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IN DE ivIAAliD JUIrI van het vorÍge jaar is in d.e metaalind.ustrie in d-e I.tati-
aanse stad. Milaan een wild.e staking uitgebroken. De actie va,la d-e arbeid.ers maak-
te een eind.e aan een perlod.e van betrekkeiijke kalmte aan het klassefront. Twee
jaar }ang had.d.en d.e ItalÍaanse ondernemeïs van een naar verhoud-lng wat mind-er
gpnstige economische situatie geprofiteerd- om d.e inwillig,ang van welke ei s d.er
werkers ook voor onmogelijk te ver:kl-aren. Op sterke weersta^nd- waren de patroons
d.aarbij niet gestuit. De tjjd.somstand-ighed.en, die veel overeeRkomst vertoonden met
d.ie welke wij thans in Ned.erland- bel-even,had.den een wijd.verbreid.e vrees voor werk-
Ioosheiö doen ontstaart.Dat klimaat was aflerminst grrnstig voor het strijdbaar op-
tred-en varr proletarische groepen .

Tegen het midd.en van 1966 verand,erd.e d-e si-tuatie.Er d-ed.en ztcln hevige kl-as-
seworstelingen voor in d-e metaalsector naar ook in.and-ere bed.rljfstakken. Het
zwaartepunt d.er ge'beuteni ssen bevond. zich in d.e Mif anese vestiging van het Sie-
meïxs-conceïn, Daar werd- begln juli een stakingscomité gevormd., waarin d.oor,, ie-
d.ere (werkplaats-)afd.eling van het bed.rijf één vettegeàwoord.iger werd. afgevaar-
d.igd..,. Waa:mee men in feite te doen had., d.at was d.e votming van een arbeiders-.
raad, De wijze waarop d.at geschied.d-e was als men d.q bijzond-ere omstand.ighed.en I n
ogenblik buiten beschouwing laat - de::nate, "kl-assiek" , d-at d-it Milanqse stakings-
comité' beschouwd. kan' word,en à1s een soort van 'rschooLvoorbeel,dlt , waaraan het e s-
sentiëIe va.rr een arbeid.qrsraad. kan word.en bestud.eerd..
' In de eerste plaats werd-en d.e afgevaardigden van iedere afd.el-ing gekozen in
vergad.eringen, d.ie in het bed.rijf in d.e respectievelijke afd.elingen gehoud.en wer-
d.en.Aan 'd.ie vergad,eringen werd. d.oor al-l-e werknemers d.er betrokken afdeling d.eel-
Senomen.

In d.e t.weede :plaats werd. bij d-e' keuze in geen enkel op1icht rekening gehou-
d.en met d.e politieke kleur d.er betrokkenen. Evenmin werd het van enige betekenis
geacht of zt7 al dan niet georganiseerd. waïen in d-e een of arrd.ere vakverenigiing.
Het enige \^Iaar men op l-ette' was: hoe d.e in het stakingscomitó te benoem'en arbei-
d.ers bij hrln collega's stond.eh aangeschreven; of zq strlj.d.bare figuren waïen.

In $e derd.e plaats was d.e benoeming in het stakingscomité (lees: d.e'arbei-
d ers.raad.) 2,6: geregeld-, d.at ied.er d.er gekozenen terstond- d-oor zin kamerad.en-ki-e-

. zeïs ,kon .r,,ro::den tequggeroepen, ind_ien zti varr mening waren, d.at hiJ d.e hem toever-
trouwd.e laak niet z6 vermld.e a1s nS wel wensten..Z:.eh:.er d-rie el-ementenrd-ie te-
.samen het stakingscomité bij Siernens in Mil-aan gemaakt hebben tot een brok werke-
lijke arbeid.ersdemocratie e

Ged.urend.e d.e gehele julimaand. d.at d.e staking d,uurd.e ís het ,fao= j".ror*d"
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staki.rlgscomité (teesr d.e aldus gevomd.e arbeid.ersraad.) d"e.tijt" in vergad.ering
bijeen geweest. l,laarover nen oprak, dat was d.e vra,ag, welke str{idvo:men en welke
taktiek teLkens a1 na€,r gelang der onstand.ighed.en noesten worden toegepa,st. In
àie verga,cleringen var. het stakingscomité (Iees: van de arbeid ersraad.) werclen, na
voorafgaand.e d.iscussie, d"e besluiten genonen biJ meerderheid. van stermen.

IIet zal leder duidelijk zijn, dat de handelingen vaÍr d.eze Milanese netaalbe-
werkers niets te naken had.den net d.e prakt{lk van d.e vakbeweg'ing. \^Iil hebben hier-
boven reeds de staking rrwildrr genoend. De Turijnse arbe j-d.ersgroep rrStem van de
wèrkeísr', die ons voox dit stukj e d.e g€gevens verscha-fte, vestigde er onze a:n-
dacht opr dat er van de Italiaanse metaalber^Íerkersbond en tot op h€t monent, dat
d.e arbei-ders zéLf in e,ctie kwa^men, in het totaal niets was uitgpgaan. Waarin zij
uitorurtten was een volslagen tr»,ssiviteit. "Stem van tle werkersrr weet ook te ver-
te1Ien) cla,t d.e zogenaamde 'rvertrouwensxnÉnnen't van de vakber,Iegr.ng bij dè verkie-
zing van het stakingscornité veelal- werden gepasseer.d. Somi6en +nrnner w€rd€n ech-
ter wel betrokl:en bij de beraadslagingen verr het stakingscoraité, omdat dit conité
had. goed.gevond.en, dat zijn vergadercinéien werden tÍjgewoond d.oor tle treden va.ri de
bed.rijfskern. Deze kregen het recht on nee te discussiëren, maar het recht oD nee
te beslissen was hun nad.rulkelijk ontzegd. In de bijeenkomsten vslr het stakingsco-
mit6 hadd.en alleen de gekozen led.en van dat stakingscomíté het recht hun sten

' uit te brengen.

Toen d.e kracht va.n d" "rild"" staking bij Siemens zich in voIIe omvang open-
baa,:cde bleef de Italiaense regering niet vrerkloos toezien. Zij oefend-e pressie op
,de vakbeweging uits opd.at deze in zou grijpen. ln/at vervolgeàs gebeurde was àit,

rdat,d.e vakbewegingsrrythe en d.e vakbeweg'ingstrad.itie gebruikt werden on d.e arbei-
-ders van Milaan op grootscheepse wrjzg tp misleiden.De vakbet^teeÉng kondi-gdb na.ue-
. lijk een.t'wapenstilstandrr afr d.i-e gebruikt zou word.en voor t'ond erhandelingpn met
het ondernemerdomrr, ond.erhand.elingen wel te verstaanl d.oor d.e vakbeÍ,re8'in8. De
schijn werd gewekt, afsof de aanvaÍrkeLijk passieve vakbeweging. door hét optLed.en

'iriEn d.e aJbeid.ers zelf uit haar dommel was gewekt èn tot àctiviteit gepiÍkkeld
i,èrd.. le roetaàlbewerkers van Uilaan geloofden bl"iikbaar, dat de "machtige" vdkbe-
.r,i'eging net rrd.e haar ten dienste staancle mlaldelen'r en 'rlangs de geëigende kana-*1ón" voort. dou gaà.:1 op de vèg, die de arbeiders hadderi ingeslagen. De 'stirking

''we'td. opgehéven en het stakingsconité kwarn niet meer bi-j elkaar. Daarteé kreeg de.zogenaanàe 
"wapenstilsiandrr - uiteraard overeenkomstig hetgeen d.e regering' en d.e

vakbeweg'ing hadden beoögd - niet het karakter van een period.e', lraarin tlè wapéns
'- rustten, d.och kwa.n zij op eèn uitlevéring valr d.é wapéns neer. fnàien wij deze lvlila-

nese |twapenstilsta,nd't ergenE rrlee zoud-en wilfen ver§elijken, d.an met het berruchte
I'Bíelefeld.er Àbkommenr', dat in het voorjaaï van 1920 d.er a1le sleutelposities in

, hand.en helbend.e, Roerarbeid.ers krachteloos mazkte 1). De onderhandelingen cler I-
- taliaanse meta"albewerkeïBbonden met, d.e patroons lraïen een wassen neus, nad.at het
enig€ rrerkelijke machtsmiddeL van de ar.beid,ers - het d.oor het stakingscomilp ge-
leide zelfstandige optred.en - h^ad. opgehoudén te bestaan

Varrzelfsprekend. werd. d.e werkelijke betekenis van het vakbondsoptred.en spoe-
. dig genoeg aan ied.erà ïtàLiaarse axbeider van Sienens d.uid.e1ijk.. Van d.at noment
.ef,r zo d.è}en onze infomatoren mee, .is er i.n het MilaJlese bedrÍjf van Siemens
ovër depra€,t het stakingsconité (lees: d.e arbeider4sraati) oprrieuw in het 'leven te
roepen en een perrnanent karakter te geven.Aan die " arbeid.ersraad.rt zoud.en dan al-
1e taken dienen te lrorden toevertrouwd., die de bond.en bl-ijkbaar niet neer kunnen
vervull-en. In hoeverre echter van een herleving van het stakingscomité werkelijk
spràke is geweeét, is'ons niet bekeird.. over de period.e nd de juIi]naand van de
staking bij S iemel s-Milààn beschikken q1 (nog) niet over infostraties vall onzè Tu-
rijnse vxiend.en.

CorÍrenta€,r op d.e Íeiten, zoaas ze hier boven zijn sa.mengeva t, is qigenlijX
1 ) Men zte het artj-kel-

rrDaad- en Ged.achterr
'!Wie staat het d.ichtst bij het bolsjewismerr in

van d.ecember 19660
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naur^relijks nod=lg..De gebeurtenissen spreken ons inzi-ens voor .zíchzeLf . Twee korte
opmerkingen schechts zoud-en wij willen maken.

De eerste houd.t verband. met een situatie, d-ie ztclt in d.e d-ertiger jaren her-
haald.el-ijk heeft voorged.aan. Toen is er narnelijk bi j rrwilderr stakingen meeflnal-en
sprake van geweest, d-at d.e arbeid-ers, om hun ?teenheid. van acti-etr te verzekerent
zogenaamd. trparitaire stakingscomitér s't formèerd.en. Dat waren d.an comitét s, bij
welker sa.menstelling wéI op politieke kleur en lidmaatschap van bepaalde bond.en
werd. gelet, Men d.roeg er bijvóorbeeld. zorgrmld.ig zorg vooï, d.at naast een CPN-er
ook eàn SDAP-er, een katholiek of een proi"stant in het stakingscomité kurrm';rmen
wild.e aanhangers van W, i{AB en CIW geliikelijlc vertegenwoordigd- z)-et1 teàeinde'op
d.i e wi- j ze te ve:mri j d.en, d.at d.e opvattingen van één bepaald.e ri chting in d.ë sta-
kingsleid.ing zouden overheersen, hraaïd.oor zlj voor ónd.ersd.enkend.en mind.er of in
het-geheel ,i-et acceptabel word.en zo1a. Het is onze overtuigrngr d.at d.e bij Sie-
mens in Milaan gevolgd.e method.e rn veel hoger type van organisatievoran vertegen-
woord.i-gt.

