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Van één onzer Belgische vrienden, die de laatste tijd
vriJuel a1le jaargangen van rtDaad en Gedachterr heeft doorgeuJorsteld, ontvingen rrrij een achttal veIlen papier volgetikt met I'Bedenkingen, Informatieve- en Praktische
Vragenrt. lLJat ons bij het lezen van zijn schrijven in de
eerste plaats opviel uas, dat aI zijn opmerkingen en vra:
gen zeer goed gesteld en ter zake ziln. Ztjn opmerkingen
laten nietc aen drrideJ-ijkheÍd ta uransen over. lJij menen
dan ook, dat het zonder meeD uenselijk is zijn schrijven in
ons blad te ' publiceren en van commentaar te voorzien.
Gelukkig is onze vriend zo verstandig geu:eest ztjn opmerkingen in punten op papier Le zetten. Dat maakt het ons
gemakkelijk het van commentaar te voorzien. lvl-.ar het
heeft nóS een voordeel: door de lengte van zijn. schrijvan
is het onmogelijk al1es in ó6ninummer van ono'blad te
plaatsen, temeer daar het dooe ons te levef,en commentaar ook nogal r,.lat ruimte zal . vergen. Uiij etellen ons
daarom voor in opeenvolgende nummers van ttDaad en Gedachterrsteeds een aantal punten - voorzien van commentaar - te plaatsen. trJe nemen aan, dat onze Belgische
makker daarmee akkoord gaat.
-o+

. arbeid eristies
ïk vind het votrstrekt normaal dat de gxoep rrDaad en Gedachterr, die uit
arbeiders bestaat, de meeste aandacht besteedt aan de arbeldersproblemati'ek. Bovendien vermeldt D & G duidelijk dat het rrgeuijd is aan de problemen
;
van de zelf standige arbeidersstrÍjdrf .
Het komt me evenueL voor, dat julIie de arbeidersstrijd niet al1een zo
interessant vinden, maar bovendien deze strijd a1s de enige beschouulen die
de moeite ulaard loont, de enige die uerkelijk teIt. De arbeider is de enige
die, onber.uust, zonder het te ui11en en alléén (uant anderen, zoals intel'1

-2Iektuelen, kunnen zijn strijd toch maar in de u-rielen rijden) het kapitalisme
zaI omveru.lerpen.
Daarom heb ik de neiging ju111e 'rarbeiderisLies.tr te vi nden.
ftÍ!l aar. . . het zijn in l-aatste instantie
toch de arbeiders di-e het kapisysteem zuIlen omveruetpentr, hoor ik julJ-ie a1 upurerpen.
talisties
Zeker, daar ben ik het volledig mee E€osr Faar kunnen andere qroepen
uit de samen.l-eving cj e autonome arbeidersstrijd niet op één of andere manier,
direkt of indirekt, hclpen? Door bijvoorbeeld vanuit hun positie een band
te leggen met de arbeiCersstrijd?
'
Uoor eEn niet-arbeiCer zÍjn ju11ie gesehrj-f ten rrdemoraliserend't ! Je
blijft achter met het qevoel- helenaal niets te kunnen doen:
- je moet niettrnaar de arbeiders toert, in een fabriek Qaan ilerken en
dergelijke, uant ten eerste uord je zelf toch nooit volledil ttarbeiderrr, en
ten trL-reede moet je de arbeiders vooral niets qaan ver:t411e6, uant dat zou
'!
hun strijd alleen maar kunnen hinderen;
'i
- in je eigen branche kun je ook al- ue:i.niq uitrichten, uant a1l-een de
arbeiders kunnen en zull-en hel systeem omveruJerpen
^
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of ue rrarbeideristiesrt zijn. Als er mee bedoelC uordt,
dat uij op het standpunt staan, dat aIleen de aibi:idersklasse het kapitalistisch systeem za1 kunnen omveruiErpen, ja, dan zíjn uij arbeideristisch.
lJaarom het gaat is de vraag; lroe zie je de strijd tegen het kapitalisme? Al-s een belangenstrijd of al-s een ider:logische sLrijd? irlelnu, de historie heeft ons qeleerd, dat de strijd tussen de verschillende kl-assen altijd
een bel-anqenstrijd is, uelke uiterlijke verschijningsvorflen die stri-id ook aanneemt en uelke gedachten de s',-rijdenden ook over die strijd hebben. Toen de
predikant Thomas [jnzer in 1525 te Iijhlhausen de ontevreden i:oeren en mijnuerkers om zich heen verzamelde Éln daarmee ten strijde trok, toen meende hij
dat hij bezig r,-ras het koninkrijk Ccds op aarde te stichten. In uerkelijkheid
uJas het echter een sociale strijd van de boeren en mijnr:-rerkers tegen de adel
en de geestelijkheid, De opstandige boeren en mijnuerkers uilden een verbeteri-ng van hun ellendig levensfot.
Hetzelfde gold voor de strijd van de bourgeoisie. Niet uit ideologische overuegingen bond zij de strijd aan tegen het feodaLE systeem. Integendeel-; handel en nijverheid, reeds opgekomen onder het fleodalisme, moesten
zi-eh bevrijden van de knell-ende banden van her f eodal-e systeem, uilden zij
zich kunnen ontplooien. De strijd van de bourgeoisie ulas duidelijk een b e l- a n g e n s t r ij d . De l-euze rrvri.]heid, gelijkheid e.n broederschaprr uJas
dan ook niets anders dan er=n ideo-l-ogische frase ter rechtvaardiging van
haar strijd. iLJat de bourgeoisie onder vrijheid verstond uJas de vrijheid tot
ongelimiteerde uitbuiting;
haar gelijkheid ua,s sl-echts de .iuridische gelijkheid en zeker niet de economische I de broederschap !Jas slechts de v1ag,
die de l-ading moest dekken, uant in een maatschappij van uitbuiters en uitgebuiten kan van broederschap natuurlijk geen sprake zijn.
Nu kon de bourgeoisie in haar strijd tegen het feodalisme beschikken
over zeker.e hulptroepen. In de eerste plaats het proletariaat. Immers, ook
voor de arbeiders betekende de konst van het kapitalisme een vooruitqang.
Daarnaast kon de bourgE-:oisie ook rekenen op de steun van bepaalde adelijke
figuren, namelijk van die adelljken, die rBedsfinanciël-ebindingen hadden
met handel en nijverheid en die er dus a11een maar belang bij konden hebben,
dat de belemmerinqen voor het opkomende kapitalisme verduenen, u.rat all-een
lLJe

