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In juni 1972 hebben ij in rrDaad en gedachterr aandacht bestaed aan de
posttie en de polÍtisk van de Italiaanse c.P. 1). Dat gebeurde naar aanl6iding van e6n gesprok€n portret van die partij, dat uBrd uitgezonden door de
rrHessische Rundfunkrr. De samanatellsDS ervan, Rudolf Höch en Claudio Pozzo1i, dsmonstreerden ln de precies één uur durende uitzending h6t volslagen
burgerlijk karakter van de zogenaamde C.P.I. Aan h6t slot srvan vernamen de
luisteraarg de verzekering van Sergio SégrB, lid van haar centrale comitÉ,
dat de IÈaliaanee C.P. de bestaande maatechappij niet ten vaI trtil brengBn. Dle verzekering vormde aIs het uarB het sluitstuk van een beuijsvoering, uaaraan, naarmate de uitzending vorderde, hoe langer hoe minder viel
te tornan. De Italiaanse C.p. kuam sr uit naar voren a1s een partij, die in
géén 9eva1 een proletaDische omuenteling naBtreelt - integendeel een d6rgsIijka omuJenteling juist rrtil verhinderen - en die zich aIIÉBn noq maar in de
oppositie bevindt, doordat bepaalde delen der Italiaanse bourgeoisi6 haar
uare karakter nog niat hebben herkend. Dat grote delen der Italiaanse heersende klasse dat echter a1 u61 hebben gedaan, uerd in de beuuste uitzending geillustreerd met een uitspraak van de Italiaanee historicus Luigi
Cortesj., die vtrr mening is, dat de C.P. in zijn land voor de qrootindustrie
acceptabsl is ger,JordÈn Bn dat zij en de grootindustriËlen elkaar zBker zuIIen vinden.
De reden, dat u[ op deze plaats aan ons artike] van destijds en aan de
uitzendÍng herinneren, moet gez,:cht uorden in recente ontrr.rikkelingen r die
zLch in de ItalÍaan6e C.P. hebben voorgedaan. Zij diB destijde de uitzending
bÈlui8terden, hoorden onder meer een uiteenzstting van haar secrstaris-generaat Enrico Berlj.nguBr, die er op neerkuam, dat er getracht moest uordBn
de scheidsmuur te s.Lechten tussen dB C.P. en het traditionele regeringsblok. BerlinguBr noBmdB dat trde politiek van de damokratische ommekeer".
De ommekeer bestond dan daarin, dat bepaalde burgerlijke paf,tijen hun ongemotivBerd uantroutr;en jegens de C.P. zouden oPqeven. Partijbestuurder Carlo
ur

1) ttEnkele aspecten van het bolsjerrlisme in ItaIiëtt,
van juni 1972, bJ-z. 1 2 e.vo
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-2GaIIuzzi spf,ak van de vorming van een tthistoxisch blokrr, r,raarvan, blijkBns
een nadere toelichting van Segre, de katholieke democraten een integrerend
dee.I zouden moeten uitmaksn. GaIluzzi herhaalde dat op eBn j.etuat genuanceerdere, zo men uil op een ietuat diplomatiekerB maniBr. rrlJÍj mikkenrr, zo
verklaarde hij, rrniet op een samenuerking met de christendemokraten zoaLs
ze nu zijn. 0nze manoeuvres zijn er op gericht, die krachten binnen de Damocrazia Crj-stiana de overhand te doen krijgen, die, ofschoon ze verre van socÍalistiseh zijn, niettemin een maatschappelijke hervorming t ensen.r' De samanstellers van de beuuste radiouitzendlng lieten onmiddellijk na deze verklaring van Galluzzi een uÍtspraak van de flÍlosool Lucio Colletti volqen,
ljaarmee het ballonnetje van de C.P.-bestuurder radikaaf uerd doorgeprikt.
frDB pDlj-tj-ek van de C.P.1.rr, zo zeí hij, rris er op gericht, hoe en op uBIke
basis dan ook een akkoord en een samenurerking met de christendemokratj.sche
partij tot stand te brengen.rr De bedoeling van Colletti kon nauurelijks L.,orden misverstaan. De beuexing, dat de ItalÍaanse C.P, niet zou uiIlen samenuerken met de christendemokraten rrzoals ze nu zijnrr beschouude hij aIs ho1
gezuets. RealÍstisch achtte hI slechts haar verzekering, dat zij haar krachten met die van de Democrazia Christiana uilde bundelen. lviet andere t:oorden:
al-s het er op aan krram, zou de C.P. aan een rrdemokratische ommekeerrr van
de flDemocrazia Christianarr bepaald niet blijvBn vasthouden. De juistheid van
Collettirs ziensuijze is in de achter ons liggende ueken onomstotelijk gebleken.
Het portret van de Itafiaanse C.P. uJerd door de rrHessische Rundfunkrl
in de maand februari van 19?2 uitgezonden. Niets uijst er sadertdj.en op,
dat er binnen de Democrazia Eristiana een radika.Iiserings- of demokratiseringsproces op gang gekomen is. Niettemin heelt de C.P. er blijk van gegeven, dat het haar met de samenujexking met die partij meer ernst Ís dan ooit
tevoren. Partijsecretaris Berlinguer heeft in een aantaf ste.llingen de samenurerking met de christendemocraten een n o o d z ak e l ij k h e i d genoemd. Niet voor een zogenaamd ItIj,nks alternatiefrr - zoals dat door de zusterpartij in Frankrijk uordt nagestreefd - plsit de machtigste man in de CPI,
maar voor eBn altarnatief, dat door hem aIs rrdemocratischtr trtordt gedefÍnieerd en q epr esent eerd uordt als een trhistorisch compromisrr. Daarbij heeft
Berlinguer hBt bedrieglijk maskertje, dat het hem slechts om een samenLJsrking met de 'tprogressieve krachtenrr in de Democrazia Cristiana te doen zou
zijn, volledig laten va11en. De lijn, die door CoLletti ruim anderhalF jaar
gÈ1eden uerd ura+rgenomen, is verder doorqBtrokken.
Het poli-tieke standpunt van Bsrlinguer ulerd gecommentarieerd in de
rrNieuue Rotterdamse Courantrr van 15 november 1973.In het beuJUSta commentaar uordt geconcludeerd, dat de Ital-iaanse C.P. rrgeen links blok ui1rr. De
reden daarvan zoekt de NRC-commentator in de gebeurtenissen in ChiIi, in
rr:at hij noemt:rtde mislukking van ALlenders Chileense Volksfront-experimentrt.
HI u,ijst er in dat verband op, dat de Chileense tragedie o.a. in Ita]iË een
intensieve discussíe heeft ontketand over mogelijke paraI1e}1en, met het
9evo1g, dat de Italiaanse C.P. elke strategie veruerpt die haar rrzou isoleren en die zou leiden tot een scheiding tussen arbeiders en middenklasserr.
t ie dit opstel tot dusver aandachtig heelt ge.lezen, za1 begrijpen, dat
ij de kijk van de NRC-commentator op de politiek der Italiaanse bolsjeuJisten in het geheel niet de1en. llij beschouuen het a1s volkomen onjuistr om
eBn politiek, die de p.C.I. Ben kl-eine tuee jaar geleden a1 nastreelde zie de hierboven !Jeerqegeven karakteristiek van Lucio Colletti - tB vBrklaren met behulp van de Chileense staatsgreep van september r73. lLlij zien het
rLr
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veeleer zot dat de Italiaanse

C,p. de gebeurtenissen 1n Chili alleen

maar

heef t qebruikt ( *n dan hog r naar uJij aanstonds zullen zien op een zeer onzindelijke manier ) om een politiek te verdedigen, dÍe z ij a1 lang volgde en

