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Het is naar onze overtuiging van geen enkele betekenis of Lech llalesa,
zoals veLen veronderstellenu aan het militaire bewind van generaal Jaruzelski bepaald.e beloften heeft gedaan of met dat bewinct bepaalcle afspraken
heeft geuaakt, d.an weJ-, zoals hijzelf nad.rukkelijk heeft verklaard., zidn
van íets d.ergelijks ten enen¡nale heeft onthouden. Voor ons is slechts van
betekenis ¡¡'ie en wat Lech llal.esa i s en hoe hij op grond. d.aarvan zal handelen in de naagte toekomst.
Dat Leeh l¡falesa aan een voor zijn woning in Gdansk verzameld.e menigte
verzekerd heeft, clat hij trouw za1 blijven aan cie in augustus 1980 in Aãze
stad. gesloten akkoord.en, zegt ons totaal n i e t s , aa;ngezien d.e inhoutt
van d.eze akkoorclen zod.anig is, dat ze op alle mogelijke manieren kunnen
worden geinterpreteerd en d.an ook in het verleden reeds op zeer uiteenlopende wíize geinterpreteerd. zijn d,oor respektievelijh de Poolse regering,
T'tralesa zélf en d.e Pool-se arbeiders.

s verzekering, d.at hij lrschone hand.ent' heeft, zijn vrijlating
niet heeft te d.anken aan het feit, dat hij voor Jaruzelski c.s. d.oor d.e
knieën zou zijn gegaan, hoeft naar onze mening niet in strijd. te zijn met
het eerd.ere, officiële, bericht dat hij zich bereid zou hebben verklaard.
een bemiildelend.e ro1 te spelen. Als het bericht juist is, heeft hij zich
daartoe al-leen maar b e r e i d. verklaard. Hij h6éft die be¡ridd.elend.e
rol nog niet gespeeld, hij héêft nog geen enkele koncessie gedaan d.ie hem
m'isschíen kwalijk zou kunnen vord.en genomen, althans niet nad.at hij zijn
onvrijwillige verblijfplaats heeft verlaten. Als hij te kennen geeft, dat
hij trouw zal blijven aan "d.e id.ealen van Solid.arnosc", dan wil d.at geenszins zeggen, dat hij af\,rijzend. zou staan tegenover e1k kompromis met de
autoriteiten. ttSolidarnosctt heeft in d.e vijftien maand.en van zijn legaaI
bestaan nooit iets and.ers ged,aan clan kompromissen met d.e autoriteiten sluiten en Ìüalesa heeft nooit een anclere ro1 vervuld dan d.ie van bemid.d.elaar.
Afgezien d.aarvan: het lijd.t geen enkele twijfel, dat hralesa d"ie zich van
september tBO tot eind. november tB1 d.e grootst mogelijke moeite heeft gegeven om twildet stakingen hetzij te voorkonen, hetzij te beëíndigen, oncler
ttschone hand.entt iets õotaal
ánáers verstaat áan ae d.oorsnee artei¿er,
Overigens; naar onze overtuiging heeft Ï,Ialesa zijn vrijheid. niet hieraan te d.ankeno d.at hij eventueel een bemid.d.el-end.e ro1 ro¡il spelen, ìnaar aan
ltralesaf
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het feito dat hij kennelijk c1e enige is d.ie eventueel een bemidd.elend.e ro1
a n spelen.
Voor het vervullen van een dergelijke ro1 komt slechts hij in aarmerking, die - terecht of ten onrechte ^'het vertrouven geniet van beid.e par.tijen, Van g6én d.er ond.ergedoken leiders van het illegale "soliclarnosett
lcon iets d.ergelijks woi:d.en beweerd. Ðat zi.j ied.er vertroulren van cle autori-"
teiten misten was van het 'begin af aan d.uidelijtr.e riraar een tijcllang Ì¡as
het ond.uid.elijk of zij het vertrouwen van d.e arbeiclers genoten" Op10 no*,
veurbe:: j.1. toen d.e Poolse arbeiclers - die eercle:r spontaan en tegen il-e rra-.
clrukkelijke wil van "So1id.arnosc" in aktie r,raren gekomen - géén gehoor gr;a.'
1ç

ven aan een stahingsoproep van d.eze rl.eidersl, r.¡as d-e kloof tussen hen en
cle r.¡erkende klasse voor ied.er duidelijl<, zo d.uidelíjtr, d.at Lret trestaan er-'
van d.oor cle betrokken leiders zelf moest l¡orden toegegeven" iiegelijhertijdechter was het af even d.uid.elijlc geworden d.at d.e Poolse arbeiders al e'r.'en*
min enig vertrouwen hadd.en in de nieuwe, wél toegestane vakber.reging d-ie
volgens d.e autoriteiten in d.e pla,ats van 'rsolid.arnosc" zou inoeten lcomen om
d.e bemidd.elend.e rol te spelen, d-ie - zij tret op andere i.rijze dan cloor cle
vakbelreging in het westen * ook in het staatskapitalisme rriet Jran r,,¡orden
gemist.
Onder cleze omstand.ighed.en bleef enlr-el en alleen r;ialesa * van wie bis*
schop Gleurp bij herhaling heeft gezegd, dat hij "voor lret regiem ongevaarLijk" is - als mogelijke bemid.delaar over. l'lant l,'Ialesa vervult binnen en
buiten ttSolidarnosctt eet'L ándere l-eid.ersrol d.an b"v. I(uron of andere uit
het KOR afkonstige of d.oor het KOR gevormd.e d.an r'¡e1 beinvloede figuren. lfa-'
lesa is, med.e door bepaald.eo in de Poclse samenleving r'rortelend.e falctoren,
het voorr^¡erp gel4rord.en van eeri verering die beru.st op een rond. zijn persoon
gel¡even rnybhe, d.ie zcals ied.ere r:rythe, op gespannen voet staat met c1e lver*'
helijkheid. IIet is aan d.eze rq¡the d.at t/al-esa het vertrour,¡en van ontelbaar
veel Poolse arbeid.ers dankt. Ðe vrees clat d.eze mythe geen stand- zal houd.en
ïras voor d.e Poolse regering red.en om I'Ialesa in decenber 1981 te interneren"
Er vas aanleid.ing voor die vrees, l,rant in d.e r,reken die aan het afkoncligen
van d.e nood.toestand. voorafgingen na,n het aantal owild.er, buiten t'Solidarnoscît om uitbrekend.e stalcingen voortdurend. in aantal toe.
Dat llalesa thans is vrijgelaten komt, cloordat Jaruz,elsiri en rLe zijnen
geen and.ere keus hebben, d.an het toch maar op d-e }craeht van d.e rnythe te la*
ten aankomen" Dat Ïtra1esa tegenover zijn vereerders I t g;ebaar van d.e gebalde vuist maakt, d.at hij kreten slaaht als i'Ik zal- vaayzichtig ül.anoeuvreren
maar wij zullen winnen", za7. d.e Poolse autoriteiten niet teleurgesteld. of
versehrikt hebben doch integendeel voldoening hebben geschoniren. I'iant d-er"gelijke kreten zijn alleen fi.aar geschikt om d.e mytire te versterken, rLie
overigens d.oor \,lalesar s gevangenschap al niet weiirig r¡erster.lct is.
lloe lang de versterkte rqythe stand. zal houden valt natuurlijlc onmoge*