r.leten niet

lvl

-3mogelijk rrras bij een verandering van het maatschappelijk systeem.
0p uelke hulptroepen echter kunnen de arbeiders rekenen? 0p geen enkeLe. De strijd tussen de bourgeoisie en de arbeiders, dus tussen de kopers
en de verkopers van arbeidskracht is een sociaal-economische strijd. Een
strijd aie zlcÈ voltrekt in en om het produktieapparaat en nergens anders
om. Hoe en uJaarmee zouden andere groepen i-n de samenleving (rrrelke?) de arbeiders in hun strijd kunnen helpen? Zouden de studenten met hun strijd op
de universiLeiten de arbeiders kunnen helpen? tLJe zijn er van overtuigd, dat
die studenten hun strijd met de beste bedoelingen voeren. Ívlaat voor goede
bedoelingen koop je zo u.reinig. Strijd voor democratisering van het onderulijs,
strijd tegen ondertrrijs, dat af gestemd is oP de behoef ten van het bedrijf sIeven mag zeet nobel zijn, maar het heef t niets te maken met de strijd van de
arbej-ders. Het is niet zo, dat er kapitalisme is omdat er kapitalistisch
onderuijs is, nee, omgekeerd: omdat er kapitalisme is is er onderuijs, dat
in de behoefte van het kapitalisme voorziet. rrdemoraliserendrr
zljn voor nietHet is mogeIijk, dat onze geschrif ten
arbeiders, die iets uliLlen doen. Dat is dan jammer voor die niet-arbeiders,
maar zegt niets in het nadeel van onze opvattingen. 0verigens qeloven uij,
dat die niet-arbeiders niet zozeer "gedemotaliseerdtr tLorden door onze gehen - onjuiste optreden van
schriflten, doch veel meer door het - volgens
de arbeiders. Iedereen, die de arbeiders ttttiL helpenrt, iets voor de arbeiders t'ui1 doen'r uordt ter zijner tijd qedesilluisoneerd, tel-eurgesteld. Ulant
hoezeer hij zich ook inspant om de arbeiders duidelijk te maken u:at ze moeten doen en laten, hoezeer hij zich ook inspant om de arbeiders'rde rleg te
uijzenrr, telkens uieer zal hij ervaren, dat de arbeiders niet naar hem luisteren , dat ze hun eigen ueg gaan en totaal geen belangstell:ng hebben voor
aI zijn rtgoede adviezenrr. Natuur l-ijk zal- zotn niet-arbeider nimmer de teleurhet z ijn dan
stellingen die hij te veruerken krijgt aan zichzelfl rL:ijten. Neen,
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niet gef aald, maar dan hebben rrl'rj gef aald in onze beoordeling. Dan uJaB onze
theorie niet gebaseerd op de ulerkelijkheid. aar goed, daarover komen uJe
later nog te spreken
Nu hebben r,rij natuurlijk nooit beu.r eerd, dat je niet naar de arbeiders
toe moet gaan, dat je niet in een fabriek moet gaan u:erken, omdat je toch
nooit ttvolledigtr arbeider uordt. Iemand uit bourgeois- of intellectuele
kringen, die uit zijn milieu stapt, in een f abriek gaat uerken en daar !r!!i$
uerken, zaJ- op den duur natuurlijk volledig arbeider rLrorden. Hij leeft dan
onder dezelfde omstandigheden en verhoudingen als de arbeiders, is dan een
met hen en een van hen. Ujj hebben al1een gezegd, dat het geen enkele zin
heeft om voor een maand of een jaar in een fabriek te gaan uerken en er dan
uJeer uit te stappen. Ook na een maand cf een jaar uerken in een flabriek
denk je en voel je niet a1s een arbeider. Het enige uat je leert zrjn de
verhoudingen uaaronder arbeiders u.rerken. Doch je denkt en voelt niet aIs
een arbeider aIIeen a1 omdat in je achterhoofd toch steeds het berr.lustzijn aanuezig is, dat je na een bepaalde tijd de hel van de lopende band uleer gaat
lYl

-4verlaten. Uoor de arbe j-ders liEt dat volkomen anders, Die rr-reten, dat ze
hun hele leven aan die lopende band gebonden zijn; dat er voor hen geen uituijkmogelijkheden zijn " Ien bourgeois of een inte]-l-ectue e1 l<qt in een f abriek
gaan tlerken. Een arbeider moet in een f abrrek zt.jn Leven slijten. Daar J-igt
een uereLd van versehil- tussen.
0verigens, om op de eerste zin van het schrijven van onze vriend nog
even in te gaan:'rDaad en Gedachterris geen !roep die uit arbeiders bestaat.
ln onze groep zitten arbeiders en niet-arbei-ders. Niet het arbeider-zijn hebben zij gemeen. tLlat ziJ gemeen hebben zijn hun opvattingen over de arbeidersstrijd.
lLJij ueten, dat ure hj-ermede niet a1l-es gezegd hebben u-rat over dit punt
van ortze Belgische vrj-end te zeggen zou zijn. ',!ij moeten ons echter enigszÍns beperken. Hij za1 daar zeker beqrip voor hebben.
arx theoreticus?
rrPlarxrr, zo l-ees ik 1n rrDaad en Gedachi:err van mei 197 1 (nfz. 11), rris
een theoreticus, die bepaaJ-de verschijnselen, zoals de Commune, aflleidt uit
de maatschappelijke ontrrrÍkkeling.rr f rgens anders beueren ju11ie, dat []arx
de uereld hel-emaa1 niet ulou veranderen. en zor dat uit de stellingen over
Feuerbach duidelijk kunnen afl-eiden. fn dat, ofschocn juist de elfde stelling l-uidt: rrDe f il-osof en hebben de uerel-d slechts geïnterpreteerd; het
komt er op aan haar te veranderen'r ! Dat veruijt zau overigens heel- goed
op ju11ie kunnen slaan; juilie interpreteren maar, trachten uit het bijzondere het aJ-qemene af te leiden, maar doen niets om de uerel-d te veranderen!
Het spreekt vanzelf, cjat ik hiermee niei uil zeggen Cat ik ju1lie uerk gËringschal; het ga.at aLleen om de konsekuenties van bepaalde van ju11ie uitspraken. Al-s [ïarx alfeen maar een theoreticus rrJas, u.rat had hij dan in de
Eerste International-e te zitten? [Jaarom besluit hrj dan het Kommunistisch
rrProletari-ërÈ all-er landen verenigt U !'r?
lvl anif est met de oproep
2.
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0nze Belgische vriend zau groot gelijk hebben.... indien de elfde stelling van lvlarx over Feuerbach net Drecies een tikkeltje
anders zou ]uiden
dan zii r,.rerkelijk l-uidt. Er staat inderdaad: rrDe fil-osofen hebben de uerel-d
sl-echts verschill-end geïnterpreteerd I het koml- er op aan haar te verandeIen.l|Erstaatniet:llon..hetkomteropaan@haarVeIan.
deren.rr Heel veel- mËnsen echter vatten die el-f de stelJ-ing over Feuerbach
z6 op, alsof dat laatste er nu juist uét gestaan had" De sociaaldemokrati.e
j-n haar beginjaren (toen zij rrog rr.rel- in bepaalde geschriften van IYlarx uilde
snuffelen), de bols;er,-rieken, groepen a.l-s de R.A.L. of AliADA, zij a-ll-emaaL
slaan de stellingen over Feuerbach dicht, rnet het vaste voprnemen nu eens
mei "het veranderen van de uerel-d't te beginnen. Die reactie vinden uij ué1
begrijpelijk en zeker, uJanneer L,Jij op het urezenlijke karakter van de genoemde
beuegingen en groepen fetten. Het is naar onzE mening echter qeenszins de
konsekuentie of de essentie van uat fvlarx heeft geschreven. Is juist hij het
niet ge[ueest, die aantoonde, dat a1]-e veranderinqen in de uerel-d voortsproten en voortspruiten uit een - al-s gevolq van in het produktieproces ontstane tegenstellinqen - gevoerde kl-assenstrijd?
Toen lvlarx zich meL Feuerbach bezÍg hiel-d (in de dagen ci at de fifosofie
van Feuerbach zekere actuel-e betekenis had) toen keerde hij zích, niet enkel in de Stellingen, maar ook in een aan Ieuerbach gerrtijd geschrift, met
nadruk tegen de cpvatting, dat de menselijke verhoudingen het produkt van

