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GEDACHTE

VAKBOND YAN HAVENARBEIDERS IN DE

BRANDING VAN }E K L A S S E N S T R IJ D.

IN DE HAVEN van Londen en d.ie van and.ere Britse zeested.en is een bij-
zond.er interessante ontwikkeling gaand.e, d.ie d.e moeite waard. is om met de
grootst m.ogelijke opmerkzaamheid. te volgen. Jaren geleden al waren hier ui-
terst scherpe tegenstellingen ztchtbaar tussen d.e in de Algemene. fransport
Bond. ( Transport & General Workers Union) g"organi se erd e d.okwerkers ener-
zijds en d.e lelding van die grootste al1er Bpitse vakbonden and.erzijd.s. Die
tegenstellingen brachten niet al-leen heel wat pennen in beweging, ztJ l eid.-
d.en er ook toe, d.at vel-e , zeer vel e arbeid.ers voor hun l-id.maatschap van de
T. G.W, U. bed.ankten,Een d.eel van, hen veïsterkte de rjjen d.er ongeorganiseer-
d.en; een and.er d.ee1 sloot ztch aan bij een nieuwe vakbond., d.ie d.e naam ont-.'ring van d.e Nationale Vakvereniging van ïlavenarbeiders ( mational Union of
Portworkers). Omd.at d.e lidmaatschapsboekjes van de oud.e vakbond. altijd. wit
geweest waen en d-e nieuwe vakbond. ter ond erscheid ing bLauwe lid.maatschaps-
boekjes uitgaf, sprak nen al spoed.ig van d.e rrritte en d-e blauwe vakvereni-
ging. Dat was in november 1962.

Toen d.e nieuwe vakbond- z:.cn nog maar nauwelijks gevormd had., braken in
Engeland. ,eIJ met name in Lond.en grote havenstakingen uit. Daarbij steld.en d.e

Britse dagblad-en het merkwaard.ige f eit vast, d-at d.e greep op d.ie stakingen
niet a11een, gelijk men veïwachten mocht , volkomen ontsnapte a,arl d.e vàn ie-
d.ere stri jd sind.s lang afkeri-ge TGI^/U , maar 66k aa:n de nieuwe organisatie,
ook al liet d.ie in d.e roerige d-agen van haar ontstaan nog zot n radi caal ge-
Iuid. horen en ook aI toond.e z4 ztch zeer s trijdlus tig.

De leid.ing van d-e havenstaking, zo constateerd.e bijvoorbeel-d in het na-
jaar van '62 d.e ItNews Chronicl-e", berust niet bi j d.e b1aur,,ie bond.en maar bij
een soort van geheimzinnig comité, orntrent welks karakter men het rechte
niet te rueten kan komen en dat geheel ora^fkrankelijk van de beid.e thans naast
el-kaar bestaand.e vakorganisaties opereert,De Britse havenarbeid.ers Luiste-
rón no ch naar d.e r"=rrÀingen van d; Ti/GU , no ch na;ar d.e parol en d er nieuwe
organisatie, maar naar d.it comité,Achteraf beschouwd kan men dat verschÍjn-
sel het voorspel van d.e huidige ontwikkeling noemen. Dat d.it zo is, blijkt
bi jvoorbeeld. zonneklaar uit een korte noiitie in rrThe Financial Timestt van
maandag 11 oktober j.1. Naar aanl-eid.ing van d.e zoveelste wilde staking, in
de haven van Londen uitgebroken, constateerde d.it invloed.rijke en serieuse
financiële blad., d.at de gebeurtenissen zowel. de TGi/U als d.e blauwe bond.en,
d.e laatste echter 'vooral-, in een moeilijke .positie plaatsten.

Sind.s d ie itwilde'' havenstakingen uit de herf st van | 62 stakingen,
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$aarvan de Britse pers roet een zlreen van ongerustheid vaststeld.e, dal ze
voortreffelilk rrgeorganiseèrd'r lraren - is het aantal rrwilde'r conílicten van
Sritse dokwerkers voortd.urend toegeno&en. ldelbesohouwd werd daarmee een
str{idtraditie voortgezetrd.ie d.ateert vanaf het eind.e van d.e trreed.e verel,d-
oorlog, Reeds in de jaren 1914 en 19r5 boreikte de strijdlust vart de Britse
dokwerkers een tot dan toe ongekende intensiteit. fn oktober 1!l{ legden
zij spontaan het werk neer voor een periode van vijf weken. 0p 21 naj. 1955
gingen de havenarleiders van Londen, liverpool, Sirkenheadr HulI en Man-
chester opnieuw in staking, tezaroen naar liefst 18.000 in getal. Eun wor-
stelÍng duurd.e toen tot aan het begin van juli. Herbert Morrisonr in d.ie
dagen de leider van d.e Britse Í,abourparty, verkLaarèe in november 1954,
clat rrd.e dokr+erkers de neigÍng vertoonden zich egoï.stisch te getlragen sI d.at
er tegen die neiging een d.am moest worden opgeworpen" (Eerbert Morrison ge-
citeerd uit het Sritse weekblad trThe Observerrt van 7 novenler 1954).

Toentertijd, in de jaren 1))Q en 1)lJ, was de National Union of Port-
workers no§ niet op het toneeL verschenen. [och lras ook toen d.e IG]trU nj-et
de enige vakverenigi-ng van havenarbeiders. Sed.ert 1927 bestond er daarne-
ven in Londen een kLeÍnëïe vakboi'id., d.e National Àssocj.ation of Stowers and
Dockers (tf.l.S.l. )rwaarop velen hun - valse - hoop vestigden, toen de gro-
te TGIIU bLkens en telkens lree" zich vierkant tegenover de strijd.ende arbej.-
ders plaatste, Maar de illusiesrd.j-e men ten opzichte van d.eze kleinere or-
ganÍsatie koesterde, gingen spoed.j-ger nog dan menig scepticus verkraoht had
in rook op. A1s gevolg d.aarvan beleefd.e men in het begin van d.e zestiger
jaren een soort van her.haling van d.e ganse reeks gebeurteni.ssen op een an-
der plan en i.n een and.ere vorm. In de plaats van de N.À.S.D. was de Natio-
na1 Union of ?ortuorkers getreden. Na bittere teteurstellingen net de NASI
gaf z li voed.sel aan nieuwe illueies. Ilaar gelijk \,rij reeds gezien hebben
Íras er toch néér aan de hand dan dat al-Ieen. Zoveel enthousiasne of hoop
kon d.e National Union of Portworkers niet wekken of bi" j haar eerste vuur-
proef reedo bleek zij daar in zoverre niet tegen bestand, dat het rrwilderl
sta,klngscomité in de haven van l,onden een.grotere autoriteit genoot d.a,rr de
nj-euwe organÍeatie met r&]iswaar rrlinkserr leiders aarl hot hoofd.' uaar niet-
temin gevormd. naar klassiek model .

lrtat vt thans, ln de jongste tïd' beleven, is in zeker opzícht uecleron
een he?haling van d.e historie in een gans andere vorm. Stierven in de zes-
tiger jaren d.e verwachtingen rontl de NÀSD een l-angzame of sorotiids snel-
Ie èood, thang zien wij hot ?lureool rond d.e National Union of Portworkers
verbleken. De ontwikkeling imnersr. ÏÍaarvan wij hÍer sprekenr wordt g'eken*
&erkt door tree hoofdtendenzeh, die elkaar rain of meer doorkruisen. Aan de
ene ka,nt ziet men hoe d.e Sritse havenarbeÍdeïs, gebukt onder wat lvlarx eèns
rr(Ie alpd.ruk der traditierr heeft genoend, voortdurend weer zich rrastklampen
aat beproefde organi satievormen uit het verl-eden en nieuwe iLlusj-es nalo-
pen in de plaats van oud.e. Àan de andere kant echter - en tegelíjkertijd, zd
gecomplj-ceerd is nu eenmaal de realiteit - wint de nieuwe organisatj-evorm,
gelijk d.ie door het optreden van 'twiLd.err-stakingsconité's vert egenwo ord,i gd
wordt, voortdurend aan kracht en ook meer ve1d. I{et tenpo der gebeurtenie-
sen wo"dt clientengevolge aanzíenLÍjk versnel-d, yan 1925 tot voorbij het nid-
den d.er vijftiger jaren had. de NASD, ofschoon klein gebleven, toch eèi:
zekere autoriteit weten te bewaren, alvorens tussen d.e molenstenen van d.e'
TGWU ter rechter- en de slontaan gevormde stakingscomiteÍe ter linkerzijde
te worden fijngewreven. De Na,tÍona1 Union of Portvorkerg schXnt een veel en
vee] kortere glansperiode te zijn beschoren. NauweLijks vier Jaar oud of nog
niet eens zelfs, staat zij a1 uiterst kr,retsbaar nidden in de branding van
de klassenstrijd. En a.f mogen dan thans -. uiterlijk - de rrwilde'r stakingen
ve,n d.e Britse dokwerkers mind.er spectaculair ziin dan in de vijftiAer jarea
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toen er veel meer arbeiders bij betrokken waren, wat z:-j aan omvang (nog?)
mis sen, d,at hebben z\ gewonnen aan d.iepte en betekenis . ivlen behoef t om d.at
laatste te beseff,en maar te letten op d.e toon van een blad. als d.e trFinan-
cial f imes'r , op het feit, d.at. de rrwild-e'f stakingen het stud.ie-ob ject van
€er],officiële comïnissie (a" Commissie Devlin) ztjn geword.en en op de merk-
waard.ige positÍe waarin z:-clt de National Union of Portworkers g:emanoeu-
vreerd- heeft met betrekhÍng tot een kwestie aIs het overwerk, waaïom thans
d.e meeste d.er Britse havenconfl-icten d.raaien.

Overigens, wanneer wi j zeggen, d.at d.e rtwilderr stakingen nu mind.er om-
vangri jk zijn' d.an een aantal jaren geled-en, d-an is d.at natuurlijk maar rela-
tief . Een staking aLs d-ie van begin oktober j .1. in d.e Lond.ense haven moge
d.oor zrJn aantal erbi j betrokkenen minder opvallen, een staking gelijk die,
wel-ke op 17 mei- j.I. ond.er d-e do]«aierkers van d.e i[ersey uitbrak met B à 9000
s'takers s m&g er toch echt wel- ztjn. ïn onze ogen echter is d.e v o r m van
d.e strijd ( zuiver "wiId" ) sn het optreden d.er twee bond.en ([CWU en NUP) be-
langrijker' dan het aantal bij de worsteling betrokken arbeiCers.