De tweed.e opmerking i s d.eze, d.at wat in Mil-aan geschi ed.t i s op treff end.e

wijze d.e ju:istheid. illustreert van i-ets, d.at zo d-ii«uijIs over stakingscomitó's en
arbeid-ersrad.en is opgemerkt. Dit namelijk, d.at er van een principieel, een weZ€lf-
lijk ond.erscheid. tussen stakingscomité 

-en 
arbeid.ersraad. eigenlijÉ niet kan word.en

gesproken. De strijd.comitér s d.er trwilde'r stakingen ztjn arbeid.ersrad.en in d.e kiem.
Dat heeft het stakingscomitó bU Siemens in Milaar nog weer eens opnieuw bewezen.
R.osa Lu.:remburg had wéI gelijk toen z\ beweerd-e, d.at I'achter ied.ere staking eigen-
Iijk d.e revolutie haar kop opsteekt.rt !íi-e. ztcLt zou afvragen, hoe hij d.ie woorden
moet interpreteren, ste11e z:-clt eens voor wat of. 'het betekenen zou, ind.ien d.e àr.-
beiders van het d.oet er niet toe welk bed.rijf zotn stakingscomitó a1s het MilaJIg-
se werkelijk eens pe::n'ranent zoud-en maken. Het gevolg zou zijn, d.at een dergelijk
comité, ond.er d-e neus van d-e vakbeweginge e €ír machtspositie zou bekled.en, die op
ztchzelf reed.s een revolutionering van d-e verhoud.ingen zo1à betekenen. Ook, Ja
juist t à! waren d-e arbeid.ers zíclt d.aar nauwelijks van berarust o

EEN REKENSOMMETJE

Bij d.e oprichting van d.e Partij v. d-. Arbeid. in 1946 moet een tegenstand-er van
d.e zogenaamd.e doorbraak gezegd- fróUbennr . o . kathol-iek blijf t altijd- katholiek, of nu'van d-e ' hond.erd- katholieken er d-erti-g ztch voor d-e politiek van d.e P.v.d..A. ver
klaren d.oet er niets toe, wanneer het er op aan komt zal blijken, dat er hond.erd-
katholieken zijn. Dat j-s d.ie man natuurlijk erg kwalijk genomen. Want in d.ie tijd.
meende ied-ereen het goed.; geen gezeur over oud-e politieke tegenstellingen nu ons
land. opgebouwd. moest word.en, al-les wat vooruit wild.e moest ztch aaneensl-uiten.
En we gingen vooruit. Met een rotgang. Na Zwolsman l«,qam Caransa, om bij d.e twee
het meest op d.e voorgrond- tred.end.e na-oorlogse winstmakers te blijven; bijna alle
arbeid.ers hebben een f\f en zo r'en af s we nog even ged.uld. hebben rijd.en ze allemaal
in een auto. P.v. d"A.-ministers werd. welwillend. toegestaan den volke zeer onwelko-
me maatregelen d-oor te voeïen, wo o, een loonstop, ó"r bested.ingsbeperking en een
koninklijk huwelijk, na welke progressieve bezighed.en d.e Moor kon gaan.

Men beweert, d.at het kabinet-Cals het , beste was wat wij ooit gehad- hebben.
WU twfjfelen d.aar geen moment aatt, gezien naar wat ztj allemaal tot stand. had. wil-
Ien brengen, naar achteraf word.t beweerd., A1leen d.e moeilijk plaatsbaren (even
proeven dat woord.) van Ankersmit en Davo zullen d.aar misschien and.ers oveï
d.enken. Wa^nneer je je leven hebt geofferd. voor een bed.ri jf zul- je, evenals oraze
scepticus d.ie twijfeld.e aa^n de d.oorbraa.k, een rekensommetje lcurmen opstellen:
Katholieke Volkspartij minus Katholieke Vakbewegj-ng is gelijk aan een glibberige
loopjongen van het oliekapitaal is gelijk aan Schmel-zer.
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A N A R C H I S M E M A R X I S M E"

vë1e misYattingen van H"i.L")(le

';':: ' SpnOOt<.tÈS HEBtsEN eén 'taai leveà, Ze zrjn gewoon niet kapot' te krijgen. Zo ook
h"I. "pï.?ïie; 'd--àt ':het r.narxisihe: staatssocial-istisch zolt ztJn en het anarchisme
vrijhpid-slievénd-" 'Vàn aà 'Zi;ae der libertairen word-t men dan ook nooi-t moe te ver-
kondigen, d.at KàrI Manc eàn autoritair sociaList, Bakoenin daarenteggn een vrij=
heid.sliévend. zociali st was " Zeker , meeflnalen' i s d-oor ons ' opgëmerÈt, dat deze
zienswijze lnd.erdaad een'sprookje i.s. liÍij hebben het niet al-l-een verkond.i'S, we
hebben er' cíok bèwj- jzen voor aanged.ragen . Zo het laatst in numrner 2 van febnrari
1966 van rrEaad. 'en Gedàchtert in het artikef trÀutoritair en vrijheid-sIÍevend" socia-
'lismerr . \'Iie rechter mocht menen, d.at d.aarmee een ei-nd. is gemaakt aan t t sprookje,
Vergist z:eh deerlijk. Sprookjes. schijnen d-e eigenschap te hebben d-es te meer te
word-en geloofd. naarmate ze meer met d.e werkeli jkheid- in stri jd. zL;n. En :Zo word.t
d.an dit sprookje ín het mlnmeï van 12 qov. j.I.. van I'Recht voor Allen! weer in
alle glorie verhaald. d.oor II'JoT,. We.willen hier d.irect aar! toevoegen, d.at H.J.L.
in zt jn artikel nLeel-; wat toleranter 1s r. darr algemeen het geval is vlanneer liber-
tairen schrijven over het ond..erwerp anarchispe-rD&rxi sme, maaï d.at neemt niet we8,
d.at zijn mi,svattingen niet mind-er groot ztin. : :

o

Orn aar- te tonen hoezeer het marxisme toch wel- uit is op d.e verovering van
d.e,,Àtaat (aie d.an la.ter zal afsterven), geeft H.J.L. in het kort d.e inhoud. \^Ieer
van het ttKornmunistisch ivlanile sttt . En ind.erd.aad-, geen ziryeig mens kan ontkenrten,
dat , in d-at pxopagand.a-pa,mflet l,Iarx en Engels op het stand.punt stonden, dat al-
lereerst d.e staat d.oor d.e arbeid.ers moest word.en veroverd.. 0pmerkelijk is rur d-at
H.J.L. het niei in zÍjn hoofd, zai halen i'[ichael Bakoenj-n of Dóme]a lrTieuwenhuj-s rn
,au!o::itair- of staatssocial-ist te noemen" Toch is algemeen bekend.,d.at Domela een
bewond.eraaï van Marx Ís gev,'eest en var,r B;ukoenin zegt H. J.L. zelf , d.at hi j met d.e

inhoud. van het ttKommr-rnist..,-i,ch i,lanifest" voll-ed.ig instemd-e en het in het Russisch
vertaald-e. Een vertaling, die, tussen twee haakjes, in d.e zes'i;iger jaren van d.e

vorige eeuw verschenen is. Ja, maar Donela zowel- als Bakoenin hebben l-ater d.ui-
d.eIi jk l-aten bli jken tegen d-e veroverÍng van d.e staat te zlJnrzial H. J.L. uitroe-
pen. Ind.erd.aàd, naar niet mind-e:: d.uidelijk heeft Marx ztch uitgesproken voor d.e

vgrnietig:ing van d-e staat. I s H. J,L . d.ai; niet bekend-? Beperkt zt jn kennis z:-dn
alLeen tot het f 'Kommunistisch Manifest" , d.at lvlarx op 1o-larige leeftijd- ( t 1848)
in samenwerkÍng me-t Enge1s schreef? Zo Jat acht hij zich met een d.usd.anig beperk-
te keririis"d.an gerechtigci- 'een oord.eel over het marxisme uit te spreken? Zo nee,
r^raarom vertelt hij zijn lezers d-ar: niet, d-at reed.s in 1552 dus vierrj:aren na het
verschijnen van het trKommunistisch lrlanifest" 'rDe àchttiend.e Bnmaire van LouÍs
Bonaparterr van lviarx ve::scheen, in rvelk geschrift hij d.e ve:snrachting uitsprakr,
dat men "bij een volgend.e revolutie in Frankrijk niet meer, zoals tot d.usver, de
bureaucratisch-militaire machine van d.e ene hand- in'd.e andere zal d.oen overgaaR,
màarteen poging ziaÏ d.oen'oin haar iè breken.rt r'Dit istt , zo voegt hi j hieraan 'toe,
"d-e voorwaard,e voor een werkeli jke volksrevo1utie. I' Dit' is tooh d.uid.eli jke taal
zoudén r^rij zetger:. Maar het ió niet alfes. In 1e71 rras de Parigse'Conrmune. Een
jaar d-aarna clus in 1872 schreven Ularx en Enge1 s bi j een nieuwe uitgave vaJ]

:: , : llDe praktische toepagsing van d-eze beginselen, zo verklaart het Ma-

,nifest , zelf , z?L overal- en al-ti jd. van d-e historisch gegevei omstandig- ,

, ,, hed.en,,afhanJ<e1ijk zi:n, en derhalve word.t er absol-uut geen bijzond-ere na-
; ,.,1- " d-ruk,,gelc_gd op d-e revolutionaire maatrege].en, , aan het eind.e van Hoofd.-
: , ._,, , stuk,II .voorgesteld, .Deze passage, zou th4ns in velerlei opzicht and.ers

'Evén Verder noemt hij het prograrn (aen het eind van Hoofd.stuk II) op bepaald.e
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'pr:nten veroud.erd., om d.an te verkl.areng

' klasse d.e be staande staatsmachíne niet maar eenvoud.ig in bezit ka^n ne'
' *"r,. en ze voor haar eigen d.oeleind.en in beweging zettent . ( Ziez 'iDe

Burgeroorlog in Frankdjk, Ad.res vaÍr d.e GeneraLe Raad. van de.Internati-
orral" Arbeiàers-AssociàItie", waar dit nader is uiteengezèt). t'

:, ' Uit d-it all-es blijkt toch d.uid,eI{jk - menen -wij - d-at zeker na '1871 Ma]o( niet
meer op het stand.pr,mt stond. van d.e verovering van d.e staatc

o

Aan de misvattingen van H"J.L. komt geen eind.e. Zo schrijft hij:

"We zien nu dat het proletari-aat niet meer en meer veïpauperd. is,
geesteli j}< niet en naterieel- ook niet. Doch we zien tevens, d.at na d.e

scheuring van d.e l ste Internationale d.e anarchj-sten het bii het rechte
eind- had.d.en, toen zli vreesd.en d.at d.e staat niet zou afste:sren, d.och een
nieuw apparaat voor ond.erd.rukking zou i^rord.en. De proletarj-sche revolu-
tie d.ie z:.cin onder leid.ing van d.e ma:::cisten Lenin en Trotzki- voltrok
heeft niet d.e vrije associatie van vije mensen gebracht, zoal-s Marx en
Bakoenin d.at hadd-en ged.acht. Ihtegend.eel, in d.e twee l-and.en waarin een
werkelijke revolutie tegen het kapitalisme plaatsvond-, werd. d.e arbeid-er
nog meeï slaaf d.an in d.e kapitalistische staten €rr. . . . . hii werd. a:ener
aan materieel beztt als d-e àrbeid.ers in d.e kapitalistische staten."
Allereerst moeten we ontkennen, d.at de Russische revoLutie een proletari-

sche revolutie was. Een d.ergelijke revolut:.e kan all-een plaatsvind-en in een kapi-
ta1Ístisch ind.ustrieel ontwikkeld. Iand.. En van d.ie kapitalistische i-nd.ustriëIe
ontwikkeling was in Rusland. maar zeer weinlg te bemerken. Er waren slechts enke-
le eiland.jes ind.ustrj-e in het grote agra::ische Rusland. van voor 1917. Het kl=eine
aantal proletariërs was d.an ook van geen betekenis ten opzichte van d-e grote
massa van alane en kleine boeren. Ja, ma.ar d.ie boeren hebben aan d.e revolutie
d.eelgenomen, horen we H. J.L. aI z,eggerl. Ind.erd.aad., wie zou het icunnen ontkennen"
Maar juist daarom was het een burgerlilke revolutie en geen proletarische. Het o-
,vergrote d-ee1 van d.e boeren in het feod.ale en agrarische Rusland. van voor d.e re-
-vol-utie lee,fd.e nog in verhoud.ingen van lijfeigenschap. Dat wil zeggerr:. dat wat z|i
verbouwd.en werd. bepaald. d.oor d.e eisen vari d.e l-and-heer en d.oor hun eigen nod.en.
ZIi prod.uceerd-en n*iet vooï d.e markt, d.och voor hrJn eigen gebruik, voor hun gezin.
De àïïtte' ond.erd.rukte boer, d.ie gerege]d. lcou en honger ]eed., had geen and.ere ver-
J-angen,s en kón geen and.ere verlangens hebben d.art meer eten' Ilreeï,k1ed,ing." Dat
aLles kon hij all-een van het land. halen.Daaröm verlangd.e hij niets:a.nd.ers dan: -"i-
gèn land eïr.,.. meer land." Meer verbouwen, meer te ete4 hebben, {at:r,,Ias het veï-
langen van. d.e Rus sische boeren. 0 zeker, een oversehot, om te verkopen. was hen
welkom r' maar hr:n ongespeciali seerd-e productie was niet voor d-e ma4kt ,en zeker
niet uitsluitend. voor d-e markt. IIet is cl-aarom niet te verwond-eren, dat bii, de Rirs-
sische boeren d.e Leus klonk: Het l-and. aan d-e boeren! ! ! en alle pg1oetgrcn voor
hemzelf.! ! ! Natuurlí jk is d.eze aa:n d.e ad.el en and.ere grootgrond.bezitters gesteld.e
eis een revol-utionaÍre eis, maaï burgerli jk revoLuti-onaír. , De Russische boeren
waïen bur§erlijke revolutionairen en burgerlijk revolutionair was hun bewustzÍjn.

Het was duid.elijk, d.at d.e Russische agrarj-sche kolos van voor 1917 sl-echts
een burgerlijke revolutie tegemoet kon gaan. Het was d.an ook niet voor niets, d.at
d-e socia1isten in d-ie richting werkten. Het burgerlijk wezen van de Russi sche ïe-
volutie werd. echter verbl-oemd. d.oor hct feÍt, d.at d-e proletariërs er een grote
rol- in speeld.en en d.oord.at een"socialistischert partij d.e macht veroverd-e. lqaar
d.at het een burgerlijke revolutie was blijkt ook duidelijk uit d.e leuze'rhet Iand.
aarr d.e boerenrt , d.ie d.oor d.e parti j werd. overgenomen. En in d.ie leus, d.ie in d.e

Russi sche revolutie I n geweld.ige ro1 heef t gespeeld, word t in wezen d.e burgerlij-
ke eigend.om erkend. "

Natuurlijk ond-erscheidt d.e Russische burgerlijke revolutie zich van d.e kLas-
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sieke bu-rgerlijke'r.rroloties, zoals we d.ie hier, in Engel+rd, in FranJcrijk en e}-
d.ers hebben gehad-. In d.e klassÍeke burgerli jke revol-utie was d-e' bourgeoisie'in
staat d-e macht te grijpen omd.at ztJ reed-s in het feod.alisme tot een economische
macht van betekenis 'was gewoiden. Daarvan was in Rusland- geen sprake. Dat kl-eine
beetje bourgeoisie wat er waS werd- in d.e revolutíe d-oor d-e arbeid.ers op ztJ ge-
schoven. De soclale en politieke macht van ad-el en geestelijkheid. werd- d-oor d.e

boeren vernietigd. Zo lag d.e weg open voor de id.ealistische partij om d.e macht te
gri jpen" Hoe id.ealistisch dig partij ook was t zi had geen and-ere taak d-an dót te
volbrengënr wat na de klassj-eke burgerlijke revoluti-e d.e taak d-er bourgeoisi-e
T,,ras: d. e i nd.u s t ï i ë 1e o n tw i kk e 1i n g. We ku:rnen dus con-
stateren, d.at d.e ontwikkeling in Rusland. d.e fase van het Ii-beral-e kapitalÍsme o-
vergeslagen heeft en meteen van het f eod-al-ísme als het ware in het staatskapita-
lisme is gestapt. ,' 

,o-
Een mj-svatting vaÍr H. J 

" 
I-., " is het , te menen dat d.e Russische revol-utie ztclr

ond.er leid.ing van |td-e marxisten Lenin en Trotzki voltrokr'. Toen d-e Russische re-
volutie uitbrak vertoefden Lenin en Trotzki beid-en in het buitenland." ' Zeker t za
hebben ztch zo gauw mogelijk naaï Rusland gespoed " Zekert zë hebben geprobeerd. d.e

bewegingen der arbeid.ers en boeren te ïemmen. En. o . . ze hebben het klaargespeeld-
d.e macht in hand-en te krijgen. Maar C.at ze leid-ing gaven aan d-e strijd. moeten we
ten stelligste ontken:een.'IÍet is een grote verd.ienste van A1bert de Jong geweest
in d.e nummeïs 62, 61, 64, 65 en 66 van d-e Anarcho Synd-icalistj-sche Persd-j-enst
van okt. fnov, 1954 d-uid.elijk te hebben aangetooncl, d.at d.e bolsjewisten niet d.e

dri jvers, maaï d-e ged.revenen waïen. Niet d-e parti j leid.ers kwamen met leuzen of
riepen op tot hand-elingen, neen, de arbeid-ers en boeren gingqn oveï tot hand.e-
lingen en d.e partijleid-ers moesten ztclt er nood-gedwongen bij aar.passen. Duid.elijk
toont Albert d-e Jong aan-, d.at d-e partijleid.ers steeds achter d.e feiten aanhobbef-
d.en. Wij zoud"en H. J,L. inril-l-en aanraden, d.ie nurnmeïs vaJr d-e 4., S " P. nog eens zorg-
vuld.ig te lezen.

o
Kr.innen we het er d.us niet mee eens zl;nraat d.e Russische revolutie z:rclt voL-

trok ond-er leiding van Lenin en Trotzk:--, noch mind.er lc*nnen we het er mee eens
ztjn, d.at die twee marxisten waren" Hier bezondigt I{. J"L " ztch- aan d.ezelfd-e fout,
waaraan ztch d.e burgerlijke peïs ook steed.s bezond.i gt, door de bols j ewisten mar4-
isten te rloemen, Waarom no'emt men die eigenlijk marxisten? Omd.at ze ztcltzeJ'f zo
'noemen? Iviag dat voor and.eren een red.en zlji om àat zond.er meeï over te nemen? Ook
Wlllem Drees, d.ie med.e de verantwoord.ing voor d.e politionel-e acties in Ind.onesië
gp zLJr- schoud-ers nam, noemt ztch socialist. Mooie ervaring voor d.e kampongbewo-
ners in opd.racht van een " social-ist" te word.en uitgerookt en uitgemoord-. We ge-
Ioven ook nietrdat H.J.L. Drees - minister van Staat en stijd-er voor het Oranje-
huis een socialist zal noemen. We1nu, even welnig a1s d.e hand.elingen van Drees
te maken hebben met het social-isme, even weinig hand-e1en d-e bols jewisten in over-
eenstemming met d-e opvattlngen van Marx. Bij z:-Jrr. analyse van d.e lcapitalistische
maatschapB$ kwam Marx tot d-e conclusie, dat het kapltalisme een warenmaatschappij
is, waarin d-e arbeid-er zljip arbei-dskracht verkoopt aan d e bezitter van d.e prod.uc-
tiemÍd.d-e1en. Het kapitalÍsme i-s d.us gebaseerd. op l-oonarbeid.. Daar waar l-oonar-
beid is, daar i s ook kapitalisme. En dat ook in Rusland d.e arbeid.er zijn arbeid.s-
kracht moet verkopen aan d-e bezitter van Ce prod.uctiemid-clelen ( a" staat) behoef t
geen betoog. Daarom is eï in Rusland- evengoed- kapital-isme als Y.ter rztl het in wat
and.ere voran. En d.at het kapitali-sme van lr/est-Europa en Amerika steeds meeï o-
vereenkomst gaat vertonen rnet het kapital-isme van Rusland. is algemeen bekend-"
Daarom is het ook een misvatting van H. J"L. te merren d-at d.e Russische revolutj-e
een werkelijke revolutie tegen het kapitalisme was, Ja, we vïagen ons af wat H. J,
L . eigenli jk ond-er kapitalisme verstaat , omd.at hij blijkbaar het Russi sche systeem
geen kapitali sme vind-t. Hi j ,zegt tenminste : ttln d.e twee land.en waarin een werke-
lijke revol-utie tegen het kapitafisme plaatsvond, werd- d.e arbeÍder nog meer sl-aaf
d.an in d.e kapitalistische staten eï]o. r hij werd- anner aan materieel beztt als d.e
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arbèiders in de kapÍtaIi s.ti sche staten.rt (Qnderstrepilg vq4::orxsr D, & G..). Leeft
hij soms in de vEiondersïAI@l da.t er.i-n d.e la,nden achter lret z.g. \izeren goi-
d.ijn colllmrrÍIisne of socialisue is? Het ]ijkt onB niet aarnenelUk., UaaI. w?! is- heÍ
clan we1 als het geen kapitalisme is? En als het we1 kapitallgpe is, waarom praat
hij dan over arbeiders in Ruslard e4 Cflína en over a"bei.der§ i.n kapitalietisoh,P