- 5het menselijk denken zouden zijn, inplaatgrvan omgekeerd. fn tegen degenen,
te
die eventueel- meenden, dat het r?hunrr ,/;peciale taak zou zijn de uereldrrhet
ttveranderenrrschreef hij in zijn vier,e stelling over feuerbaclr, dat
veranderen van de omstandigheden samenvalt met de menselijke uerkzaamheid
ofteuel- de zelf-verandering en derha.l-ve sl-echts als revolutionaire praktijk
kan orden opqevat en begrepen't. f en dergel.ijke uitspraak mag toch zeker
niet losgezien u.1orden van een andere van 11arx, uit dezelfde ti-iC, t,taarin gezegd .rordt, dat hij met de mensetijke uerkzaamheid, de r,.rerkzaamheid in het
produktieproces_ becjoelt en dat juist de dagelijkse bezigheden van de arbeihen in een prositie plaatsen, die meebrengt,
a*
dat zi.i in tegenstelJ-ing t,ot de heersende produktieverhoudingen komen te
staan. l\iel voor niets noemL hij, op uJeer een andere plaats, maar in dÍrecte samenhang hiermee, de arbei ders de eniqe---!evol!L!.Lqn-a:LIe klgs§e, omdat,
zij de enige kLasse met revq.lqtionaire ketenen zijn
In de genoemde groepen heeft men dat al-l-es ook uel- gelezeF.lYl aar de positie van deze groepen brengt mee, clat ze dit aflemaaf z6 opvatten, dat zii
nu teqen de arbeiders moeLen zeqgen, dat de arbeiders de uereld moeten ver2i.1, di" groepen, zouden de arbeiders op hun 'rrevolutionaire taaktl
"rderen.
hebben te uijzen, hen hebben "op te voedenrr. ilaar dat heeft IYlarx persé niet
bedoel-d en hij uaarschuut - in dezelflde vierde stellinq over Feuerbach - met
nadruk tegen een dergelijke misvatting. De idee van een rrc,,pvoedingtr (van de
arbeid""=), zozegL hij daar, gaat er aan voorbij, dat de (zoqenaamde) opvoeder zéff moet uorden opgevoed (door de praktijk van het produktieproces) en
een dergelijk idee leidt er toe, dat men de maaLschappij in tu.ree delen gaat
splitssn - de opuoeders En z-ij dle opgevoed moeten uorden - uaarbij dan het
eerste deel- zich boven het tileede ttverhevenN voel-t. wlet die profletische
uoorden heeft lvl arx inderdaad nau!Jkeurig het optreden van voorhoeden en cj at
soort groepen omschreven. HeL zal nu, hopen uij, duidelijk zijn, dat zi: zich
te hebben gemaakt, dat
niet op [Iarx kunnen beroepen. Iriij hopen ook duideJ-íjk
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Natuurlijk steekt in zotn gpgg tot zel-fuerkzaamheid en tot aaneensluiting in al-l-e f anden, nog een goed stuk ideaJ-isme, uJaarvan ook arx ' en zeker in zijn jonge jaren toen hij het l'lanifest schreef - nog ni-e'" hel-ernaal
vrij r.,:as. Dat moet men ook bedenken, u.lanneer men zijn uerkzaamheid Ín de Eerste Internationale in het geding brenSt. 0ok lvl arx ulas een kind van zijn tijd.
en ci at is met de stukken te
lvl aar er moet daarbij ook nief, vergeten ilorden l'éél
ander karakter had dan 1aEen
berrr ijzen - dat de Eerste Internationale
een soort van
qelijk
de
bolsjeuiistische,
vooraldie,
tere Internationalen
rrgeneral-e staf tr van de international-e arbeiderskLasse rr.ril-den uezln. De ferste International-e zou men veeleer met een soort van correspondentie-ver:eniging kunnen verqelijken. En zelfs als men dat l-aatste toch niet helemaal
rr.r

lvl

lvl
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zou u.i11en aanvaarden en op de idealistische trekken zou uill-en uijzen, die
ook die International-e zeker had, dan noq blijft hr-:t een feit, dat ll arx van
mening uJas, dat rrde uLerkzaamheid der arbeiderskl-asse in geen enkel opzicht
afhankelijk uas van het bestaan der InternatÍona.l-e" (rrKanttekeningen bij het
program van Gothatr). Dat moet men in herinneri-ng houden bij het beoordel-en
van onze ziensuijze.
3. vakberr:eqinq rronontbeerliikrt?
Alhoeuel ik het volledÍg eens kan zijn met juIlie anaJ-yse van de vakbeueging, vraag ik me toch af ofl je nu zo ver moet gaan om de vakbeueging
tot rreen voor het funktioneren der kapitalistische
produktierrr ijze onontbeerliik instrumentrr te verheffen.
Llil je me dan eens uitleggenr r.!aarom fascistiese regimes ("n ue zijn
het er toch over eens dat fasci.sme een bepaalde bel-eidsvorm van het kapitalisme is) dan steeds de vakbonden aanvail-en en vernietigen?
ONS
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0ver het uezen van de vakbeu.leging is. door ons meerma.Ien geschreven.
0ok onze Belgische makker ueet dat en zegL het eens te zijn met onze analyse van de vakbeueging.Is dat echter uerkelijk zo2 Immers juist in onze analise komen uij tot de conc-i-usie, dat de vakbeueging voor de kapitalistische
produktieu.rijze een'ronontbeer-Iijk instrument'? is.
0verigens mseten ulij bestrijden, dat f ascistische regimes de vakbonden
aanvall-en en vernietigen. Natuurlijk is lret flascisme een bepaalde beleidsvorm van het kapitalisme. Daarom ook zijn er in totalitaire
landen (onze
v.rj-end mag ze ook fascistisch noenen) evengoed vakbonden, Het is al-l-een zos
dat in totalitaire
landen veel- duidelijker naar vcren komt, dat de vakbeu-r eging deel uitmaakt van de bestaande maatschappelijke structuur. Baar zonder
vakbonden? Nee, dat zijn de fascistische staten evenmin als de burgerlijkdemocrat,ische st,aten. Toen de legers van HitIer de Ilest-f uropese l-anden
overueldigden, toen uerden de vakbonden niet ve!rrle!-Lg!.. Integendeel, ze
rr.rerden ondergebracht in één organisatie. Tn Nederlancl Éeette dat het Nederl-ands Arbeids Front ( ru. n. f. ) . 0ok het fascistisch reqime van FrancoSpanje heeft rr-reI degelijk zijn vakbeueging om maar niet te spreken van alle
0ost-[uropese bolsjeuÍstÍsche staten. In a]-1e totalit,aire staten is de vakbeueging een onontbeerlijk instrunent, van de heersende produktieu.rijze. ïn de
burgerlïjk-denrocratische staten is ze dat evEnzeet.
lijie op het standpunt staat dat rrde bevrijdi-ng der arbeiders sLechts het
uerk van de arbeiders zélf kan zijnrr, die zal- moeten erkennen, dat de vakbeueging een aan de arbeidersstrijd vijandiq instrument is. Juist de vakbeueginq ontkent ten stelligste,
dat de arbeide.rs zich zelfstancl ig kunnen
verzetten tegen het kapital-isme. Dat kan ook niet anders, omdat de vakbeueging deel- uitmaakt van de burgerlijke maatschappij en dezelfde structuur
heef t. 0ok in de vakbeu.r eging heb je leden en leiders,
net al-s in de hele
burgerlijke maatschappij. Het zijn'niet de arbeiders die br:slissen, het zijn de
l-eiders. En uie meent y dat de vakbeueging moet uLorden veranderd, dat er
trgoedett leiders zouden moet,en komen, die moet zich eens af vragen hoe het
komt, dat a1le pogingen in die richting steeds ureer zijn mislukt. En een ieder ueet, dat er heel- r.lat pogingen in die richting zijn gedaan. De vakbeu.reging t,e veranderen doorrrgoede l-eiders'r te kiezen is Even illusÍonair
aIs
te menen, dat je de maatschappij kan veranderen doorrrgoede" regeringsleiders te kiezen.
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teorie/praktijk
fEEEijX O a C, jaargang 6,
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praktijk geen sprake is van revoLurevol-utionaire
zonder
er
dat
0.k.
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qeen
hebben!
funktie
toch
zou cle teorie
Zijn jul1ie het met Pannekoek eens uranneer hij schrijft (0" arbeidersrade, blz. ZZ)z rfHet kapital-isme met al zijn overgeleverde denkbeelden en
overtuigingen rnoet th_eoreties_ over!|o-nIEn--uJelgen vóór het prakties kan ten
onder qaanrr?
[Yl
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tlke thecrle is slechts van betekenis uranneer z\: een abstractie van de
rr.rerkelijkheid is. In Varr DaIers Groot lJoordenhroef< der Nederlandse Taal l-ezen rue al-s verklaring achter het r.uoord theorie: 'rsysteem van denkbeeLden of
hypothesen ter verkl.aring van uJaargenomen feiten ol versehijnselen.rr Een
verklaring die juist en duidelijk is. Een uJr-sseluerkinq tussen theorie en
praktijk is er dus niet. Ilel- kan de praktijk, liever qezeqdz za)- de praktijk
steeds uteer invl-oed uitoefenen op de theorie. Immers, naarmate men meer
verschijnselen en/of feiten uraarneemt, zal men de theorie moeten aanpassen
of veranderen. Hoe zou men echter kunnen veruachten, dat een verkla:-Lng
van feiten en verschijnselen invloed zau kunnen uitoefenen op d.ie verschijcheef t de theorie dan ook geen f unc+.ie. Zii heef t alleen
" In ie zin
"ut"n
de functie om uJaarEenomen feiten en verschijnselen t,e verkfaren en te becJ