Temid.d.en van het huid.ig strijdgewoel hebben wij, zo constateerden we aL t
te maken met het optreden d.er Commissie Devlin. Dat is een nieuw element,
d.at d.e ernst van de situatie onderstreept. \rlant het moet iedereen te den-
ken geven, d-at d.esti jd.s, bi j wekenlange stakingen van tiend-uizenden Britse
haven-arbeid-ers een d.ergelijke commissie niet in het leven werd- geroepent
aIs, gevolg echter van d.e toch in i ed.er geval wat mind.er .spectacul aLTe bewe-
gingen d.er zestiger jaren wéI . De oorzaak daarvan hebben wii in het boven-
sta,and.e eigenlijk aL aanged.uid." Maar men vindt d-ie oorzaak óók in het rap-
port terug, waarvan d.e Commissie Devlin na precies negen maand,en is beval-
len. fn d.at rapport nameli jk wordt vastgesteld, dat de betrekkingen tussen
d.e havenarbeid.ers en d.e werkgevers in d.e haven langzarnerhand. rrabnormaa'lrt

gewdrd.en zi jn. Dat werd ni et \rernomen tijd-ens d.e grote stakingen varl ' 54 en

'55 revenmin tijd.ens d.e grote staking van ' 62. Onze concl usie is, dat d e zo-
genaamd.e .'tabnormaliteittt , vraarop hier ged.oeld. word.t, daari-n best aat, d.at
d.e arbeid.ers ho e langer hoe neer spontaan in ac tie komen en op eigen kraoht
en eigen comité t s vertrouwen, inplaats van op d.e klassieke vakbond-smetho,-
d.en v'arr voorheen.

Het moge overigens d.e nieuwe ontvrikkelingen in d.e strijd. van d.e Britse
havenarbeiders zljn geweest, d.ie aan zowel d-e Commissie Dev1in als aan haar
rapport het aanzien hebben gegeven, de taai. waarvan ztch het rapport be-
d.ient is allerminst ni-euw. De commissie verwijt d-e arbeid.ers een tekort aan
discipline r eeír gebrek a,an verantwoord eli jlihe j-d-sbesef en meer van d-ergeIÍjk
f raais en het rapport herliaalt dus in d.it opzicht d e taal e l^ra,arvan minis-
ter Morrison ztcLt a1 jegens d.e dokwerkers bed.iend.e in november 1954. Wat
er dus ook in ruim tien Jaar verand.erd. moge zt jn in Groot=Brittannië, niet
d.e arbeidersvi jandige houd.ing van woord-voerd ers, d-ie optred.en namens of op
gezag ener zogenaamde rrarbeid-ersregering", Z6 reactionair zelfs zirr d.e op-
lossingen voor d.e nroeilijkhed.en, d.ie d.e Commissie Devl1n voorstelt, d-at het'linkse intellectuel-en d.ie op d.it gebied. voor geen kleintje vervaard ztjn

wat te bar geword.en is, zod,at ztj tegen Dev1in c. s. ( ln het weekbLad rrThe
l,rleek" bi jvoorbeeld) heftig van leer getrokken zi jn. Maar wat d.ie oppositie
van d.e rrl-inkse intellectueLenrt tegen Devlin waard is, d.at brengt het arti-
kel. in ttThe 1,Ieek't ( Aat in ztjn geheel werd. overgenomen d.oor 'f socialist Lea-
,1"I" rhet orgaan vàn d.e trl-inksett intellectuel-en d.er Ind.ependant Labour Par-
ty) zonneklaar aan het licht.

Devlin bi jvoorbeeld. heef t in het rapport van zt jn commi ssie d.e mening
ond.er meer verkond.igdr qat d.e moeÍli jkheden in d.e Britse havens oncler

and ere voortspruiten uit het f eit, d.at d e havenarbeid.ers ilet teveel onaf-
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hankelijke ondernemers te maken hebben" Ir: de haven van ïIu1l bijvoorbeeld.,
ald.us het rapport, zin er !0.À1s dat aantal nu eens tien was zo oord.eelt
d.e commissie dan zoa het beter gaan ffThe Weekrt valt het rapport op dit
punt aafi e'n s chrijf t r d-at men zlch afvr'àagt , waarom men, a1 s men" to ch bezíg
"is het aantal ondernemers te vermind-eren bij een aantal van tien' zoa moeten
stoppen. De oplossing is gelegen in één havenconcern. Zied.aar onverhuld t t
oud e soci-aald.emocratische stand.punt, d-at d e organisatíevorm van de trust
het vooïportaaL is ener betere organisatie van d.e samenleving. Maar niets
en dan ook niets treft men in het rrlleekrr-artikel aan omtrent d.e positie
van d.e have.:rarbeid ers aIs uitbuitingsob ject en loontrekkers. En met g:een
woord. ook wordt d-aarin gerept van d.e verand-erde positie rran d.e arbeiders
ten opztchte van d.e vakorganisatie, d.ie a1s een rode draad. d.oor heè1 d.e
historie der conflicten 1oopt.

Wat de positie van d.ie vakbeweging nader betreft:we merkten al ter-
loops op r dat d.e toestand voor d.e National- Union of Portworkers uitermate
benard. geworden is. Wel-ke houd.ing moet zii in de kwestie van het 'roverwerkrl
innemen? Voor d-e TGl,,/U is d.at geen vraag. Die is (met Devlin uiteraard.) van
mening, d.at d.e ged isc.iplineerd.e arbeid.ers het overwerk als een normaal ver-
schijnsel moeten accepteren, Ilaar voor de National Union of Portworkers is
het probleem niet zo eenvoud.ig, omd.at het weJ d.uid elijk is, dat de havenar-
beiders zélf tegen het overwerk bitter ztjn gekant.

ivloet d-e N.U. P. e die ztch heef t ingespannen om als vakbond. erkend te
worden, z:.clr tégen het overruerk verklaren en d.e kant van d.e arbeid.ers kie-
zen? Dan kan zii a1s rr a k v e r e n i g i n g riel- inpakken en d.an blijft
er voor lnaar geen enkeLe taak over, omdat haar traditionele organisatie-
vorm }raan onges chikt maakt om enige and.ere taak temid-d.en d.er aan d.e gang
zijnd.e worsteling te vervullen. Kiest oe N.U. P. d.aarentegen onverbloemil de
zijd.e van d.e TGWU, d.an verliest ztj haar bestaansrecht al-s oppositionele vak-
organisatie en het vertrouwen van d.ie arbeid.ers e d.ie ten opzichte van d.e

National Union of Portworkers nog ilLusies koesteren. De U.id.P. bevindt
z:-clr, zoals d.e Engelsen d-at uitd.rukken, tussen d.e duivel en de diepe blau-
we zeë t En d.at uitgerekend. op een moment, d,at d.e nieuwe strijdvor?men d.er ar-
beid.ersklasse d-e rad.envorm, mag men wel zeggenr Be zten het wezenlijke ka-
rakter van d.e Itwild-e"-stakingscomitéts winnen a,an betekenis en populavl-
teit. Het is öit f eit jui-st I waarom wi j in d-e aanhef van d.it overigens in
het geheel niet volled.ige over ztcht, de jongste ontwi-kkelingen in Groot-
Brittannië zo interessant hebben g:enoemd-.

S OC IAÀI KLEI]RENBLÏND?

SCHIïI.rVENDE over het ook door ons
besproken boekje rrDe taaie rooie
rakkersrf heef t Jacque s d.e Kad.t de-
zer d-agen verkl aard., d.at hi j he t in
d.e eerste plaats hierom zo slecht
vindt, omd.at de samenstellers een
poging hebben gedaan d-e rrsocialisti-
sche mythe van het verled-en te d-oen
herl even " 

It

Wi j hebben niet verheeld., d.at wi j
rnet het boekje nu ook bepaald. niet

weglopen. Misschien,hebben de au-
teurs we1 , j-nd.erd-aad. gewild wat . De
Kad,t hen verwijt. Maar of ze het ge-
wild- hebben is niet zo belangrijk.
De vraag is: wat is er uitgekomen?
Eerd.er, zoud-en l^rij zeggen, een ont-
lui s tering van de mythe d.an d.atgene
wat De Kad.t meent waar t e nemen. ïn-
d.i en he t boek j e frDe taai e ro de rak-
kerstt iets leert d.an dit, d,at d.eze
rakkers mogelijk wel ta.at , maar ni et
rood. ÏÍaren. Piaar misschien li jdt De
Kad.t aan sociale kleurenblind.heid?
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( Antwo o rd. aan pro f . d.r o J . Pen )

IN HET VORIGE NIilO,iER van'rDaad- en Gedachtet'hebben wij aangekond.igd. na-
d.er te zullen ingaan op de aantekeningen, d.ie prof" d.r. J, Pen maakte bij
het d.oor rrHet ParooLfr geweigerd.e ingezond.en stuk van 6én onzer kamerad.en.
Ond.ertussen echter heeft onze kameraad een schrijven over het ingezonden
s tuk van prof . Pen ontvangen. 0m hem recht t e d.o en wed-ervaren, zulI en we r
na eerst ter wille van d.e duid eli jkheid. nog eens zin aantekeningen te heb-
ben herhaald., ook d.eze brief in zrJn geheel publiceren. De aantekeningen
luid.en ald-us:

rriviarxisten , of ze nu ui-t Mo skou of Àmsterdam komen , zt jn op ten-
minste d.rie punten starre d.ogmatici:
ào Ze menen dat de rburgerlijker pers geen kritiek op het kapita-
I j-sme opneemt, of zelf s dat hun ingezond.en stulcken worden gewei-
gerd..
b. Ze d.enken dat het d.e arbei-d.er ond.er het kapitalisme steed.s
sleckrter gaat. ïn r.rerkeiijkheid. is het gemid.d.el-d.e reë1e inkomen
van d e Ned.erl"and.er in d.e af gelopen tien jaar met e ruwweg, de
helft toegenomen; bovenclien is het werknemersaand.eel nog eens
met 10 procent gestegen. De arbeid ers hebben d.us iets meer vall
d e welvaartsstijging geprof iteerd d.an c1e niet-arbeid.ers.
c. De armste 2V/" van d.e bevolking ( aie slechts 5/, van het natio-
nale inkomen krijgt) U"staat niet uit valide arbeiders , maar uit
ouden van d.agen, invaliden, wed.uwen, klelne zakentnensen d.ie met
tegenslagen hebben te kampen. Van d.eze I nieuwe armoed.e I begri jpt
het marxisme weinig, omd.at he! d.enkt dat het kapitalisme nog
steed-s een twee-kl-assen maatschappi j is ( arbeid.ers en kapitalis-
ten) . In werkelijkheid. bestaan er veel meer 'klassen I , allemaal
met hun eigen probl emen. tr

De inhoud. van d.e brief luidt a1s volgt :

ttDank voor d.e toe zend.ing van íro . 1 0 van Daad. en Ged.achte. Ik lees
eruit dat uw i-ngezonden stuk cloor IIet Parool- niet is opgenomen,
wat ik jammer vind-. Het is een serieus artikel en de lengte zov
mij geen bezwaar hebben geleken. Ik vind. het uiteraard. wat voïve-
l-end d.at u\,Í voorspellíng: Het Paroo1 plaatst onze stukken niet,
zo prompt is uitgekomen. Ik had. d.at niet verwacht, zoals ook uit
míjn onclerschrift is gebleken.