die regelrecht voortspruit uit haar eigen burgerlijk karakter en de specifieke maatschappelijke en politieke verhoudingen in het eigen 1and.
Afgezj.en ervan, dat rrrij het voor belachelijk houden om een uit 1971/'lZ
daterende politiek te verkLarenmeteen historisch feit uit september 1973,
is er nóg een reden, ulaarom er tussen de stellingen van Berlinguer en Chi1Í géén verband valt te construeren ! de ontuikkelingen in dat Zuidamerikaanse land kunnen met de onttrrikkelingen in I talië in het geheel niet uJorden vergeleken, aangezien Chili een land is, uiaaD de b u r g e r t ij k e
revolutie nog altijd niet voltooid is en uraar modern kapitalistische
verhoudingen die Allende juist trachtte te scheppen nog totaal ontbreken 2)"
tJie het Chileenserrvolksfrontrt met een politiek verschijnsel in [rJest-Europa
trtil vergelijken, zaI moeten teruggaan tot de tUd van de revoluties van 1848.
Vanzelfsprekend kunnen er uit Allenders nederlaag uóI bepaalde algemene
lessen ulorden getrokken. Eón ervan is, dat de exponenten van de burgerlijke
omurenteling een ingekankerd urantrouuren koesteren jegens hun proletarische
hulptroepen en uit vrees voor de arbeidersklasse er altijd toe neigen, h65r
machtsontulikkeling zoveel aIs maar mogelijk af te remmen. Het is een 1es,
die Karl lYlarx a1 trok, nadat in juni 1848 de Franse generaal Cavaignac de
Parijse arbeiders had neergesabeld. fvlaar het is niet de 1es, die de Italiaanse C.P. trekt, uanneer zij ten aanzien van de Chileense gebeurtenissen
stel-1ing neemt. Zij zeqL niet: Allende rrlerd verslagen, doordat hU verzuj.mde
de arbeiders te beulapenen en de reactionaire strijdkrachten te ontrrlapenen,
nee zii tljt de va1 van Allende aan de Chileense christendemocraten, die het
frgevaar van rechtsrr zouden hebben onderschat.
De onjuiste interpretatie
der Chileense gebeurtenissen berust geenszins op een gebrek aan inzicht van de Italiaanse C.P. Het is
ure zeiden
het reeds een onzindelijke interpretatÍe,
die met een bepaalde bedoeling
uordt gehanteerd. De Italiaanse C. P. gebruikt de val- van Al-l-ende niet ter
verdediging van een politiek,
die de kracht van de Italiaanse arbeiders
zou kunnen versterken ; zi: zegL niet tot de I taliaanse arbeiders: kijk maar
eens naaD Chili, dan zíe je hoe onbetrourrrbaar de christendemocraten zijn,
neB, zii zeqL tot de christendemocraten: actrepteer ons als bondgenoten tegen een gevaar van rechts.
Alvorens errop te rrrijzen, dat deze redenering nóg onzindelijker is dan
reeds bii een eerste analyse blijkt, moeten rrrij nadrukkelijk opmerken, dat rrrij
de geschilderde houding van de Italiaanse C.P. haar geenszins aIs een ernstige ilf outil aanrekenen. trJie dat doet gaat BD r beuust of onberrlust, van uit
dat de C.p. de arbeidersklasse vertegenuJoordigt en een 'tarbeiderspolitiektt
zoLJ moeten voeren. Dat nu is geenszins het gevaI. De C. P. is een burgerlijke partij, die naar kapitalistische hervormingen streeft.
Als zodanig is
haar streven naar een bondgenootschap met de Democrazis Cristiana volkomen
logiseh en als zodanig is het al even Iogisch, dat zii naar een versterking
ja daar zelfs fel tegen gevan de arbeidersmacht helemaal niet streeft,
kant is. Het is zelfs zo, dat men er de Italiaanse C.P., juist omdat zij een
burgerlijke partij is, geen veruijt van kan maker, d at zij de Chileense gebeurtenissen op hóÉr uijze interpreteert.
Niet in die interpretatie, die van een
a,

2) Z:-e over Allende: trDe kater in
oktober 1973, bJ-z . 4 B.v.

de

volièrett,
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-4niet-proletarische gezichtshoek uit geschiedt, schuilt haar grootste onzindelijkheid, maar in het feit, dat zij haar afkeer van het ook in ItaliË hand
over hand toenemend zelfstandig optreden van de arbeíders verbergt door
van eBn qevaar Itvan rechtsrr te spreken, uaar zij een gevaar van Ilinksrr ol
juister gezegdr een gevaar van de zijde der arbeiders, bedoelt. Zou men, de
verschiLLBn die dat zinloos maken ten spijt, de politiek van de ItaLiaanse
C.P. tóch aan de tot voor kort in Chili bestaande situatie rr:i11en toetsen,
dan moet gezegd uorden, dat de Itali.aanse C.P., op een totaal anderB ujjjze
evBn burgerlijk a1s A11ende, ean soortgelijke politiek voert a1s hij gedaan
heeft.llen zou die politiek aLdus kunnen karakteriseren, dab zij bij de christendamocraten in het qevlij tracht te komen uit angst voor [,Jat de arbeiders

zouden kunnen ondernemen. IYlet andere uoordeni men zou kunnen beuieren, dat
de Italiaanse C.P. de nederlaag van ALlende aangrijpt om mst een trucje de
door haar reeds sinds jaar en dag gevoerde politiek van AlLBnde te propageren. lvlaar het is ons hier slechts om een karakteristiek te dosn en ij herhalen met klem uat urij zopas a1 hebben gezsqd: iedere vergelijking tussen
ItaliË en Ehili is volstrekt onmogelijk!
Een veel leerzamex stukje over de koers der Italiaanse C.P. dan dat
in de N. R. D. troflen uij aan in het ueekblad rrDe Groenerr van 14 november.
De schrijver ervan is niet zo dLraas om de veEklaring arvoor ergens ver buiten Italió te zoeken. lnplaats daarvan vermeldt hij aen aantal feitelijkheden omtrent de politieke situatie .in dat 1and, die ertoe bijdragen op de positie van de C.P.I. een duidelijker licht te rrrerpen.
In de eerste plaats urijst hij er op, dat de Democrazia Cristiana, ofschoon zij - rrteruJille van haar achterbanrr, zou de vroegere secretaris van
de Scheepvaartvereni3ing-Zuid, de heer Backx, zeqgen - oflicieel een akkoord heeft afgeuezen, in uerkelijkheid met de toenaderingspbging van de CP
uJeI degelijk ingenomen is.
In de tueede plaats qeeft hij met enkele volzinnen van de binnen die
Democrazia Cristiana heersende situatie een typering, uaaruit bi.ijktr.dat"
zij nog in geen enkel opzicht enige Í'reiqing vertoont om zich te democratÍseren. Zouel het een al-s het ander draagt er reBds veel toe bij de r,terkelijke betekenis van de CP-politiek te preeiseren. Nog belangr,rekkender echter
zijn de citaten, die I'De Groenerr brengt uit een axtikBl van Giorgio Amendola, de tueede man in de partij, die naar dB pen greep om de stellingBn van
Berlinguer met ijver te verdedigen.
Giorgio AmeBdola is een opportunistische realist. Höch en Pozzoli
schilderden hem in hun uitzending voox de rtHessische Rundfunkrr als de man
uJ

in het partijbBstuur, dÍe zelfs bereid uas - Bn nog altijd is - om de naam
van rrEommunistischerr partij te laten va11en, teruille van een grotere politieke manoeuvreerbaarhe.id. llie van een dergelijke opstelling ksnnis draagt,
zal met des te groter belangste.Iling zijn ziensLJijze vernemen. llij laten het
desbetreffende citaat uit rrDe Groene'r hier onverkort vol-gen:
rrln de heksenjacht der vijftiger jaren kon het zover komen,
dat een anti-communist liever een IongontstBking kr8eg dan de paraplu van een communj-st te accepteren. Nu echter zijn er heeL ueinig mensen dj,e niet a1 te graag uJillen schuilen onder de paraplu
van de communist. Nog nooit zijn communisten zo geËerd en bernind. rr
Betekent dit, dat de niBt-communisten zijn veranderd? Nee! Betekent het,
dan dat de communisten veranderd zijn? Evenmin! Het betekent, dal de nietcommunisten zijn gaan inzien, dat de ltaLiaanse communisten allesbehalve da

-5hoogstgevaarlrjke lieden zijn, uiaarvoor ze tan onrechte door gommigen zo geruime tijd uerden aangezien.
rrDe Groenerr uijet zeer teracht op het belangrijke fBit, dat Amendola
zijn artikel nist in de eigen partijpers publiceerde, maar in het IibBraIe,
te ltlilaan verschijnsndB dagblad rrCorriare delIa Serart. Het zou, zegt rrDe
Groenerr, ueleens kunnen duiden op een zekere sympathie van de meer vooruj-tstrevende industriËle bourgeoisiB in het ItaliaansB noorden voo! de samenuerkingsthese. lvlBn behoeft zieh het rrportretrr van de Italiaanse C.P. door
Höch 6n Pozzoli maar te herinneren, om te beseffen hoezeer [De Groenerr op
het juiste spoor zit. Zij schilderdan hoe stBrk de moderne vleugBl van hÉt
ItaLiaanse kapitalieme (ffnf U.v.) Uli een sociale urapenstilstand en een
rrhuuelijk'r met de C.P. geinteressBerd is.
De Christendemokraten, constatsert rr0e Groenerr, ueten eigenlijk niet
goed raad met de kompromiszoekende PCI; enerzijds meent men, dat de communisten toegeven dat ze nooit de 51fi zullen halen anderzljds is hat ovBrduidelijk dat regeren zonder communj.sten onmogelijk is.
Deze uoorden van I'De Groenerr bsvatten op zichzBlf niets nieubJs. In de
uitzending van de rrHessische Rundfunktr trs!d er a1 op geuezen, dat de Ital-iaanse C.P. zetf {nderdaad niet aan die 51$ geloolt en niettemin, als gevolg van haar sterkli positie toch aI aIs esn mBde-Eegerende partij moet uorden aangemerkt. ltlaar interessant Ís r,iat rrDe Groenerr hierop onmiddellijk voIgBn laat. Het blad geeft dan namelijk ueer de ziensurijze van Amsndola ueer om
hBm vervoLgens opnieuu lettsrlijk aan te halen:
Írlaar de tijd dringt, maant Amendola, men moet tot duidelijke afspraken
komen.0mdat