grijpen

Uit het voorgaande zal het duidelijk zijn, dat uij het niet mei- Pannekoek
eens zijn, dat hei kapitalisme eeist theoretisch overuJonnen moet u-totden,
vó6r fr et'praktisch ten onder kan qaaf . Hier is niet de uetenschappelijke sociafist pannel<oek aan het L,.roord, maar de ideal-ist Pannekoek. [iat hier tlordt
beueerd is in strijd met de uerkelijkheid, is in strijd met uat de historie
ons heeft Iaten zLen, Pannekoek meende (ook in punt I komt dat nog aan de
orde) , dat het kapilalisme Pas vernietigd kan u-rorden, uJanneer de arbeiders
een klaar en duidelijk beeld hebberr , niet al-leen van het kapitalistisch
samenleving die verur ezenlijkt zou
systeem, maar ook van een social-istische rtzou
moeten uordenrr, uant volgens
voor
niets
l!ij
zeqgen
niet
uorden.
moeten
de uoorden van Pannekcek is de komst van een social-istische samenl-eving afhankelijk van het u.r-Llleq. De arbeiders moeten het social-isme uilLen veroverERo Volgens ons is de komst van het socj.alisme niet afhankelijk van het
urillen der massars, maar zaI een social-istische samenfevin! voort'spruiten
uit fret ontuikkelingsproces van de belangenstrijd der arbeiders. De r.r-rerkelijkheid heeft ons toch 1a+-en zLen, dat massars nooit handefen uit idealistische of ideoJ-ogische cveruJegingen. Het uJaren ook gEen ideal-istische overuegingen die het burgerdom de strijd teqen het feodalisme deden aanbinden.
lrlie zou durven beueren, da'" het f eodal-isme toen theoretisch overuonnen uas?
Dat de grote massa van bourgeois ("n arbeiders) beurust streeflden naar de
vernietiging van het feodal-isme en naar de veruJezenlijkinq van een kapitalistische maatschaPPijvcrm?
Toen in juni 1953 de Cost,-Duitse opstand uitbrak, !lerd het sein al-s
het uJare qegeven door cl e metselaars van de Stalin-af .Iee. Zii klommen de
steigers af, niet met de bedoeJ-ing om de bolsjeLuistische staat omver te
uJerpen, maar om te protesteren tegen de voortdurendB verhoging der normen.
De metse.l-aars b.l-even niet, aIf een staan in hun protest. Vrijr.r,le1 de gehele arbeiderskl-asse van 0ost-Duitsland kuam in verzet. En 'lat begonnen uJas aLs
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een eenvoudj-qe demonstratie, eindi-qde als een regelrechie revoJ-utionaire
bedreiging van de regering-Ulbricht,
die zou zijn Lieggevaagd al-s niet de
Russische tanks te hulp uaren gesneld. Denkt men nu uerkelijk, dat die arbeidersmassar s, die voor de reileri"rrqsgebouuren in 0ost-Berlijn schreeuuJden:
"iJeg met de reqering-Ulbricht ! LJeg met de siberische geitesik !rt het boLsjeuisme theoretisch hadden over\ronnen? In genen del-e ! uij geloven veel- eerder, dat zij ideologÍsch in het bolsjerL.iistische kamp t,huis hoorden. lYlaar
sterker dan all-e ideologieën uralen de.Ievensomstandiqheden en arbeidsverhoudingen, die hen tot de strijd dreven, Hel zijn nret de ideologieën, niet
idealistische overuregingen, die het kapÍtal-istisch systeern bedreigen. Het
kapitalisme zal- al-l-een ten onder qaan aan de !elanqens.Lrii4.
-o-

In het volgende nummer zul-]en ue 'Jeer een aant,al- punten van onze Be1gische vriend publiceren en van conmenlaar voorzien.
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rrLeve de ondernemingsradenrr heef t de heer NijpeIs, de voorzitter van
de l-iberale jongerenorganisatie zaLerdag 22 februari uj-tgeroepen, toen híj
zich in Leiden op hei uintercongres van deze politieke club tot de aanuezirrAls liberal-enrr, aldus de heer NijpeIs, rrdj-enen uJij ervan
ge leden richtte.
overtuigd te zijn, dat de ondernemingsraden verder moeten uorden uitgebourrid.
De UVD mag zich op dit punt niet passief opstellen, maar zaI een actieve
rol- moeten spelen. De ervaring l-eert immers, dat de meeste ondernemingsraden uitstekend functioneren.
lJat de heer Nijpels zeí, u.Jas een oude en lang bekende r.laarheid. Zii kan
in uat andere beuJoordingen afdus uiorden ureergegeven, dat de onderneningsraden van onschatbare betekenis zijn, niet voor de arbeiders, maar voor het
ondernemerdom. De heer Nijpels uJas bepaald niet de eerste die iets dergelijks verkondigde. trlat hij al.s l-Íberaal- politicus uit naam van de ondernemers uitsprak, is eerder aL eens verkondigd door soinmige ondernemers zétf
zoals bijvoorbeeld de heer Hoegen Dijkhof ult Doetinchem en urij hebben destijds niet verzuimd er aandacht aan te schenken.
Anders dan Hoegen Dijkhof - man van de praktijk - voegde de heer Nijpels
- man van de liberale theorie - er nog iets aan toe. De aanleiding tot zijn
ontboezeming immers !Jas de groeiende beLangstelling van de vakbeueging
voor hel zogenaamde rrbedrijvenuerk'r. f n van dat beorijvenu-rerk van ci e vakbonden moet de heer hl ijpels in het geheel niets hebben. Als voorzitter van een
politiek-liberal-e
organisatie bl-ijkt hij toch minder dicht bij de u-rerkelijkheid van de ondernemingen te staan, dan men op grond van zi.1n lof voor de
ondernemingsraden - door nóS tr-rerel-dvreemder l-ieden onder zijn geestveruJanten nog steeds al-s een soort van revoluti-onair du.i velsgebroed beschourrid
u.rel zou menen te kunnen af l-eiden.
Voor zover de heer hl ijpels, die uit een oud l-iberaal- geslach b stamt,
zijn diepste gedachten aan de openbaarheid prijs geeflt, vertonen deze meer
overeenkomst met die van een Don Quichotte al-s de voorrnalige Britse pre-