Ik heb niet bedoeld- u met Russische marxisten of rrmarxistenrr op
één hoop te gooien, naaï uhr positie ten opzichte van het kapita-
lisme Ii jkt veel op d.e hunne. Ook u meent, d-at het d.e arbeid.ers
onder het kapitalisme relatlef steeds slechter gaat" Deze stel-
ling is on juist. Neem Ned.erland : het gemid.d.eId.e geldloon bedroeg
in 1958 nog slechts ongeve,er tweederde van het gemidd.eld.e natio-
nale inkomen. Thans driekwart o Dat i-s een sti jging van tien pro-
cent in zeven j aar. Ook op langere termi jn ztt d.ez e beweging er-
in, al is het niet .telkens zo snel gebeurd. ( Cqf ers o. &. in bi j-
Iage van het CPB bij d.e lvlillioenennota).
Uit deze aflevering lees ik
steed.s een tegengesteld. belang
Maar vindt u niet dat vrijwel

ook dat u vlnd.t d.at d.e arbeiders
hebben aan d.at van de and.eren.
aIle groepen een paral1e1 belang
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hebben bii een groeiende produktie? En d.us bij meer ond.erwijs, meer
machines , betere produktenl etc " ? Eet zoË. and.ers z:5n als door de
groei het aand.eel d er arbei-ders daalde, naar d.at is niet zo i of
als d.oor vooruÍtgaand.e techniek nood.zakelijkerwijs werkloosheld.
ontstond. Ook d.it is niet waar; werkloosheid ontstaat d.oor te
tragg groei van d.e prod.uktie, of d.oor verschuÍvingen tussen de
bed.r{jfstakken; het laatste overigens niet alJeen onder het kapi-
talisrrre o (OoX in PoIen is nogal wat werkloosheid., althans veel-
meer d-an bii ons ! ) .

ïk wil- maar zeggen: al-thans op één punt, de groei, bestaat har-
monie tussen d.e arbeid.ers en d-e ? and.erent . Er ztJn meer punten
van harmonie, màa.T d-it springt het meest in het oog" Daarom is
ur^r hele positie mij volnraakt ond.uid.elijk.r?

Het verheugt ons dit schrijven van prof. Pen te hebben ontvangen èn te
kunnen publiceren, omdat hieruit blijkt meer d.an uit ztjn aantekenÍ-ngen bij
het gelreigerde ingezonden stuk dat hij niet probeert er ztch met enige
schimpscheuten van af te maken, zoals veelal gebruikelijk is, maar dat hii
we1 degelijk de probJ.eemstelling serieus neemt. Dat kan een ged.achtenwisse-
I ing al l e en maav t en go ed.e komen.

Dat prof . Pen het vervelend- vind-t,d.at d.e voorspelling, d.at rf Het Parooltr
onze ingezond.en stukken niet opneemt, zo prompt is uitgekomen, is volkomen
lcegri jpelijk, zoals het ook begrÍjpelijk is, d.at hij had. verwacht, dat het in-
gezond-en stuk van onze kameraad. wét zou worden geplaatst. Al- s burgerli jk
d-emocraat met een naam als hoogl eraar j-n d-e economi-e kost het hem geen en-
kele moeÍte zLJn beschouwingen zelfs met kritiek 1n diverse burgerlijke
blad.en geplaatst te krijgen. Voor hem is vrijheid- van meningsuiting d.us tn
ervaren werkeli jkheid " Voor ons ligt dat wel iets and.ers. Dat onze kame-
raad. voorspelde, d.at zLin ingezond-en stuk zorl word-en geweigerd. had. dan ook
niets te maken r:net trstarre d-ogrnatiektr, d.och a11es met ztjn marxistÍsche
d.enkmethode " I[arxisten ( zond.er aanhalingstekens ) gaan nu eenrnaa] qiet uit
van iI]usies, wen-selijkhed.en of id-ealen, d.och van d.e realiteit, van d.e er-
varingen. Prof. Pen zelf een wetenschapsman zal toch zeker weten, d.at
in de wetenschap ge1dt, d-at één ervaring géén er-raring is. Doch heef t een
bepaalde hand-e1ing steeds hetzelfd.e resul- taat toi gevolg, d-an mag men van
een bepaald.e wetrnatigheid sprei<en. l,felnu, het is ons nog nooit gelukt een
ingezond.en stuk met kritiek op het kapitalisme in rrHet Paroolrr geplaatst
te krijgen, aL was het nog zo k1ein. Zekey, het r-s herhaaldelijk geprobeerd.,
maar steed.s met lnei"zelf d.e resultaat.Dat het ingezond.en stuk van onze kame-
raad. te lang zorl zLJn geweest voor d-e rubriek rrMaar Meneertf was natuurlijk
maar een ultvlucht, temeer \{àar het niet was ingezonden voor die rubriek,
d.och gewoon als een antwoord- op de beschouwing van prof. Pen. Al-s men ech-
ter een hond. r,ril slaan is er altijd ve1 een stok te vind.en. Uit h"!. stel--
selmatíg vreigeren van onze ingezonden stukken val-t zond.er meer d-e conclu-
sie te trekken, dat rrHet Parool" we1 voor vri jheid. van meningsuiting is,
maar a1l- een wanneer d.ie opvattíngen met d-e zi jne correspond.eren. [erecht
werd. in het ingezond-en stuk dan ook gezegd-, dat we dan r,rel niet ond.er een
d.ictatuur (*1 d.an niet 'tmarxistisch" ) leven , maar d.at d.e d.emocratie nu ook
weer niet té ver moet ga,an.

Opmerkelijk d.aarbij is, d-at we in rrI{et Paroolt' nog vrel eens een ingez.on-
d.en stuk van een bols jewist aantreff en, Opmerkeli jk? Nee, toch niet, Want
d-e bols jewiki , aanltangers als ze z: Jn van het Russische staatskapitalisme,
kunnen geen principië1e kritiek op het kapitalisme leveren. Bovend.ien, met
hen is nog lrel te coëxisteren, Daarbij ztjn ze nog wel eens dienstig ook, bij-
voorbeeld d.oor het d e nek omd.raaien van een staking, zoal-s gebeurd-e met d.e

staking tegen d.e troepenuitzend.ingen naar Ind.onesië in 1946. Maar princi-
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pië1e 
. kritiek , op het kapitalisme? O nee, d.at moet word-en geweerd.! En het

moei gezegd. word.en3 ,rrHet ParooLrf heeft d-aar een bijzond.er fijne neus voor.
Hebben de: arbeid.ers' het reLatief beter gekregen, Ja of nee? laten we

direct verkl-aren d-at we d.at probleem niet het belangrijkste vind.en.Eén ding
moet' ons echter van het hart : wanneer onze kameraad. in zin inge zond.en stuk
verklaard e er nog niet van overtuigd. te zt jn, d.at d.e arbeid.ers het rela-
tief beter hebben gelcregen, d.an spruit ook d6t niet voort uit rrstarre dog-
matiekrt, uit zi jn rmarxi st-zi jn. Integend.eel , juist aIs marxist gaat het er
bi j hem en bij ons niet om wat I'[arx mogelijk aI .dan niet beweerd- heeft. Yoor
ons geld-t alleen naar cle realiteit. Er ztjn weL meer meningen van lt'larx d.oor
d.e werkelijkheid achterhaald. en het heeft ons nooit enige moeite gekost d.at
te erkennen. 0m een vqorbeeld. te noemen: i{arxt mening was, d.at d.e economi-
sche crises elkaar irt steed-s sneller tempo zoud-en opvolgen. In cle praktijk
bIÍjkt echter, 'dat het moderne kapitalisme met z:-Jn plan-economie crises
weet te voorkomen. En wanneer d,e werkelijkheid ons laat zien, dat deItVer-
el-end.ungs-&ndensrtr die Marx in zrjn tijd. constateerd.e, in het mod erne kapi-
talisme niet meer'aanwezig is, d.an zullen \^ri j d.e laatsten zt jn om d.at te
ontkennen. Wij zin immers g:een partijmensen, die strijden voor een l-eer, voor
een id-eologie; d.ie proberen d.e werkeli jkheid aan te passen bi j hun id.eolo-
gie. Integendeel, juist als marxisten proberen wij d.ie werkelijkheid. te be-
grijpen, te verkl-aren, het wezen ervan aan d e oppervlakte te brengen.

De enige mogelijkheid. om te constateren of d.e arbeid.ers het relatief be-
ter hebben gejkregen is volgens ons de vergelijking van de consumptiemoge-
1i jkheid. van arbeid.ers en bezittend e klasse van vroeger en thans. En in-
d erd.aad., 'wanne er we d.ie vergelijking gaan maken, d-an komt het bij nad.ere be-
schouwing ook ons voor, d.at die af stand. in consumptiemogelijkheid. tussen
arbeid.ers en bourgeoisie geringer is geword.en. Maar.... en d.aar gaat het
om houd.t armoed-e op armoed-e te zijn, rranneer ztj iets mind.er schríjnend is
geworden? Prof . Pen bevreerd-e namelijk, dat de cijf ers van het rapport van de
\'Iiard.i Beckman StichtingrrDe Laagstbetaald.enrf niet 'op armoed.e \,,Íezen. Daar
gebruikt hij het begrip armoed.e in absolute betekenis, Hi j kon af leen maar
tot d.ie conclusie komen door d-e positie van de laagstbetaalden te vergelij-
kenr .nee niet met d.e positie van de hoogstbetaald.en, maar met de positie
van de laagstbetaald.en van vroeger. De laagstbetaald.en van nu hebben im-
mers b-ijna aLl-emaal- een tel-evisietoestel , een wasmachine, en we1 12/, heef t
een bromf iets. Dat d.ie goed.eren kond.en word.en aangeschaf t d.oor het maken
van oveïuren en d.oor het buitenhuis vrerken van d.e vrouw s fràg men d.aaraan
z-ond.er meer voorbíj gaan? En waarmee kan men d.e positie van d.e armen anders
v.ergelijken clan met de positie van d.e rijken? Heeft prof. Pen het inkomen
van eelt ongeschoold.e wel- eens vergeleken met d.at van hemzelf of van een
topfunctionaris? En d-urft hij d.an nog ie beweren, d.at men niet vol kan hou-
d.en d.at er bij d.e ongeschoold.en armoed-e 1s? '(friermed.e r,ri1 natuurlijk niet
beweerd. worden, dat prof. Pen wat ztJn financiiin betreft tot de rijken be-
hoort , maan. wel, dat er een grote af stand- zaL zi jn' tussen ztJn inkomen en
d.at van een ongeschoold.e arbeid.er, )