lijk te voorspellen. Als, r"¡at het geval schijnt te zijn, cle nood.toestand.
vordt opgeheven en Tllalesa daardoor meer espeelruimbel krijgt, d.an krijgt
d.e mythe stellig méér kans dan in de tot ri.usver bestaand"e situatie. l.faar
op een gegeven moment zal de praktijk van cle Poolse arbeid.ershlasse lijnrecht in botsing komen met d.e praktijk van "solid.arnoscf'. Dat kan lang d.uren, d.at kan kort duren, maar gebeuren za1 het, ooli al zullen misschien Jaruzelski en zeker 'llalesa het niet geloven"
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Twee d.agen nadat d.e PSOE' ôe partij van de Spaanse sociaal-demokraten,
een grote verkíezingsoverwinning had. behaald en ri.e absolute meerderheia in
het raet d.e T'vreede Kaner te vergelijken deel van d.e Cortes 1)naa veroverd.,
stond ín NRC/llandeLsblad te lezen, d.at S-nanje t'voor d.e tr¡eed.e keer in deze
eeuw aan een soeialistisch experimenttt begon. De horte zin r,¡aarmee de bete-

kenis van d.e stembusuitslag wertl Ï¡eergegeven bevatte twee onwaarhed.en "
Spanje begint ond.er Felipe Conzalez niet aan enig sociaListisch e:çeriment.
Evenmin is het juist, dat op een vroeger tijôstip in de geschied.enis va¡r
dit land van iets dergelijks sprake zou zijn geweest.
Ged.urend.e de gehele 20ste eeuw zijn d.e Spanjaard.en bezig op hún rvijze
hún burgerlijke revol-utie ðoor te voeren, om dát type omwenteling, om de
bevrijding vs,n de kapitalistische produktiew'ijze van de kl-uisters van vé6rkapitalistische verhoud.ingen en strukturen, ging het in de jaren eJO, vat
d.e tijd.genoten zich omtrent hun eigen optreden ook mochten voorstellen" In
het daarna volgende irranco-tijdperk werd. d.e ekonomische ond.erbour'¡ van de
Spaanse maatschappij hoe langer hoe neer in kapitalistische z,in gerevolutioneerd.. Het gevolg l¡as, d.at het fund.a.¡nent werd gesJ-oopt van rLie strukturen die d.e fascistische Franco-aanhang juist intakt ',,¡ilðe laten" A1 voor
de d.ood. van d.e d.iktator stond.en zij op instorten. 7-ê verdwenen d.e een na

de ander in d.e tweed.e helft van d.e jaren tJO d.oordat d.e aanpaBsing van de
politieke bovenbouw aan moclerne prod.uktieverhoud.ingen een onverbid.d.ellijke
nood.zaak was geword.en.

l'Íaar ze verdwenen Langzaa.m; ôe aanpassing waarvan wij sprelren gebeuruiterst traag. Het franquisme r{as weliswaar stervend.ee maatr toch bepaal-d. nog niet d.ood. en d.e burgerlijke demokratie kondigd.e zich we1 aan,
maa.r r'ras nog niet geboren. Onvernn:ijdelijk moesten in een tlergelijke situatie vertegenwoord.igers van het zogenaamd.e centn¡n op de voorgrond. treden
en wel in tt bijzond.er een politicus als Alfonso Suarez, die voor de reehtervleugel d.a,arvan aanvaardbaar lras omd.at hij nog steed.s zekere franquistische trekken vertoond.e en die bij d.e linkervleugel van het centrum een zeker vertrou'wen genoot doordat d.ie trekken niet altijd. even duidelijk zichtrle

baar waren.
Suarez vas d.e oprichter van d.e Unie van het Demolcratisch Centrum, die
in het leven werci geroepen om zowel de tegenstand.ers als d.e voorstand.ers
van d.e burgerlijke d.emokratie in toom te houd.en 2). Toen de maatschar:pe1ijke ontwikkeling in Spanje de burgerlijke d.emohratie tot een steeds gebie-

1) Oe Cortes vormen het Spaanse parlement, bestaande uit een [ienaat (te vergelijken met onze [erste l(a¡ner) en een Congres.

2)

De Senaat telt 2l+B zetels, het Con8res 350, l/aarvan de PSOE
er thans 1p8 bezet.
De UCD rras geen partij in cle strikte zin van het r,roord. maar
een sa¡nenraapsel van diverse soorten konservatieven, christendemokraten en liberalen. Laatstgenoemd.en wa,ren uíterst gema,tigd naar niet bijzond.er stoutmoedig.

¡t

d.encLer eis rnaakte, werd d.e UCD blootgesteld aan mid.d.elpun'bvl-ied.end.e hrach*
ten" d.ie irroeg of laat haar r.¡ntbind.ing noesten bewerkstelligen.
0m aarr het noodlot te ontkomen trachtte Suarez wanhopig een politielc
evenrcicht te ber^¡aren door nu eens naar d.eze, dan ïreer naar gene zijde te
l-averen. A1 vrij spoedig na cle verkiezingen van juni 1977, te weteri in februari 19T8, werd. d.e gematigd-vooruitstrevenrle liberale professor Fuentes
Quintana, vice-premier en nínister van ekonomiscÌre zaken, u.j.t de regering

gewerkt. De premier

kwam claarmee

tegenoet aan

d.e r¡rensen

van de konservatie-

ven, zowel d"ie l¡elke binnen d.e UCD ha,ar rechtervleugel 3) vormd.en, als die
buiten d.e UCD: d.ie van d-e rechts van haar opererend.e Alianza Popular van
Manuel Fraga Ïribarne, wier lged"oogsteunr onontbeerli.jk was voor tt voortbestaan van het ks.binet.
It'laar om d.e 6chte bourgeoisie, <1at wil zeggen het ond.ernemerd.om gerust
te stellen, verklaard.e enkele maand.en later een l¡oord.voerd.er van d.e IJCD in
het openbaar, d.at d.eze "principieel tegen samenverking met d.e Alianza Popular gekanttt Ì.¡as. Binnenskamers, in gesprekken met Fraga en and.ere ]eiders
van d.e Alianza, probeerðe Suarez díe woorden af te zwakken" Tevergeefs"
Hij niocht ncg zo hard" verzekeren, dat het hem slechts om d.e s c h ij n
van d.e d.e¡aokratie te d.oen r^ras u hi j bereikte d.aarmee weini.g of niets bij
lieden, d.ie zélfs cLe d.emokratisehe s c h ij n niet op zich iritd^en laden.
Aan d.e and.ere kant begonnen zij die zich met de d.emokratisehe s c h ij n
allerminst tevreden wensten te steLlen, hoe langer hoe meer aan de geloofwaardigheid. van Suarez te tr.rijfelen. IIun twijfel naa nog toe inlOlp al-s
gevolg van het ontslag van ninister Fernand.ez Ord.onez: d.e bewindsman die
met zijn plan tot belastínghervorming het kabinet voor d"e linkerzijd.e nog

enigszins aanvaard.baar scheen te maken"
Dit alles leid.de ertoe dat d.e konservatieve en d.e liberale aanhangers
van d.e UCD uiteengedreven werd.en. De konservatieven gaven per slot van rekening de voorkeur aan het uitgesproken konservatisme van Fraga inplaats
van de even onduid.elijke a1s trnreeslachtige positie van Suarez " De liberalen j.n d.e UCD raakten hoe langer hoe mee¡: in d.e ban van d.e PSOE van Felipe
ConzaIez. I¡lat hun vooralsnog d.eed aarzelen om naar d.e sociaaldemokraten
over te lopen was de omstand.igheid. dat d.e PSOE een zekere |radikale| reputatie had.. Zo kwanl het, d.at d.e UCD nog min of meer onbeschad.igd- de verkiezingen van t79 d"oorstond..
Korte tijd. la.ter r,¡ist Conz,al.ez zieh eens en voorgoed van d-ie î slechte
reputatier te ontdoen. Door - tijdelijt< - ats vooreitter af t,e tred.en kon
hij de partij naar zijn hand. zetten en vriend. en vijand eïvan overtui.gen,
dat hii volstrekt niet streefde naar een ingrijpende hervorming van cle
Spaanse ekonomie, cLoch dat hij er alleen maar op uit was om oud.erwetse instellingen en verhoud"ingen te mod.erniseren. De politieke doeleind.en van

g)