-9rnier Ted Heath dan bÍjvcorbeeld met de veel- nuchterder opvattingen van het
Britse ondernemersverbond. ileath vochb, zolang hij zich aan het hoofd van
de regering bevond, tegen uat hlj aLsrrde dreigende invl-oed van de vakber.:.legingttbeschouude. Dat die invloed, verre van dreigend te uezen, taande omdat de vakbond zich aan één stuk door beschermend voor het kapitaal en de
orde plaatste, daarvan zag de heer Heath niks en daarvan schijnt ook de
heer Nijpels niets te kunnen !Jaarnemen. Uitspraken van vooraanstaande vakbondsleiders, die dat bevestigden, schenen bij de heer Heath aan dovemansoren te zijn qesproken, zo goed bijvc, orbeel-d. aIs ook de heer Nijpels doof gerLleest schijnt toen een vakbondsman afs Stan Poppe jr., een der initiatiefnemers van het bedrijvenuJerk notabene, dat bedrijvenr!epk ronduit rreen grote
floprrnoemde, een flop voor de arbeiders, uef te verstaan.
rrl-.lor 'i crr, heef t de heer Nijpels gezegd, 'rniet voor nÍeis, dat de vakbonden terugkomen van het instituut van de ondernemingsraad en naar het bedrijvenuerk toe 'uil-l-en.rr Nee, natuurlijk is dat niet voor niets. [t] aar uat
daarachter steekt is ueL héé1 iets anders dan de treer Nijpels veronderstelt.
De vakbonden komen terug van een instel-Iing als de ondernemingsraad, omdat
de ondernemingsraad al-s doekje voor het bloeden niet meer functioneert.
Toen het hele instituut nog van de grond moest komen, uas et natuurl-ijk een mogelijkheid de arbeiders ermee te bedotten. Hoe noemde de inmiddels overl-eden prof essor Kl-eerekoper dat ook ueer? 0 .ja: rreen f opspeenrr.
Destijds, toen deze hoogleraar die definitie 9aflr I!as de vakber,Leging nog integraal bezig om het instituut van de ondernemingsraden als Een soort van
mede-zeggenschap voor te stell-en. AI spoedig bleek vervol-gens, dat medezeggenschap r.le1 iets anders is dan zeggenschap en zelfs geen stap op de
uJeg daarheen. Niet lang duurde het eer iedereen besefte, dat zé1fs de zogenaamde "mede-zeggenschaptt niet flreer !.ias dan een LJassen neus. 0p dat moment
natuurfijk hadden de ondernemingsraden al-s lokvoqeltje geen enkele betekenis meer. lLJie, in het belang der bestaande orde en vour het zonder urijving
doen functioneren der bestaande produktieuijze, een va1 voor de arbeiders
uilde opstellen noest uLel- naar iets anders omzien.
llaar de heer Nijpels ontbreekt het ten enenmafe aan een dergelijk besef, althans hij doet alsof het hem aan een dergelijk besef ontbreekt. Is hij
uerkelijk een jager, die met geladen geureer naast de houten eend. blijf t, zi|uten, uJaarvan de stromende ilateren der maatschappelijke ontuikkeling al alle
fraaie kfeuren hebben afgeuist? 0f is hem uel deqelijk bekend, dat ook in
het ondernemerskamp de onderneminqsraden al- lang niet meer met qeestdrift
uorden bekeken, omdat ze aLs bal-onnetje a1 lang zijn doorgeprikt?
man uenst te beschouu.r en kan betriie de heer NijpeJ.s a1s een intelligent
paald moeilijk aannemen, dat hij niet beter u.reet dan hij doet voorkomen. En
a1s de heer Nijpels dan óók nog komt verklaren, dat "de llberaIen het bedrijvenuerk feI moeten bestrijden omdat het een ueinig democratische vorm van
u-rerkenmers-participatie is'r, dan heeflt men bij het vernemen van die u-toorden
toch uerkelijk de grootste moeite om nieL in lachen uit te barsten.
lLJerknemers-participatie, dat ui1 zeggen deel-neming van de uerknemers
aan de gang van zaken in het bedrijf , dat zijn de ondernemingsraden niet en
dat is het bedrijvenuerk niet. En democratisch is een begrip daL, zo men het
ernstig op uil- vatten, a1 evenmin van toepassinq isr noch op het een noch
op het ander.
Dat onderneminqsraden noch democratisch zijn, noch iets met deelneming
van de arbeiders aan de gang van zaken in de onderneming te maken hebben,
is iets uat de heer Nijpels natuurlijk verdomd goed ueet. Een ondernemings-