. -O- : j : .....
Het levenslrerk. van Mar.L is t'Het Kapltaa,lr'" H€t bestas,t uit d.rie delen e.4

omvat totaal iom.geveer t!Íe e duizend. pagina's. Toch ziet II.J'L. kans om de inhoud
vefl dat' olirvairgrij§ werk Itzeer kort s$rengevafl! 1n tr,ree zinnen 1Àteex te geven;. ,

'rln deze kapital-isti sche maatschappl komt de mee'rwaard.e van de arbeid
niet d.e. arbei'der maa" de bezitt'er va de produktiemiddeLen in haÍld èn. :

naàruit ontstaat een accumulatie, waardoor de kapitalist steedis rjiker t
d.e arbelder steed"s a:mer word.t.rl

Niet alleen dat een dergelijke weergeve geen recht doet wedervaren aarr een
uerk aLs itEet Kapitaaltr, het is nog foqt ook. Warrneer men de weerga.ve van E.J.Ir.
1eest, kornt men tot d.e conclusle, dat hij meentr dat d.e meerwaard.e in hand.en -?ou
moeten komen van de arbeid.ers. Dit nu is or:mogeliik. Het is nameliik zo, dat aI-
l-een in het kapi-talistisch productieprocès neerwaarde word.t geprotluceerd.. De ar-
beid.er verkoopt . zijn arbeidskracht aaÍr de bezitter va.n het producti.eàppaiaat.
Yoor.zijn arbeidskracht k4jCt hX de prijs, d.ie noodzakelijk is voor d.e reproductie
daarvan, voor het herstel van zijn verbrui-kte ene?g"ie, enz. WaÍrheer hii nu 8 uur
per'd.ag lrerkt en hij heeft d.aarvarr d.rie uu.r nodig afs nood.zakefiike arbeidstijd.
voor reproductie, dan levert hij een meeratbeid van vijf uren. Wa.nrreer nu de e.r-
beid"ersklasse het kapite,lisme zou veznietigen en het produotieappa,raat in eigen
beheer zou nemen, dan valt haar niet de nee]1lrar,rde,toe omd.at er d.an van meerraaÈ
devo::mlng geen sprake meex is. De loonarbeid is dan opgeheven en d"a,a:mee l:.et
meerwaardevomingsproces. VaJ} nood.zakelijke arbeid.stijd. en meerarbeidr die den ge-
zpme4lijk d.e arbeid.ers zou toevalfen, kan dus on:nogelijk gesproken worden. Irla-nneer
ate arbeid.erskl-a.sse het prod.uctieapparaat in eigen bèheer neemt, d.a.ri héeft ze
niet alleen de volledige be schikking over dat apparaat, maa,r ook over het pro-
duct. nat is we1 heel iets a.nders d.aJi het toevalfen van d.e meerwaard.e.

-o-
Natuurlijk, het sprookje zou niet compJ-eet zijn, wanneer daar ook weei niet

'de 'rVerelend.ungstheorietr van Marrr van stal werd gehaald. 0 zekerrH'J.L. gebruikt
dat mooie woord. helemaaL niet. Maar daar alleen kaÍI zlin Í/reergave van 'rHet Kapi-
ta,alrr op duiden. De kapitalist werd.t steeds rijkerr.d.e arbeider steeds armer. Nu
.is ons van Mar:r geen theori-e bek"^nd., noch een conciusie die zegt, dat del rijten
steeds rijker, d.e arbeid.ers steed.s arÍleï L'ord.en. Marx heeft geschreven, dat ilie
tendenz aarrwezig was. En wle zou d.urven ontkennen, dat i"n d.e tijd van Manr. {e
uaatsóhappel[jke verhoud.ingen inderdaad zo weËerl, dat d.e ri]ken pteed.s rijker en de
azbeid.eis steed.s amer verd.eh? Men 1e ze slechts wat Eenliëtte Roland Holst d.aaro-
ver schrjjft op pagina 112 van haar boek I'Kapitaal en arbeid. in NederLard.rri

Itíie heenbuigt over d.e boeken en,,brochures, waaïin de toestand van het
Ned.erl,aJrd se .pro]etariaat gedure:rd.e d-e eerste d.rie kLÍart d.er 1!d.e eeuw

' word.t beschreven, voeLt zich de keel toeknljpen van leed. Eij,?let de.
' oneind.ige janmer vaÍl honderdduizende4 menselijke wezens voor zich op=

leven, hij ziet hr;rr 2wakke led.enr. hur:. grauwe aangezichten, hun d.offe
ogen getekend met de stempel der afzichtèIijke gebied.sterr uie zij allen
zonder ka^ns op bevrijdÍng toebehoorden: d.e ellende.fr Enz,

tlt1J wetèn d.at de toesta,nd van de pxofetariéts van andere kapitalistische
Ia,nd.en zeker niet beter vras. En dat is geen wond.er. ïn de tijd., atat het 'rKodmturis-
tisch Manifestl' lnerd geschreven, stond de technische ontwikkeling nog maar in zi,jn
kind.erschoenen. Om èe meerwaard.e z9 {t9ot mogelijk te d.oen zijn verlengde nen de
arbeid.s+ijd en ]iet ook d.e vióuweri en -Lind.eren r,Íerken. Toen h'as er d.us 1,íe1 Aege-
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iijk spr4ake''van veipa,upèring éh: hiervoor vérriiiju en- -uë-r.daÍ+.,Bpgrrea1 s naar het hie+
boven $geven citaàt van'H. Rdl-aÍId. Holst. Toen eohtèr d.ë teöhnische ontl,rikkeling
vàortschreed;' rkwa.n. op den durir ook de bàurgeoisie tot àe conclusie, dat ze bezig
was de kip met cle goudëà'l eíëren të ÉIàohten., Bij ':betere Lëvensomstand,igheden,
korteie.. à,rbeidstiJd. èn betere arbeidsvoorvraarden, kon nën het meerhraard.evorsingè-
proces bevorderen. Zo kan men d.an ook in rtHet Kapitaal" (eerste deel) 1ezen,
d.at de Engelse fabriekswetgeving niet d.oor d.e arbeiders op het kapitalisme ver-
óvertl was, maàr àoor cle overheid. van bovenaf werd opgeLegd. De overheid. stelde
bovencl_ien inspecteurs aan die.op d.e naieving v_an d.ie fabriekswetten moesten toe-
zien. Van één vaÍl. d.eze inspectèr::s - L eonard Horhex - zeàt ]{arer, dat hij 'ronstere-
fetijke verd.iensten voor de arbeidersklasse heeftrr. In Nederland. waren het onder
meer fl.e inclustrië}en Van Marken, Stork en Ja,rr I'red.erik VlekJce, dle ijv'erd.en voor
de sociale verheffing'van d.e arbei-ders. I,Iet d.e invqering van verschilfende soci-
ale wetten is de absolute materiéIe positie van d.e arbeid.ers steed.s beter gewo+
den. Is het dus zo,dat d.e arbei.ders steeds rllker zijn geword.en, of liever gezegd";
§ieeds milder a:m? GeenszÍns ! Wij kumen gerust stellen, dat met d.e technische
ontri4kkeling dé uitbuiting is toegenonen. Met de technische ontwikJ<e1ilg is d.e

proAuctienogelljkheid veel meeÍ toegenonen dan de absolute verbeterinei van de ma,-

teriëIe positie van d.e arbeid.ers. De uitbuiting is inplaats van Íoind.er g€worden
integendeel steeds toegenomen. Zij lejjg€d, met de tóeneming var de proaluctieDoge-
t-tikJeej-cl een kleiner deel van het d.oor heí veffaaïdigde product.

Wij geven direct Ígerd.at ldarx en Engels in het rrKonnunj-stisch lvlanifestrr over
het verpÀuperen van ale arbeid.erskl-asse spreken.Eiemee zijn we het niet eèns. 1)
I"traar nen roag zich natur:rIijk nooit be8eren op 'n enkel Seschiift en zeker niet
wainneeÍ het d.oox 1{ar5( zelf veroud.erd is genoemd.. In e1k geval verklaart Marx in
I'Het Kapitaa,Irt heel duid.elijkr dat de bourgeoisie in het algemeen niet §ebaat is
bij een vertr»,upering veÍr de. arbeidexs. Integencleelrde bouïSeoisie kwa.:n zelf reeds
tot het inzicht dat met een goed. gevoed pro let atiaat, dat redeliik ond.erwij É geno-
ten héld. èn betere socj-a1e voorzj-eni-ng€n h,ad. meer te bereiken w.as, dan met. eén
proletariaa.tr. dat wegteerde door d.e roofbouw die er op de arbeid.slsacht werd 8è-

-pLeegd.
-o-

ItDe EÍralyse van d.e kapitalistische maa,tschappil, uit de dagén vaÍ] Ptrarr( en Ba-
kóenia is voor onze t!jd. niet meer pldi-glrr zegt H.J.l,.
. WÍ.lhrnnen het daa::nee niet eens zijn.De analyse van dè kapitalistische':liaat-
schappij van Uarx, n.1.3 een warenrraatschappij , waarin affes tot éen waar is ge-
ua.àkt, ook d.e arbeialskxacht, die dè aibeider'aan d.e beditter va.l"r het produètieap

- paraat nooclgedwongen noet verkopen, heeft ook voor d.e tegénwoordige maatschappij
hog nièts'vrrJ]. zijn geld.igheid verloren. nat bepaàIde conclusies van Marx oniuist
waren behoeft ons niet te verwondéren.Nienand. ui-t d.e d.agen.van Ua,r5( kon vooizíen
'ilat het kapitalisrne z.ic!1 zot) ontÈikkelen tot wat het nu is.Maax oniuist is' 'het
vàn'H.{.I. te stellen, dat r'àé filosgfie ener arbeid.ersrevolutie historisch ac}t-
terhaald en onjuist i.s. "

Nu vinden wij d.e opvatting van een arbeidersxévolutie geen filosofie1 mie"a,r een
zi-enslrijze, een conclusie, d.ie men regelrecht kan trekken uit d.e praktjik va.n alle
d-ag. Al-leen wanneer. Itren op het sta.ndpunt staat - zoal-s ook d.e bourgeoisie - d€,t
we niet meer in een klassennaatschappd 1even, net ziin klassentègenstellingenrkan
nen tot de opvatting kornen, dat een arbe idersrevolutie onnogel{jk i-s.. Wan:eeer nen
echter oien heeft on te horen en ogen om te zien, kalr men clagelJjks d.e klassente-
genstellingen waarnemèn, kan men ook d.e arbe idersrevolutie s rÍaarnemenr zoals die
zich voordèd.en in b.v. Duitsland in maart/april 1920 (de -Roeropstand) r in Oost-
DuitsLand. in jwri. 1951 en in Hongarjje in okt. fnov. 1))6.

- o - ,.'. Tenslotte. ngg di:t ! Ivlarx heeft. zeker geen }eei geschrevd.h en recepten Yqor tle
- toekoost gegeven, zoals H.J.L. meent. De gedachter''d,at Marx een lèer zou he'bben
geschrÍeven, kan alieerr íaar opkómen in rt hoofd. van een ideaiistl die niet-anders
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kan dan geloven in d.e eeuwige waarhej-d. en onvergankelijkhej-d. van .h".t id.eaa].