[i-n geval van noodtJeer, zelfs de paraplu van de communisten

u,e1

sens geBn uitkomst meer kan bieden.rl
Ulj hebben daarevBn Giorgio AmendoLa Ben r e a 1i s t genoemd. Zijn
beeld, uaarin het door de PCI aan de Democrazia Cristiana aangebodsn akkoord vergeleken uiordt met sen, vanuegB het dreigende noodueer ter beschikking gestelde paraplu, is van dat akkoord de meeBt realistischB schildaring die zich denken laat. Het komt er nog slechts op aan nader te definiëren, ujat of Am6ndola ue1 mBt het rrnoodueerrr haeft bEdoBld. Naar onze overtuiging bepaald niet een eventueel van Itrechtsrr dreigend qevaar. Hat is
niet onmogelijk, dat sommigen het zo verstaan hebben en dat Amendola op een
dergelijk misvexstand ook gespeculeerd heeft. Hij zaI zich tegelijkert'rjd 9erealiseerd hebbon, dat de verantuoordelijke }eiders der Democrazia Cristiana hem onmogalijk verkeerd bBgrijpen konden. Die vooraanstaande christendemokraten ueten, dat Amendola, evBnmin a1s zij zolf, voor rachts geen enkele
vraes koestert. Zij ueten maar a1 te goed, hoe de Italiaanse C.P. in nauue
samenuerking juist met de katholieken de door progressievs krachtan voorbereide echtscheidingsuet torpedeerde. De Democrazia Cristiana tLreet evenals
iedBreen, die met de historie van de Italiaanse C.P. vertrourJd is, dat Ita1i.ëts bolsjeuieken alleBn maar de zelflstandige strijd van de arbeiders vrezsn. lJaar de CPI bang voor is, dat zijn de rruilderr stakingen, een herhaling
van de 'rhete herfst'r, Ben sÍtuatie, r,laarbij zij dB greep verliest op da massa en ook in Ita1ië de burgerlijke orde van zaken aan het uiankelBn raakt.
rrHet nood!reerrr, dat is voor de Italiaanse C.P. de rijzende vloed van
het autonome arbeidersoptpBden. !.Jat Amendola tot de burgerlijke ordebeuaarders verkondigt is dit, dat zij, bij het slaan van het kritieke uur zich het
begte kunnen redden ondar de paraplu van het bolsjeuisme.
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Bij dit nummer van rrDaad en Gedachtet? tref t de :-,ezer een pamf 1et aan,
dat handelt over de jongste gebeurtenj-ssen in Chili en dat uerd samengesteld door een aantal Belgische kameraden uit Cent " UJe hebben Ér r om tulee
redenen, graag aan ruillen meeuerken om de daarop af gedrukte vijf stel-lingen
onder de aandacht van onze l-ezers te brengen.
De eerste en voornaamste reden is natuurlijk, dai- ue het voor ieder belangstel-l-ende van betekenis achten om kennis te kunnen nemen van hetgeen
er aan opvattingen in z6 duidelijk geest,vr;ruante groepen Leef t.
De tu-reede reden is, dat LJe het, uat het uJ e z e n van de zaak betreflt, met de j.nhoud van deze vijf stel1-ingen vol-ledig eens zljn. Het standpunt van de desbetreifende Belqen komt in grote lijnen overeen met onze eigen zLensu.rijze, zoa-l-s uJe die kort na de va1 van Allende in frDaad en Gedachterr hebben ureergEgeven. Het is een ziensuïjze, die i/e vrijuel nergens hebben
aangetroffen en die z:-ch scherp onderscheidt van de gebruikelijke opvattingen der traditionel-e rrlinkerziiderr.
Het bovenstaande uaarmee uJe ons i n h e t
a I q e m e e n met
de inhoucj van de Belgische stellingen akkoord verkl-aren uil natuurlijk
allerminst zeegen, dat uJe ook ieder uoord daarvan onderschrijven. f r vaLlen
heel duidelïjk bepaalde verschillen op. Het betreft hier uelisuraar detailzaken, maar ook details hebben hun betekenis" trJe r-'.ri.ll-en daarom nader op ze
ingaan. tLJe geloven, dat uianneer ure dat doen, met de Belgische makkers,
juist vanLrege het f eit dat ze zo dicht bij ons staanr EËn vruchtbare gedachtenurisseling kan ontstaan.
In de eerste stellinq uordt de ttavant-qarde-parti.itt (0, voorhoede-partij)'lheto"ffi(vrijvertaa1d;t-retucrndermj-dde])vanhetsenie1e
bolsjeuisme genoemd. Inderdaad: de voorhoedepartij is bij de bol-sjeuiki van
al-l-e schakeri-ngen het recept voor a1-l-e kualen. [Iaar is het, vragen urij ons
af , uel juist om lret, bol-s jeuisme rtsenielrr te noemen? Is het niet, veeleer
zot dat het bolsjeuisme, verre van seniel- te zijn, z:-ch nog altijd krachtiq
aandient in al- die situaties, uaarin de arbeidersklassÉ, a1s gevolg van de
maatschappelijke ont'.,r-ikkeling, nog niet sterk genoeg is om haar eigen klassemacht te vestigen, maar toch niet geheel genegeerd kan uorden, zodaL een
om de een of andere reden noodzakelijke ofl geuenste staatskapitalistische
economie om een polÍtiek regiem (een politieke bovenbouu) vraagt, dat op
bedriegelijke uijzÉ voorr,,.rendtItin het belang van de arbeiders op te treden?rr
In de tureede stellinq uordt geconstateerd, dat rrin een onderontuikke1d}ancJ=*@o"k1assestrijdUJaSopgestaantl.DatChi1inoga]-toos een onderontuikkeld l-and is, onderschrijven urB. [Ylaar is het ook juist
om de strijd van de Chileense arbeiders rrhoogontrr,t1kke1drr te noemen? 0nder
een hoogonturikkelde kl-assestri.id verstaan uJij een strijd, rrraarbij de arbeiders
zich aL in de radenvorm organi-seren en de f ase, uraarin zij aan de leibanC
van politici
en vakbondsbestuurders lopen achter zich hebben gelaten, a1
uias het desnoods maar tijcielijk. fen dergelijke strljd hebben u,ij in Chili niet
kunnen uraarnemen. De arbeiders beschcuuden Allende noE a1s hun grr:te voorNiet ter verdediging van hun ei-gen strljdor'ganen (netzil
man en hun leider.
raden of het begi.n daarvan, h..:tzij autoncme actiecomitéts, die ruéIUeschouud
trouuJens ook a1 raden in de kiem zijn) vochten zij, maar zi: streden voor het
regiem-Allende en zijn regÈri.ngspro!ram. 0at juist vormde hun zuakte.
zijn urlj het geheel eens. Juist uat daar r,.rordt
wlet de derde stellinq