- 10 raad is een j-nstelIing, die schijnbaar democratisch is en die de arbeíders
de schijn geeft dat ze kunnen rneepraten. Juist aan dj-e s c h ij n hebben
de ondernemingsraden het te danken, dal een l-iberaaf als de heer Nijpels ze zo
aar omdat, zoals het spreekuoord al- ze9L, schijn nu eenhemel-hoog prijst.
maaL verbleekt, kan het zijn nut hebben op een gegeven ogenblik met een
nieuu-re s c h ij n le komen. Dat hebben de vakbonden begrepen, toen ze het
bedrijvenuerk l-anceerden. Tegenover een middel-, uJaarvan de arbeiders langzaam dóór kregen, dat het nieis met democrabie en nieLs metrrparti-cipatie't
heeft te maken, plaatsten de vakbonden iets, dat nog ueI in staat uJas om
enige tijd de schijn van'democratie en nedezeggenschap te heuaren. En uitgerekend daartegen trekt de heer [lijpels van ]-eer.
Zijn, zo vraagt men zi-ch onr.lil-J-ekeurig af , de liberalen dan niei meer
het rrdenkende deel der natietr, gelijk ze in Thorbeckers tijd genoemd plachten te uorden? Nee, dat zijn ze inderdaaC a1 lang niet meer. Dat betekent
natuurlijk niet, dat ze uerkelijk zo dom zijn al-s ze zich plegen voor te doeh.
A'l-s de heer Nijpels hemelhoog de ondernemingsraden prijst, dan wé61 hij natuurlijk uJaarom hij dat doet. Hi; ueet tevens, dat hij dat ongestraflt kan doen.
Er is qeen arbeider meer dle er van op zal kijken, er is geen arbeider meer
die nu plotseling zijn naiefl vertrouuJen in de ondernemingsraden kuijt raakt.
Dat vertrouuen heeft de arbeider a1 l-ang niet meer en uat hij niet meer heeft,
dat kan hij niet nog eens kuïjt raken " [Ylaar u]anneer een liberaal als de heer
Nijpels zijn gaf spuugt over het bedrijvenurerk, dan is er natuurlijk ue1 een
kansje, dat de arbeider redeneert: 'rLiaL de liberalen fé1 ui1len bestrijdent
dat is goed voor ons". Ulij zouden niet verbaasd zijn, indien dÉt het !ras t
uat er al-lemaaI door het hoofd van de heer Nijpels heeft gespeeld. [Ylaar of
met deze truc het rnasker van het bedrijvenuJerk kan uorden gered, nadat Poppe aI door de kieren daarin qekeken heeft en vertel heef'u uat of er achter
zíL, dat is natuurlijk zéér de vraag'
[v]
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AIs gold het een voetbaluedstrijd, zo schreef een lYladrileense krant,
dat "het duidelijk uJas, dat Il anueL Fraga Iribarne Een
medio f ebruari j.1.,
onstilbare honger naar de ba1 heef t.'t et die opmerking reaqeerde het bf ad
cnopqemerkt geop een uitspraak vail Fnaga Iribarne zé).f, die voor een niett'De
balrr, zo ze!
had.
verkJ-arinq
een
simpele
houden,
zich
aflzijdig
bLeven
rrbevindt
gedoeld uerd,
riraarop
speelhelft.trDer,redstrijd
mijn
op
zícf'
niet
hij,
trassociatieueds+-rijdI
zich
niet op de
e
speeld
de
a1s
uJerd
aangeduid
en die
grasmat af . lLJat men zich bij het uJoord rrassociatierr voor moest stel-f en uras
de - overigens nog niet bestaande - rfAssociatie van het Centrumrr, een politiek l-ichaam, dat nog onqeboren is, a1 zou men dat niet zo dadelijk zeggen
bij het aanschouuren van de strijd om het teiderschap, die bij voorbaat a1 in
alle hevigheid ontbrandde.
anuel Fraga Iribarne, 52 jaar oud en derhafve nog nlet tot de jaren
des onderscheids gekomen toen in 1936 de burgeroorl-oE in afl-e hevigheid in
Spanje l-osbarsttte, is de Spaanse ambassadeur i-n Londen. Daarvoor uas hij minister van voorlichting in één der kabinetten van het Franco-beuind. Hij be[Yl
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hoort tot de allerbekendste pol-itici van Franco-Span je. lLlat hem a1s Io1itiek doe-l- vcor ogen staat, is de vorming - binnen dat beui-nd - van een
't1oyale oppositie" naar Brit,s nodeL. 0nlangs heeft hij een poli-tiek bezoek
gebracht aan de Spaanse hoofldstad om de kansen daarvoor af te tasten. 0nverrichter zake is hij uJeeI naar zijn post in Londen teruggekeerd.
In januari l-eken de kansen gunstiger. De huidige SFaanse regering van
minj-ster-president Arias Navarro maakte bekend, dat zij bereid ulas via "poin de poJ-itiek toe te staan.
litieke associatiesil een beperkte deelneming
trcentrumrrstreefde,
kreeg er ook
voor
het
zotn
associatie
Fraga, die naar
de
van
bleek
bereidheid
ueken
l-ater
Luttele
diverse
kanten,
steun voor van
plaats
in
te
oppositie
een
de
van
schijn
maar
voor
de staatspartij om ook
Uat
de
toegeaanzj-en.
had
laten
een
ogenblik
ruimen, geringer dan het zich
zegde steun betref t: Fraga kuam tot de ontdekking dat r.lel-isuaar de idee
van de Centrum-associatie voor zijn sympathisanten aantrekkelijk uJas r maar
slechts in zoverre niet hij, maar zi: zelf zich aan het hoold daarvan zouden
bevinden. fvl et andere oorden: er uras nog geen enke]e scoringskans, maar de
buitenspef val uJas al- voor hem opgezet.
In rrDe Vol-kskranttr van zaterdaq 22 februari heeft de correspondent
van dat blad in Barcelona aan deze ontuikkelinqen aandacht besteed en daarbij opgemerkt, dat de Franco-regering kennelijk toch niet van zins is om een
plaats in te ruinen voor een 'techteil oppositie. Die kLualif icatÍe nu liikt
ons voor datgene uat Fraga Iribarne nastreeft te vee.l- eer. Het spreekt van
zelf dat iedere r'1oya1e oppositie'r - het oord zeqL hel reecis - op dezel-fde soeiale bodem rust a1s de regeringspartij, die z\J politiek bestrijdt. De
Labourpartij in tnqel-and en haar Conservatieve concurrent stoelen beide stevig op de kapitalistische produktieLuijze en verschillen niet cl aarin van efkaar, dat bijvoorbeel-d de een het kapital-isme zou uillen afschaffen. el-ke
van beide partijen ziclr op een gegeven moment ook in de oppositie moge bevinden, het gaat daarbij altijd om een oppositie binnen het kader van de
burqerlijke dernocratie. Dat vooropgesield echter, kan men zorn opposÍtie inderdaadrrecht'r noemen, in deze zin, dat binnen de grenzen der burgerlijke
democratie En op dezelfde maatschappelljke basls, +-ussen regering en oppositie he.rkenbare verschiffen bestaan. De Britse Conservatieven bijvoorbeeLd
produktie, de aanhanverdedigen de traditionele vormen der kapitalistische
gers van Labour staan een vernieuuing daarvan voor. rrfchtr? is de oppositie
in zci verre, dat zij bestaat a1s uezenlijk onderdeel van het systeen.
Een dergelijke "1oya1e en échte opposi liutt is de door Fraga begeerde
tf Associatie van het Centrumrr nj-et.
Zii zor dat zi1n, indien zij bijvoorbeeLd
ulas samengesteld uit Spaanse liberal-en en burgerlijke democraten. In dat geval- zou er enige aanleiding zÍjn om te beu.reren, dat aan de aanhangers van
een dergelijke politieke groeperinq Esn burgerlijk democrat,isch Spanje voor
de geest staat, a1s de pol-itieke staaLsvorm, die het beste is aangepast bij
de kapital-istische ontuikkelingen, die zich inmiddels in het land hebben
voltrokken. De groepen echter, die zich in Spanje hafs over kop in derrassociatieuedstrijd't hebben gestort, lijken echter in niets op het soort burgerlijke democraten, dat men bijvoorbeeld in Groot-Brittanniij zouel Ín de
aanhanqers van Fraga beConservatieve Partij a1s bij Labour aantreft. Tot de
horen mannen, uraanvan hij z61f gezeqd heeft, dat ttzii zich niet schamen voor
jarenlange diensten aan Francotr; de groepen uJaarmee hij ttil samenulerken zijn
de monarchisten en de behoudende christen-democraten. ilat dat laatste zeg'
gen r,.rÍ1 u.rordL duidelijk uanneer men bedenkt, dat in Span je zelf s de niet-behoudende christen-democrat,en nog minder rtdemocratisch'r zÍjn dan de christenu.r
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- 12 i4et andere uoorden: Fraga zoekt het in die kringen, die
in de jaren die volgden op de val van de Spaanse monarchie in 1931 hetzij
tegen de jonge burgerlijke republiek hebben samengezuroren, hetzij vanuJege
hun verbondenheid met het oude regiem te zuak uJaren ollr ook maar iets van
die repubJ-iek te maken, hetzij haar met de urapenen ten val- gebracht hebben.
lJat dit soort politieke kinderen najaagt is een hersenschim, di-e een kleine hal-ve eeur! geleden a1 een hersenschim qebleken is. De jaren | 30 hebben
geleerd, dat een zogenaamd burgerlijke, democratische republiek, die niet
echt burgerlijk is - dat uil zeqgen niet op een scliede kapitalistische basis rust - ten dode is opgeschreven.
Er is in het betooq van de Volkskrant-correspondent een onduidelijkheid. Hij schrijlt, dat het plan van Fraga voorlopig niet te verurezenlijken
is, doordat het Franco-beurind geen daaduerkelijke appositj.e u-ti1. Dat uil
zoals bekend het Franco-beuind inderdaad niet, iflaar kan niet de verklaring
vormen voor de mislukkinq van Fragars poJ-i-tieke reis, omdat zijn rrAssociatie van het Centrum'r geen daaduerkelijke oppositie is. Dat nr oet tensLotte
ook de Volkskrant-correspondent toegeven, al-s hjj verderop, tegenoveL- het
l-uchtkasteeL van fraga c"s. de nu verbocien trechte oppositiepartijenrrstelt,
uaarvan hij zeqL, dat zi: na Francors heengaan uel- degelijk uit de schadurLL
zul-1en kornen. Hij noemt het, niet zonCer reden en real-istisch genoeg een
die op dat moment deeL uitmaken van het regime,
open vraag ofl de politici
dan nog een kans krijgen.0ok el-ders in zijn stuk betuijfelt hij of een "oppodie van Fraga binnen Francors regime nog aan bod zau kunnen kositierrals
men na diens heengaan.
De qerechtvaardigde t,utíjfe1 van de Volkskrant-correspondent gaan ons
op geen stukken na ver genoeg. Hij betu-tijfelt namelijk of de schijn-oppositie
die Franco niet eens ui1, noq een kans zaI krijgen. Llij hebben onze tuijfels
er over of zé1f s ook de 'rechte opposi-tie" nog uel aan bod zal komen. 'uiant
de rrechterr oppositie-partijen, niet de partijen van de schijn-democratie binnen Francors beu-tind, maar van de uerkelijk burgerlljke partijen, hebben in
Spanje eueneens in het verleden hun kans qehad.
Nu moet hieraan onmiddellijk uorden toegevoegd, dat het Spanje van de
jaren '7O niet meer het Spanje van de jaren r30 is. Destïjds schoten de burgerlijke partijen schromelijk tekort, omdat de burgerij, die hun achterban
vormde, te nauu met het half-feodal-e en monarchistische systeem der Bourbons verbonden bleek om haar eigen burgerlijke revolutie door te voeren.
Anders dan in de grote revolutÍe van Frankrijk, maar op soortgelijke ur ijze
aLs ip Rusl-and, uerden in Spanje de arbeiders en de boeren geroepen om de
burqerlijke revoLutie te voltobien. Hun poqingen daartoe zijn destrjds op de
door franco geleide contra-revolutie gestrand.
De situatie is thans geenszins gelijk aan toen. De con'tra-revolutie moontrL.rikkelÍng be9e anti-burgerlijk geueest zijn, zij heef t de kapitalistische
paald niet kunnen afremmen" Half-feodaal- naar de politieke vorm, is de ecodan de
nomiscl'te onderbouuivanlret franco-berr.rind héé1 uat kapitalis'uischer
republiek van 1931. Uit die paradox komt juist de onvrede
kapitalistische
voort, uraarvan mensen al-s fraga kenneli-lk vervuld zijn. ILJie dat begrijpt, beqrijpt eveneens, dat n6 Franco (uai men daarmee dan ook bedoeJ-en mag, uant,
het gaat nu evenmin om Franco als het in 1931 om koning Alfonso XIII SinS)
niet de klok naar het jaar 1939 kan uorden teruggedraaid.
Zou de macht in Spanje uorden overgenomen door mannen, dierrzich hel-emaal- niel schamen in dienst van Franco te hebben gestaanrt, dan zor men een
herhalÍng beleven van het treuriqe schouuspel der republiek van r31, die
democraten hier.