De termen ltrechtstt of r'linkstt r,taarmee d.oorgaans d,e politieke
kleur van groepen of partijen pleegt te r^¡order: aanged"uid. gebruiken wij zelden omdat wij van mening zíjn, d.a.t zÍ.j in <le
burgerlijke maatschappj.j van nu, v¡aar d.e wezenlijke verschilLen tussen d,e politieke stromingen aan betekenis heb,)h ingeboet, hun zin vrijwel heb,),h verloren" In Spanje echter,
waar de politieke strijd. om de burgerlijke demokratie nog in
volle gang is, liggen d.e d.ingen and.ers " De hier sind.s lang
versLeten begrippen z,íjn dââr nog bruikbaar"

l
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-5Conzalez beantwoord.d.en volkomen aan Spanje's d.irekte en wat meer ve?r^¡ijderde behoeften. De laatste overblijfselen van een zogenaamd. rmarxismer - dat
overigens slechts door bijgelovigen ernstig werd. genomen - werd.en uit het
prograln van de PSOE gesehrapt. Vanaf dat moment rcas het lot van de UCD bezegeId."

Adolfo Suarez, bovenal een opportunist, besefte beter d"an wie ook het
dreigend.e gevaar. Heen enl'¡eer geslingerd tussen zijn zwakke r,¡iI om wat onbetekenend.e hervormingen tot stand. te brengen en zijn sterk verlangen om
d.e strukturen in Spanje ongewijzigd. te laten, voeLd.e hij niettenin instinktmatig clat hij zijn koers iets naar links ve::leggen moest. l.laar d.e
eerste schred.en in d.ie richting had hij nog naar naur.relijks gezet of hij
stuitte op zulk een grote weerstand. bij d.e konservatieve vleugel van de
UCÐ, d.at hen de leicling d.aarvan ontglipte. Hij werd vervangen door Calvo
sotelo op hetzelfd.e moment, d.at d.e gevaren d.ie spanje juist vanwege zijn
overleefd.e stn¡kturen bed.reigden, voor iedereen zichtbaar werd.en l+). Suarez begreep het signaal, brak met de steeds rechtser r.¡ord.end.e IJCD en riehtte het CDS' het Demokratisch en Sociaal Centrum op in d.e verond.erstelling,
d-at aan z ij n centrisme een langer leven zou zíjn beschoren dan aan het
centrisme van Calvo Sote1o.
Die verond.erstelling berustte op een vergissing. Zeker, de nu door
Lavilla geleide UCD tekend.e haar eigen doodvonnis toen zij zíein bij nreerd.erheid. van stemmen afkerig toond.e van een bond.genootschap met d.e kleine
groep rond. Antonio Gamigues e een vooruitstrevend.e advokaat uit Madrid,
d.ie op een eerder tijd.stip d"e UCD d.e rug had toegekeerd.. Me-r, de afwijzing
d.aarvan vergrootte de UCD haar politiek isolement, l4aar aan een steeds duid.elijker aftakeling ontsnapte d.e CDS van Suarez al evenmin. In d.e jaren
tBO lÍas er in Spanje geen plaats meer voor een organisatie die op deze of
gene vijze strukturen trachtte te creären d.ie noch bij de toekomst, noch
bij het verled.en pasten en alleen naar een barrière vormd.en op de weg naar
d.e vooruitgang, anders gezegd.: een belemrnering voor het seheppen van de
voorwaard.en voor de kapitalistische akkumulatie.
Tijd.ens d.e jongste verkiezingskanpagne hebben d.e vertegenwoord.igers
van d.e PSOE bii herhaling verzekerd.¡ tlat het hun historische taak rras om
"d.e burgerlíjke revolutie d.oor te voeren, d.ie d.e Spaanse rechterzijd.e uit
d.e weg was gegaantt. De ¡¡ezenlijke betekenis van Conzalez verkieaingsoverwinning kan niet beter en treffender rn¡ord.en beschreven. Het is niet voor
niets d.at Conzalez pleegt te verklaren, d.at zijn eigenlijke vijand niet de
bourgeoisie is
rLaan^ tteen uiterst kleine mind.erheid die d.e command.oposten
' tweehond.erd.
jaar bezet houd^tn niet wil prijsgeven"" Het
d.ie zii al- sedert
is ook niet voor niets d.at d.iverse banken voor een groot deel Conzalez verkiezingshampagne hebben bekostigd", evenals sommige ind.ustriëlen" Het is al
evenmin uiet voor niets n d.at een katalaanse bankier heeft meeger,rerkt aan
cle tekst van één d.er hoofd.stukken van het ekonom:ische progran van d.e PSOE.
Het is niet voor bestrijaing vatbaar, dat - om hier de woorden van
een diplomaat weer te geven - het partijprogran van tLe PSOE d"e geest ad.emt
van d.e Franse rad.ikaal-socialisten, die de d"irekte geestelijke erfgena,nen

h) 0p cle dag en op het tijdstip d.at calvo sotelo als de nieurnre
regeringschef werd geinstalleerd. - de 23ste februari 1981 deed kolonel Tejero een (mislukte) poging tot een nilitaire
staatsgreep.
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van de jakobijnen waren. Het verlclaart hoe of het k-omb, <lat Conzalez beweren kon" d.at hij eentrpolitiek d.oeL" nastreefto géén sociale, naa,r een ttnorel-e revol-utietr, die zich iieerde tegen d.e bel.a,stingfraude en andere Spa,an-'
se gebruiken, clie niet meer passen bij d"e nroderne levensstijl van een ind.ustriêle natie. Het verklaart a1 evenzeer hoe of het komt, tla'b d.e Spaanse
ind.ustriëlen en d"e Spaanse financiële kringen zich bereicl hebben veri<l.aard
om met d.e lcomende PSOltr*regering van Spanje samen te werken en waarom zij
in d"at verband vaït een ttkonstruktievett sa,menwerking spreken, d.ie diensLbaar kan en zeI zijn aan rle d.efinitieve konsolid.ering van d.e rlemokratie"
Bijna twee eeutren na cle grote Franse revolutíe (van 1TB9) en zottat'
honderd jaar nadat c1e burge::lijhe maabschappij in Frant;rijk, na een nrislukte staatsgreep van generaal Boulanger, volled"ig triomfeerde en voorgoed.
verankerd. b1eek, maakt Spanje zich gereed om eind"elijk de burgerliike omi.rentel.ing tot een goed eind"e te brengen. De zaak kon niet langer r"¡ord.en
uitgesteld" Van nu af aan zaL de Spaanse politiek gedikteerd l'¡orden d.oor
d.e belangen van Ìret kapitaal"
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Op maand.ag 22 november was er - d.e werkond.erb::ekingen van 1980 meegerekend - voor d.e vierd.e rnaal in d.eze eeuw i.n i:led"erland sprake van een staking bij de spoorwegen"