-7 opgemerkt over de schijn-opposÍtie, die 4!g[ d" produktiemiddelen uil toeeigenen, zogenaamd rrten diensterr van de uitgebuite klasse, ber,tijst ons inziens, dat het bolsjer,risme - zoals u,e hierboven constataerdBn - helaas nog
steeds springlBvend is. 0verigens vragen ue ons ten aanzlen van deze derde
stellinq alleen maar af, uJaarom onze BeLgischB vrienden het Griekse uJoord
rrxanophobiart hebben gebruikt inplaats van de goed-Nederlandsa og goede
Vlaamse uitdrukking rrvreemdeli-ngenhaatrr. lvlaar deze laatste opmerking behelst natuurlijk 9éón j.nhoudelijke kritiek.
In de vierde stellinq uordt met zoveel uoorden gezegd, dat het Chileense proletariaat het partij- en regeringsprogramma van Allende letterliik
ujilde nemen. Dat ondBrstreept, menen uij, nu net precies hetgeen uij zojuist
ten aanzien van de tUeede stelling hebben opqemerkt. Inderdaad, op het moment dat dit gebeurde ulerd de tegenstelling duidelijk tussen de u:oorden en
de reÉ1e inhoud van AIlenders bBUind. Dat de arbeiders en boersn toen voor
zichzelf begonnen te handelen, houden uie voor juist. af ze 6ók voor zichzelf begonnen te sELgI is iets rLlat rLre betuijfelen. Het hangt er van af,
trlat of de Belgische vrienden daarmee preciss bedoelen. ALs ze daarmee urilIen uitdrukken, dat de Chileense arbsÍders zich de tegenst elling tussen
hun eigen belangen en die van het AlIende-beuind beuust u:aren, dan ondetschrijven r,l ij dat niet. Het is zeer uel mogelijk - ons ontbreekt het fleitenmateriaal om dat volledig te kunnen beoordelen - dat de dive!se eomitórs
in de flabrÍeken en op het land een rtraden-tendensrr hadden indien men ze
projecteert tegen onze, uresterse ervaring. Ivlaar uij menen, dat men met dat
soort projBcties uiterst behoedzaam moet zijn, aangezien de grote verschillen j.n ontr,rikkeling tussen het modern-kapitalistische uJBsten en de derde
usreld van Latijns-Amerika er geen solide basis aan geven. Vandaar ook, dat
uij beèuijfelen of de onderdrukten in ChÍ1i inderdaad begrepBn, zoals de Be1gische kameraden betogenl I'dat de produktie kon draaien zonder staats- of
vakbondsr bijstandr rr. Naar ons gevoel uaren de Chileense arbeiders aan een
dergelijk besef nog niet toe. Daarom handhaven uij ook in dit opzicht hetgeen urlj over stelllnq 2 hBbben opgemerkt. 1
Van stellÍnq vijf onderschrijven uje de eBrste zinnen gBheBl en aL. Ten
aanzien van hetgeen er op volgt vinden ue, dat het teveel het karakter van
een rireceptrt, van een rraanbevelingrr draagt. Het is volkomen juist, dat de
urildB stakinqen in het u:esten en het klemend vÉrzet in hat oostblok fundamBnten voor eBn nieuuJe uiereld in zich Cragen. lvlaar ulie te kennen geef t trlat
daarmee gebeuren goe'! loopt ons inziens het gevaar in dezelfde positie aIs
aLla voorhoede-part,ijen of voorhoede-groepen te gBrakBn, dÍe ook voortdurend maar rru.iijze Iessenrr aan de arbeiders uitdelen en luidkeels verkondigen
uat of de arbeiders moeten doen. Niat om recepten gaat het, maar om het
blootleggen van de ulerkalijke betekenis van het arbeidershandelen als basis
voor èen ai gemene discussie.
lYlaar zoals qezegdt dit alles i" - gfll-,uls voor urat de vijf stellingen
over Chili betreft - een detailkritiek. 0e kijk van onze Belgische makkers
op de rrderde uereldrr, hun opvatting, dat daar nergans, maar dan ook nergens
van arbeidarsmacht (en dus van soci.atisme) sprake is, komt, evBnals hun beoordeling van het Allende-beurind, 9ehee1 overaen met onze visie.
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Kort geleden uoonde ik met een van mijn makkers uit de groep rtDaad en
Gedachterr een vergadering bij, d1e bele9d !Jas om van gedachten te uisselen
over de prob.Iemen die zich voordoen bij een communisLj-sche produktie en distributie. In de Ioop van dB discussie hoorde ik hem de opvatting verdedigen, dat ín een samenleving, tLlaarin niet langer - zoals in het kapitalisme
- de u a a r d e van de uaar arbeidskracht de maatstaf der consumptie
zou zijn, maar het m a a t s c h a p p e 1ij k g e m i d d e 1d e a r b e j. d s u u r,
niettemin ín zeer bijzondere gevallen van die maatstal
diende te ilorden af geu.reken.
ALs voorbeeld noemde hij o.a. de mijnrr,erkers, die uj-termate zuaar uerk
verrÍchten. Zou - daar liep als ik het goed begrepen heb, zijn redenering
op uit - de maatstaf van het maatschappeJ.ijk gemiddelde arbeidsuur óók voor
hen uorden gehanteerd, dan zou dat een miskenning van hun bijzondere arbeidsomstandigheden inhouden. Er zou derhalve ten opzichte van hen een onrechtvaardighe.id uorden Eeplee9d.

De oplossing, dat uil zeggen de opheffling van die onrechtvaardigheÍd,
za9 hij in de mogelijkheid om b.v. drie uur arbeid door hen verricht, gelijk
te stellen met, pak r,regr UjI uur arbeid van een andere categorie.
Ter sprake kuram ook de arbeid van bijvoorbeel.d een chirurg, dj.e dermate inspannend kan zijn, dat zo'n man om uat te noemen niet meer dan é6n of
hooguit tuee operaties per dag kan verriDhten, zodat ook voor hóm een dergelrjke 'raf spraakrr diende te u4rden gemaakt a.l-s voor de mijnuerker.
A1 tijdens de discussie hËb ik be kennen geqeven, dat ik mij met deze
kijk op de problemen van een communistische consumptie niet veren.igen kon.
De tijd ontbrak om er tijdens de vergaderj.ng dieper op in te gaan. ,IUn vriend
en ik zijn er na aflloop der bijeenkomst onder etkaar op teruggekomen.
Ik heb toen uiteengezet, dat ik een 'i op Ios s i ngIt aLs door hem aangegeven nj.Bt kon accepteren, omdat daarmee volgens mij in de uJereld der vrije en
gelijke producent/an via een achterdeux uJeer de ongelijkheid zou uoxdBn geïntroduceerd.
Mijn makker betu,istte daÈ met het arqument, dat hem volstrekt niet zoiets als de rrprestatÍe-beloning" van het kapitalisme voor ogen zuleefde en
dat ik vooral niet uit het oog moest verLiezen, dat de vaststellj.ng:
zoveel uur van de ene categorie = zoveel uur van de andere cat,egorie
n i e t - zoals onder hei staatskapitalisme met Bconomische groothsden het
gaval is - door eBn rropperste economÍsche raadrt of door een rrrodert directeur zou geschieden, maar door da arbeidersraad van het betrokken bedrijf
dan uel de raden van de betrokken bedrijf stak, dus door de producenten zé1f.
Ik heb over zijn argumentatie nagedacht, maar ik raakte er, hoe langer
ik nadacht, hoe langer hoe minder van overtuigd. Ik za), hier proberen dui-

delijk te

maken uaarom.

lJitgangspunt bij mijn ziensurijze - ik geef toe, dat ik dit bij de eerste
onderlinqe qedachtenuisselinq onvoldoende heb beklemtoond - is iets dat

-9ook mijn vriend mij niet zal tegensprekan, te ueten het feit, dat produktj-e,
distributie en consumptie elkaars vormen tr:ederkerig bepalen. Dat betekent,
dat bij een kapi.talistische vorm van de produktiB onverbrekelijk een kapita]istische distpibutievorm bshoort en een kapitalisti-sche vorm van de consumptie. omgekBerd zit aan een communistische produktievorm een communisti.sche distributie en een communistische vorm van cohsumptie vast.
De uederzijdse verschillen van opvatting treden pas aan de da9 bij nadere beschouuinq. wlijn vrj-end en ik zijn hBt ongetuijfeld nog vo]ledig met e1kaar eens aIs ik ste1, dat urie aan het produkti.Bpxoces dee]neemt aLs een
loonarbeider, ook als loonarbeider deelneemt aan de consumptie: urie loonarbeider is ontvangt van de maatschappij ter eonsumptie zoveel goBderen terug als overeenkomt met de tr;aarde van zijn arbeidskracht 1). Maar onderschrijft mijn vriBnd ó6k, aat vrije en gelijke producenten - vanurBge de maatÈ
schappelijkB samBnhang tussen produktie en consumpt,iE - op gelijke uijze consumeran moeten? A1s hij mij bevestigend zou antuoorden, dan uaag ik het niettemin dat op grond van zijn hierboven ureergegeven uiteenzettingen te betu:ijfe1en.Ik geloof, dat hI dit 'rop gelijke {j3g sonsumerenrr ueruart met een consumptierrrijze, traarbij de producenten _av_g_!_Ve-g.l krijgen. Volguns mij kan daarvan
qeen sprake zijn, omdat uje nu eei-rmaa1 te maken hebben, n i e t met Ben
communistische produktie zoals die naar beLi.even zou kunnen uorden uitgedacht, maar met een communistische produktie zoals die zich, als gevolg
van de kf assestxijd van de arbeiders, uit de huidiqe samenleving ontutikkelt.
Ik zal daarop aanstonds nader terugkomen na eerst een paar fundamentBla zaken te hebben belicht,
Het kardinale punt is namelijk, dat dB producentBn slechts dan uraarlijk
vrij en 9e1ijk zijn, indien niet langap de uaarde hunner arbeidskracht hun
aandeel in het totale maatschappel'rjk produkt bepaalt, doch hun axbeidstijd 2). Voor vrije en gelijke producenten uiordt doox hun (hoeveelheid) arbeid tegBlijk hun verhouding tot het maatschappeJijk produkt bepaald. De arbeid is voor hen de maatstaf der consug!!g, aangezien zii a1lBen op die uijVJiAtr de maatschapoelijke produktie ku-iïEnlreiden en beheren.
Immers: het beschikkingsrecht over de produkten, uaarom het begonnen
is en dat (als rniddel daartoe) het beschikkingsrecht over de produktiemiddelen voorop ste1t, kunnen de producenten noch individueel, noch ui]1ekeurig uitoefenen. Een gemeenschappelijke beschikking over het produktie-appaxaat is slechts mogelijk indien de produktie bij gemeenschappelUk beheer verloopt volgens algemeen geldende regels, die voor a1 het maatschappelijk handelen de basis vBrmen.
Pas ulanneer er voor aLle producenten gelijke produktieregels uorden geschapen uorden de producenten tot qeLiike producenten. Het maken van bindende regels voor de hele produktie, en niet bUvoorbeald alleen voor LIP ol
voor de schoenFabriek in Fakenham, is de u.rezenlijke taak van de proletarische revolutie. De qeliikheiC blijkt aldus qeen rrethischrr en geen rrmorBelrl
begrip, maax Ben economische categorie.
De eccnomische gelijkheid veronderstelt, dat er een aLgemeen geIdBnde,
vqs!e maatstaf is doorgevoerd, uraarnaar afle berekeningen bij produktie én
dtstrtb;ti"l;onsumptià) zich voltrekken. De algemeen gefdande, vaste maF