1) Naar d-e mening va^n een
weerd. word.en d-at Marx
solute verpaupering.

mind.erheid in d.e red.actie kan niet zonder, meer be-
in hettrKommrmistisch lriani-festil spreekt varr d.9- ab-

DE N

DE DUI TSE R E V O L U:T I 8,.

Tegen het ei-nd-e van 1965 vroeg rn Parij se arbeid.ersgroep 
'

aan een van haar Duitse relaties, een zekere Kre11, of,deze^
haar ook inlichtingen kon verschaffen o.ver d.e rol van d.e ar-
beid-ersrad-en in. d-e Duitse revoluiie van 1918. Krel-l beant-
woord.d.e dg vraag niet zelf. Hij schreef op ztin beurt aarj een
BJ- jarige vriend. in Wuppertal, d.ie d.e revolutibnaire perlod.e
van 1918-1921 bewu.st had- meegemaakt. Het antwoord. van d-e 81-
jarige in .Wuppertal aan ztjn landgenoo't publiceren wij hieron-,

, Zin originele brief hebben wij niet ond-er ogen gehad.. De
Ned-erLand-se vertaling d.ie d-e Lezer hier aantreft is vervaq.ï-
d.igd. aan d.e hand- van d.e Franse tekst .z.oals d.ie, vervaard.igd
d.oor Kre1l, tenslotte in het )eztt van onze Franse vrÍend.en
kwa:n.

De brief van de man pi.t lr/uppertal h-eef.t bij ons zeeï 'ge-

mengd-e gevoelens wakker 'grlroepen" Ener2ijilS verheugt' het ons,
d.at een Franse arbeid-ersgroep zteh voor d.e rol- van d.e raden
in d.e Duitse revolutie interesseert en d.at Duitse makkers on-
mid.dellijk hr.rn best d-oen haar te informererl. Anderzijd.s echter
betreuren wij het, d.at wij d.e kwal-iteit van deze informati-e'
a1s "zé,ér bed.roevend-" moeten kwalific€r€rli vlij hebben d.e in=
dnrkl dat d.e 8J-jartge Wuppertaler zijn herinneri-ngen geboek-
staafd. heeft uit zLJn geheugen. Àl-s d.at zo is, heeft d.at ge-
heugen hem herhaald.e maien parten gespeeld.. :

' ' Dat wÍj de brief r niettegenstaand-e' onze grote bezwaren
tegen d.e inhoud.e toch publlceïen, heeft den weloverwogen re-
d-en. hli-j beschouwen haar namelijk als.e,en wel-kome aanleid.ing
om onzerztld.s nader op d.e zaak in te gaan" Wij d.oen d-at in een
ftnaschrifttt ,. d.at. wi j ook ter kennis van onze Franse makkers
en hr-:n Dui tse relatie hebben gebracht . Op d.ie wijze hebben wij
de brief van d.e Wuppertaler be trokken in een internationale
d.iscussie, d.ie naar wij hopen - d.e betrokken Fransen en de
betrokken Duitseïs van' evenveel- betekenis zuIlen achten al-s
wij d.at zelf d-oen. Mocht orLze kritiek reacties yan hrm kant
ui tlokken, d.an zullen wij vanzelfsprekend. ook d.ie in rrDaad- en
Gedachtefr afd.:rukken.
: Ten gerieve van de Lezer hebben wi.j d.e brÍef van de Wup-
pertaler ingedeeld. in genummerd"e al-inear s. 'Dè' opme:rkingen,
d.ie wi j in ons rrnaschrif ttr maken ztjn eveneens genummerd.. Die
nummers correspond-eren telkens met e'Ikaar, zod-at men gemakke-
lijk kan terugrrind-en tegen wel-ke passages in I t oorspronkelij-
ke schrijven zLch onze bezwaren richten. Hier nu volgt eerst
d.e brief.
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hTUPIERTA-L , 17 iarruari 1966,
' Mijn waard.e Krell ,

Eind.elijk heb ik een ogenblik tijd. gevond-en om te ,tt*o'ord.en op je brief van
1 januari. Vriend.en in Parijs vrag€n inlichtingen over 'd-e rad.en van arbeid.ers en
sold.aten in d.e jaren D1A/Z|. Zj.ehier hoe d.e zaken z:.ch hebben toeged.ragen, ten-
minste voor zover mijn feitenkeruris reikt en voor zoveï ik het mij herlnneren kan.
Warrt ik ben pas tegen het eind.e van 1920 uit Amerika in Duitsland. temggekeerd..

1 . Begin november 1918 brak in KieI d.e opstand. d.er matrozen uit, d.ie af s rn
orkaan zi-Sn spoor d.oor gans Duitsland. trok en van vol-d.oend.e kracht bleek om alLe
Duitse dynastiëën, van d.e kej-zer tot d.e onbetekenend.ste vorst toe, zond.er tegen-
stanö hur tronen te d.oen opgeven. 0m d.e revolutie tot verdere ontwikkeling te
brengen trok een grote troep matrozen naar Berlijn, waar ztj bezit namen van het
Marstall-gebouw ( zetel van het ministerie van d.efensie? ) .

2. In tserlijn werd.en ze ontvangen d.oor Rosa Lu:cemburg en KarI Lieblanechtrd.ie
ztch verzetten tegen d.e 'officiële koe:rs varr d.e Commwristische Parti j in Rusland.,
of nauwkeuriger gezegd,, die het niet eens waren met d.e opvattingen van Lenin,
welke d.oor hen bestred.en werd.en.

1. Hrm voornaa.mste geschilpunt met Lenin was 'het volgende: kan het socia-
Iisme .vew ezenlijkt word.en d.oor mid.d-eI van d.e staat, zoals in Rusland.? 0f kan het
aIl-een maar tot stand. worden gebracht d.oor d.e arbeid ers zelf? Lenin meend.e het
eerste; Rosa Lr»remburg en Karl- Liebicnecht meend.en het tweede.

4. De twee laatstgenoemd.en stichtten - sa,men met d.e matrozen, wier aanta]
was uitgebreid. om er een d.ivisie vaJr te kurrnen volrnen - d.e rad.en van arbeid.ers
en sold.aten.De bewegj-ng breid.d.e z;-,clt in korte tijd. uit over heel- Duítsland. Daar-
naast werd. d-an nog d.e Spartalnrsbond. gestiehtrd-ie d.e strijd.organisatie moest wor-
d.en met behulp waarv'an d.e veroveringen van d.e arbeid.ers verd-ed-1gd. moesten woï-
den,

5. le Berlijn werd., nad-at d.e vorsten afstand- van d.e troon hadden ged-aan, een
nieuwe regering gevormd., die alLeen maar uit, sociaaf-d.emocraten bestond.. Deze
stond.en vljand.ig tegenover de opvattingen van d.e arbeid-ersrad.en en om d.ie te be-
strijden wierf d.e regering vrijwilligers aarr tegen een ta^nelijk hoog soId.ij. Spoed.ig
brak d.e strijd. uit' tussen deze huurlingen en d.e Spartakusbond.. Eerst werd-en Rosa
Lirxemburg a,t: KarI Liebknecht vermoord. d-oor d.e officieren van d.eze huurtroepent
d.ie al-s ik het,weL heb meestal- Vrijkorpsen genoemd. werd.en. Ve:srolgens ontbrand.de
d.e strijd. tussen hen en d.e Spatakusbond. in Berlijn. De gevechten duurd.en d.e hele
d.ecembermaand. vari het Jaav 1918. De huurtroepen stond.en ond.ér bevel van d.e so-

6. De sold.atenrad.en waren gevormd. om d.e Spartakusbond- te verzekeren va^r:. d.e

steun van een.zo groot mogelijk aantal gold.aten, d.ie van het westfront en van het
oostfront huiswaarts keerden. Die sold.atenrad.en had-d.en voorts tot d.oel d.e solda-
ten behulpzaam te zijn bij hrm aanpassing aan het burgèrleven. Na het eind.e van d.e

oorlog en in d.e ,eerste maBnd.en na d.e wapenstilstand. zijn d-ie sold.atenrad.en d.e een
na d.e and.er opgeheven.

7 . De ontwikkeli-ng van d.e arbeid.ersrad-en was enigszins and.ers, De nationale
vergadering, d.ie i.n mei 1918 in Weimar werd- gehoud-en, nam een wet op d.e arbei-
d.ersrad.en aan, d.Le gebaseerd. was op d.e tot dusver be staand.e arbeid.swetgeving. De
geest van d-ie wet was slechts een bleke'scirim van d.e' id.eeën, d.ie aan. d.e wieg van
d.e arbeid.ersrad.en had.d-en gestaan. De sociaal--d.emocraten ontd.ed.en d.e arbeid.ersra-
d.en vol}ed.ig van hwr eigenlijke: inhoud.. Volgens d.e tot stand. gekomen wet had.d.en

d.e arbeid.ers gëen enkel- recht meer zich met d.e gang van zaken in de bed.rijven te
bemoeien; ztJ had.d-en nog slechts een ad.viserend-e stem en d.an al1een nog maar in
een beperkt aantal het bed.ri jf sleven rakend.e kwesties. Het waren kwesties zond-er
praktische betekenis" Zelfs d.ie armzal-,ige resten van wat eens d.e arbeid.ersrad.en
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wa,ren geweestr wexd.en in d-e volgende jaièn door dé ondea;hemèïs:onde:rdrul<t. ::ZiJ
slaagden d.aarin d.es te geilakkelijkerr omd.at d.e arbèiderÈ voor diij ïeStahten een
öomplete onverschillígheid aan de dag legd.en.Ze zagen er geën enke] voorilèel in.
Dientengevoige hebben ' de arbeid.ersrad.en, tot aan d.e konst varr de nàzirsr' een
schlnmenbestaan geleid.'Zo r.ras het Lot vàn d.e arbeid.ersraden; dle door de DultÉe
regering officieel waren erkend. De arbeid.ersraden hebben met die regerin§ ovéi-
eenkomstèn gesloten en dat is hun dood geweest" IÍet ls éen oudè wdarheíè: vie
met zun meester pakteert, gEat er aan kapot!

8. Eoe het zij, niet alle socialistische arbeiders in Duitsland hebben vred.e
gehad. rnet d.e rloor cie regering tot onmacht veïoord.eelde arbeidersraden. De oppo-
santen ontraskerden de pseud.o-raden -en .ierlilaaiden, d.at d.e arbeiders dÉó:mee
nooit het sociaLisme zoud.en kurmen verwezenldken. onmiddelJ.ijk nad.at de g€vechten
in Serlijn en in aJrd.ere steden lraxen afgelopen stichtten zij rrArbelter Unionenrr,
d.ie verkond.l gd en, dat het er om ging zich meester te maken van de productie en
d.at de zeggenschap over de verdeling d.eï producten in her}den moest !Íoïden gelegd
van de producenten, dat wil zeggen van d.e arbeiders. De na,chtigste vart deze rtU-

nionen't weè de I'.A:U.D. (ae "l'ieie Arbei.ter Union Deutschlands").