-'13 geregeerd uJerd door mannen, die zich niet schaamden in dienst van de monarchie en van haar dictator Primo de RÍvera te hebben gestaan. Dat een heropvoering van dat drama in moderne kostuums een onvoorstel-bare fl1op zor tdorden, behoefi nauuelijks beicog. Zij is ook volstrekt onmogelijk"
De uerkelijke Spaanse perspectÍeven zijn moeilijk aan te geven. De kapital-istische ontuikkeling onder het Franco-regi-em heeft zich voor een belangrijk deel vol-trokken met buitenLands (in de eerste plaats Amerikaans)
kapitaaf . 0f er d-i-entengevolge nu - 1n tegenstel-linq tot de jaren r30 - uéL
sprake is van een vol-doende krachtiqe bourgeoisie, zal nog moeten blijken.
En indien zij er zou urezen, vormen dan de nu nog rrin de schaduu vertoevendeil
oppositiepartijen uerkelijk haar politieke vertegenuroordigirrg? Er zijn aanuijzingen van niet. {Ien krijgt afl en toe de indruk, dat de in de ernigratie getrokken oppositiepartijen geestel-ijk geen vooruitgang hebben geboekt sinds
de dag, uJaarop eind april 1939 de troepen van Franco Barcel-ona binnenrukten en dat zij geloven, dat bij een vaI van Franco de geschi-edenis kan uJorden voortgezeL vanaf et punt, uJaar zij 'rslechts tijdelijkrr zou zijn 'ronderbroI-r

kenrl

DiL laatste Eeldt niet sl-echLs voor de partijen die iedereen afs burgerlijk pleegt te karakterisaren, hel geldt evenzeer voor de door ons eveneens -!_11.g-lj.LB. genoemde orqanisaties al-s bijvoorbee.Id de CNT-FA i, die zich
in de jaren r30 ruel-isuJaar op de arbeiders en de boeren baseerde, ínaar die
niet meer uJas dan de organisatorische uit,drukking van de toenmalige zwakte
der arbeiderskl-asse in de pes zojuist op gang gekomen burgerJ-ijke revolutie..
^aa
Dóórdat Spanje in de jaren r30 een proletariaat had, dat r,r elisuaar strijdvaardig uJas, maar nog geenszins in de mogel.ijkheÍd verkeerde voor eigen
klassedoeleinden op te breden (aie zich nog Í-naar nauuelijks aandienden) ,
dóórdoor uJas de Cl,J T zij n aangeuJezen organisatie. Dat is nu niet meer het geva1. Daarom zijn urij ervan overtuigd, dat men in Spanje in de toekomst héé7
andere vormen van klassenstrijd za1 zien dan in he'r verleden.
liianneer, r.:-rat nog moet blijken, de Spaanse bourgeoisie nu veel krachtiger zou zijn dan destijds, dan betekent dat, dat de arbeiders Én boeren niet
meer geroepen zull-en u-rorden de burgerlijke revofutie ten einde te voeren.
De taak, die de CNT in de jaren t3D kreeg toegespeeld, behoeflt dan niet rneer
te rr.rorden vervuld o f n voor zover de CNT zich in de emigratie juist op
die taak heeft voorbereid - en dat is de indruk die men krijgt bij het regelzal de uerkematig lezen van haar in Toul-ouse uitgegeven krant'rfspoirrrlijke ontuikkeling over haar hoofd heenrazerr. Spanje zal een modern-kapital-istisch land u:orden met een bourgeoisie naar esters model en met een
dat in zijn onvermijdeli.;ke klassenstrijd niet naar het
modern proletariaat,
beproefde, uit voorbije verhoudingen ontslane strijdmodel van de CNT grijpt,
maar naar moderne vormEn van klasse-actie. Er zijn - in diverse stakingen
in industrië1e gebi-eden al-s CatalonÍii, AsturiË en BaskenLand - aanrLlijzingen daarvoor te over. In een modern-kapitalistische staat verliezen de zogenaamderrarbeidersorganisatiesil uit de vroeg-burgerlijke of vóór-burgerlijke
verhoudingen hun invfoed en betekenis.
Gest,el-d echter, dat Span je nog altijd geen krachtige hourgeoisie zou
blijken te hebben, in staat cm haar eigen omurenteling tot stand te brengen
en het politieke syst,eem te scheppen, dat bij h6ér produl<tieverhoudingen
hoort, Inderdaad, dan uorden opnieur.:-r de Spaanse arbeidende klassen, net
al-s in de jaren r30, voor de noodzaak geplaatst die taak ouer te nemen. 0mdat echter die arbeidende klassen niet meer zijn uat, ze destijds LJaren,
betekent dat, dat zij die taak ook nis;t meer kunnen vervuil-en op de manier
u-r

- 14 uJaarop zij i-rcb destijds hebben geJaan, l.tl at er Can rr:e1 gebeure:r z:I ualt niet
te voorspe.l-l-en "
SamenvaEtend kan uolden gesteld, dai eén di-g n.ei zeke,-heid kan uJoiden aangenomenr de loekomst van Spanje riet er anders uit, can af Ciegenen

geioven, die van mening ziin, dab er in riie t"ekor,rst voor hen ecn roi is
eggelegd " lJaarnee zii op zt n hoogst rekcning houden is, Cat er uit de schaduurijke kleedkam=rs ueL eens:eservespeiers i-n hef vel-d zouden kunnen verschijnen , Zii :u1l-en daar usl gelijl< in l<rijgen. l!at men naar o,rze mening dan
zaI zien, is dat deze reser'.respeler= verscho;en sl-rirts dragen, met kl-euren
die in de reeds begonnen uedst:ijd n-let Eebruikt l<unnen u-rorden" Da*c echter
zaI het minst ver:assende e;ren., aarmee niemand rekening schijn- 'te houden
is dit, dat de toeschou'ue:s op de pubi-el<-o tlibure, uJanneer het m!inent komt
dat zij het vel-d Eaan opstormen. zich nie; meer: gedragen zoals de toeschouuJers uit het verl-eden. Gees,telijlr Fn meter'ee'. bestaat de arbeidersklass-.
van Spanje uit mensen, die n'et meer bereid zijn zich acht,er rrcaptainsrr te
scharen, of die nu de bc1:jeuistische kl-euren dragen, d: ? retsr Cer sociaaldemocratie of het rood-:urart van de CNT.
lvlen maakt zich dluk over Ce irassoc:.atieuedstrijdrt, uJaarvoor eigenlijk
het eindsignaal al- geklonken heeit, lvlen be:ej-dt zich nog altijd voor op een
voetba:.!;i-n adrid, o'lschoon er een social-e rugby-uJedspelJ-etjettpolitiek
strijd op het programma staat. 0f rrrel de arbeicl eis komen oog in oog te
staan met een moderne en krachtige bourgeoisie, of uél de albe:'-ders treden
in het krijt voor: een staatskapi-talistische variant der moderne produktieuljze^ Noch in het enes noch jn het andere geval zu'l-en hetzij Fraga, hetzij
stoffige democraten, hetzij de INT va.n Frederica lílontsény er aan te pas kotrr
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Toen Lrij midden december van het \iorige jaar piotseling voor het feit
kuamen te staan, dat ue een nieuuJe stencilmachine moesten kcpen, hebben L!e

uel- euen in de zorgen gezeten, Die machine moest ongeveer J 3300.-- kosten
en zoveel hadoen uie niet in kas. liJe kuamen ongeveer een duizend gulden tekort.
fn toch nr oesten ue rrre1, uÍ1den ule ons rr.rerk kunnen voortzetten. In het
volste vertrouuen, dat onTe lezers ons niet in de steek zouden l-aten, hebben ue de machine maar gekocht. Toen de machine erd af geJ-everd en uJe gingen proefdraaien, b1eek, dat de bl-otterrnachine van het oude apparaat niet
op het nj-euue paste" fen blottermachine is een apparaat, dat aan de stencil-machine uordt gekoppend en dan elke keer al-s er een bedrukt vel- papier
uit de stencil-machine komt een kartonnet je daarop laat val-l-en. Dit voorkomt, dat het vers gedrukte papier gaat smetten. [Lle uaren dus genoodzaakt
ook een nieuue blottermachine te kopen. 0ok die koste nog eventjes -f 350.--.
Nee, uJe hebben echt niet het cevoel Eehad, dat, ue ons in een - in de
letterlijke betekenis van het rr.roord -r:onbetaalbaar" avontuur gingen storten. 0nze lezers zouden ons helpen " Daarvan u,aren ljre overtuigd.
[rJelnu, zii hebben ons geholpen. Beide machines zijn betaa]-d. lJe zijn nu
ueI helemaal- b1ut, maar schulderr hebben ue gelukkig niet.
rr.r