1) Ik zie er hier cerlial-ve ven ai, iat ,je prijs van de arLreidskracht lang
niet aJ-tijC met de u-raarde daarvan overeenkomt. Dat is een probl-eem apart, dat voor de kr.restie uJaar het hier om Eaat buiten beschourrring
kan bl ijv en .

- 10 maatstaf is, dat a1le bedrijfsorganisatiss berekenen hoaveel arbeidstijd ze
in de produktie hebben gestoken en daarmee be::ekenen vcor hoeveef arbeidstijd ze uJeer aan grondstoffen, etc. kunnen opnemen 3).
lLJat 9e1dt voor de produktie en de consufirptie (van grondstoffen) door
bedrijven, qeLdt ook voor de individuele produktie en consumptie. De gelijke
vooruaarden voor de individuele consumptie zijn slechts in de gelijke maatstaf voor de consumptie te vinden. ZoaLs het individuele arbeidsuur de
maatstaf is voor de indivÍdue1e arb Bi d, zo is het individu eI e arbeidsuur
tevens de maatstaf voor de individuele consumptie. Daarmee is ook de consumptie maatschappeLijk geregeld on beueegt ze zích in volkomen SJ_acte banen.

Het doorvoeren van de sociale revolutie - qéén politiek, maar een sociaal proces - is in u.,ezen niets anders dan het doorvoeren van de maatstaf
van het maatschappelÍjk gemiddelde arbBidsuur in het qghele economische Ieven. Het dient, als maatstaf voor de produktie en teqeliik als maatstaF voor
het recht der producenten op het maatschappelijk produkt. D6t is het geheim
van de communistischa volkshuishouding. l!i1 de individuele arbeidstÍjd de
maatstaf zijn voor het indlvidueel te consumeren produkt, dan moet de hoeveelheid der produkten noodzakelijkeruijze aan dezelfde maat uorden gemeten,
en omqekeerd

!

lJaarmee ue hiBr te maken hebben, is een communistische samenleving,
niet zoals ze zich op haar eigen grondslagen heeflt ontuJikkeld, doch integendee1, zoals zB uit de kapitalistische maatschappij geboren u,ordt, een samenfevj-ng dBrhaIve, die in a1Le opzichten, economj-sch, zsdelijk, qeestBlijk,
nog bBhept is met de kenmerken van de oude maatschappij uJaaxuit zij is geboren. Dienovereenkomstig krijgt de producent exact terug uat hij haar geeft.
Hij krijqt van de samenLeving een aanuijzing, dat hij zo en zoveef arbeid geleverd heeft Bn onttrekt met deze aanrrrijzing zoveel aan de maatEchappelijke
voorraad consumptiemiddelen aIs evenveel arbeid kost. Dezelfde hoeveelheid
arbeid, die hij de samenlevj-ng in de een ofl andere vorm gegeven heeflt, krijqt
hij in andere vorm terug. Kennefjk heerst hier hetzelfde beginsel dat ds uJarenruil regelt, inzover deze de ruj-1 van gelijkrrraardige grootheden is. Inhoud en vorm zijn veranderd, daar onder de qeuijzigde omstandighedBn niemand
iets geven kan behalve zijn arbeid en anderzijCs niets in heÈ bezit van individuen kan overqaan, behalve consumptiegoederBn. lJat de verdeling der consumptiBgoederen onder de individuele producenten betreft? hier heerst hetzelfde princj-pe aIs bij de ruil van urarBnequivaLentBn. Er rrrordt onverschillig uelke hoeveelrhBid arbeid in de ene vorm tegen evenveef arbeid j.n een
andete vorm geruild. UJat de producenten ontvangen staat in verhouding tot
de door hen geleverde arbeid. Zij zijn in die zin aan elkaar qelijk, dat aan

dezelfde maatstaf van de arbeid ulordt gerneten.
Dat meten aan dezellde maatstaf (met hat maatschappelijk gamiddelde arbeidsuur a1s basis) leidt onvermijdelijk tot onrechtvaardigheden. En dat niet
slechts omdat het hanteren van een maatstaf betekent, dat de indivj.duele
verschil]en in de behoeften u:orden gehanteBrd, maar ook om andere redenen,
die in de verschi.l-1en tussen de diverse soorten van axbeid zijn gelegen. Ik
hoef ze hier niet op te noemen. De makker met u.rie j.k hier polemiseer heeft
ze nauLJkeurig onderkend. Ivlaar hij vergist zich aIs hij meent, dat de plooien
op de door hBm aanbevol-en u:ijze kunnen ulorden gladgestreken. U,ant zolang
niet de arbeid de maatstaf der consumpties is, zolang is er een rrloont',
het moge hoog of laag zijn en zolang de arbeid niet de maatstaf voor de cons'Jmpties is,
g een
i s e r
direct
verband
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goederenrijkdom
sen
de
voortgebrachte
e n d i t 1o o n. Daaron berust, uaar een dergelijke toesÈand heerst,
de verdeling der goederen bij rrhogere instantiesrr.Is de arbeids!!! de maatstaf voor de individuele consumptie, dan betekent dat, dat de loonarbeid
is afgeschaft en dat er g6én meertrtaardevorming plaats heeft. Er zijn geen
rrhogere instantiesrr nodiq om het rrvolksinkomen'r te verdelen.
Het gelijke recht op aen bepaalde hoeveeLheÍd maatschappelijke goederen
bij gelijke (in ti.ja gemeten) hoeveelheid arbeid berust niet op de rtrechtvaardÍgheidtt, maar dó5rop, dat alLeen op deze uijze de arbeiders zeggenschap in
het bedrijfsleven kunnen uitoefenen. 0p de basis van een rronrechtvaardigheidrr derhalve begj.nt dÉ communistische maatschappij zich te ontuikkelen,
tot ze het stadium heeft bereikt van3 ieder naax zijn vsrmoqen, isder naar
zijn behoefte. In ddt staciium is de arbeidstijd n i B t langer de maatstaf
der individuele consumptie.
lljat mijn vriend a1s rroplossingrr voorstelt is een economische onmogelijkheid. Zijn antuoord, dat het de arbeiders z,é!f ziin, die - bijvoorbeeld drie uur van een mijnuerker gelijk stellen aan bijvoorbeeld vijf uur van een
timmernran, is daarom geen oplossing, aangezien het een onmogelijkheid is,
aangezien bij een dergelijke vergelijking van tr,:ee (in tijd gemetan) hoeveelheden arbeid, die krrtalitatief verschillen, beide tijdhoeveelheden, om met eIkaar in het reinB gebracht te uorden, beide aan een bepaaLde maatstaf zouden
moeten uorden gemeten, die niet de tijd is in dit geva1, omdat het jui.st
om de vergelijking van tuee verschillende g$glg§l!]glg gaat. Dat nu kan
niet, omdat de tijd het enige is, uraaraan d" grb"i! kan uorden gemeten. En
dat is nu de hele mop.
2)
-\
3)

Ik zie tsrr qemakshalve, van af , hier en ool< verdErop in deze beschouuing tel-kens ureer met, nadruk te herhalen, dat het natuurlijk gaat om
de maatschappelijk gemiddeld noodzakelljke arbeidstijd.
Zuiver teruj-11-e van de eenvoud van het betoog l-aat ik hier geheel en
a1 buiten beschouuing, dat er vanzel-fs$rekend ook in een communistische samenlevinq een deel- van het maatschappelijk produkt gereserveerd moet ulorden voor verbetering van het produktie-apparaat en ten
behoeve van voorz:-eningen ten algemenen nutte. Ik kan dat gerust
doen. Daarover bestaan er tussen mijn vr j-end en mij geen verschill-en.
Cajo.