9. De Unionen werd,en bestrèden d.oor de nuitse re8€rin8, maar óvenzeer Qoor
L,enin. In 1!21 schreef d.ezq,laatste een boek, getiteld:. 'rDe linkse stroming, een
kinderziekte van het commr;Írisnerr , dat speciaal tegen d.e Àrbeiteï:Unionèn vas ge-
rlcht en waarin hij da,tgene wat zii nastreefden veroord.eelde. lvlaar d.e Arbeiter-
Unionen l-ieten zich d.oor het boek van Lenin niet op edn dwaalreg voereà. Ziin
boek had alLeen maar tot gevolg, dat èe kloof tussen de Arbeiter-Unionen en de
C ommuaistj-sche Partij vergroot werd..

10. Deze 'tArbeiter-Unionen[ hebben er tot 192tr toe op versc]rillende tiid.stÍp-
pen en in verschill-ende industriested.en naar gestreefd.de productie en verdelihg
d.er goederen Ín ha;rrd.en te krijgen.' Zij deden dat in socialisrische geest en dóor
niddel van gevrapende strijd. Dat €ebeurde in d.e industriëIe d.istricten van hët
Rlin1and. en het Roergebied.rin de industriële centrca tan Saksen, in Harnbuig en e}-
ders. Maar zij werden verslagen door d.e §eregeld.e troepen, die cle regering tegen
hen in het geweer bracht. nie troepen werd.en gecor:rnandeerd d.oor reaótíonaire öf-
ficíeren en zi.j werden aartgemoedigd door de reactionaiie politieke partUeh en ho-
ven a1 d.oor de sociaa,l-democraten.

11 ,tNa 1921 was ex geen sprake rneer varr gewapende strijd., De 'tAxbeiter-IJnio-
nenrr streefden hun d.oeleinden alLeen nog maar na door mid.d.el vaÍr stahingen en
ook d.ooï het stichten van coöperatieve associaties, rraarvan afleen echte socia-
listen lid. konclen zijn. Die situatie duurde tot 1910. Toen begornen d.e nazirs on-
beschaamd.er op te treden en toen begon d.e SA in gesloten fo::rnaties met het vero-
v'eren van de straat.

12. De nazít s ontmoetten in d.e I'Arbeiter-Unionenr' , vooral in dè tr'.A.U"n.,
hranhopige tegenstanders. Desond.anks behaald.en d.e nazirs d-e overwii:aing tengevol-
gB varl hun nummerieke neerderheid. en vooral d.oordat de gróte méerèeràeid. van het
volk weigerde d.e nazj-rs met krachtige wapenen te bevechten. Na Ëun heerschappij
in Duitsland. gevestigd te hebben, nanen d.e nazi's op verschrikkeljjke wijze wraa.]iï
vel-e Led.en vaJI d.e rrArbeiter-Unionenrr werd.en in d.e gevangeni s of rt concentratie-
kamp ger,rorpen, anderen vluchtten naar Spanje en vochten da"a,r later tddens dè bur-
geroorlog in de ge!-ed.eren van d,e ClflI;

1). De nazit s tradden d.e 'rArbeiter-Unionenrr tot zwijgen gebracht, rnaar niette-
nin bfeven deze in het. verborgene agëïën. Tljd.ens d.e oorLog, In 1940, na d.e zege-
praal .va^n d.e nazlrs i.n We s t-Eutptrn , werd er nog een pog.ing onderrromen om de nazi-
heerscÏ.rappij door een opstand. omver te werpen, 'íelke poging verd ge s timul eèrd.

. d.oor dà.ouile leid.slied.en, die aan d.e Spaanse burgeroorlog )radde4 deelgengmen.
Men hoopte, dat waru:eer de 'rArbeiter-Unlonenf ze rrraar eennèa,]- geestdriftig hàd ge-
naakt r d.e s,xbeiders van alle pa,rtijen en ln groot deef van de bevolking; d.àt'ailti-
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'nazi wasr zoud.en d.eelneme.n aan het verzet. Ongelukkigenr,rijze werd.en de voorberei-
d.ingen voor d.eze opstand. óntd.ekt en werd.en aIle betrófkenen, d-oor d-e Gestapo gear-
resteerd.. ZtJ , d.ie het eerst in hechteni s werd.en genomen, werd.en vermoord. of zo-
danig gemarteld., d.at zrJ hgn leven Ir+rS gebrekkig bleven. Éen d.ee1 van hen ver-
dween j-n d.e gevangenissen en concentratiekampen. Zo eind.igd.e d.e l-aatste po&ng
tot een d.irecte actie voor het social-j-sme van d.e kant van d.e t'Arbeiter-Unionenr! 

,
d.ie d.e kind.eren van d.e arbeidersrad.en zijn.

ft

+

chriNas

I BIJ DE hierboven gepubliceerde brief menen wij de volgende aa.ntekeningen te
noeten naken:

'' 1. De naÀr Berlijn koÍnend.e matïozen hebben n i e t bezít genomen v€n het
lvlarstall-gebouw. Zij werd.en ond.ergebracht in het kèizerlijk s1ot. Men kan het feit
ve:cneld. vinalen zowel in E.0. Vol],mar:ns I'Revofutie in )uitsland.r' aI§ in Arthur
Rosenbergs rrceschièalenis van de Duitse republiek'r. In de vierde week van decenn-
berrl!18, enkele clagen v66r kerstrnis; bevinden z1s zích nog altijd in het strot. De
wens van d.e regering-Ebert is het, d.at zij het slot ontrui:nen en naar het Ma:r-
stall-gebouw vàrhuizen. (Rosenberg, blz, 52).

2. De muitend-e matrozen zdn in Berlijn zeker niet d.oor Ro§a Luxenburg ontvan-
gen. Die zat op de !e november, cle d.ag dat d.e vrachtautors met cle narinenannen
in de vz-oege ochtendu-ren doore het slapende Ratheno!Í reclen om bij het krleken va,n
de dag cle Berlijnse voorstad- Charlottenburg te bereiken.- men kaÍr rt tafereel ge-
schiltlercl vinden in Pliviers 'rDe keizer g'ing, de generaals bl,evenrr - nog in de
gevangeni-s va;n SresLau. Pas in de loop vaJt de d€,9 werd zij daaruit bevrijd. en pas
op de 10e november aniveerd.e zI in Ber§n. Karf Liéblmecht, ie profÍteerde van
eén amnestie voor politieke gevar:genen, hn'aln op 2, oktober vrij. ivien kan de juiÉ-
te data o.a. vind.en in Paul Fröhlichs biografie van Rosa, LuxenburS. Hij bevond
zich ind erAaad. in Berlijn. Dat hij d.aar d.e matrozen 'r ontvàngenrr zou hebben wag€n
wij te betwljfelen. Dat met na,me RoSa Lr:xemburg het níet eens was net &e opvattin-
gen van L eni.n, klopt.A1 in 1904 tekende zii protest aaJl tegen Í.,enins organisatie-
ideeëni ià de loop vari hét jaar 1918, achter d.e Brestrause kerkeruuren, welekte zil
a,a.n ha,ar brochure over d.e Russische revolutie, waarin zij de bolsjew:iki allen
minst haar krcitiek spaart. De wdze echter, waalop de brigfschrjiver uit !'Iupperta]
van d.e,verschillen tussen l,enin en Luxemburg nelding maakt en vooral ook het no-
.ment waarop hj-j dat doet - d.an na.rnelijk, waJuleer hii nog ma&r net beSonnen is met
een chronolog'ische schildering èer novembergebeurteni ssen. in Duitsland - werkt
misleidend..De verschi-Ilen tussen l,uxenbr.rrg en Lenin iraren enolÍI groot en varr e-

'norme betekenis. In d.e ioerlge novemberdagen van '19'18 echter werden Luxemburg en
Liebi{riecht izozeer aloorc de dagelijkse d.ingen in bès1ag genömen, dat eerstgenoemde
weinig tijd" 

'Èd, dà.araaIl nu speciàIe aandacht te bestèd.en. lJat Liebknecht betreft
zijn uij er vah. overtuigd, d,s,t zijn oord-eel over ï, eirin c.s. beslist minder krÍtisch

'was den dat v&i de in thèoretische kwesties veel scherper blikkende Rosa L.,lxem-
br:rg.

l. Lenin r,ras zeker een staatssocialist;Wij geloven echter, d.at men de kern
van zijn opvattin€en beter weergeeft, wanneer men zègtr dat hij het trsocialismerl
wi1d.e verl,rezènlijken door nièd.e] vsÍr d" -Etii, l'/at Rosa Luxemburg asngaat 3 het is
ongetwijfelè d.e konsekwentle van haar opvattingenr dat het socialismé slechts
d.oor d.e arbeiders zé\f tot stand kan worden gàbracht. Ir{a.ar of die konsékwenties
ha,a,r zelf in all-e scherptè vooi d.e geest hebben gestaan is zeer de viaag. In èen
d.oor Rosa l,uJcembuig vervaard.igd. prograrr dat op J0 tlecember 1918 door cle Sparta-
klrsbotal *erd. aangenomen, leest men o.a.:
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i'De Spartakusbond. r..s ggen partii, d1e ovér itè ryg va,rr de'arbeiàeiÈmassa :

t'of èóor d'e aileidersmàssa aar de nacht n"i.t komen. 
jle' spattàrr-ustionA' is: - l

''àlIeén ma^ai het mee3t doelbewuste d.ee} vaÍr het proletariaàt, dat de
itbred.e massa der arbeid.ersklasse bii iedere schied.e'op haar hÍ§torischià' '"'
t'taak wijst..... De Spartakusbond. wil de. regerinS§macht alleen ineg,i in
rlhand.en nerqenr ',Íanneèr dat cte duideli jke:wii 1s 'van d.à gtote meefdef-
rrheid van de proletarische massa in Duitslahd.. De zege van de Sparta- ' "'
ltkusbontl ltaat niet aan het beg'inrmaar aan fret eind:van de ievolutie.i'

Dat alIes staat indérdaad mijlen ve, van het bolsjewismó. Maar h'et is toch'ook
hé61 wat anders. dan wat wi5 iegenwoord.ig - Juist n6, de erva:cingen va.n o.a. iui§t
d.e Duitse revol,utie - onder ,"Íf"trodígé próIétari.sche strijd verstaanl . , ,' .