l^tre zj-tten echter ook nog steed.s inet de opmerking van prqf . Pen, d.at ttde
ond erste twintig procent van d.e inkomenstrekkers sl.echts vi jf procent van
het nationale j-nkomen krijgt" en rldat die verd-eling ztc\t niet of nauwelijks
gewijzigd heef tr! . Onze kameraad. meende hierin een tegenstelling te zten met
d e bewering d.at de arbeid.ers het beter hebben Eekregen. En dit zeer ,te-
recht. fn z:-Jn aantekeningen zegt prof . Pen rur dat die ond.erste twíntig
procent llnÍet bestaat uit valid e arbeid-ers , maar uit ouden van dagen, in-
valid.en, weduwen, kleine zakenmensen die met tegenslagen hebben te kampenrr.
Nu begri jpen we er helemaal niets meer van. \nIi j meenden juist, dat wanneer
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er een groe! is wier positj.e aan!0erke1j.jk.is verbeterd, d.at juist öe gpoep
ran oud.en van d.agen is en dan natuurlijk die van d.e bejaard.e arbeiilers. Eèt:
zelfde geldt ook voor de wed.uwen en invalid.en. Eet ià toch èen algemeen
bekend feit, dat vooral de bejaarde arbeiders vroeger eigenlijk aan de. hon-
ger waïen prijsgegeven. Ze waren praktisch aangewezen op enkele giuLd.ena vón
het Surgerlijk AÍmbestuur, aangevuld met een zak turf en een pond. bruine
Ionen. ALgemeen bekend is ook, dat we na de laatste wereldoorlog ale zoge-
naamde noodwet-nrees kregen. 1^Ie menen zelfs, dat Drees mede vanwege díe
noodnet i-s bevorderd tot doctor honoris causa. Na de nood.wet-Drees kwam de
ÀIgenene Ouderd.oms Wet (AOt,t). Ook het vred.ulren- en uezenpensioen is na de
l-aatste oorlog tot stand gekomen. Dat d.e invaliden er heel lrat beter aan
toe zjjn d.an voor 1940 kan iedere arbeld.e? in zljn naagte omgeving constate-
ren. En van die groep nu zegt prof. Penrd.at haar aandeel niet of nauwelijks
gewijzigd is. En hij spreekt dan over Énieuwe armoed.e'r. Daar gaat het aleno-
cratische sprookje van verzorging van d.e wieg tot het graf.En 1i-Ilen Drees
kan zijn ere-doctoraat wel terug geven.

W{j zu}Ien d.e laatsten zijn, die beweren dat d.e bejaarde arbeldèrs het zo
bijzonder goed hebben. ïntegendeel , zelf arbeider zijnde behoeven we maa.r
naat: onze oud.ers te kijken om te weten, d.at ze na een leven lang hard ploe-
teren nog steeds de eindjes aan elkaaï moeten knopen.Dat neemt echter nj-et
weg dat ook voox hen thans het kapitalisme bewoonbaar is genaakt. ïs inrt
begin van deze eeuw het kapitalisme voor de arbeiders bewoonbaat gemaakt,
voor de ouden van dagen*arbeiders is dat een halve eeuw later gekomen. We
d.urven hier rustig te verkfaren, d.at wij nooit hebben gedacht, dat het ka-
pitalisme een dergelijke zorg (hoe onvolkonen ook) voor d.e bejaarden tot
stand zou brengen. Maar het feit ligt er. Hoe prof. Pen in dit verband. kan
spreken van trnieuwe armoedetr is ons een raadsel. Leefden d.e bejaa::d.e ar-
beiders, de weduwen en inyaliden soms voor 1940 niet in aruoèd.e?

rrVan deze tnieuwe armoéde' begrijpt het marxisrne weinigt!rzegt prof. Pen,
rr ond.at hèt denkt dat rt kapitalisme nog steed.s een twee-klasseh maatsohap-
pij i.s (arbeiders en ]<apitalisten). In werkelijkheid bestaan er veel eeer
rklassenr, al-Iemaal- met hun ei§eí problemen.tt

Uit deze woorden valt geen andere conclusie te trekken, dan dat er vol-
gens prof. Pen ook een k1àsse Ían bejaarden, invà.1id.en en weduwen is. (4"
groep van kleine zakermensen met tegenslagen lijkt ons in dit verband. een te
verwaarlozen factor). En die klassen hebben a11emaa1 hun eigen problemen.
Als we het dus goed begrijpen d.an heeft een gepensioneerde directeur van
?hilipe dezelfde problenen als een ÀOV-trekkende havenarbeider. En een
raetseJ.aar, d.ie door een val van d-e steiger invaLide is geworden heeft de-
zelfd.e narigheid als een cornmissaris van d.e Hoogovensr die niet meer mag
werken vanrrege een hartkwaaf. En de weduwe van eeïr verongelukte nilnwerker,
öie met vier of viif kind.eren àchter blijft, heeft geen andere zorgen ''d.an de
r,red uwe van een presid-ent-commissaris vàn een grote bank. l{et een variant
op lrJi1lem van Iependaalrs trDe corunissaris llan me'nog meer vertellenrr, zou-
d.en we wilfen zeggen3 rtDe professor kan ons nog meer verteLl-enrr.

Professor Pen heeft uit te waarderen weh.ríllend.heid Yan onze kameraad.
wiilen aannemenr dat r,rí j geen bolsjewistische of andere 'ruarxistenrr zljn.
Maar hj-j weet er tóch eigenldk Seen weg ttree en ]egrijpt hiet wat ons van de
bölsjewiki onderscheidt. nlt vloeit natuurlijk voort uit ziin gerj-nge kennis
van het rnarxisnle. 0p zichzelf is dat natuurliik geen schande, a1 is het wel
bevleeemd.end. voor in hoogleraar Ín de eoononie. Ïmnrers ll/larx vreld zotel door
ned.e- a1!t tegensta.riders besóhouwd a1s een econoom van forltaat. I{aar, zOal-s
gezegd., dat is geen schànde. Men dient d-ah echter ue1 voorzichtig te ziin
*"t È"i tranteren van benèigè1ijk begrip. Dat prof. Pen maar weinig va.n

Marx en het màr:ij_sne afweet , b'Iiikt weI ui-t zijn uitlating over het niet-
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kapi tal i s ti sche PoI en. Ja r wí j vragen öns af wat hU éigenlijk ond.er kapita--
lisme vers taat. Daar ztjn lre werkelijk vreselijk benieuwd. n&ar, want' p*s r,rra,rr-
néer we dat weten, zuIlen ue kunnen begrijpen waarom hU d.e Itcommuiiistischert
land.en niet-kapitalistisch noemt. We kunnen toch moeilijk aannemen, d.at
prof . Pen d.ie land.en niet-kapitalistisch noemt, omd.at ze dat varl . 'zj,chzel-f
beweren. Natuurli jk, we weten d.at in d.e land-en achter het z. g,. ijzeren 'gor-
dUn de particul-iere ond.ernemer het veId. heeft-moeten rui-men.De staat.heeft
d.aar het productie-apparaat in beheer en treed-t op als'd.e grote werkgev.er.
Goed.e o:ok de burgerlijke democratie speelt d.aar geen ro1 omdat het totali-
taire , di c tat oriaal geregeerd-e , l and.en zt Jn. Maar zin ze d.aarom " nie t-ka-
pitalistisch? rdas het Duitsland. van HitIer en het ftalië: van Mussol-ini ook
niet-kapitalistisch? En Spanj e ond.er Franco, is dat ook soms niet-kapita-
listisch? Natuurlijk waren Duitsland 'en Italiö en is Spanje , kapitalistisch"
Maar d.at ztJn d-e frcommunistischert land-en ook, Daarbij, wie iets verd-er ztet
d.an zijn neus l.ang is, moet tot d.e conclusie komen, d.at Rusland. en het Wes-
ten steed.s meer naar elkaar toegroeien. Na d.e d.éstalinisatie is de scherpe
terreur verd.wenen. Beria, als hoofd. van d.e geheime politie, is in Rusland.
d.e laatste geweest d.ie werd gelikvrideerd.De partij heeft aan macht ingeboet
en d.e managersklasse krijgt steed.s meer in d.e melk te brokken. De productie
zal word.en geliberallseerd en het rrrinstprincipe ingevoerd.. Waar is dan wel
het grote versohil met het westerse kapitalisne? Wij zten het niet.

Achter het ijzeren gord-ijn heeft d.e particuli-ere ond-ernemer het veLd. moe-
ten rulmen; zej-d.en we. Ind.erd.aad. Doch is het niet zos d.at ook in het i,/es-
te:isë kapi'talisme d-e particuliere, d.e privé-ond.ernemer steeds meeï aan be-
tekenis inboet? ITiet al-leen d.at er sprake is van een steed.s groter word.en-
d.e staats.bemoeienis, d.och ook de invloed van d.e privé-icapitalist op de on-
d.erneming vrordt steed.s geringer. De bed.rijven r+ord.en steeds groter. Fusies
tussen grote maatschappijen zijn aan d-e orde van d-e dag, Irr d.ergelijke bed.rij-
ven is het onrnogelijk d.at één man het voor het zéggen heeft. Zel-fs de aa,n-
d.ee'lktoud.ers hebben tnaar weinig invl-oed. meer op d-e gang van zaken. Het ztJn
de 'specialÍsten, d.e techno.craten, d-e bed.rijf sleiders, d.e d.irecteuren, kort-
weg d.e iliàrr?.gexse die d.e weri<elijke leiding in het beclrijf hebben, Ook in dit
opzicht r,rord.t d.e afstand. tussen d.e trcommunistischeJ'en d.e kapital-istische
trand"en steed"s kleiner.