AntuJoord

aanCa

J

Hoezeer het misschien ook te betreuren is, ook in een socialistj.sche
maatschappij (dus een maatschappij zonder bevoorrechÈing) zu.11en ar uerkzaamheden zijn, die extra zuaar of bijzonder onaantrekkelijk zijn. En toch zuLlBn
die uerkzaamheden moeten uorden verricht. SteI u voor en bedrijf of bedrijf stak, uaar het ulerk extra zuaar of bijzonder onaantrBkkelijk is. Door de
vrUe keus van arbeid (in een socialistj-sche samenleving is ten enBnmale iedrLiang uitgesloten) krijqt zorn bedrijf of bedxjjflstak te kampen mat eBn
tekort aan u,rerkkrachten uraardoor de produktie stagneert. iJat kan de gemeenschap in eerste instantie anders doen dan de producenten op te uJekkan dit
bedrijf of bedrijfstak uJeer voldoende te bemannen? Doch ulanneer deze opLriek-
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king zonder resuLtaat blijf t? at te cioen, uannaer het uerkerstekort blijft
en misschien uiel steeds groter uordt?
Ik meen dat dit probleem is op te lossen door de u;erkers in zorn bedrijfl of bedrijfstak kortex te laten uerken. l/ordt er in het algemeen 40 uur
per ueek geuerkt, .l-aat daar dan 30 uur per uieek urexkBn, doeh qBef de uerkers [,Je1 een beuijs voor 40 uur arbeid. De kortere arbeidstijd compenseert
dan de extra inspanning of de bijzondere onaantrekkelijkhoid.
Hier kom ik echter in conflict met Cajo, die vindt dat sr dan geen
sprake meer is van het gemÍddelde maatschappelijk arbeidsuur als rekeneenheid. Volgens hem haal je dan in een gemeenschap van vrije en gelijke producenten de ongelijkheid via een achterdeur t:eer binnen. De arbeid zou dan
niet meer de maatstafl der consumptie zijn. Er zou dan ueer gesproken kunnen
uorden van rrloonrr en de verdeling der goederen zou ueer moeten berusten bij
rrhogere instanties".
Natuurlijk ben ik het met hem eens, dat de arbeid de maatstaf der consumptie zal zijn, omdat alleen op die uijze de uerl<ers zé7f de maatschappelijke produktie kunnen leiden en behexen. lYlaar ik meen, dat de door mij geiu d"
noemde methode daarmee niet in strijd is. Natuurlijk, !LIe!_rlgsrr=!
arbeidstijd de maatstaf der consumpt.ie. Oat uitzonderingen daarop niet mogelijk zouden zijn, zonder dat de ongelijkheid via een achterdeur uleer uordt
binnengehaaLd, is iets uaarvan Cajo mij volstrekt niet heeft kunnen overtuigen. Ik kom daar straks nog op terug.
Natuurlijk kan een bedrijf alleen maar de kostprijs aan arbeidstijd van
een produkt berekenen, uanneer daarin a1le uren zijn veruerkt aan aFschrijving van machines Bn gebouuen, aan arbeidstijd van de grondstoffen en aan
arbeidstijd van de producenten in het bedrijf . Ívlisschien heb ik urel iets vergeten, maar dat is niet belangrijk voor mijn betoog. oat alles nu mo6t er in
veruerkt uordsn om de exacte prijs van het produkt tB kunnen vaststellen.
Ja, zegt Cajo, maar dat kan niet, uanneer een bedrijf bijvoorbeeld qrondstoffen heeflt gekreqen, uaarin maar 30 uren zijn vefu,Brkt, doch dia zijn doorgBgeven voor 40 uDen. VolgBns rí ij echter is dat zeer uB.L mogelijk. Laten ure
aIs voorbeeld maar ueer de mijnuarker nemenr SteI dat een ton kolen 30 9emiddelde maatschappelijk noodzakelijke arbej-dsuren bevat, die echter uorden
doorberekend voor 40 uren, vanuege de korterB uerktiid der mijnuerkers. Betrekt nu een bedrijf een ton kolen, dan verrekent hij daarvoor 40 uren in de
produkten. Het enige uat er dan gebeurt is, dat de producenten in het al,qemeen aLs het uare iets van hun arbeidstijd afstaan ten behoeve van de mijniEïÏEï". Nou en?'Ik zie niet in uaarom dat dB arbeidstijd a1s maatstaf voor
de consumptie onmogelijk zou maken . En hoe ajo dat dan ueer trloonrr kan noemen, uaarbij rrhogere instantiesrr nodig ziin om de hoogte van dat rrloonrr te
bepalen ofuel voor de verdeling der goederen moeten zorgen, is mrj een raadse1. Er is dan al-1een een I'regelingrr getroffen. Niet door een rrhogere Ínstantierr, maar door de Centrale Produktieraad, het centrale orgaan van het
LJerkerscolfecti.ef. Ívlet rrloonrr, met de koop en verkoop van arbeidskracht
heeft dat niets, maar dan ook niets te maken.
l.rJ

C

lvlaar, zegl Cajo, all-een de arbeidst,ijd kan de maatstaf der consumptie
zun en uranneer je daarop uitzonderi ngen gaat maken, dan haal je de ongelijkheid via een achterdeur uieer binnen "
Natuurlijk, in het al-qemeen zaI de arbeidstijd de maatstaÍ' der consumptie zijn. Uie niet u.rerkt zal niet eten en rr.iie niets geef t aan de gemeenschap
zal niets aan de gemeenschap kunnen onttrekken. A1leen uat men aan arbeidsr ijd aan de gemeenschap heeft gegevet, zal- men in de vorm van producten u,eer aan
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de gemeenschap kunnen onttre
zieken, de invaliden, dÉ bej
maar op, nÍet aan de hongerd
de gemeenschap, kunnen niets

redig deel der geproduceerde
rrregelingrr getroffen. Niet
traLe Raden. lJant niet allee
deel van h,et maatschappelijk
tering en/of uitbreiding van
ten algemene nutte za1 dat h
een noot opmerkt. Daarvoor i
hun arbeidsuren (dus van de
een rrsociaal f ondstt (ik r,reet
voor a.L die mensen, diË niet
ten daarvoor moeten afstaan?
die door de Centrale Raden u

dat ue de
e studerenden, de kunstenaars en noam
n prijsgeven. Zij allen gevsn nj-ets aan
aar hebben uJel het reeht op een aven. Voor aI deze mensen urordt ook een
rrhogere instantierr, maar door de Cenin een socialistische maatschappij een
oeten ulorden gereserveerd voor verbeuktieapparaat, ook voor voorzieningen
moeten zijn, zoals ook Cajo terecht in
ig, dat alIe producenten 6en deeL van
vervaardigde produkten) afstaan aan
er rrroord), !Jaaruit tevens uJordt geput
erken. Hoeveel nu zullEn de producenij za1 ook dit ueer een rrregelingrr zijn
offlen en niet door een rihogere instankJ-opt a1Iemaa1. Behalve dan

