golicar
d.aar voor houd.t r niets and.ers den de tegenstrijrli-gheid tussen de Joegoslavische
werkelijkheirl en ile Joegoslavische i d e o 1o gi e, dat wil zeggen het officiëIe (o.i. volkonen vertekend.e en valse) beelcl, clat men voo! die welkelijkheid.
wil Iaten doorgaan. AIs bewijs d.a"a.rvoorc kan ond.eï andere geltlen, dat het (zie boven) Suist d.e functionarissen, juist ale technj-sche- en econonische specialisten,
net and.ere woortlen juist d.e representanten der rrnet het arbeirlerszelfbestuur
strijdige ontwilrhelingsl{jnrt (om even net Golicar te spreken) zíjn, d.ie het sterkst
de nadruk leggen op het bestaan vaÍr'rarbeiderszelfbestur:rrr, waarmee juist ale arbeiders de draak steken.
On1a.ngs publiceertie het Duitse weekblad rrler Spiegelf een vraaggesprek net
twee redakter:ren YaJl het I'ulterst kiritischer' 40) Joegoslavische maand.blad. rthald.srr: Gajo Petrorrj.óen Milan Ka,ngrga.. In de loop van dat g€sprek rt1 ) verklaarde Kargrgai
Naax onze mening

"Toen lIi-j de revofutle voLtrokken was er bii ons nog g€en splake val}
een ontwikkeld.e burgerl{jke sa.menlewing., . 1,/i scheppen hier thaÍrs eerst
het funda.nent van een burgerlijke wereld...l{aar tlat is geen socialistische zaa,k, d.och een hrrgerli$<e prestatie of taak, En d.at onaierscheial
word.t bij ons niet steeds duid.el-ijk genoeg gemaakt... I{et arbeid efszèIfbestuur is blj ons altijd nog iets, dat verwezenl\fkt noet word.en... Het
is d.e vraag zelfs of er thans bij ons aI sprake is van een arbeialersklasse in de zin vsn lUarr(... De nieu'.re werekl ontstaat eerst uit de
Iritiek op de ourle wereltl, maar niet uit de theoretische kritiek, maar
uit de praktische.rr

ne i.nterviewer van trDex Spiegelrr;

rrnoorc d.e

revolutie?'r

KaJrgrga: rrJa.rt
Ofschoon wij ons geenszi-ns met Petrovió en Ka,rlg?ga identificeren willen {2),
zjjn $jj toch we1 bereid. om d.e hÍer geciteerd.e woorden te ond.erschrijven.Als Petrovió opmerkt, d.at het ttd-oor Marx beschreven voorbeeld. va"n d.e Parijse C onmune nog
nergens verwezenlijkt ist' (dus ook niet in Joegoslaviël), als hij zegt, dat 'rd.e
planning bij d.e basis moet beríusten" (met and.ere woordenl dat deze thans nog van
boven af geschiedt!) en wai:neer hij tenslotte verklaart, dat "het niet gaat on denokratisch soclalisne of oro een 'denokratisch socialistische staatr cloch daaren(onderstrepi-ng va.ll ons - D, & G.)
tegen om het afstexven van d.e staat, en 1@
om een af sterven der partijenrr , dan zijn wij het daamee geheel eens.

I t'Àrbeid.erszelfbestuur in Joegoslaviërr , ttAutogestion'r , april
1967.
40) De icrralifikatie is d.oor Broeloe\jer zeLf gebruikt in een artikel in "Vrij Ned.erl-and-t' van 20 augr.rstus 1966.
41) "Der Spiegelrr vatrr 2 maart 1970, b1z. 17O e.v.
42) Petrovió en Kangrga baseren ztch o.8 . op d.e Duitse filosoof Ernst Bloch, d.ie
het marxisme totaal and-ers interpreteert d.an wij.
19) Joze Goricer
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Wat naar ons oord.eel- in Joegoslavië aan d.e gang is, dat is een burgerli jke,
een kapitalistische ontwikkeling, in d.e loop waarï'an d.e d.oor professor Goricar
gesignaleerd.e groepen vaJr technologen en economische specialisten, met and.ere
woord.en d.e Joego slavische ilmanagerst' r hoe larrger hoe d.uid-elijker I t karakte r aannemen van een tf nj-euwe heersend.e klasserr , waarmee d.e arbeiders steed.s meer en ook
steed s openll jker in botsing komen 41) . Ivien kan weliswaar formeel professor
Goricar gelijk geven, dat I t colLectieve beheer der produktiemid.d.elen en d.e d.aarbij behorend.e sociale struktuur zr.cln pas ontwikkelen kunnen wanneer er geen sprake meeï is van een bureaucratisch- en techno-br:reaucratisch monopolie 4D, maar
d.at Itmonopolief t za,l in Joego slavië eerst verclwi jnen a1s gevolg van d.e klassenstri jd. van d.e arbeid.ers, als gevolg van een proletarische revolutie, d.ie d.aar nog
e en zaak i s van d.e to ekoms t .
Als Broekneijer zegt; 'rIk heb het over d.e mogelijkheid. d.e weà naar het sociaJj-sme in te slaanlrr, dan zeggen wÍ j d.aartegenover: d.e kl-assenstri jd. varr d.e arbeid.ers is d.e enige weg naar het social-isme. Voortspruitend.e in Joegoslavlë zowel
a] s eld.ers uit aan d.e loonarbeid verbonden tegenstellÍngen, zal d.ie klassenstrijd d.eze tegenstellingen en d-aarrnee de Loonarbeid. zelf opheffen. De mogelijkheid. d.aartoe ontsta,at d.oord-at binnen d.e burgerlijke prod.uktiewijze d.e prodr:ktiekrachten voortdurend verder word-en ontwikkeld.. Net zo al s de feod.ale samenl-eving
d.e vools,Iaard.en schept voor het kapitalisme t zo schept het kapitalisme op zijn
beurt d.e voonlaard.en voor het socialisme, d.at wil zeggeri het werkeli jk zelfbestuur van d.e arbeiders in een associatie van vrije en geldke prod.ucenten.

41) De Joegoslaaf Milovan Dj1las is de eerste geweest, d.ie op 't besta,arr van een
nieuwe heersend.e kl-as se in Joegosl-avië heef t gerírezen r €fl terecht . Hi j echter
ziet d.ietrnieuwe heersend-e lclasse" anders dan w1j;hij beschouwt niet d.e 'rmanagersf' als zod.anig. Ook in tal van and.ere opzichten ztJrl wij het in het geheel
niet met Djilas eens.
4D 'rAutogestion" , april 1967 r pàg. 1O1.

KORTE

NOTITIES

In navolging van and.ere partijen is
ook d-oor d.e Anti-Revolutionaire Partij
een lijst gepublÍceerd. van d.e nevenfuncti-es van haar Kamerled.en. Van de
d.iverse nevenfunctj-es, d-ie het antirevol-utionaire Kamerlid. G.A.Kieft be-

kleed.t, ztJn er vooral twee bijzond.er
Ínteressant: hij is ad-viseur voor fiscale aangelegerÈed.en bij het Christeljjk Nationaal- Vakverbond. én hij is tevens a,d-viseur voor fi-scale aarrgelegenhed.en van he t Chrl ste Ii jk W erkgeve rsverbond- . Dat bijt e l-kaar d-us ni e t . Dat
werpt d.an weer eens I n duidelijk licht
op d.e vakbeweging.