0m te beoord.elen of Rus1and. en d.e and.ere ttcommunistischefr l-and.en aI of
niet kapitalístisch zlJnr roeten we eerst r^reten wat we onder kapitalisme

aanvaard is het wezenslcenmerk van het kapitalisme, d.at het alLes tot een
waar maakt, ook d.e arbeid.skracht. Dus d.aar \,{aar sprake is varr koop en v'er-
koop' van arbeÍclskracht d.us van L>onarbeid d.aar is sprake van kapita-
lisme. Dat is echter níet alleen de mening van lviarx en oírs. Zo lezen we in
een'rBeknopt l-ees- en l-eerboek der economiert van J. v. Zwijnd.regt (Uitgave
WoIters, Groningen : Batavia 1948) op blad-zijd.e 11 o. à. 3

ttUlen kan zeggen d.at hiermed.e de kapitalistische prod.uetiewÍjze
waarbi j cie ond.ernerner,

d.e brod.uctie organisee
t." (Onaerstrepingen va

Heeft prof. Pen, of wie d.an ook, er ooit van gehoord.r 6sl in Rusland. of de
and.e-re rtcommunistische?f land.en d.e, l-oonarbeid. is opgeheven? Dat d.aar geen
spr-ake mee.r is va.n koop en verkoop van arbeidskracht? Wij niet t

Daa,rom, omd.at ook in d.e frcommunistischert l-anden d.e arbeid.er ged.wongen
i-s zLJn arbeid-skracht te verkopellr d-aarom zr jn d ie land.en even kapi talis-
tiseh als alle andere kapitalistische landen" Dat de staat daar optreedt
al-e',,d.e koper varii de arbej-clskràcht inplaats van d.e pa::ticuliere ond.ernemer,



- 10 -

maakt voor d.e arbej-d.ers geen enkeL vsrschil , Ze leven,o:nd.er d.ezelfd.e produc-
tieverhoud.ingen aIs in d.e kl-assieke kapitalistische land.en. Leven de Engel-
se mi jnwerkers in trrlaIes, of d.e Engelse staalarbeiders, d.us arbeid.ers, d.ie
werken in genationaliseerd-e bed,rijven, soms niet ond-er kapitalistlsche ver-
houdingen? En d.e Ned.erlandse arbeid.ers bij genationaLiseerde bed.rÍ,jven zoals
d e Spoorwegen en d-e Posterljen, zin d.ie soms aI van het kapitaj.isme .bevrijd?
We1nu, in Rusland. en de z.g. volksd.emocratieën behoren a]lq bedri jven aan
de staat. Le t wel , aan d.e staat en niet aan d.e arbeid.ers . Die hebben d.aar
even veel,of beter gezegd., even weinig te vertellen als hier. Ze zin Joon-
arbeid.ers , net al- s hier , Ze hebben zelf ni ets over d.e hoogte van hun loon
te verteLlen, evenmin al-s hier. Ze mogen nee moeteq produoeren, hoe
meer hoe beterrmaar hebben over d.e d-oor hen voortgebrachte producten niets
te vertellen, net a1s hier. En d-aarom is het ll.ussische systeeme is het
systeem van d.e trcommunistischetr Iand.en, kapitalistisch, net als hier.

Opmerkeli jk is, d-at wanneer d.e Russen verkond.igen, oat zti d.e ware vre-
d,esapostel-en zrjn en a1le kapitalistÍsche Iand.en d.e agressoren, imperialis-
ten en neo-kolonialistenr er een hoongel ach opgaat in d.e 'gehele burgerlijk-
d-emo cyatische r.rereld.. En vol-komen terecht. Rusland. is niets vred.elievend.er
dan het lr,Iesten, is net zo imperialistisch en neo-kolonialistisch ook.- ÀL-
leen d.e bolsjewiki en d-e meelopers zul-Len aan d.ergelijke vred.es-apostolische
uitlatingen enige waard-e hechten. Maar zo gauw als d.e Russische machtheb-
bers ztch marxisten noemen, grijpt d:-ezel,fde burgerlijk-democrat:-sche werel-d
naar dat woord- en no emt d.e Rus s en óók marxi s t en . Ze z.eggen immers zétf d.at
ze het ztjn" Gezten hetgeen wij hierboven hebben gezegd. omtrent ivlarx' opvat-
tingen over het wezenskenmerk van het kapitalisme, is het volkomen duide-
1i jk, d.at de bols jewiki z:-clt geheel ten onrechie marxisten noemen. Ge zien
onze opv.attingen over het wezenskenmerk van het kapitalisme, gezien ook d.e

opvattingene neergel.egd. in het leerboekje over c1e economie van Van Zwt3n-
d.regt, d-at ook d.e loonarbeid. en het beschikkingsrecht als het essentiële
ztet, i s het vol-komen duideti jk ook, d at d.e " communl s ti sche'r Landen z:ckl
ten onrechte anti-kapitalistisch noemen.Dat prof" Pen nog geloof 'zou hech-
ten aan d.at bolsjewistische sprookje, hadclen we niet verwacht.

Hopelijk is het prof. Pen nu ook d-uid.elijk, dat wij niets gemeen hebben
met het bols jewisfle . En Jaten we er d-an nog bij vertel]en, dat het niet aI-
l een onze opvattingen over d.e ,loonarbeid al- s het r^rezen van het kapitalisme
zLJn, die het ond.erscheid. tussen ons en d.e bolsjewiki uitmaken. Hun poli-
tieke opvattingen, hun d.enkmethode (f if osof ie) "r. al1es wat ciaaruit voort-
vloeit of mee samenhangt r vormt voor ons ond-erwerp van kritiek. HééI het
z"g" bolsjewisme-leninisme wijzen wij juist al s marxisten vol-komen af .

Prof . Pen is het niet met ons eens, dat d.e arbeid.ers een tegengestelö
belang hebben aan dat van d.e anderen. HU vind.t d.at a1le gïoepen een paral-
Iel belang hebben bij een groeiende prod.uctie en dus bij meer onderwijs, meer
machines, betere prod.ucten, ayrz, En hi j meent dan ook, d.at er al-thans op
d.i t punt d.e groei van d.e prod.uctie er harmonie bestaat tussen de ar-
beid.ers en d.e rr and.erentr o

We zoud-en prof. Pen een vraag willen stellen. Yoor het kapltalistÍsch
tijdperk heeft d.e mensheid. een feoclaal tijd"perk gelcend. èn daarvoor nog weer
een slavenmaatschappij. Stelt u z:-cLt eens voor, d.at d.e slavenhoud.ers van
d.ie slavenmaatschappij hun slaven-producenten d.oor welke maatregelen dan
ook, steed.s meer had.clen laten prod.uceren. Een groot" deel- van d.at meer-ge-
prod.uceerd-e ging natuurli jk rLaar d.e slavenhoud.ers. Doch ook d.e slaven zétf
kregen het toch steed.s iets beter, Ze kregen meer en beter te eten, werden
humaner behand.eld-, kregen betere behuj- ztng, meer en nooiere vrouwen (voor-
uit maar, het kan niet: op) , eÍrz. Zoud.en d.e sl-aven d.an d.ie slavenmaatschap-
pij hebben moeten l-oven? Zou er rlan voor hen geen red.en zlin geweest tegen
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d.ie maatschappij in verzet te komen? Werd. ook d.e'bourgeoisie niet revoluti-
onaird.er naarmate Ltaar positie ond.er het f eod.alisrne verbeterd.e?

En of prof . Pen het nu mooi of lelijk vindt,het schijnt met d.e arbeiders
in de tegenwoord.ige maatschappi j net zo te gaan. Ond.anks aLle Itwelvaarttl 

,
ond.anks hun tef evisie, wasmachine, bromf iets, buitenland.se vacantiereis en
wat a1 niet meer, komen ze s teed.s weeï in verzet. Komen ze in verzet tegen
d.e pàtroon, de overheid eírn.. tegen d.e vakberrreging, d.ie ze dan ervaren a1s
een hun vijand.ige organisatie. D6t is d e werkelijkheid..En wel zo zeer werke-
l.ijkheid., d.at professorenr sociologe4 en vrat al niet meer er dikke boeken
over volschrijven.Ilet zal toch ook prof . Pen niet onbekend. zinr d.at,d.e z.g.
wilde stakingen een probleem z:-jn waar men zteh dagelijks het hoofd. over
breekt. De harmonie, d.ie prof . Pen tussen d.e arbeiclers en ,d.e ltand.erentr
meent te zien, blijkt in de praktijk vol-komen afwezig te zljn, Hij kan d.at on-
prettig vind.en, het fout achten, maar d.e werkelijkheid is nu eenmaal niet
and.ers. ,Evenmin al-s hi j d.e zon Ln het westen kan laten opkomen en in het
oosten ond.ergaan, evenmin kan hij d.e arbej-de::s ter-red.en laten ztJn met hun
1ot. Wat is d.at eigenlijk,tevred.enheid? Is dat mogelijk? ÀIs je de arbeid.ers
van een d.riekwart eeuw terug had. kunnen vertellen onder welke omstand.ighe-
d en d.e arbeiders in he t jaar 1965 zoud en 1 even, d an hadd.en ze d.at voor on-
mogelijk gehoud.en, En als je hun dan nog had kunnen vertellen, d.at die ar-
beid.ers niet tevrerlen zoud.en zijn en zoud.en gaan staken voor nóg meere dan
zoud.en ze d.ie arbeid ers van 196, voor gek hebben verklaard . Naarmate d.e

prod.uctie echter voortschri jdt, steed.s meer producten op d.e markt gooit,
nàaT die mate stijgt ook het begeren van d.e arbeiders. En het is nu eenmaal
de tegenstelling in het kapitalisme ,zéLf , d.ie het enerzÍ jds ztch d-oet ver-
zetten tegen de looneisen van de arbeid-ers en het and.erzijds door het op d.e

markt gooien van prod.ucten en d.oor:reclame d.e begeerte bij de arbeid.ers d.oet
opwekken. En er is niets dat er op wijst, d.at aan die worsteling tussen ka-'
pitaal en arbeid- een eind.e zal komen t zolang er koop en verkoop van a,T-
beid skracht , zolang er l-oonarbeid. best aat. 4rn d.eze worsteling kan 'pas een
einde komenr -UQnneeï het beschikkingsrecht over het productie-apparaat is
overgenomen d-oor d-e prod.ucenten, de arbeid.ers.

Onze positie is prof . Pen volkomen onduideli jk. Dat is wel begri jpelijk.
Hij za1 óchter begrijpen, d.at het ons onmogelijk is onze positie in enkele
z:-nnen duid.elijk te maken, temeer waar onze opvattingen zoveel van d.e zijne
Yerschillen. l{j"j ztjn nu eenmaal geen partlj met een par.tijprogram. Je kunt
d.an vol- s taan met het weergeven van j e program. Opvattingen echter, d.ie zich
gevormd. hebben in jaren en jaren van ond.erzoeken, bestud.eren en discussië-
ren, d.ie j e vaak op bepaald.e punten nog mo et herzi en ook in verband. met d.e

ztch verand.erend-e werkel-i.jkheid., zLJn zelf s niet in een enke1e beschouwing
samen te vatten. Jb kunt slechts steed.s een and.er facet belichten. We zu]--
len prof . Pen echter d.e stellingen van rrDaad- en Gedachtett, zoal-s 'ze gepu-
bliceerd zljn in nummer 2 van februari 1965, doen toel<omen. Laten we hier
er al-l-een d.it van zeggen:

In d e $/orsteling tussen kapi taal- en arbeid. hebben wi j positie geko zayr,
Wi.J staan in d.ie idorsteling onvoofwaard.elijk aan de zijde d.e:: arbeiders" Wij
zljn echter geen partij en streven d-us niet naar eÍgen àach{: o&?r óverheerj
sing van d.e arbeid.ers en we zoeken g:een volgelingen. !íe weten, dat onze
verklaring ond.uid-eIijk is,r maar we zijn niet meer, d-och ook niet mind.er d.an
het noterend. en verklarend. geweten van d.e zelfstand.ige arbeidersstrijd.