lJelnu, ik zte geen principieel verschil t,ussen een ttregelingrr, u.laarbij
de producenten een deel- van hun arbeidstijd afstaan ten behoeve van bijvoorbeeld die mensen, die door een lichamelijke of geestelijke harrdicap slechts
in st,aat zijn een zeet beperkt aarrtal uren te uerken en een ttregelingrt,
uaarbij de producenten een deel van hun arbeidstijd afst,aan ten behoeve van
die mensen, die extra zuJare of bijzonder onaantrekkelÍjke arbeid moeten verrichten. \k zte niet in, uJaarom dat het principe van het arbeidsuur al-s rekeneenheid zau aantasten"
lvlijn laatste bezuaar tegen het betoog van Cajo is, dat het geen alternatj-ef biedt,. Hij geeft toe, dat het, een rronrechtvaardiqheidrr is, dat een
bepaal-de groep mensen extra zurare arbeid of bijzonder onaantrekkelijk urerk
moet verrichten. Dat moeten LJe volgens hem dan maar accepteren, u,rant "op de
basis van een tonrechtvaardigheid I derhalve begint de communistische maatschappij zich te ontuikkelEfl.rr Tot troost biedt hij ons echter de hemel van
de ideal-e maatschappij: geven naar krachten, nemen naar behoefte. Hoe uJe
echter ooit '?naar behoefltett zull-en kunnen nemen, uanneer door de rronrechtvaardigheidrr in bepaalde sectoren de produktie stagneett, daarop geeft Cajo geen antuoord. fn dat is juist het probleem uraarom het mij ging.
Trouurens, tegen die rronrechtvaardiqheidrr heb ik niet alleen praktische bezuaren vanurege de mogei.i.;kheid van stagnering van de produktie, maar
ik heb er ook ef frische bezuaren tegen. l1lisschien is dat niet gepast voor
een rruetenschappelijke socialistrr,
maar het is nu eenmaal zo. Voor mij als
arbeider is de strijd tegen onrechtvaardigheid niet l-os te maken van mijn
opvattingen "
Res+- mij nog slechts de oprnerking, Cat ik mij er zeer ue.l van beuust
ben, dat ik niet volledig zie, hoe de door mij genoemde mett-rode van kortere
arbeidstijd voor extra zurare of bijzonder onaantrekkelijke arbeid in de praktijk zaL uerken. A1s het eenrqaal zo ver is zul-1en ue de praktíjk moeten 1aten uitmaken rr.relke beroepen kortere uerktijden zullen hebben. En of het ulel
doorvoerbaar is? Ik dacht van ue-l , maar heb daaromtrent natuurlijk geen zekerheden. En uellicht brengt de praktijk veel beIere t'oplossingentt aan het
1icht. lvlaar daarover ging de discussie van Ca jo niet,. Die ging alleen over
het principe en daarop meen ik te irebben geantuoord.
Jaap.
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0m het maar meteen te zeggen: de documentaire ovar de strijd van de
LIP-arbeiders in de Franse stad Basangon, die de KR0 op di.nsdag 13 november op de beeldbuis braeht, j-s ons bijzonder tegengevaLlen. Dat heeft niet
gel Bgen aan de opzet. Evenals rrVolkskrantrr-tv-criticus Jan Bank, hebben ue
het een zinnige gedachte gevonden om - uat kennelijk de bedosling ulas - de
opnamen te voorzíen van Ben NederLands commentaar, dat beoogde de getoonde
beelden trte v ertalen naar 1!ederlands e verhoudingenrr, een vertaling, die er
mogelijk toe zou kunnen bijdragen de a 1q e m e n e, ook elders spelende
facetten een speciaal accent te qeven.
Dat van die opzet bitter ueinig terecht zou komen, is iets dat ue eigenlijk a1 van te voren vreesden. Voor dat Nederlandse commentaar toch had
samenstel.ler Frans !Jijsen zijn keuze Iaten va11en op, zoals de omschrijving
in het omroepblad luidde, rrCrie voormaliqe ENKA-bezettersrr. Dat uas een
tlat vage omschrijving, ,.r;aarachter zich verschillende dÍngen konden verbergen. Ging het om drie rrgeuroner', uillekeuri-g gekozen arbeiders? 0f ging het
om drj-e vertroutr;enslieden/kaderleden van de vakbeueging? Oe vraag LJas niBt
zonder betekenis omdat men al- naar gelang van het een ofl het ander een totaal verschillende interpretatie kon veruachten. De vraag uras des te belangrijker, omdat de strijd van de LIP-arbeiders vcrmen heeft aangenomBn,
die in niet geringe mate afuijken van de traditionele vakbondsactie en dià
er dan ook prompt toe geleid hebben, dat de toporganen van dB tuJee Eetrokken centxa.Les in Farijs, in de affaire LIp duidelijk een ander - véó1 gerBserveerder - standpunt hebben ingsnomen dan bijvoorbeeld de plaatselijke bestuurders of de gedelegeerden van de bonden binnen het bedrijf zelf. Juist
dus de vraaq in hoeverre die beoordelinqsverschillen de diverse plaatselijka vakbeuegingsmensen of r,-rel de actievoerende arbeiders zó1fl, al dan niet
tot beuustzijn zijn gekomen, alsmede de vraag r:lat daaruj.t valt te ccncluderen
voor de toekomstige verhoudlng tussen de vakbeureging en haar achterban, zijn
de belangrijkste vragen, die men zich met betrekking tot de aflfairs-LIP kan
ste11en. 0m dezB tB kunnen steflen echter, moet man de verschj-lLen natuurlijk uré1 !Ëzien hebben. Uat valt nu eerder te veDuraehten: dat geuone bedrijfsarbeiders, die dagelUks, in alle moderne industrielanden, op die verschillen u:orden gedrukt, ze opmerken of dat vertroulJBnslj-eden, sterk bevangen in de vakbondstraditie en de vakbondsmythe, ze zullen u:aarnemen? D6t
is iets, uat naar onze mening Frans lLJijsen zich t,och zou hBbben moeten afvragen alvorens zijn commentatoren uit te kíezen. Gesteld dan, dat hij zoiBts
vanuit zijn bijzondere positis in de samenleving, zou hebben k u n n e n
doen. Dat Laatste bettr:ijfelen ue. LJant het komt maar hoogst zelden voor,dat
mensen, die a1s uerknemer niet aan den lijve het arbeidersvijandiqe optreden
van de vakbeuieging Érvaren, oog hebben voor dit probleem. lYlet andere uooxden: er va.It Fr3ns l.:Jijsen nauuelijks iets te veru:ijten. [v]aar daarmee is het
bij zijn reprotage geleverde conmenbaar - kennelijk van drie vakbondskaderleden afkomstig - natuurlijk niet minder s.lecht.
5]echt is in dit verband niet eens de juiste uitdrukkinq. Het uas erbarmelijk en stumperig, vlak en totaal nletszeggend. A1 vrijuJel direct in het
begin kuam aan het licht, dat de drie ENKA-mensen van hetgeen zich in Besanqon heeft afgespeeld totaal niet op de hoogte uraren. Toen op het scherm
enkele beelden uerden vertoond van hetgeen et zoàI gebeurde in de school,
die door het gemeentebestuur van BesanQon ter beschikking van de stakeDs

i5
uJerd gestel-d, verklaarde

een der commentatoren, dat naar zijn mening, rrde
LIp-arbeiders beter in de fabriek hadden kunnen blijven om d6é,r de produktie ter hand te nBtïEhrr. De rnan scheen er tot661 onkundig van, dat dit nu
net precies datgene uas, ,r.lat de L ip-arbeiders ook gedaan hadden tot op het
moment, dat ze door de Franse oproerpolitie uit de door hen bezette fabriek ulerden ver jaagd.
Van een werkelijkerrvÈrtalingtrder
Franse situatie in Nederlandse verhoudingen ku.lam praktisch niets terecht. Toen het i nteressant begon te urorden op het moment bijvoorbeeld, uraarop de sabotage van de strijd door een
vertegenLJoordiger van het communistische vakverbond D " G. T " duidelijk zichtbaar uerd gemaakt, dan ruei op het moment, dat men de vraag zou hebben kunnen sle11en, u.rie de dienst uitmaakten, vakbondsgedelegeerden of de plenaire vergadering van de sLal<ers en vergelijkingen te trekken vielen met situaties die zich bij acties in Nlederland hebben voorgedaan zuregen de commentatoren in al-1e tal-en. f r zou aanieiding genoeg geueest zijn om er op te
uijzetr, dat bolsjeuisten
in de dagen bi.jvoorbeeld, dat er hier zoÍets als de
E.V.C. bestond op precies clezelfde uijze ("n om soortgelijke redenen) een
spaak in het uiel trachiten te steken. Er zou ook aanl-eiding geueest zijn
om nu eens te filosoferen over de vraag in hoeverre de plaatselijke vertegenuioordiqers van de vaikcen'l-rafe CFDT, die z:-ch r,.re1 strijdbaar hebben
opgesteld, vergel-eken kunnen uorden, hetz'ij met zaqenaamde ftkritische vakbondsbestuurdersrt in triederland, hetzij met Een Arie Groenevel-t ofl een Piet
Brussel. ilaar niets van cjat a.l1es. De mogBlijkl-ieid van dei:ge1ijke, al-l-eszins
actuel-e en belanguekkende beschouuingen r otrtging [ret cDmmentaar leverend
drietal- ten enemal-e. Inplaats daarvan vernam rnen herhaaldelijk uit hun
mond, dat zerfveei beilcndering voor de Lip-arbeiders koesterden, omdat ze
het al maanCenlan-o hadden volgehouden en de ENKA-bezetter-s in een actie
van nauuJelijl<s vijf dagen ervaren hadden hoe zuraar zot n actie r.rel ist?. Een
uraarheid als een koe, die de t^:ijkers natuurlijk zel-f ook best hadden kunnen
bedenken en die daarorn gerust achterueqe [rad kunnen bIljven. Bovendierr heb[:en dat soort banaliteiten met een werkelijker toelichting
of verk]aring
niets te maken.
t-iet moet gezegd uorden, dat cameraman Fred Brinkman beter u,lerk l-everde dan de commentatoren. l.rJe hadden bijvoorbeeld veel beuondering ervoor,
dat hij in staat bLeek zul-ke goede opnarnen te present,eren van het ingrijpen
door de oproer-politie"
[Iaar ook op de fi]mdocumentatie a1s zodanig hebben
uJe veel kritiek.
Er ontbraken bijvoorbeeld opnamen uit, de begintijd van de
actie. De kijker 'bl-eef er zodcende onkundig van, dat er aan de bezetting en
het in eigen beheer nemen der produkt,ie, stakingsacties voorafgingen; dat,
bij die stakingsacties directieLeden gevanQen uierden gehouden (opgesl-oten
Ín het directÍekantoor) en dat ook dóérbil cle politie massaal ingr€epr zodat er in totaal niet
t ur e e, maar d r i e operaties van de politie
zijn geuleest. Beel-den t.ij-t de tijd, dat er i n de f abriek horloges ulerden
Qeproduceerd of beelden van de verkocp ciaervan, ontbraken vri juel geheel.
De interessante mogelijkheici (ons bekend cloor het kijken naar éndere filmreportages ouer Lip) om fragmenten te tonen van intervieus rnet vakbondsgedelegeerden op
ver$chile'nde
tÍjdstippen
zodat
de kijker zétf zou kunnen vaststellen hoe de vakbeueging aanvankelijk totaal
andere meningen over L-ïp verkondigde dan l-ater
is onbenut gelaten. Tenslotte gi.ngen de l-aatste beelden van de Cocumentaire een intervieu rnet
een rrLIp-vertegenurDordiqerft j.n het een of andere Parijse kantoor volledig
de misb in, aanEezrert de betrokkene, kenneli.jk een vakbondsgedelegeerde,
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die vór van BesanEon en dicht bij zijn Parijse opperbazen qeen bek durfde opendoen, in het gehsBl nj-ets LJist te zeggen. Zijn zuiï9en moest ulorden goedgemaakt met de uelsprekendhsid van de NedBrlandse journaliste Jacqueline
[rJesselius, die goed vertaalLrerk leverde (en daarbij uit liet komen, dat de
zo zuijgzane man er toch i,n ieder geval ónders over dacht dan hetgeen Erans
!Jijsen veronderste.Ide dat hij denken zou) maar die voorts bij ons toch rrlel de
indruk maakte, de LIP-aflflaire uitsluitend te bezien op de manier, uaarop zij
door bepaalde groepen van politieke idealisten in Frankrijk urordt bekeken.
0nvol-doende !Jaren naar onze smaak ook de beel-den van de op 29 septemt'mars naax Besangon'r. Daar zou méér van te maken zijn gerrleest,
gehoudEn
ber
indien het voor deze documentaire verantuoordelrjke team ook aandacht zou
hebben geschonken aan de (karakteristieke ! ) uijze, ulaarop de voorbereiding
van die mars door de Franse vakbeueging (bovenal ureer de C.C.T.) uJerd gesaboteerd. Ívlaar misschien is dat een overdreven eis. Van Erans lJijsen kan a1-