De eerste brek uit in 1903 " 'Zii weril, onder druk van de achterban'
voor onbepaalde tijd door de vakber¡eging uitgeroepen nadat haar gebleken
r,¡as clat d.ã spontaan in cle Amsterd"amse Rietland.en begonnen aktie onmogelijk
kon worden tegengehoud.en. Z,ii leidd.e binnen 2h uur tot een volledige kapitulatie van de spoorweg<lirekties en vervolgens bot d"e ind.iening van d.e beruchte trworg'wettãnt' r,¡aárbij fret arnbtenaren en overheid.s- of semi-ovelheidspersoneel voortaan verboden vas cle arbeicl neer te legggn
De tweecle spoorregstaking, die van september 19l+lt tot het eind.e van
d.e tweede wereldoorlog d.uurd.e, had, een volslagen ander karakter" Zij was
geen klasseaktie voor hogere lonen of bet,ere artreidsvoorwaardenr maar een
op bevel van d.e naar Londen ui'bgeweken regering ond-ernomen poging d.e Ðuit-

se bezetter zoveel nogelijk afbreuk te cloen.
De verspreid.e akties van 19BO verd.ienden t1e naa.rn van een staking naur,relijks . Zíi Ì¡aren een halfslachtíge ondernerning in het kad"er van een
strijd. tegen bepaalde regeringsplannen, op touw gezet - min of meer - door
d.e vakbeweging, d.ie zich toen puntje bij.^paaltje kvam ook min of meer teItllolgwetterr'r, claar het nog Steeds
ruEtrok" ond.anks d.e formeel rngetrokken
niät ¿uí¿eli.jtr was oT7îj- nu we1 of nie't zouden çorclen toegepast. Ðat Oe
akties van cLat jaar zvak r¿raren droeg niet weinig tot d.ie ond.uid.elijkheid

bij.

l.4et d.e jongste spoorwegstaking is het geheel anders gesteld." Zij werd
níet, zoals d.ie van 1903e voor onbepaalde tijd. afgekoniligd. cloch slechts
voot 22 uur. Geen clirekt voelbare druk van onderop heeft d.e vervoersbonden
tot de ond.ernemíng <loen besluiten, maar een indirekte: de vrees voor gezichtsverlies. Iliet tegen d.e direktie van d.e t{S r+as zij gericht maar tegen
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bepaald.e bezuinigingsplannen van d.e overheid waard.oor het spoorlregpersoneel bijzonder achtergesteld. dreigt te raken bij d.e arbeiders in het vrije
bedrijfsleven. Geen ernstige bed.reiging van d.e gevestígd.e orde ging ervan
uit, zoafs - d.e vakbeweging ten spijt - van de staking van 1903. Zij noet
veeLeer worden beschouwd als een poging van de organisaties om d.e arbeid.ers stoom te laten afblazen teneind.e ze in het gareel te kunnen houden"
0p het moment dat wij deze regels schrijven is het nog te voreg om d.e
balans op te maken. I..Iat de gevolgen van d.e staking zull-en zijn voor rt regeringsbel-eid. in d"e naaste toekomst kan nog niet word.en overzien. llatuurtijtr viet een d.irekte kapitulatie van Ît kabinet, zoals van d.e spoo::rregd.irekties voor bijna B0 jaar moeilijk te verl¡achten. l4aar één gevolg va,n d.eze staking staat vast: cle'lworgwettenrf van 1903 zijn een vod.je papier geword.en. Zeker., het strafreehtelijk stakingsverbod voor ambtenaren en NSpersoneel is in januari 1!80 ingetrokken. Niettemin is sínd.sd.ien het stakingsrecht van cle betrokkenen niet uitd.rukkelijk erkend.. Toen lTederland.
het Europees sociaal handvest îõÏIficeerde (waarin het recht op staking
wordt erkenrL) werd. een voorbehoud. gemaakt voor overheid.spersoneel" Als gevolg daarvan is d.e situatie voor het spoorlregpersoneel ond.uidelijk gebJ-even. l{aar hoe de zaken formeel. ook mogen liggen, tegen een praktijk die
door tienduizend.en of nonããrffifzenden r¡ord'b toegepast zijn fórmele r,¡etsbepalingen krachteloos .
In maart van clit jaar verbood een rechter in Utrecht een staking van
het reinigingspersoneel- ofschoon hij er in zijn vonnis van uítging, dat
overheid.spersoneel tegenuoord i g in beginsef vel mag staken. De vakbonden
kond.en niet and.ers d.oen d.an zich bij die uitspraak neerleggen. Daar het om
een

Bij

betrekkelijk gering aantal werknemers ging kwa,m het niet tot
een spoorwegstaking ligt uiteraard all-es volkomen and.ers.
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IIa cle d.ood. van Leoniit Brezjnew heeft d.e westerse pers bol gestaan van
spekulaties omtrent d.e persoon van Joeri Andropov, die d.e overled.ene als
sekretaris-generaal van d.e Russische bolsjer¡istische partij is opgevolgd..
In praktisch aLfe d.esbetreffend.e beschouwingen draaid.e het om de vraag of
de nieuwe partijJ-eid.er tot d.e zc.rgenaamd.e d u i v e n moet r'¡orden gere*
kend., d.anwel tot de zogenaamd.e hav i ke n
AI naar gelangvanhet
op d.ie vraag gegeven antwoord, rrerden uiteenlopende konklusies getrokken
voor wat betreft d.e politiek van het Kremlin in komende jaren" Dit alles
bewijst, d.at naar het oord.eel rler bewuste journalisten de Russische leider
zijn sternpel drukt op d.e Russische politiek, d.at d.e funktie waartoe Á.ndropov thans is geroepen, het meebrengtn d.at hij degene is d.ie het beleid. be-

paalt.

Onze opvatting is een and.ere" l,{aar onze opvatting komt n i e t overeen met de zienswijze d.ie door J.L" Heldring in NRC/HandeLsbLad van 16 no-
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aan ied.er tlreehtgeaav,d maræisl;!î word.t toegeschreverr en die
hierop neerkomt, dat :uít rtde perscsonL'ijke ooorkeLLrene Laat staan cle geaardl'¿eíd uan de man aan de ma.cLtt" " ".. geen konkT.usíes mogen üorden. getrokken
ooor het 'tntez"ne en eætez,ne (d.i¡.z. voor het binnen- en buitenland.se) Tse*
Le'idtt in de komend.e period.e" omdat ¿it ¡eleid t?geVrcorzaamt aan objekt'í,eue
vember

faktoren en histoz.í,sche

u)e'bten" , " îr"

Zo;als Helclring dit formufeerb zou ond.er 1-repaald.ee van rLe wil van de
betroki<ene onafhankelijlce, omstandigirecì"en eventrieel een ed.ui-f t cte politiek
van een rhavikt kunnen voeren en omgelieerd.. Daar zijn wij het ev'enmin mee
eens als Heldring zelf. Naar onze mening bestaat er wel degelijk een z,eker
verband. tussen het kar¿rkter of de persoonlijl.re voorkeuren van een politikus en het beleicl da,t d.oor heu ¡,¡ordt uitgestippeld.. I'{aar de samenhang d-ie
wij konstateren is niet d.ezelfde a1s d.ie waarvan Held.ring en zijn kolle..
gaes spreken.
lntii zien het zo, d.at in een bepaald.e periode met bepaald.e problemen,
bepaalde tegenstellingen en bepaal<ie machtsverhoudingen ook bepaalde figuren naar voren komen of naar voren word^en geschoven, die beantwoorden aan
d.e eisen d.ie in een d.ergelijke fase d"er maatschappelijke en historisehe
ontrv"ikkel-ing aan dergelijke figu::en word.en gesteld.. Anders gezegd-: niet de
figuren waarom het hier gaat d:ruklcen hun steinpel op d.e periocle o Ìiìa,ar cLe
perioile dlukt haar stempel op d.e figuren; niet bepaalde figuren heb Þn,
op grond. vari hun karakter, behoefte aan een bepaalde politieku het is d.e
nood.zaak van een bepaalde politiek waaruit de behoefte aan bepaald.e figu*

ren ontstaat.