R E C T I F I C A T I E . ïn het vorige nummeï vanrrDaad en'Gedachte'tbe-
gonnen wij ons aÍtÍke1 rtProf . Pen en d e laagstbetaalden't met; In het okto- 

.

bernunmer o . o . eyrzt De opnerk zame lezer z^1 begrepen hebben, d.at d.it moest
zijn: rrïn het septembernummer. . . . tt enz,
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VAN OME T J E E R D.

rrHet gaat er ons dan ook in d.it verband. all een oilr te laten zLen, d.at
het aI te eenvoudig is omrzoals sommigen thans d-oen, te stellen d.at d.e so-
ciaal-d-emocratie en d.e socialistische partijen, van d.e aanvang af niet an-
ders waren dan partijen van d.e vooruitstrevend.e bourgeoisie; of d.at d.e lei-
d.ers die d.e land-sverd-ediging aanvaard.d.en zond.er meer verraders w&refr. ff

Deze wt jze woord.en schreef ome T jeerd. in eelf beschouwing rrEen halve
eeuw na Zimmerwald-rt in rrSpartacus'r No, 19 rran 2 oktober j,1. Een heel aar-
dig raad.seltje van ome T jeerd-. De sociaal-d.emocratie 'vJras.geen d.eeI van d.e

vooruitstrevend.e bourgeoisie zoals trsommigen, d.ie z:-cln het predi caat van
historisch-materialist aanmeten'r verkond.igen. ITeen s .zri was een socialisti-
sche arbeidersparti j. En het aanvaard.en van d.e landsverd.ed.iging, het voor-
aangaan Ín d.e oorlog van r 14- r 18 was geen verraad.. Wat was het dan wel? Ja
d.e oplossing kri jgt u niet van ome I jeerd. Die moet u zelf zoeken. tt Is
moeilijk, maar we ztjn er toch achter gekomen. De oplossing luidt ald.us:

À1s d.e sociàaI-democratie niet tot d.e vooruitstrevende bourgeoisie
behoorde Ínaar een socialistische arbeid.erspartij was en wanneer haar voot-
ae,ngaal in d.e oorlog g:eerl verraad. was, d.an was haar optreden alleen maar
socialisti sch en in het belang van d-e arbeid ersl<lasse. Voil-a! Zo sin:peI
a1s wat. Je moet er al-l-een even opkomen.

0m te Iaten zten hoezeer d.e sociaald.emocratie all-een het arbeid.ersbe-
lang op het oog had laten we hj-er eerl paar sociaal-d.emocratische berichten
uit d.ie tijd- volgen.We vond.en ze in d.e z. g,. Junius-brochure va;n li.osa luxem-
burg rrDe crisis d.er soci aal-d.emocratierr .

Uit een artikel in het partíjorgaan van itTeurenberg, overg'enomen in d.e
rrHamburger Echorr van 6 oktober 191 4z

... o ".tr\,{are vriend.en herkent nen slechts in d.e nood.. Dit oude spreek-
woord vrordt op dit. ogenblik een \raaT woord.. De gekwelde, a1s een vod.
behand.eld.e en vervolgd.e sociaaldemokraten komen als é6n marl op voor
d.e bescherming van het vad.erland en d.e Duitse vakverenigingscentra-
1en, d.ie men in Pruisen-Duitsl-and het l-even d.ikwi jls zo zuur maakte,

' berichten in onderlinge overeenstemming dat hun beste mensen ztch on-
d.er het vaandel bevinden. Zel-f s kranten van d e ond.ernemers van d.e
soort van d-e 'rGeneral-anzeigeril maken d.i t f ei t belcend. en merken d.aar-
bii oP r d.at zrj er van overtuigd. zijn, d.at d.eze nensen hun plicht zullen
vervul-len als d.e and.e.ren en d.at d-aar e wààT ztJ staan, de slagen wel-
Iicht het d.ichtst zull-en vall-etf.o.....rl
Uit het partijblad van lil-berf eId. van 5 augustus 1)1 [z

rrllet gehele Westeli jke Europa heef t het levensbelsng het afschuwe-
1ijker Illoor.d.d,ad-ige Tsarisme uit te roeien. Dit belang van d.e menshejd
word.t echter verdruict d-oor de begeerte rran de kapitalistische klassen
van Engel ancl en , d j- e
tot d}svqr het D G.f
Uit d.e "Miinchener Post'r van 1 augustus 1)1 l,z

rrln d.e plicht d.er iand.sverd.ed.iging laten wi j ons niet tot burgers
twe ede kl as s e maken, tt

hrót zegt u lezer? Bewijzen d.eze citaten, d.at d.e sociaal-democraten al-
l een maar opkwamen voor d.e belangen van het Duitse kapitalisme? Ja, nou u
!"t zegt. Maar d.an cleugt onze oplossing van het raadsel niet. Wdt zegt u?
Ja, natuurlijk! Dót is de oplossing. Ome Tjeerd. is zétt sociaaL-democraat. '
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MEN]NGSVERSCH]ttEN EN M'I S V E R S T A N D E N.

(nen antwoord. aan W. de Lobel)

IN HEt SEPTEIvIBERNUIfliffiR van rrDe Vri j efr heef t W. d.e Lobel geantwoord. op
ons artikel lrAnarchisme van bovenafft in het septembernummer van rtDaad. en
Gedachtetr. In d.at artike] verweten wi j hem, d.at hi j de strijd van d e arbei-
ders wil vervangen d.oor een strijd voor d.e arbeid.ers, te voeren d.oor d.e in-
tellectuelen. trn ztjn antwoord. ontkent De Lobel de hem toegeschreven bedoe-
lingen geenszins. Hij zegt, rrals ttD. &, G, rr meent te moeten constateren, d.at
door mÍj anarchisme van bovenaf gepropageerd. worot, is d.at in zekere zin zo t
maar zoals D. & G. het bed.oelt persé niet,tr

Wrj vragen vriend De Lobel of hij er we1 zeker van is, d.at wlj het inder-
daad z6 bedoelen, ails hij Èenkt d.at wij het bed.oelenn

Hij van zÍjn kant licht, ter verduj-d.e1ijking, zin bedoelingen wat nad.er
toe. Hij zegt: ttfn zekere zín propageer ik anarchj-sme van bovenaf, voor zo-
ver ik mij niet specifiek tot d.e arbeidersklasse richt. Anderzijd.s echter
wil ik toch óók anarchisme van ond.er op r een strijd namelijk d.oor arbeiders,
die door zelfontwikkeling en stud.ie eveneens tot d.e elite van de bet^ruste
revolutionairen behoreír. o . " 

rl

Laten wij, van onze kantr eveneens ter verduidelijking, óók een nadere
ioelichting gevens anaïchisme ( of socialisme, of communisme r hoe men het
ook noemen wi1) d.at d.e vrucht nioet zí7n van een stri jd., d.ie gevoerd. wordt
door arbeid.ersrdie d.oor zelfontwikkeling en stud.le tot de elite van d.e be-
wuste revolutionairen behoren, d.àt uitgerekend nu noemen wij anaTchisme van
bof'ena{. hlÍj hebberr het niet z6 bed-oe1d als De Lobe} het verondersteld.e, wU

hebben t;ritiek op en staan afwijzend. tegenover d.atgene, wat hU, 66k blijkens
zin antvroord, ind.erdaad kenneli;k blijkt voor te staan.

De Lobel- richt zlclt tot '.n geestelijke elite van revolutionaireÍIewàà?-
toe volgens hem zowel arbeiders als niet-arbeiders zul1en kunnen behoren.
HU zegt: voor zover tot d.1e el1te behorende arbeid.ers d.ie strijd voeren, is
er toch sprake van een stri jd. van ond.er op. Die opvatti-ng delen wii geens-
zins , ZéJ,f's aI zorl d.e e1ite, die De Lobel voor d.e geest zweeft, uitslui-
tend. uit arbeid ers bestaan, dan nóg zoud-en wij haar strijd een strljd van bo-
venaf noemen. ,

Naar onze mening kan I t socialisme niet d-oor een el-ite (van r,relke so-
menstelling d.an ook)- ffi stand. gebracht word en. Naar onze mpning za1 het
social-isme het prod.ukt- ztSn van de strijd. d-er massa.

Al s De Lobel- d.aarop mocht wil- Ien antvroord en, d at d.e mas sa zíc}. in het
geheel niet voor het social-isme interesseert, dan geven wij hem d.aarin voL-
komen gelijk"De mas sa lapt ind.erd.aad het social-isme aan d ' r Laars .Akkoord !

Maar z\ zal het d.esondanks tot stand. brengen, omclat het socialisme d.e uit-
komst is van de klassenstrijd, die door haar gevoerd vrord.t.

Wij menen nie!, dat het socialisme er za! komen d.oor een strijd voor tt
socialisme, gelijk kennelijk d e mening van De LobeL is . Wij erkennen, d.at een
d-ergelijke strijd. voor rt socialisme soms met d.e beste bed.oelingen wordt
gevoerd., TTLaàT d.at zélfs in d.at geval zot n strijd. een heLemmering vormt voor
een ontplooiïng van d.e klassenstrijd, d.aarvan ziln wij tegelijkertijd d.iep over-
tulgd o - :

De Lobel zegti rf . . . . . . ik behoor tot d-e bouwvakkers en miln veelvuldige
aanraking met d.e geÍd.ealiseerde arbeid.erskl-asse heeft veel van mrjn verwach-
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tingen cle bod.em inge slagen. . . " 
rr

Geïd.ealiseerd d-oor rrrie? Niet d-oor ons in ieCer geval-!

Van wat voor verwachtingen spreekt De Lobel? Heef t hi j verwaoht, d.at
d.e arbeÍdersklasse ztclt voor het socialisme in zov zetten? l/íij niet"! Zii
heef t d.aarvoor geen intere sse , z\ l^rord.t niet . d-oor het zogenaamd e socialis-
tische i.deaal beroercl" Zii houd.t z:-cLr hoogstens bezig met haar naakte, di-
recte materiële belang van nu en morgen. Daarvoor zien wU haar, t,etrkens en
telk'ens weer ind.erd.aad. in strÍjd. gaan. Pi" strijd. nu verand-ert de maatschap-
Pij,ookalhebberrd.estrijd.endenzelfd-aarvanvee1a1geen.f]auwenotie.