ueer niet veruacht uorden, dat hij van die opvallende sabotage kennis heeft
gedragen. 1).
Conclusie: een reportaqe, die beneden de (beter misschienr beneden onze) maat bleef . Irlaar rrle zijn het r,ré1 eens met trVolkskrantrr-criticus Bank,
dat het meeqebrachte filmmateriaal in ieder geval de mogelijkheid bood voor
een diepergaande analyse dan ujaarvan sprake uJas. JammBr!
1) [ïen zLe het opstel r?De lange mars .in de reger-lrr, trDaad en Gedachtetr,
november 1973, blz. 1 e. v.

tYl

0p de bladzijden B, 9, 1C, 11, 12 en 13 van dit nummer van frDaad en
Gedachterr heeft de lezer een discussie kunnen vol-gen tussen turee medeuerkers van dit blad. Deze discussie vindt zijn oorsprong in de brochurerr[ïaar
hoe dan? Enige gedachten over een socialistische samenl evingtt, uraarin het
probleem, uJaarovcr de discussie handel-t, aan de orde is gestel-d" Doch in
dÍe brochure uJordt meer behandeld dan all-eenrrhet gemiddelde maatschappelijk noodzakelijk ar'beidsuur al-s rekeneenheid'r. 0ok urordt er in behandeld,
hoe in een socialistiscl-re maatschappij de produktÍe zal. zijn georganiseerd,
hoe de organisatie van de gemeenschap z;-ch zaL voltrekl<en en hoe de gemeenschap zal uiorden verdedigd. 0ok hoe het kapit,alistisch produktieproces verloopt urordt in de brochure verklaard, teruijl het eerste hoof dstuk een duidelijke uiteenzetting bevat van heigeen r,rij onder socialisme verstaan, namelijk een samenleving zonder bevoorrecht j-ng.
llanneer u f 2.- overmaakt, op ons PostqironummeD 30 76 95 onder vermelding van rtfrlaar hoe dan?rr, dan krijqt u de brcchure f ranco toegezonden.
trJe zijn zo optimistisch t,e veronderstelien, dat al- onze Lezers in die brochure geÏnteresseerd zul-l-en z ijn "
Redactie en administratie frDaad en Gedachtert.
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In de spektakulaire arena van het rrNieuwstt is de begraf enis van
het Chileense volksfront als tragedie op de planken gezet door
hen die de problemen van regeringen het meest intuÍtief aanvoe1en: de andere specialisten van het gezag.
De St
en de zgn socialistische landen zien Allende I s nederlaag zeer juist als een eigen
nederlaag : hi j was é én van hen -e €n StaglS_rng_0. 'Iro tsk-i s ten en
maoÍsten-betrèurenj-nkoorhetontbréffiï-eenl'avant-gardeparti j tt , het Deus ex Machi-na van het seniele bolchevisme " Wat
de diverse ideologieën wi1len verdoezelen is dat de eigenlijke
nederlaag geleden is door hen die ook de uiteindelijke ov€rwinning zu11en behalen: het autonoom .strijdende Chil.eense
proletariaat
o

2.

Allende de martelaar i-s dezelfde Allende die de arbei-dersmili ties
van Santiago en Valparaiso in de weken voor de machtsovername
@wapende, hen machtel-oos makend voor de milit,aj.ren die toen
ds- in ziln kabinet zaten. De kontradiktie "j-n ChilÍ wasffi
668-ïiet dié tussen Linkse en Rechtse politiekers r het was de
kontradiktie tusSen het proletariaat en de politiekers van al-1e
partijeno In een onderontwikkeld land was een hoogontwikkelde
klassestrijd opgestaan tegen aI wat die orrderont-wikkeling wil-de
in stand. hóudeà, hetzij eÉonomisch door een imp'ËrÍalistiéche
onderdrukking, hetzij polÍtiek door het afremmen van de groei
yan de autonome proletarische machto
,
Overal kreëert de expansie van kapitaal zLJn schi jn-opposil.j e
in de vorm van een nationalistische beweging, Cie ztch ce produktiemiddelen wi1 toeëigenen f'ten diensteil van de uitgebuit,e
en daarbtj de soclale en pofitieke macht tracht te veroveren
voor zichzs]Í" Dit proces heeft vele vorrnen aangenornen *van Ce
rellgieuse xenophobia van Khadafi tot de burokratische religie
van Mao- maar overal worden derranti-irnperialÍstischerf sLogans
geschreven vanult dezelfde gezags-posities. Zo ook was ;lIend,e
nooit meer dan een
aat.sinterventie in
een kapitalistische ekonomie.
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het Chil eense proletariaat toonde dat het klaar was om
de retoriek van het Unidad Popular-programma letterli.ik te nemen en in praktijk te ste1len, werd de kontradiktie duidellJk
tussen de woorden en de vorm van Allende rs bewind. De arbeiders
en troeren begonnen voor zichzelf te spreken en te hande,len. In
de bezettingen van eind r/2 begrepen ze dat de produktie kon
draalen zonder staats .of vakbonds rrbijstandrr. In de fabrieken
werden Cordones industriales aevormd.. die ce distrlbutie van de
produktffie-gewapeideverdedigingorgan1seerden.
In hun struktuur en in hun funktioneren, waren deze komltees tesamen met de landelijke Consejos- de eerste manlfestàties van
een raden-tendens. AIs dusdanig wàren ze de belangrijkste bijdrag-EEE-drciË--6t1ffi1kke1 lng van àe revolutionaire situàtie in Óhi1 1 .
',r/anneer

',

tot de Cubaanse werkkampen, nergens
in Latijns-Amerika is het proletariaat aan de macht. Nergens in de
wereld" De keuze die het gezag openlaat is die tussen Peron, Castro
of de Braziliaanse generaals, tussen fsraë1 of de ArabÍsche Sttten:
een keuze binnen de uitbuitÍngs-ideologie. De gekombineerde leugens
van de burgerlÍjke en burokratische macht moeten gekonfronteerd
worden met de rylslnde revolutionaire waarheid, over de ganse
wereld" Ook inEilIfti6
stakingen in het westen, ook in hét kiemend
verzet in het Oostblok vlndt men reeds fundamenten voor een nieuwe
wereld. Zij die zich in deze algemene beweging herkennen, moeten de
kansgrijpenze@meta11esubversievewapenswaarover
Van de BrazÍllaanse strafkampen

ze beschÍkken

"

BURO VOOR DB DEKOLONISATIE VAN HET DAGELIJKS LEVEN"
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