liÏiet de politikus maakt het beleid " maar het beleicl maakt d.e politikus en men moet zich d.a.t inderd.aad precies
zo voorstellen als wij het hier
neersehrijven" 'lnlant er is geen sprake van dat de personen die ûp een gegeven moment op velke wijze d.an ook naar voren komen, volledig tjevormôe en
volledig ont'urikkel-d.e personen zoud.en zijn die * bij vijze van spreken - in
ile hi.storische coul.issen zoud.en staan te r,¡achten totdat 1d.e tijcl hen riepr.
Siaatslied.en en polítici ond.ergaan voortd.urend d"e invloed van d.e omstand.ig*
heden, Maar het is niet zo d.ab l¡elke oinstanrligheden ook van een rduj.ft een
thavikr lcunnen maken of dat omstand.ighed.en d"ie een td.uif t vereisen d.oor
een ehavikr zoud.en kunnen worden verand.erd..
Tegen hen d.ie, zoals lleldring, op d.e grilligheid va,n Kroesjtsjof wijzen en daaruit afleiden, dat d.e persoonli.jkheid van d.e hoogste Russische
autoriteit ttueL degelijk oeyschöL 'l<a.n rnakenl', merken r,rij op, d.at Kroesjtsjof zijn post bekleedcle op een tijdstip Traarop in Rusland de oud.e partijbureaukratie en de nieuwe managersklasse elkaar de nacht betwistten" In de
ber¿uste period.e hielden de bureaukraten en managers elkaar min of meer in
evenwicht " l'faar d.at evenwicht was een r¿¡ankel evenr¿icht en de balans sloeg
nu eens naar d.e ene en d.an weer naar d.e and.ere kant door. llet gevolg r,ras,
dat de politieke koers onophoudelijk rnoest vorclen verlegd." Er r,¡as derhalve
ienand. nod.ig d.ie d.aartoe in s'baat r,'as. In hroesjtsjof had. men de juiste
man claarvoor gevond.en" De koersverand-eringen sproten niet uit zijn tgrilligheidt voorte nee, bij een periode d.ie permanent om koergvera.nderingen
v?oeg paste een man als Kroesjtsjof"
ilie weten wil of z,ich in d.e naaste toekomst in Rusland. potiti.eke verand.eringen zullen voord-oen, die moet zich niet in het karakter van An<lropov verd.iepene maar zich afvragen of er ook naatschappelijke veranderingen
in het verschiet liggen, omd.at politieke verancleringen nog altijd. uit naat*
schappelijke veranderingen voortvloeien en hun aai:d door ðe aard van de so-

-9ciale ontvikkelingen word.t bepaald.. Indien er zich inderd.aad. maatschappelijlce veranderingen aand.ienen komb de vraag aan de ord.e hoe Andropov en
zijn naaste omgeving zich ten opzichte d.aarl,ran verhouden.
Volgens lIeldring za1 iedere hervorming ginds het verzet oproepen van

'îde honclerddtñzenden bureaul<v,aten uan pantdj en regering, omdat- ie{eye hey,bedneiging betekent uoov le positie uan de zittende potentaaties. ". Slechts iemand met de maeht 'ùan een StaLin of een lLao zou ín staat
ziin dat Ðerzet te breken.tî Hoevel er enige r,¡aarheid in d.eze redenering
schuílt gaat zij er niettenrin volled.ig aan voorbij, d.at - zoals d.e gebeurtenissen in Tsjeehoslowakije hebben aangetoond. - zich ook binnen d.e in d.e
Oostblokland.en bestaand.e bureaukratie een drang naar verand.ering kan openbaren zodra de naatschappelijke i:rood.zaak d.aartoe onmiskenbaar word.t "
Heldring vergeet bovendien, dat zowel Stalin als L.iao d.e exponent van
zeer bepaald.e verhoud.ingen trraren, l^raarvan d.e basis - hoeveel macht beid.en
ook bezaten - aI tijd.ens hun leven ernstig werd. aangetast. Dat heeft in
hun beid.er land.en tot veranderingen geleid., d.ie de bureaukratische potentaten niet hebben kunnen tegenhoud.en. In China r,rerd. Deng Xiaoping het symbool van d.ie verand.eringen, niet doord.at hij machtiger of even machti6S zou
zijn als Maoo maar d.oord.at hij de vertegenwoordiger is van d.e nieuwe nanagersklasse, die tengevolge van maatschappelijke verand"eringen aIs klasse
machtiger is geword.en d.an d.e maoîstische bureaukratie " Die veranderingen
zijn niet d.oor Deng geprod.uceerd., Deng is het prod.ukt van die veranderingen" Ïfat Rusland. betreft: d.e vraag is niet of Anctropov verand.eringen teweeg zal brengen, maar of hij - als het er op aankomt - een Russische Deng
zaI zíin, of zijn aard overeenkomt met d.e aard. van de onvermijdeLijke veranderingen" Mocht d.an niet het geval zijn, d.an is niet het lot van de verand.eringen naar het lot van And.ropov bezegeld..
ts^orming een
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Het is nog niet zo vreselijk lang geled.en, lrooguit 10 jaar misschien
en aIs wij ons niet vergissen zelfs nog korter, clat de heren ekonomen het
van de daken sehreeuwden, dat een krisis zoals d.e rr¡ereld. in d.e jaren t30
had. beleefd.o zich r'¡el niet zo gemakkel-ijk neer zou voord.oen" Sind.s d.e Ner¿
Yorkse beurskraeh van oktober 1)2) zou d.e ekonomische wetenschap hoogst belangrijke vord.eringen hebben gernaakt. fn het bij zond.er aan d.ã Engelsman
John Maynard Keynes en diens op het dieptepunt der toenmalige d.epressie
verschenen stud.ies d.ankte zij theoretische inzichten en praktische recepten d.ie haar beoefenaren in staat steld.en d.e heersenae prão.utrtier,iijze stãbiel en krisisbestendig te maken. Dat althans beveerd.e men" En men r,¡erd
niet moe het te ber,¡eren en men hieLd. niet op d.e loftrompet van Keynes en
van zíjn discupelen te steken, toen na d.e tweede wereld.oorlog het tapital-isne een period.e van volledige werkgelegenheid en van ekonómiscfre bloei
doormaakte zoals het hapitalistische stelsel nog nin¡ner tevoren had aan-
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schoul.¡d..