Het grotg misverstand. e waaTvan De f.,oUet het slachtoffer is, is dit,
d.at hi j het social-isme (of anarchisme) z:-et als het mogelijk resultaat ener
op d.at d.oel- gerichte strijd-, d.ie g.estuwd. word.t d oor 'f d-e politi ek-bewustentr o

ÏIijrd.ie ond.er 'rsocialismer? d.e uitkomst van d.e voor onze ogen plaats grijpen-
d.e klassenstri jd. vers taan, achten een "polltiek-belrustzi jnrf niet enkeJ van
geen betekenis, nee, sterle er nogevoor d.ie klassenstrijd. zelf s van een scha-
d eli jk karakter, Het pollti.ek bewus tzr1n is overigens iets, d.at slechts d-e
rleliteft zal bezttten; voor zover een arbeid.er het ztch eigen maakt zal het
zijn klasse-optred.en eerder bemoeilijken d.an bevord.ereno

Dit grote misverstand is bepaald niet het ónige rnisverstandrd.at men
bij De Lobel aantreft. Hij geeft van een aant,al.nisverstanden in zijn ant-
woord- bli jk. Wi j hebben niet d-e iIlusie, dat het ons zal ]ukken ze uit d-e

ïíeg te ruimen, Ze beknopt signaleren kunnen we rvó1 . Laat, ons dat d.oen,
d.oor enkele uitlatingen van De Lobel te voorzíen van een kort commentaar.

+

nE I03EI: Het bewustzijn is voor mij iets mee" da.n een gedeterrnineeid
reageren :o! econonische verlrikliel ingen.

COIOIEMAAR: Voor ons ook, voo? Marx evenzeer. De opvatting van ilarx,
da,t het maats chappel l j k zijn het bewustzijn bepaalt houdt b'epaald. hóéI iets
and.ers in clan De Lobel veronderstel,t.

DE !03EI! Hoe de marxj-§ten het economisch r"dLlen verklaren, dat de
mens bljvoorbeeld muziek beoefent'rschiIdert, beeldhouwie li,teratuur..sohrijf t
etc., dat i,s voor mij nog e-àn raadsel extra.

COI.IIIENTAÀR: Maar dat wi11en de marxisten helemaal níet. Ze wi11en het
sociaal- handeLen van de mensen verklaren. Overigens zou. De lobel eens een
boekje moeten lezen aIs d.at van Àrnol-d. Hausere rrSociafe geschi.ed.enis van
de kunst in nid.d,eleeul/en en' renaj-esancerr. IIij zou daaruit kunnen leren, d,at
er toch l^rel" van enig verband tussen kunst en samenleving sprake is.

DE LOBEL: Marx dacht de psychische structuur van de proletariër ge-
peild te hebben. . ..

C 0IÍI'{EITTAAR: lvIarx heeft ste]líg nooit gedacht, dat ,ren dót nog eens
van hem zou d.enken.

DE I,OBEL 3 Ik ontken, d.at de arbeiderskl-asse nog een xevolutionaire
factor in de Europese, ontwikkeling is, d.oordat d.e motor van haar verzeÍ,
het pauperisme, is komen te vervallen.

C OUMENIAIiR: ]Iet pauperísme is nlet de motor rran het prol-ets,rische
vérzet. fntegendeelrhet werkt daarop remrnend en belemmerend. Vraagt De Lo-
be1 ons, wie dat het eerste scherp heeft ingezien, dan ant'troorden Lrij: KarI
Marx.

Zo zoud.en wij d6ór kunnen gaan. Over hëtgeen Dé L,obel opnerkt bi jvool-
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beeld : ev€r Miloyan":! jilas en d e d.oor hem geh-anteerde term !td e n-ieuwe' kLas-
se" , waarond.er D jilas beslist iets héél and-ers veïs taat d.an De Lobel , of
over het hed.end.aagse kapitalisme, over het f eit, d.at lviarx nooit een rrvere-
Iendungstheorietf heeft opgesteld., hoogstens van eeà itverel-end.ungstend.enztl
gesproiien heef t en daarbij tegelijk op tegengestelde tendenzen heef t gewe zen.
Maar we'vrÍIlen het terwil-1e van d.e plaatsruimte hierbij laten. Tenslot-
te is het niet onze bed.oeling op all-e slakken zout te gaan leggen. Het be-
langrijkste is het grote verschil d.at tussen De Lohe1 en ons bestaat. Dat
grote verschil komt o. à. nog tot uitÍng in ztjn stel1ing, dat overal, waar
van eeri Verhoogd e l-evensstandaard. sprake is, het proletariaat verd.er verwij-
d.erd raakt vàn d.e, het d.oor I''larx toeged.achte, historische roepingr

Nu néétt Marx I t prol etar:raat geen historÍsche rol- of roeping toege-
d.acht. IIij heef t slechts nauwkeurig geanalyseerd, wat het proletariaat i s

en wat het d. e e d en daaruit conciusÍes getrokken. I,[aar d.at terzijde ge-
Iaten: in tegenstelling tot De Lohel zlJn uÍij van mening, dat vÍat men be-
d.oelt, wanneer nien van een Itverhoogd.e levensstandaard.tt spreekt, verre er-
van d.e intensiteit van de klassenstri jd te vermind.eren, de klassenstrijd nu
juist aanwakkert. De huidige positie van de arbeid.ersklasse verzwakt niet
haar revolutionaire betelcenis, integendeel a zrj vormt d.e voorwaard.e, waarop
eindel:jk van een werkelijk revol-utionair optreden sprake kan zijn. Van onder
op r wel te vers taan !

f enslotte nog d.it: De Lobel zegt eïgens, dat het 'rtend-enti-eusrr is om
over de strijd. van de Spaanse arbeÍd.ers te spreken, zond.er d.aa::bij in é6n a-
d.em te reppen van d.e stud.entenmanj-f estaties.Wij wijzen d.ie beschuldiging te-
rug. Hi j vergeet , wanneer hi j ons clat verwijt voor de voeten gooi't r"' Bemàks:
halve het verband., waarln wi j over d e arbeid.ersstri jd. in Spanje hebbeh ge-
sproken. Wij d-ed"en dat namélijk om met een voorbeeLd te ond.erstrepen, hoe er
juist bij d-e ontwikkeld-ste en rrbestrr betaal-d.e groepen van het proletarÍaat.
d-e meeste strijd.lust heerst, Niet in het arme Ànd-aLusië of in het kwijnende
Estramadura 1ag het zwaartepunt d.er gebeurtenissen, naar in het ind.ustrië-.
1e noord-en, in Asturiërin Baskenland., 7-r! Catalonië. Het wàs een voorbeeld.,
waaïmee wi j poogd.en aan te tonen, d.at d e theorie omtrent het rrpauperj-sme,

aJs d.e motor van het verzettf moeilijk staande kon worden gehoud.en in,het
licht d.er feiten.

Overigens.- ter voorkorning alweer van misverstand- wijzen wij er opr
d at het optred.en d.er stud enten ( waarvrn wi j d-e betekenis geens zíns ontken-
nen, zeker niet voor een 1and. als Spanje, dat nog alti jd- in de aanvang van
ztjnburger1ijkeontr,rikke1ingstaatl)bepaa1d.niet
wil- doen over één kam kan word-en geschoren met d.e klasseworste_I,1ng der
arbeid.eïs. En als De Lobel d-an soms d.e lust mocht bekruipen, te beweren,
dat wi j uit een soort van d.ogmatische l-eerstelligheid streng ond eràcheid.
wil,len maken tussen c1e acties van arbelders er'r.erzijd.srintellectuelen of in-
te1}ectueIenind.edopand.erzijd.s,d.anantwoord-enwijhema1wéér
d e naakte f eiten zin, d"ie ons tot een d.ergelijke scheid.ing nopen, Die naak-
te feiten kan hij bljvoorbeel-d bÍjzond.er. sprel<end. aantreffen in l{ongarÍ,je, à1-
waar het verschil tussen proletarisch optred.en en intellectueel veyzet, zo
in het oog sprong, dat het d.oor geen mens zond.er oogkleppen kan word.en
betwist.

NOG STEEDS VOORIiADTG , DE BROCT]URE:

ri{AS DE S0CIAAL-DE},,0CRATIE 00IT SOCIALfSTISCH?

(U"r, beschouwing over
post 1guId-en. Bestellingen aan

haar wezen)

!rDaad en Gedachtert,
Po s tgiro
107 695Franco per
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Dtr FRANSE groep trïnformati-ons Correspond.ance Ouvrièrestt (I.C"O.),

waarmee wi j vriend.schappeli jke betrekkingen ond erhoud.en, heef t in haar or-
gaan een stud-ie over rrDe rad.enbewegíng in Duitsland.'t gepubliceerd. Deze
studie was vrijwel letterlijk gebaseerd op een tekst, d.ie werd- samenge-
stelC d"oo'r d-e enige jaren geleden overled.en Hollandse marxist H.C.M"rd.ie
voor d e jongstg wereld.oorlog d eel uitmaakte van d e Groep van f nternationa-
Je Communisten ( G" t. C. ) . ZlTn artikel heef t in Frankri jk d-j-verse reacties
uitgelokt. De groep IoC.0. ontving enkele brieven oveï het gepubliceerd.e,
brieven, Cie aan een onzer kamerad-en ter inzage werden, verstrekt. De Ie-
zLng ervan was voor hem aanleid.ing aan d.e schriftelijke d.iscussie d.eel te
nemen. Zo ontstond- een waarlijk internationale correspondentie, vrant bij d.e

brÍefschr[jvers bevond. ztch ook een Duitser.
Een uittreksel- uit deze briefwisseling publiceren wij hierond-er" In

het d.ecembernummer van f'Daad &, Ged.achte" zul-l-en wíj d-e pubticatie voort zei-
ten. De plaatsruimte gedoogt niet a1le brieven volledig af te d.rukken. 0n-
ze kelaze uit de tekst van d.e brieven is echter zod,antg, d.at onze l ezers
omtrent d.e inhoud. d.er gevoerde corresporr.d.entie volledig ingelicht ztjn,

+

FRAqIiEi\T UTLEJN BRrEF _vÀ§._YE_LE§p_ë ._

UTT IIEI ZUIDEN VA}T FRANI(B I JK:
Ito n . .Het nummer. van I. C.C. ( orer d.e rad-enbeweging in Duitsland) heef t

mij ertoe gebracht nog eens een boekje over d.e Duitse revolutie van 1918 te
herl ezen: or mij d.e f eiten nog eens in d.e herinnering te prenten. Wat in r 1

artikel in I. C.0. onvold.oende r,rord.t gezegd., clat is, d.at d.e Arbeiders- en
Sol-d-atenraden. . o . zeer vlug d.oor de rrmeerd.erheid.ssocialistentt (Etert, Nos-
ke, Scheidemann) ttveroverd.rr werclen, hetgeen d.e sociaal-clemocraten in staat
heeft gesteld de revolutie te wurgen en d.e rad-en te likwideren om d.e bur-
gerlijke repuhliek te schepperro. o. lvIet and.ere woorderro.. d-e raden ztin geen
wond.ermicldel " And.eren kunnen er ztch van meester maken. Dat hebben in Rus-
1and. d.e bolsjewieken, in Dui-tsland d.e sociaal-denocraten en in Spanje de
anatcl:risten ged.aano . . . .'r