' 4: Irat hèt aantal matrozen in het. Berli.jnse slot r.re:cd uitgebreld om er een
cl-lvibie va.n te voBden Ís volkomen onjuist. '[^/ie zou dat d.aJ} g€daan moeten heb-
ben? De regering'Ebert sons, die deze frf.lrozen net het Srootste wantrouwen be-
spied<Ie? Het aantal matrozen bedroeg (zie Rosenberg) duizend. Men duidde hen aail
net de naan va^ri Yolksmaxine-rlivisie. Maar dat $as alLeen maar een naan. Het be-
trof hier niet een divisie o!-66i1-b-gssterkte. Nog neri§,rs&ïdiger ls de bewèring,
dat Rosa Luxemburg en KàrI Lieblorecht de raden van arbeiders èn,soltlsten zoudèn
hebben gesticht.Die rad.en wexden spontazÍI gevoraid. door revolutÍonaire àrbeiders-
massars. Dat (le Spadakusbond d.e stri,doxganiÉatie moest worilen met behulp waàr-
van de'Íetoveringen der arbeiderÉ veilig noested word.en gesteld, is een opvat-
ting, <Iie bij somn.ige Sparbakisten nogeldk we1 geleeftl heeft. Iets v.a,n d.ie opvat-
ting schenert inderalsad. we1 d.oor, ook in d.e progrs^u-passa€e s r die wij zoiu-ist gB-
citeei& hebben. Nietteurin zou de fo:muLe,, zoa,1s de briefschriiver uit Wupperta,1
die geköàen heeft, ns.a,r oD.ze overtu-lging d.e seherpe spot van Rosa Luxenburg ge-
wekt hebben. Zij heeft stëIlig gewétenr .dat niet de Spàrtakusbond d.e veroverj.ngen
d.er axbeid.ers gararid.eeld.e, naar d.àt omgekeezd de veroveringen d.er arbeideBs d'e

'gaiantie vor@alen, d.at ale Spaxtakusbonè zÍjn activiteiten ongehinderd kon ontplooi-
en. En oveligens bèhoeft ÍIen haax brochure over cle Russische revolutie van 1905

''maar te lezen on te wètear' dat zij niet in de een of andere. grganisatie d.e voor-
waarde voot het succès d.er massa's zag, ÍLaaÍ omgekeerd tt succeg d.er nassars be-
'schouwde aLs de voorvÍa,ard.e voor d.e een of a,ndere orga.nisatievonr.

5. Eet is in strijcl net d.e feiten, wa^nixeer de rriuppertaler beweertl ctat de
reactionair€ officieren eerst Lieblolbcht en LuJr'èmburg ve::noordd.en en vervolgens
d.e strijd aanbond en net d.e Spartakr:sbond. De.moqrd op Rosa L.,uxenbuxg en Lleb-
lorecht geschieède in d.e avonduren van d.e 1!e ja.nuari 1919.De gevechten met Spa+
takus hatld.en niet pla,ats in december - zoals d.e Wuppertaler meèht J niEare everF
eens in jarruaxi 1919, doch vóór d.e moord. Zij duurd.en de vo1le week tussen d.e !e
en tle 12e januari.
' 6. Natuuatj.Jk werd.en de soldate'nrad en g§! gevonq4 om de Spartakusbond vq.It
-de stéun der soldaten te verzekeren, zoals in de brief beweercl word.t. Zij werden
eÍenuiri gevorhd. om d.e soldaten bèhulpzaam te zijÍI bij hu.n aanpassing aan het bï.r-
gerJ-even. De sold.atenrad.en ontstonden als een revolu.tionaire organisatievorm van
opstardige sold.aten. Zij lÍaren de orgarenr met behulp vÍaarva.n op d.e Duitse. vloott
in Kiel en aan het r,res.tfront. d.e revolutionaire vredeswil van de soldaten tot gel-
ping kwan. Zij ontstond.en néAst- en id verbindiàg net de arbeidetsrad.en, omd.at il
DuitslaÍrd een groof cleel van d.e arbéiderskLasse was gemobÍliseerd. Zii verdwenen,
naa,rmate d.e soLdaten weer buageie, ttat lril zeggen wederom arbeid er§ lrerden.

..: 7. Het zijn niet d.e arbeid.ersïad.en, die met de regering gepakteerà hebben,
. maar de partijen.Qvgrigens wàrd. dè natio_nale Íérgadexing nièt'in mei 1918 in Ílei-
par.. gehoud.en én ook niet in mei 1919 zóa1s de briefschri.jvèr waarschijnlijk heeft
bedoèId, maar.il'veel eeidg.r in het jaar 1919, na,melijk al Ín februarÍ. Dé kuès-
ti9 yan de, arbeidlersra.den kwgn d?pl il nbart ier spraÈe (Rosenbeig, 'blzi 89).

. 8. Het is Índ.erdaod. juirst"r'i dat d.e 't!Ébeiter-ïhionentr pl op ee,n zeer vr,oeg
tijctstip in cle Duitse revolutie ziln ontstaan. Naar ons gevoel verzuint de brief-
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schrljver op te merken, dat er tussen de 'rUnionenrr onderling nog al, wat verschil
bestond, De trFreie. Arbeiter Union Deutschlandsrr bijvoorbeeld, waarover ook Ger-
hard. Coho spreekt in zj-jn studie over de Roeropstand., was syndicafisti sch i. haar
voomaanste orgaan heette "Der Syndikalistrr.IIaB,r opvattingen kan men niqt verge-
liiken met d.ie vaÍr de op rn veel later tijd.stip ontstane t'Allgenelne (nog weer Ia-
ter Korunuai,stische ) Arbeiter-Uniontt, die tle organel. ltfiarnpfli:.iir' enrrProfetarierrr
uitgaf en in het begin varr de dertiger jaïen de door.de Iïolfand.se Groep ven In-
te:mationale C omnuÍri sten sa.mengestelde ttGrondbeg'inselen der'cornuaisiische pro-
ductie en distributiet' in. Dui.tsland. verbreid.d.e. Van de Komlinistisphe !,rbei,!gr
Union kan men zeggen, d.at zij d.e rad.eÍ-gedachte huldigd.e. Va,rr d,e E.À.U.D, nèt là'i
pri-ndtief-.synd.icalisti sche opvattingen over prod.uctie en d.:istributie kan mén dat
zèker niet. Niettemin zijn wij va.n mening, dat ook d.e rad.en-ged.achte ile K.A.U, -
zonin .al-s haar directe voorloper, d.e K.A.P.D. - niet belet heeft er 'opvattingen
.op nà te houd.en, d.iè soms met het zélfhandelen èer arbeid.ersklasse, uaarop zii in
haar propa.gand.a d.e nadruk legde, regellecht in tegenspraak waren.

!. J,enint s boekje rrDe linkse .stroming, .een kind.erziekte varl het connuni. sme"
Lras niet gericht tegen de r:Àrbeiter-Unionea'r , naar- tegen d,e rrEof Iandse lvlar;i s:
tische sshoolrr, d.at wi1 zeggen tegen d.e opvattingen varr Gorter en Parnekoek;.d.Ie
in nultsland . door d.e K.A.P.D. werden aange.haJlgen en d.ie ook aÈiÍ*tang vohalen in
.Italié en Engelend .

10. Àls de Wuppertaler briefschrijver gelijk zou hebben met zi.jn bewering, dat'de 
'lArbeitei-Unionenfl er tot en net 1)Z) taar gestieefd hèbben in diverse indus-

triestéden of ind.ustriégebieden van DultsLaJld de productie en. dlstributie in han-
den te kri5geà - wàt wij bethÍis ten - d.an zoud.en zij d.aa.mee een stukje lra^lttjjk ten'beste hebben gegeven, dat j.h sclrrille tegenstèlling staat tot het opt::eden vgn
àè erbèld,ersklasse d.oor middel van ïad.en. . Uit de tékst van d.e bÍief blijkt; dat
onze fiuppertal-er het optred.en van rrllnionenrr zo ongeveer gel{jk ste}t rlet klasse-'öptred.en.Wï zijn van een gans aJld.erë dening. En als hij van een optred.ea in socia-
listische geest spreekt, d.arr bóvelén wlj hen de }ectuur vsÍr het reeès genoemde'boeËje van Coln aan. De Roeropsta.nA is eï qen typi scl.j .voorbeeld. van; dat de ar-
beidefs eerd.ei vàn een bijzonder. naieve dan van een sociaListische geest vervuld.
I,iraren en dat desondanks hun praktijk een groter gevaar voor het kapitalisme votq[-

. d.e d.an alle zogenaamd- socialisti-sche rrgeest'r, waarvarl partijen en elitegroepen
waren vervuLd.. Bovendien, hoe was het 1n werkelijkheid. §este]d. net het.merenÈee1
.der door hen opgesomd.e voorbeelden? .Eij spreekt van de Saksische industriecentra,.

.1,Iat er in Saksen en..ook in Thiiringen inderdaad gebeurd.e was.ditr ''dat d. SPD 
"r,.d.e KPD sa.men een regering vorrnden. Dat noemd.en de sLuwe vosgen vàn beirte jlartijen

de rtarbeidersrqgeringrr . Zij had. echter met een rrregering" d-oor de arbeiders zomin
wat te doen als bijvoorbeeLd d.ertieh jaar later de z.g. "Vó]ksfrontrég€ïirig'r vaJl
3hm en Da1ad.ier. tr{at Ha.nburg betreftl nen had daar te màken met de bittére
vruchten van èen rrputschtr-politiek va-n d.e KPD; I^raarvarl het recept uit het kook-
boek van pàrtijcheÍ Heinrich BraÍr.d1er stamde. Nog een enkel woord. over de zog€-
naarad.e 'r arbeid.ersregerÍng'r e zé}fs een bolsjewiek als Víi1helm ?ieck moest -e_Iken-
nen (t een Íèale van 2) naart 1)2O), dat àeze,niets. te rnaken had met. d.e ràd.en-

:milcht. (Rosenberg, \:Lz, 2J2). 
:

11. IIet nastïeven van z.g. t' socialistischel doe]-eind.en door organisaties
. aLs de rrunionen'r net het stakingsmiddel heeft in onze ogen niets te naken met
zelfstand.ige arbeidersstrdd.. Coöperati-eve associaties - en d.an nog te1 zulke

.lÍaarva,n 
traLleen echte soci-alisten Lid. mogen zijn" - vloeken met de ra.dengedachte.

12. In de zomer vaÍ! 1!l! vertelde ons iemand, die tot .e Konmuni.stische Ar-
beiter Union behoorde, d.at het Ilitler-fascisme in deze kring ían veeIal gerone

. bed.rijf sarbeid.ers relatief mind.er sl-achtoffers had geéist.dan b.v. il de rijèn van
Smr Km e.d.De meded.elingen over de vlucht naar Spanje.en het str:,ld.en in de ge-
lederen ya^n d.e C.N.T, w{jst ei o.i. ook op, d,at de briefschrijver, }raa^r hij van d.e

Arleiter-Unionen spreekt bj.jna voortd.urend §ynd.icali s ti sche oxgardsatÍes. op het
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ttoog heeft,
13. Wat d.e brief schrijver in d.eze alinea vertelt over een soort van samen-

zwering tegen Hitler vormt er het al-lerduid-elijkste bewijs voor hoever d.e praktij-
ken van hetgeen hij 'rd.e kinderen der arbéid.ersrad.en" noemt verwijd.erd. zijn van ,die
èer werkelijke arbeid-ersrad.en, va.n massa-bewegj-ng en zelfstand.ige proletarische
klassenstrijd.. Hoe wij d.ergelijk complotteren ook zoud.en ]loemen, zeker niet gelijk
d.e brief schrijver d.oet een "d.irecte actie voor het socialismerr"

HETEMAAL S T A P E L.