In d-e tweed.e helft van d.e jaren lJO is de drukte over Keynest
lutie van het ekonomisch d.enkenil in betrekkelijk korte tijd. vesrto¡ncl."revoNaa,rmate het bedrijfsleven zijn vinstpercentages zag vermi"d.u""r, en naarrnate

d.e lrerkloosheidscijfers groter r,rerden r^¡erd het ook d.e meest verstokte aanhanger van Keynes duidelijho d.at er iets mis rn'as: mis met cle ekonomische
werkelijhheid en mis met de ekonomische tireorie.
rn het begin van de jaren ¡BO r,¡ord.t het door geen mens meer tegengesproken, d"at d.e kapitalistische ekonomie in een krisis is komen te verkeren. 't'tre1 waagt raen het een tijdlang te betwijfelen of d.eze wel even d.iep
is als d-e Grote Depressie van een hal-ve eeuw 65e1ed.en. Dan maakt het laatste restje voorzichtig optinisrne plaats ,roor d.u somberste verr^¡achtingen.
Vervolgerrs b¿fst on<ler d.e heren ekonomen een bont gelcrakeel l-os over d.e
vraage hoe de gevorgen van cle krisis het beste te bestrijden zijn"
+

+
+

tlie zich het uitbreken van d.e krisis 'ùussen d.e beid.e r¡ereld.oorlogen
en-het verloop d.aarvan nog levend.ig herinnert, za1 ongetwijfelcL getroffen
zijn d.oor een aantal punten van overeenkomst tussen toen en nu. In de eerste plaats: zor,¡el in het begin van d.e jaren tJO als in het nidd.en van d.e
jaren ¡20 was er sprake van soortgelijke overspannen verwachtingen omtrent
d.e naaste toekomst van het bedrijfsleven. Destijd.s sprak d.e Arnerikå,anse
president Herbert Hoover vanítpnosperity ¡or euei,,, vän ae "eeuwige voorspoed."; na de tweede r.¡ere1d.oorlog: d.rukt men zich iets gere"urrr"""áur uit,
maar er is geen zakenman, geen politilçus en geen ekonoom d"ie aan een nad.erend.e krisis d.enkt. Zolang de krisis er niet is ziet r¿en haar niet komen,
Nadat zij eenmaal is uitgebroken zijn er niet weinigen d.ie haar nj.et meer
voorbij zien gaan. Zo is het 'bhans en zo ¡¡as het tijaens de krisis van de
jaren r30. lln dat is een t¡^reede punt van overeenkomst; geen overeenkomst
tussen d.e d.epressies zélfe naar tussen het respektievelijke effekt ervan
op de nenselijke geest"

Destijds d.eed. de'ongewoon lange <Luur van de krisis de opvatting ontstaan, d.at men te maken had. met een ttkrisis in permanentiert. t4en zei clat
het niet meer' zoals in <1e 1pe eeuw, om een trisis i n het kapitalisme,
m&ar om een krisis v a n het kapitalisme ging. ì'len sprak over ãen îtdood"skrøsist' die het eincle van het t<apitatistiscñe stetset intui¿ae.
De huid"ige krisis heeft tot soortgelíjke zienswijzen geleid. I,Ielisr'¡aar hoort men het woordrrdood.skrisistf mind"er vaak clan voorheen, maar d.at
¡¡at er met het woord. r,¡erd. bedoeld leeft ook nu als vaste overtuiging bij

verseheid.ene mensen.

+

+
+

Naar onze mening is het begrip ttdoodskrisis", hoe dat d.an oolc r.¡ord"t
bed.oeld-' op de huiclige krisis al evenmin van toepassing als op d.e vorige.
Onze zienswijze is cleze d.at de krisissen d.ie zicrr in iìet tapitalistisãhe
prod'uktiestelseL voordoen een neveneffekt zijn van de kapital-istische akku*
mulatie, d-e opeenstapeling van kapitaal. Zij ontstaan d.oordat, ook bij een
voortdurend.e toeneming van de winsten, d.eze winsten niettemin dalen in ver-

-

11

-

houd.ingtot het geakkumuleerd.en d.Ì¡.2. het in het bed.rijf geinvesteer:d.e ka*
pitaal. De winsten groeien wel, rraar het in de prori.uktie werkzame kapitaal
groeit sneller. Dat nu komt op zijn beurt'weer doordat c1e r^¡inst als d.ee1
van de zogenaamd"e meerl,¡aarde afhar¡ke1ijl< is van een gegeven uibbuitings*
graad..

0p d.e duur heeft d.e d.aling van het r,'rinstpercentage tot gevolg d.at d.e
prod.uktie stokt. Als een ond.ernemer te weinig winst maakt i n v e r. -.

houding
tot
het
belegde
kapitaalr<Lanlcomt
a1 vrij spoedig het moment, .Jat ond.ernemen oftewel- prod.uceren voor hem nog
maar naur.reli jks eníge zin heeft. Dat betekent, d.at hi j geen kapi'baal meer
ín d.e prod.uktie steekt. Op dat moment is er sprake v¿ìn overprod.ukti.e van
liapitaal, d.at wiI zeggen, d"at de beschikbare leapitalen niet meer prod.uhtief r,¡ord.en aanger,¡encl, d.at er - vaak gehoorde klaeht in Ned"erland. b.v, ged.urencle de ]aatste jaren - niet meer of onvol-doend.e word.t geÍnvesteerd..
Dat nu is rrat men cle krisis noemt, ontstaan d.oor de ongeJ-ijke groei
van winsten en kapitaal, Om de krisis te rloen ophouclen d.ient de r,ranverhoud.ing tussen de produlctie van meer\^raard.e (winst) en d.e prod.r.rktie van kapitaal uit de weg te word.en geruimd. en d.at is nu net preeies wat er in een
krisis op verschiilend.e nanieren gebeurt " In een krisis na^nrelijk r^¡ord.t er
enerzijd.s kapitaal vernietigd. en anderzijd.s wordt op diverse manieren de
meerwaarde en claarmee d.e vinst vergroot. I)aarmee r,¡ord.en d.an in en juist
d o o r d.e krisis d.e voorwaarden geschapen waaronder rt proces van d.e a^lckurtulatie opnieuw van start kan gaan, een proces dat - we lopen hier op onze verdere notities vooruit - niet tot een overproduktie van r¡r a r € D
maar opnieuw tot een overproduktie van kapitaal voert en een nieuwe lcrisis
opnieuw als een gezondmakingsproces fungeert. In d.it feit, d.at een krisis
tegelijkertijd. als een ziekte- én als een genezingsproces van de kapitalistische prod.uktie moet r¡rorden beschouwd, ligt de reden dat I'perrnanente krisissentt niet bestaan.
s

+

+
+

In een krisis, konstateerd.en we, vindb k:apitaalsvernietiging plaats.
Het wellicht sprekendste voorbeeld daarvan zijn cle faillissernenteno nu al
nauwelijks minder talrijk dan in d.e jaren '30. Op 2B november 1931 schreef
een krant a].s Het TtandeLsbLad daaromtrent;
ttln het kapitalisme 1) ís het faiLlíssement geen toeuaLLíg uerschijnseLs maay een noodzakeLíjk regeLaan uan het ekonomúseh euen-

uícht,

fadiLi"ssemen'b üan een anderneme? kotnt níet sLeehts üooy u)anín staal; i,s zí,jn aaken te behe?en maar ook aLs een
ùJavwerhoudl:ng in een tak Dan pz,oduktie ùs anbstaan. De ctLgemene be*
tekenis 1)an een bankyoet is het eLímíneren (d,u"z" opheffen) uan
ondennemíngen u)a,arl)o.n hel; bestaan ekonomíseh niet tneer gerechtpaardùgd is" de aanpassíng uan de pro&tktie aan de omstandí,gheden of
het bz,engen üan éen ondernemíng op ean juíste kap'i,taaLbqs¿s. ALLe

nee" h¿i niet

kmstmatíge middeLen hiertegen

'ûoymen

de gnootsl;e \tíndernis

l) Het d.agbIad. van de zakend.oende bourgeoisie wist
vat voor soort van produktiesitelsel- het had.

uoov,

heel- goed over

12een gezondnaköng en een ooem¡ínnðng üan de kyisis.î¡
Deze lroord.en van meer dan een halve eeuw geleden hebben uiteraard" nog

niets van hun geld.igheid. verloren"