FRAGMENI UIT EEI\I BRIEF VAIII VRIEND IJ 
"

UTT ESStrN IN DU]TSLAN!;
tt. o . . lvlen kan niet ber,reren, d.at d.e arbeiöersbeweging in Duitsland in

de period.e tussen 1918 en 1921 ltaar d.oel gemist heeft. De sociaal-d.emocra-
tie heeft ons. verrad.en.De velfoeilijke Noske heeft d.e revolutie om hals g'e-
bracht. Zt3n vrienden Ebert en Scheid.emann hebben de bourgeoisie gesteund.,
lnplaats van d e arbeid-ersbeweging. . . o De bevreging ( ir. Duitsland) *r= zeker
zo krachtig al-s die in Rusland-. l,{aar rt verraad. vaïl d.e sociaal--d.emocratie,
d.ie ons in d.e rug aanviel , heef t ons d.e ned.erlaag bezorgd, " , 

?t

FRAGI{ENT UIT EEN BRII|F VÀN ]fION BOURDET
OIID-LECTOR AAN Dtr ïINIIIIiISIIEII VAN éIÍIE}TS,
NU VEI.BONDEN AAN DE PAIT]JSE UNIVERSIItrIIT:

rrlvle t geno egen zag ik , d.at u e en
l-and hebt gewijd.. i[aàr mijn genoegen
bent omgesprongen met een citaat van
vrij korte bri ef Red-. D . &, G . ) .

nummer aan de radenbeweging in Duits-
vermind.erd.e sterk, toen ik zag hoe u
Hilferd.ing., o . . tt ( srmenrratting van tn
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BRTtrF VÀN VRIE}ID C. VAN DE GROEP
ITDMD EN GEDACHTEII HOLIAIID:

rrln d.e brief van vrj-end X heeft mjj vooral de passage getroffen, uaar-
in hij zegt dat in RusLand. de bolsjewieken zích van d.e rad.en hebben meeeter
gemaakt, Ín nuitsland de sociaal-democxaten en i-n Slanje de anarchisten.

lorneel beschoulrd is dat r.rel juist, naar desondanks geloof ikr d.at
men toch niet op die mani-er kan redeneren. llen noet rekening houden met de
zeer b{jzond.ere, histórische oms tand.igheden, die - hoe verschillend van ka-
ral(ter ze ook in de drie genoemd.e landen waren - teli<enmale de beschreven
loop der gebeurtenissen bewerks tell igd.en.

fn RusLand. bijvoorbéeId had nèn te maken met een achterlijk Land. Het
absolutisne van de tsaren heerste er in voIle glorie. De boeren vormden er
de gröotste kl-asse. I\ien trof èr nog overal èe resten van het feodalisne en
het kapitalisme stond er nog in zljn kinderschoenen. Eet Russische proleta-
ríaat was uiterst zwak. Juist in een dergelijke eituatie moest de partii lrel
die rol spelen di-e ze ook metterd.aad gespeeld heeft. De arbeicl erskl as se
miste de kracht om met succes zijn eigen klàsse-organen te verdedígèn. De
vernletiging van de raden was iÀ Rirsland niet - zoals me.n uit de brief van
vriend. X zou kunnen afleiden - een verwezenlijkte mogelijkheidr l/aarnee netr
overal ter wereld. rekening Zou moeten houd.en. Zii waa hier in Rus]end. eeq-
voud.ig de logische gang van zaken,

fn Sranje wa,s het in princÍpe net zo gesteld, ook a1 verschilde dan
het historisch toneel en het maatschappelijk klimaat enigszine net dat in
Rusland. ook in Spanje zag men in ae aèrtiger jaren nog (ó6k in de Spaanse
republiek en dat juist vornde haar zwakheid en was de ootzaak van de pertla-
nente crisis, r,raarin zij verkeerde) d.e resten van het verl-eden: de enorne
invloed tler grootgrondbezitters, van tle kerk, etc. Niet voor niets heeft
Angel l{arveaux in zijn boek Spanje in d.e ?Oete eeuwrr gezegd., dat aan gene
zijde van de Pyreneën de mj,ddeleeulren nog voortduurden.t/at het Spaànoe pro-
Ietariaat in 1916 d.eeè dat was niet rt volt"ekken van de proletarische re-
volutie (wat de anarchisten daarontrent ook d.enken mogen).Het Spaanse pro-
letariaat was de t e s ta.màntvof trekker va,rl de burgerlijke revolutier Öie in
Spanjersed.ert d.e Carlistenoorlog van de 1!e eeuw, geen stap voorwaa::ts ge-
kor.nen was. Om redeneÉ,.d.ie hoezeer ze ook van die in Rusland. verschillen
mo.gen, d.aar toch, heel veel op lijkenrwaren ook hier d.e arbeid ersraden, ' daar
waar ze in de een of andeie vorm bestonden, een sooft van trvoofui tl openrr
op d.e tOekori'rst. Die arbeidersraden pasten niet in de revolutie, die Zich
voltrokrze hoorden bij een.revolutie, die zovel voor RusI a.nd. als voor Span-
je nog toekonstnuziek r,ras.

. Zeker, vriend X, heef t .gel[jk, ïranneer hij zegt', dat ook d.e anarchisten
in Spanje de arbeid ersrad.en de nek hebben gebrokeh. \laar ze hebben dat ge-
d.aan omdat de anarchj,eten in Spanje dezeLfde historische ro1 vervuld.en,
die de bolsjelrieken vervuld.en in RusLand., terwijl die bol-sjewieken in Span-
je een gans and.ere ro1 speelden" En a1s men zien wiL hoezeer d.e Spaanse a-
narcho-synd.icalisten in de praktijk op de Ruseische leninlsten Leken, dan
l"eze men d.e artikelen en boeken van een man a1g De SantiLlan.

Hoe groot de d.e tailve rs chj-llen ook waxen tussen de §paanse- en d.e Rus-
sische revolutie, ze leken toch ook weer zo sterk op elkaar, dat nen beide
een soortgelijke, wat karakter beïreft overeenkomstige etappe kan onder-
scheiden: Kroonstad.t in Busland, de mei-dagen van 1)Jl in Barcelona. Beide
gebeurtenissen (Kroonstad.t en de Catal-aanse meidagen) waren in beid.e revo-
luties aie zuiverste proletarische episoden.

.Zeket, in nuitsfand lagen - op het eerste gezícht althane - d.e dinger
allemaaL and.ers. nui.tsland was geen agrarisch-, naar een kapitalistisch
land.. Er was een talrijk profetarlaat. Ex was overal i..ndustrie. Men had er
pol-itieke instellingen, zoals men tlie in a1le nod.ern ontwikkelde land.en
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aantref t. Maar men vergisse zlclt nlet ! In .zekere z7-n Ïia'6 d.at af,lemaal al:
leen fr.aaT d.e oppervlakte. ldeliswaar had- het Duitse kapi'talisme ,op econo-
misch terrein al-Ies voor het zeggen, maaï het T,ras toch geen meester van d.e

staat. ITet Rijk van Bismarck, d.at betekende: d.e hegemoni-e van Pruisen over
d.e Duitse vorstend.ommen. En Pruisen, d"at hieId. in; d.e heerschappij van het
Jonkerd.om 'oosteli jk yan d.e Elbe over heel het land., de heerschappij van een
mÍlitaire kaste met d.e tf Kaiser" aan d.e top. De Duitse revolutie van 1918
hras nÍet d.e proloog voor een arbeid.ersmacht, d.ie d.oor Scheidemann ën Noske
zov zin verrad.en. Nee r d.e revolutÍe van 1918 ef f end.e het terrein voor heel
iets and.ers. Zij bevrijd.d.e het Duitse kapitallsme van de ketenen, waarin het
nog half feod-ale PruÍsen nog naar al te lang de ind.ustriëlen uit het Roer-
gebied en uÍt Silezië had geslagen. De revol-utie van 1848, d.ie in Frankrijk
voltooid.e wat in 1789 begonnen was, werd in Duitsland een mislukklng. In
191e had.d.en de Duitse arbeid.ers d.e i-llusie, d.at ztJ voor elgen doeleind,en
streden.In r+erkelijkheid baand.en zi.J slechts d.e weg voor het moderne kapita-
l-i-sme " Zied.aar, \naarom ook hier d-e vernÍetiging van d.e rad.en, niet zomaar
een toeval-lige mogelijkheid. uas, d.ie men realiseerd.e, Íraar i^raarom ztJ ook
hier een onvermi jd-e1i jke nood-vrend.igheiö was. 0ok hier liep d.e radenvorming
vooruit op een revolutie, die nog niet a.an d-e ord-e wàs,

De proef op d-e som, het ber^rijs, clat d-eze kijk op de zaak de juiste is,
vindt men in Hong.arÍ.je in 1956. Daar bestond een geheel and.ere situatie, De
macht van het grootgrondbez:-t was er reeds d.oor d.e bol-sjewieken gebroken.
Het kapitaf Ísme heerste er in ztjn modernste vorm, in d.e vorm van I t staats-
kapltalisme naar Russisch mod.el-.Eén soort van revolutÍe slechts was . er mo-
gelijk, omdat het proletartaat er duidelijk d.e grootste ]classe van de maat-
s chappij vormde . En wat zag men? De arbeid.ersrad.en had-d.en er zove eI kracht ,
d-at zLJ met succes weerstand. konden bj-ed.en aa,n elk streven hun sl echts een
onderg'eschikte rol toe te kennen. Zij marcheerden vooraan en d.e poIltici,
zoals bijvoorbeeld. Irure Nagy, konden alleen maar volgen. Toen d.e invasie
van de rl.ussen het verzet d.er Hongaarse intellectuelen volled.ig brak, bIe-
ven d.e arbeid.ersrad.en nog een macht vormen, waarmee ieder rekening moest
houd en. Dat d.uurd.e zo tot a,an f ebruari 1957 toe " Zii proclameerd-en stakin-
gen en werCen gevreesd- d-oor d.e regering l(ati.ar op een tijd-stip, dat het mili-
taire optreden d-er Russen al- lang achter d.e rug w&s. A1le sociale.Iagen in
Hongarije kropen nà d.e ingreep van d.e Russen in hun schul p.Ze waren Jarn ge-
slagen. Maar d.e bedrijfsarbeÍd.ers (volop in staking) waren het niet en de
Centrale Arbeíd-ersraad. van Boed.apest was het ook níet. De mogelijkheid, van
welke vriend. )I. spreekt, d.eed. z:-cln hier niet voor. De Hongaarse raclen wer-
d.en niet verkracht of van hun eigenli jk en oorspronkelijk karakter beroofd.,
zoals d e Sov j ets of d.e Ar-SoI-RëLte in Duitsland.. De Hongaarse rad en weröen
niet tot een f agad.e of klucht gemaakt. Ze werd-en versl-agen. Maar dat is
héél iets anders.

(srot votgt)
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