- 15 Het behoeft geen betoog, dat ue al-1en die ons hebben geholpen het ontbrekende geld bij elkaar te krijgen, bijzonder dankba'ar zijn.
Er zijn behoorlijke bedragen bj-nnengekomen, hetgeen zaI blijken uit de
verantrr.roording die straks zal- volgen. Daarbij moeten uJe de opmerki-ng maken,
dat ue bij sommige bedragen een scheiding hebben qemaakt. Er uJaren kameradene die ons een behoorlijk bedragje overmaakten, maar dan niet vermeldden
uat als normale bijdrage en uiat af s steun voor de machine uJas bedoeld. In
die geva.l-1en hebben Lie geuJoon een deel- beschouud a1s bijdrage voor de machine en het andere deeL zal na dit eerste kuartaal vetantuJoord uorden aLs bijdrage voor het bIad.
0ok ui1len uJe niet nalaten te vermel-den, dat enige Belgische vrienden,
die niet in staat rJaren ons met geld te helpen, ons in natura hebben
gesteund. In een aflgeladen auto krr.ramen ze naar ons toe. Bij het uitladeh b1eken eE 27 pakken ó 500 ve1 papier te zijnr 6 tubes inkt en ongeveer honderd
stencils. Dat afles met een uaarde van ongeveer J 400.--. Het uas geuJoon
hartveru.rarmend.

En nu de verantuoording:

B.v:8. te lvl . Í 15.--; A.v.d.H. te tLi. Í 25.'-; C.H. te A. Í 100.--; K.H. te
G. -f 10.--; N.N. te H. Í 12,5O; N.N" te A. Ï 20.--; f .L. te L. Í 25.--; H.wl.
te F. Í 50.--; J.lÏ. te A. f 100.--; R.v.d.[ï. te A. J 300"--; J.v.lYl. te H.
f 100.--; K,N. te B. Í 20.--; J.8.v.0. te B. J 60.--; J.R' te G".f 10.-tYl.J.lLJ. te A. Í 50.--; H.A.U. te A. Í 10,--; A.v.H. te K.a.d.IJ. J 30.--.
Totaal I 937 ,50.
Nogmaals s all-e gu11e gevers hartel-ijk dank.

In Joegoslavii5 is, na een moeizaam bestaan van een kleine tien jaar,
een theoretisch tijdschrift teqronde gegaan, dat buit'en de grenzen van dat
fand grotere bekendheid genoot dan daarbinnen. De oplage uJas kIein, de inen de economie van de universihoud moeilijk. Professoren in de filosofie
teit van Belgrado vormden de redactie " "Ptaxisrr, of teuel rrPraktijkrr uJas de
naam van het b1ad, dat zich over het algemeen met theoretische vraagstukken bezig hield en het ongetrrrijf etd aan dat f eit heef t te danken, dat het
zijn verschijnÍng nog zo l-ang heef t kunnen rekken. Dat het tenslotte op bevel van hogerhand zijn uitgave heef t moeten staken, zaI ongetuijfleld voor de
redacteuren zétf minder onveruacht gekomen zijn dan voor uie anders ook. Zii
moeten zich er van het begin af rekenschap van hebben gegeven, dat voor de
machthebbers van onverschillig r.re1k land, niets zó onaangenaam en irriterend is, dan zich geconfronteerd Le zien met voortdurende kritische aanvallen op uitgerekend dót, u.raarmee die machthebbers hun regiem rechÈvaardigen.
rrPraxisrr is niet overLeden doordat het voortdurend de vinger legde op
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nu eens deze, danr..ueer gene misstand of rctte plek in de Joegoslavische samenfeving. lLJat rrPraxistt de kop en de professoren die de redactie vormden
heeft gekost is de omstandigheid, dat zii
hun l-eerstoel aan de universiteit
bovenal de vinger legden op één enkel-e fundamentele i!anverhouding: te ueten de onoverbrugnare t,egenstelling tussen de maatschappelijke uerkelijkheid
in Joegoslavj-ë en de u-tijze uaarop officieel- die social-e real-itei-t uerd beschreven en gekarakteriseerd. Ilat 'rPraxisrt deed, uras net marxistische jargon i!aarvan zich in rt .Iand de politiei<e en uetenschappeJ-ijke vertegenuJoordigers van staat en partij bedienen, ontmaskeren al-s een i d e o I o g i e
of , Dm het populair te zeggen, al-s een sprook je, zonief al-s hurnbug.
rrPraxisrr, !le zeiden het reeds, Lras, geheel anders dan de naam zou doen
vermoeden, een t h e o r e t i s c h tijdschriflt. Het ageerde qeenszins
op directe ijze, ja het ageerde zelfs in het qeheel niet. Het slingerde de
Tito-kliek niet in het gezicht, niet openlijk althans - hetzij dan bij hoge
uitzcndering - dat deze de Joegosfavische arbeiders uitbuifte en onderdrukte en derhalve een rrnieuue heersende klasserruJas, geJ-ijk eens lvlil-ovan Djilas had gedaan.rrPtaxisrrberloog zich in de hoge regionen, ulaar sinds onheuglíjke tijden de filosofen hebben getroond" He+- verkondigde Tito c.s.
niet meEr doch ook niet minder dan dit, ene: ju11i.e rrmarxismeil heef t met het
marxisme niets van doen. Dat kón onmogelijk aanslaan in een 1and, uaar'de
massa der bevcfking na bijna dertig jaren ve-n zogenaamd marxistische praktijk natuur-lijk voor krr.resties die de marxistische thecrle betreffen geen enkele interesse aan de dag legt. Da+, uat de Joegoslavische arbeiders een
generatie J-ang afs 'rmarxisme?r isrrverkocht"heeflt er vanzel-fsprekend toe
geleid, dat zii van I'marxisme'r de buik vo.l- hebben. i{aar di-egenen Ín JoegosLavilj, die van d6t soort rrmarxismert altijd de monC Vol lrebben, kreqen van
het puur theoretische rrPraxisrr op de duur een ni et T,rrEer te verdragen buiku-r

pijn.

Een van de leden van derrPraxisrt-redactie Lras prof essor Svetozar StojanovÍó uit Belgrado. Hrj publiceerde zes jaar geleden in Joegoslavië een bcek,
datin1970 ook in Duitse vertaJ-ing hei licht zag en datrrKritiek en toekomst van het socialismerr heet 1). A1 op een van de eerste bladzijden van
dat geschrilt verklaarde hij, dat een groo+" cj ee1 van de zoqenaamde communj.stische beueginghethad kl-aargespeeldhetmarxismevaneen k r i t i s c h e
theorie te veranderen in een thecrie, die de heersencie toestanden in de zogenaamde communistische l-anden en de daar heersende machtsverhoudj-ngen vetdedigde. Hoe meer in die zoqenaamd communistische landen, aldus professor
Stojanovió, l'{arx op een voetstuk uerd geplaatst, des te rnoeilijker kregen
het de r,-rerkel-ijke marxisten. Stojanovió uetoogde ook, dat in de zogenaamde
communistische uereld, de urerkelijkheid versfuierd uordt. iLJat rtPraxisil ui-lde is; deze sfuier uegrukken. Dat uJas voor Ti-to c.s. op de duur een onaanvaardbaar streven, ook al- girrg het dan sl-echts om een uegrukken op het geduldi-ge papier, uraarop het tijdschrift uerd qeorukt; niet om het uegrukken
van de sluier door het optreden van de massa' s, zoals dat bijvoorbeel-d in
1953 in 0ost-Duitsland, in 1956 in Hongarije is geschied. Btijkbaar qeloven
Tito en de zijnen, dat mei l-r et monddcod maken van een theoretische kritiek
ook het gevaar van een praktische kritiek door de nassars is verdu-r enen ,
lvl aar dat gevaar k5n niet
uit de ueg Lr'orden geruimd.

1) Svetozar Sto janovió, rrKritik
Hanser Uerlag, i'jnchen 197C,
[vl
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Zukunflt des Sozial-ismusrr, Carl
blz.