+

+

+

kapitaal-vernietiging d.raa¿Et, zo stelden we vast, een vergro- Behalve
ting
van d.e meerr¿aarde tot het overr,¡innen van d.e krisis bij, aangezien een
grotere hoeveelheid. meerwaarde gepaard gaat met een grotere winst. Het effekt van zowel het een als het ancler - van d"e kapitaalvernietiging a1s van
d.e meerwaard"evergroting - kan met een betreickelijk eenvoud.ig eijfervoorbeeld. duidelijk r.¡orden gemaakt
Stel, met een geinvesteerd. kapitaal van Í 20.O0O word.t in een bepaald.e produktieperiod"e Í 2.000 vinst genaakt. Het wínetpercentage bedraagt
dan 10. Ind.ien op een gegeven moment, tengevolge van de kapitaalsakkumulatie, het geînvesteerd.e kapitaal verd.ub¡et¿ is, dus I l+0.000 ¡ed.raagt en de
yinst is toegenomen tot I 2.U00 clan uord.t er ond.anks deze toena,ne nog maar
6% l¡inst behaald (j/, van )+o.ooo = hoo; a\00 = 6/"). Wanneer door kapltaatvernietiging d.e r,¡aard.e van het geinvesteerd.e kapitaal van I \0,000 vermindert tot J 32"000, dan stijgt bij een eelijkblijvende hoeveelheid winst,
het winstpercentage tot fl (l/, van 32.000 = 320; 2l+00 = 7l x 320). Slaagi
men erin, terr,rijt d.e waard.e van rt geinvesteerd.e kapitaal Í 32.000 blijfi,
de winst van f 2.1+00 tot f 2"700 te vergroten, d.an Ëtiiet het uinstpercentase van 7l tot gâ (Bå x 320 = zTao).
+

+

+

Over ðe wijze waarop - ond.er andere - kapitaalvernietiging tot stand
kont hebben we zojuist gesproken. Hoe zit het nu met de vergroting van de
meerwaard.e en d,e r^¡inst? Deze geschied"t ond.er andere hetzij d.oor wat men
defLatíe" hetzij door wat men ðnfLatíe noemt. In beide gevallen hebben r¿e
te maken met een ekonordsch proces tengevolge l¡aarvan het d.ee1 dat de a,rbeiders krijgen van datgene wat d.oor hen is voortgebraeht, vermind.ert, and.ers gezegd.: word.t aangepast aan d.e winstbehoeften van het kapitaal"
Omd.at notities als deze uiteraard d.e grootst nogelijke beknoptheid.
vragene moeten wij volstaan met erop te wijzen, dat het belangrijkste verschil tussen deflatie en inflatie hierin bestaat, dat bij deflatie de prijzen ón de lonen dalen (de tonen sterker d.an d.e prijzen), bij inflätiã
daarentegen d.e prijzen sterker stijgen dan cle lonen.
trtlaarop r¡e hier stuiten is é6n van de opmerkelijkste verschillen t,ussen de huid.ige krisis en die van d.e jarent30. Ir.laar het gaat daarbij om
niet meer d.an een uiterlijir versciril, aangezien zowel door d.e d.eflatie van
d'estijds a1s d.oor d.e inflatie van thans de arbeiders een ndg kliener stuk-

je krijgen van de koek. 0n die reden lijkt het ons niet sirilct noodzakelijk on uitvoerig in te gaan op d"e vraag hoe of d.it verschil tussen toen
en nu. wel te verklaren valt. lIe wilLen er sl-echts op wijzen, d.at van direkte loonsverJ-agingen, zoals bij d.eflatieu in het verled.en mind.er, althans
minder ernstig, arbeid.ersverzet te verwachten viel dan na d.e tr¡eed.e wereldoorlog. }le wijzen er ook op, d.at sind.sdien de (Keynesiaanse) ekonomische
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en financiële politiek van d.e overheid. eveneens het nodige tot een infl".atoire ontr,¡ikkeling heeft bijgedragen, zoniler in d.etails te treden.
+

+
+

krisis van d.e jaren t30, noch d.e krisis van nu is d.aard.oor
veroorzaakt, dat in het kapitalisme d.e produktie van waren sneller toeneemt d"an het verbruik ervane met andere voordenz zíj is geen gevolg van
datgene wat d.oorgaans als ouerproduktie 2) O.rn wel a1s onderkonsuïrpt¿e
pleegt te r¿ord.en aanged.uid.. De krisis iso gelet op d.e vijzelraarop ze ontstaat, géén afzetktí.sts" 'l'ieliswaar bestaat er in d.e kapitalistische maatschappij een r/anverhouding tussen prod.uktie en ironsumptie, maar de krisis
spruit niet uit die wanverhouding voort. Sterker nog: ind.ien er evenwicht
tussen prod.uktie en konsumptie zou bestaan, dat wil zeggen: Ìlanneer d.e prod.uktie cLe konsumptie n i e t
zou overtreffen, zou er voor het trapitaal
een betlenkelijke situatie ontstaan, d.aar d.e volstrekt noodzakelijke uitbreiding van d.e prod.uktie dan orurogelijk zou zíjn"
l.Iillen de respektievelijlre kapitalen niet het onderspit d.elven in d.e
konkurrentiestrijd.u d.an moet er voortd.urend geakkumuleerd. word.en" Ðat betekent, dat niet sleehts datgene moet ruord.en geproduceerd lrat op ieder gegeven moment nood.zakelijk is voor het herstel van de arbeidskracht, niet
Noch de

slechts datgene r,¡at d.e diverse kategorieën der heersende klasse konsrureren,

niet slechts d-e grond.stoffen moeten word.en gedolven die verbruikt zijn en
niet enltel de versleten machines moeten r^¡orden vervangen. Er dienen daarnaast ándere machines te komen en er moeten voor d. i e machines méér of'

and.ere grond.stoffen word.en geproduceerd. Naast de konsrrmptiegoed"eren voor
d.e arbeiders die tot dusver aan de tot d.usver aan¡¡ezige maehines stond.eno
moeten er konsumptiegoederen komen voor d.e arbeid.ers die met de nieuwe machines moeten werken. En zelfs eer het zover is moeten er aI meer konsr:mptiegoed.eren r¡orden geprod.ueeerd., voor d.e arbeiders namelijt< d.ie tLe nieuwe
machines maken. Want voor er m e t
nieur,re machines kan r'¡orden geprodueeerd. moeten d.eze maehines zé1f geprod.uceerd zijn

Dit al1es betekent, d.at d.e markt zich voortdurend uitbreidt tengevolge van het akkumulatieproces. De akkumulatie is beslis'send voor r^¡at zich
op d.e markt afspeelt; de gang van zalcen bij de alcktmulatie bepaalt of waren verkocht word.en d.an weJ- onverkocht blijven. Het is niet omgekeerd.i het
is niet zo, d.at ¡,¡at zich op d.e markt afspeelt besl-issend is voor d.e akkr¡nuIatie. Ile akkunulatie stokt niet doord.at er geen goed.eren meer r¡orden afgezet, maar als - d.oor het d.alen van het winstpercentage - de akkumulatie
stokt, dan r¿orclen er geen goederen meer uit cle niarkt genomen. llant er zijn
d.an geen kapitalen voor cle prod.ukiie meer beschikbaar, geen kapitalen d.ie
machines, grond,stoffen, arbeidslcracht, enz. behoeven.
Iïiet overprod.uktie van waren is de oorzaak van de krisis, maar de krisis is d.e oorzaak van overproduktie van waren 3).
+

+
+

Doord.at

d.aling van het winstpercentage de akkumulatie afremt en ver(noten 2 en 3 onderaan op pag.

1It)

-

il+

groting van d.e meerwaarde (r.rinst ) er med.e toe bijctraer,gt dat het akkumulatieproces r.reer op gang komt, staat d.e z.g. 'l<oopkrachtthearie meto cle feiten
op gespannen voet. Deze theorie verklaart het ontstaan van de krisis i-iit

een tekort aan koopkrachtige konsumen'Len. H¿¡ar aanhangers willen de koop-"
kracht van de arbeid.ers vergroten opdat d.eze neer goed.eren uit d.e markt
zullen kunnen nemen. Zíj zien over het hoofd., clat het vooral d.e irapitalen
zi.jn d.ie lraren uit de markt trekk-en L) en dat, naarmate het geînvesteerd.e
kapitaal groeit r¿elsiwaar oolc het aantal arbeiders toeneemt en derhalve de
loonsom stijgt" tegelijkertijd. eehter - gevolg van d.e techniek - het aantal arbeid.ers naar verhouding d.aalt, Daarmee d.aatt ook de totale loonsom
in verhouding tot het totaal d.er investeringen.
Hoe meer d.eze ont'øikkeling voortschrijclt, d.es te d.uidelijker vordt
het, d.at d.e geza,nenlijke lonen van d.e arbeiders, d.ie natuurlijk steed.s al
op geen stukken na toereikend. r,raren om via d.e koop van lrraren de voor de akkumulatie benod.igde hoeveelheid. meerwaarde te realiseren, daarvoor nog hoe

langer hoe mind.er toereikend. lrorclen.
Bovend.ien: wanneer \,raren verkocht, respektievelijk gehocht word.en,
word.t er meerwaard.e gerealíseerd, wat zeggen r¡it, dat de in ùe rvaren gestold.e meerwaard.e van d.e üaren'ùorm in d.e gelduorm overgaat " L{aar d.aarmee
wordt er géénmeerwaarcl.e g e s c hap en. Dat gebeurt niet opdemarkt,
maar uitsluitend" in het prod.uktieproces. En de daar geprod.uceerd.e meerwaarôe word.t bepaald. niet groter, alleen maar icleiner wanneer d,e arbeid.ers een
groter stukje van d.e koek krijgen.
+

+
+

Een period.e van kapitalistische voorspoed, een goed.e konjunktuur,
af van een aantal voorr,¡aard.en. AIs er veel kapitaal belegd is, als
er snel wordt geakkumuleerd en al-s d.e meerwaarde gering is in verhoud.ing
tot het loon, zaL er sprake zijn van een snelle d.aling van Ît winstpercentage. Irfaar d.eze d.aling, ciie altijd als een sombere dreiging boven tt kapitaal hangto karr d.oor diverse faktoren word-en tegengehouden. Hiertoe behoren o.a. d.e vergroting van äe uitbuitingsgraad", loondruk en rationalisehangt

e) lvtet overproduktie wortlt doorgaans overprod.uktie van waren bed.oeId. De overprod.uktie van l¡'apitaal

,

r,raarvan

wij spraken, is

heel iets and.ers, af is d.an in een warenmaatsehappij prod.uktie van kapitaal uiteraard prod.uktie van waren.
3) Op 28 dec, 1929 konstateerde het llandeLsblad voor wat betreft
d.e krisis van d.estijCs, d.at d.e prod"uktie begon te ðalen op
een tijd.stip, d.at d.e voorraclen hun laagste niveau bereikten.
Volgens gegevens van het Amerikaanse Conmeyee Dapantment (nínisterie van handel-) r^¡as het nu niet and.ers.
4) i,¡ie er zich over verbaast, dat het grootste d.eel van d.e in
het prod.uktieproces geschapen waard.e door het lcapitaal r¡ordt

opgenomen, bed.enlce d.at bijvoorbeeld. een komplete machinefad.oor een bepaalde ondernening r,¡ord.t vervaardigd als
prod.ukt, d..w.z. aLs üaar, op de markt verschijnt en pas kapitaal wordt wanneer d.e koper ervan arbeid.skracht en grondstoffen (ook aI ?taren) koopt en de bevuste fabriek ín bed.rijf z'et.

briek die

15ring.

Vergroting van d"e uitlruitin6sgraad is allereerst een kwestie van techniek, van mechanisatiee van innoual;ie, zoals rien ''cegenrrroord-ig ze5r,t,. En het
spreekt vanz,elf, dat er ten behoeve van d.e mechanisatie noet worden geÍnvesteerd." Zolang d.e d.aling van't winstpercentage d.oor de sterkere uittuiting, d.oor een guns'bige verhouding van d.e meerwaarde tot het l.oon e.d, kan
worden tegengehouilen, althans nie'L á1 te onrustbarend. r^¡ordt, is er voor
het kapitaal schijnbaar geen vuiltje aan de lueht en dientengevolge, d.oord.at winsten lokken, word.t er volop geakkumuleerd..
Een steeds omvangrijker (en snellere) akkumulatie van kapitaal stelt
een steed.s groter worclende hoeveelheid. meerwaard.e (r¿inst) voorop, maar het
is juist c1e akkr¡nulatie d.ie - zoals we hebben gezien - tot een relatieve
d.aling van de vinst l.eidt. De r^¡insten nemen mirid.er snel toe dan de r,¡instbehoefte. De faktoren d.ie akkr:mulatie begunstigen worden d.oor d.iezelfd.e akkumulatie uitgeschalceld". Door d.e akkumulatie vordt een halt toegeroepen aa,n
de akkumulatie. Dat is het (krisis)nechanisme dat in het kapitalistische
systeem zit ingebakken.
+

+
+

Het is volstrekt niet noeilijk d.e voorafgaande aLgemene analyse aan
bijzondere voorbeeld.en te illustreren, 41.s, om r'¡at te noemen,
r.rerkgeversvoorzitter Chris van Veen niet moe wordt om te betogen, d.at d.e
rentabiliteit van d.e ondernemingen moet worden vergroot en dat er d.us een
d.e hand. van

zod.anige verlichting voor het bedrijfsleven moet komen d"e.t de winstmogelijkheden rrord.en uitgebreid., d.an is er - van kapitalistisch stand.punt - in
het geheel niets dat daartegen kan r,¡orclen ingebracht en r¡anuit het stand.punt van de arbeitLend.e klasse zou slechts kunnen r,¡ord.en opgemerkt, d.at ook
nu Ìreer blijkt, d.at het kapitaal d.e krisis all.een maar kan overw'innen over
de ruggen van rle arbeid.ers, dat een gezonde kapitalistische ekonomie niet
and.ers nogelijk is d"an ten koste van het proletariaat.
Wie gelijk de soeiaaldemokraten, cle bolsjevieken (van r"iefke signatuur
d.an ook) en and.ere politieke iclealisten d.e recepten van Chris van Veen af-

wijst en andere rmind.er arbeid.ersvijand.ige' l<risisreeepten aand.raagt, die
staat in r"rezen op het standpunt, dat een herstel van de kapitalistische
winstmakerij nogelijk is, zónder d.at d,it nadeef voor de arbeiders oplevert
en die gaat in wezen uit van een ánd.ere opvatting omtrent d.e krisis en het
kapitalistische alckurm-ilatieproces dan wij. In een slotartikel komen r,re
d.aarop - en op anderen niet mind.er belangrijke zaken - terug.
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