DE ECONOMEN va.n rrNi-euw Links" heb-
ben' in hun'pamflet 'fTien oveï rood.rr
ook In hoofd.stukje gewijd. aarl d.e pïo-
bLemen var. d.e economische groei. Dat
hoofd.stukje d.raagt d.e tite}B "Stapel
opr stapel op!" Waaraart d.ie titel is
önt1eend. word-t d.e lezer d.uid.elijk zo-
d.ra hij tot c1e tweed.e alinea Ís gena-
d.erd.

Di e 2e alinea luid-t aI s volgt :

' rrMarx riep spottend. over het kapi-
talisme! rStapel opr stapel opr d.at
is Mozes en d.e profeten, I lviaar wi j,
als ztjn nazatenrbeseffen d-at een tij-
d.elijke opstapeling van goed.pre! (ot-
d.erstreping van ons, D.& G.) nooö.za-
kelijk i s om zoveel mogelijk lano.en d.e

vruchten d.e laten plukken van d.e eco-
nomische groei en vooruitgang." )Tien
over rood.r pàg. 48) "

Toen wij het gelezen had-d.en hebben
wij ons we moeten het eerlijk beken;
nen - ardehal-ve d.ag lang suf geprak-
kizeerd. , w66r en in welk verband. d.e-
ze woord,en d.oor Marx wel gebezigd.
kond-en z,:,JrL. Die uitd.rukking "dat is
Mozes en d.e profetenrr om aan te ge-
ven d.at iets d.e "eerste en d.e laatste
wijsheid. is, d.ie herinnerd-en we ons
we1 . Maar dat rr stapel op, stapel op" ,
d.at bezorgd.e ons moeilijkhed-en. Tot
on s , na and.erhal-ve dag, zoal s we al
zeid-en, opeens een licht op g:r:g!

Dat ttstapel op" r d.at moest d.e wat
zond.erlinge vertaling zLJn van het
Duitse ttaklcumuliertttr eeR wgord., dat
d.oor aIle Ma:rc-vertaLers altoos is
weergegeven met rtakkumuleerttrr. 9II) d-e

eenvoud.i-ge red-en, d.at de |taldrumufa-

tiett bij Marx tot een lrbegrip" gewor-
den isrtot een term met zéér bePaal-
d.e associaties, associaties d.ie ont-
breken warrneer men eïrom welke red.e-
nen d.an ook rn dnd.ere tem voor uit-
kiest.

I'Ak]<umulatiett, d-at wil, ind.ien
niet and.ers omschreven, bii Marx al-
tijd. zeggen: akkumul-atie van kapitaal.
Ind-erd.aad. is d.e bewuste passage bii
j'ta:=r dan ook te vind-en in d.e VIIe af-
d.el-ing van het eerste d.ee1 van rrDas

Kapitalr' en wel in t t 22e hoofd.sttlkr
d.at rrVerand.ering van meei:rrraarde in
kapitaalrr heet o :

Leest men d-e bewuste alinea in'het
boekske rf Tien over rood'rr, d-an k{igt
men d.e ind-ruk, d.at Ma:rc ' spotte I over
een opstapeling van goed-erenr- d.ie d.e

econornen vaR ltNieuw Linkstt wéI nod.ig
achten.Maar Marx hééft het niet oveï
een opstapeling vm 89et}@.

We weten niet of wanbegrip tot een
slechte vertaling dan wel- een slech-
te vertaling tot wanbegrip heeft ge-
leid- . Zeker echter is, d.at wat d.aar
in het hoofd-stukje "Stapel opr sta-
pef op" te lezen staat helemaal sta-
pel is.

=============================================================:=============:== ==

In Viet-Nam op d.e Bassac rivier houdt een Amerikaanse patrouilleboot één van d.e

vele woon-vrachtboten aan. Aan boord. bevind-en zich acht personenrvrouwen èn kin-
ileren meegerekeno.. Een jongeman word.t er af gehaald- want hij had. geen l;D,;l-card.,
geen Draft-card., zel-f s niet één rotpapiertje, waaruit kon blijken dat hi.l I1ef was
vooï Amerikanen. Tegen d.e A. P. -versl-aggeveï d.ie d.it lnci-d.ent meemaakte zeí een
Amerikaan: als d.ie knaap geen geluk heeft word.t d-ie morgenochtend d-ood.geschoten.
Wat of wie d.at geluk bepaalt weten wij niet, maar het lijkt ons weI een gemst-
stel-Iend.e ged-achte voor d-e moed.ers in Amerika, d.at hlm zoons niet ttzomaartt d.od.en
in Viet-Nam" Immers, wat zol eï van onze vrije wereld. terbcht komen, ind.ien ie-
d.ereen zo maar zond.er papieren rondliep?

---+--:-
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IIECONOMItr , Y*E*E-TI- 4 RRING IS UW NAAM'I .

Als reactie op een artikel vaJl d-rs. Beishui z,er1, zond. één onzer kamerad-en
een ihgezonden stukje naar het dagblad. ItHet Farooft'. In ons oktobernummer hebben
wij bed.oeld stukje opgenomen. Het Parool- heeft het stukje nj-et opgenomen d-och via
d.at blad ontving oftze kameraad. van d.rs. Beishuizen d.e volgend.e brief :

Geachte heer. c..
Met belangstelling nam ik kennis van Uw schrijven over d.e reclame. De

Maar Meneer-red-actíe achtte 'd.i't te lang vooï opname en vreeFde, d-at bii . inkor-
ting 'd-e strekking van Uw betoog' verl-oren zou gaan, Vand-aar d-at ik u langs d.eze

vreg var. antwoord- d.ien.
De oud-e Pierson heeft er denk ik d.itmaal weinj-g mee te maken. Er is, ik

herhaal hetr'geen twijfel over mogelijk, d-at d-e reclame ertoe heeft bijgedragen -
en ztj d.oet d.at nog steeds een massamarkt te oeëren. voor allerlei goed.eren, d.1e

vïoeger ambachtelijkr idus op kleine schaal werd.en geproduceerd ) maar nu in stro-
men uit d.e machines roll.en. Zoals ik iemand- eens heb horen uitd.nikkeng zond.eï d.e

reclame zoa er ergens ' aayl d.e Amsterdamse goud.kust één ri jke dame met een koel-
kast en in een dure wijk bij Rotterd-am één mil-jonair met een stofzuig:er wonen.
Dat is wat overd.reveh §ezegd., maar het is in d-e kern juist. Wat u bed.oelt met de
omkeri-ng van het verband. massaconsumptie-massaprod.uctie is mii niet duid-elijk,
everrmj-n als het vraagteken, dat u plaatst bij d-e inhoud. varr d.eze begrippen. Daar
zí jn de economen het n. f . wel over eens ( it< wi3s in dit verband- op d.e veel ge-
bruikte tri t s : stukprod.uc ti e- seri eprod.uc ti e-massaprod.uc tie ) .

Met Uw stel1ing, d.at d-e afzetvergroting d.ie d.e recLane bewerkstelligt (U

geeft hier toe d.at ztJ d.Íe invloed. heeft) altijd. gaat ten koste va^n de omzet va^n

een and.er kan ik mij tot op zekere hoogte verenigen, vooral als U d.at categori--
,sche ',altijdr zoir vervangen door een wat voorzichtiger aand.uid.ing. Soms komt eï
n. 1. een prod.ucent met iets geheel nieuws op d.e markt.Dafl zt)n er nog geen con-
currenten van wie hij een stukje marktaand.eel afsnoept, lviaar dat een d-eel- van d-e

reclameko sten in d.ie ztn maatschappeli jk verspild. i s , dat he t aI1een leid.t tot
eeï1 verplaàtsing van de vïaag van het ene naar het andere merk, ben il< met U

èens; '

AIs d.r. De Galan ztch nu eens tot d.ie strijd-reclame beperkt had. - en ni-et
! de reclamet af s verschi jnsel ,ond-er d.e toep genomen had - was i-k ,waarqchijnli jk
niet 1n d.e pen geklommen; Maar hoe d-it ook zLJs niemand. kan exact aangeven hoe
groot d.ie" verspilling nu precie,s is en er bli jf t in elk geva.l een . strÈ rnuttig
rendementrover. '

Ook daarom kan ik uw volgend-e ste1ling, ír.1" d.at recla;ne aIleen maar. leid.t
tot timproductieve consumptiet (troort u hetT Pierson?), niet deJen" Bovend.ien
heb ik met het werkgelegenheidsargument niet gedoeld. op d.e arbeid-, het kantoor-
gebouw, het tekenpapier en d-e postzegels, d.ie ten behoeVe,vào d.e reclarne word.en

'geconsumeerdt ,maar op d-e vraag- en d.aard.oor werkgelegenheid. scheppende fimctie
van d.e reclame. Geen ond-ernemer zal het met u eens zljn, dat z,:-Jn recla.rneuitga-
ven in ,mind-ering komen op het werkzame kapitaal van zr in ond-erneming" De recla-
mekosterr voïmen integend.eeL een integrerend. Bestand.deel van z4n prod.uctiekosten.

In d.e hoop u met het bovenstaand-e tot een enigszins and.er inzicht te heb-
ben gebracht, teken ik,

hoogachtend.; 
,

-. Drso J. BeishuizaYt,
. , Econ o coïnmentator .

o

Hierop deed onze kameraad. d-rs. Beishuizen het volgend-e antwoord- toekomen:

Geachte heer Bei shui zerL,

U moet mijn formul-eringen niet wijzigen, want dan is het geen wonder dat ik
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onzin schrijf. Ik heb niet geschreven dat dè reclame alleen ma.arc leid.t tot im-
procluctieve consuraptie, recla,me § irnproductieve consr:mptie ' omd.at de reclame
als zod.anig gpèn menselijke behoefte bevred.igt en ook niet dient tot herstel vala

d.e slijtage d.ie het produatie-apparaat 8€durende het productieproce§ ond-ergaat.
De behoeftebèviedigÍng is in d.e eersté plaats herstel van de spieren en zenuwen

d1e gedurenoe oe arDer-o aa,n vermogen hebben ingeboet.l) Het productie-appa.raat
is dus tëvens, moet dlt 

-zi]n 
l een apparaat van reprod.uctie. Nu de me,rkt !

, Bij het öp de markt verschijnen vaJI 6en geheel nieuw, nooit-Sezien artikel
zourlen er geen coneurrenten zijn van Ltiè het een stukie "markt-aand.eelri - eigen-
aarclig woord. - af kan snoepen? ! Maar mèneer... is het u d.an. niet bekend dat efk
artikel, nieurd of oud, zodJa het op de msrkt verschiint' met allè en e1k aJldol
artike].de 'strijd aanbindt om het geld te bemachtigen, dat zich in Ae za]<ken vaÍI
d.e ad§piïant-koper : bevindt?

trlanneer i.k zeg, dat de reclame iets @grhg!g$!g! r een grotere omzët bij-
voorbèeld, dan heb ik é6n bijzond.er geval op het ooSr maar d.eze grotere omzet
gaat tefl koste vs:r d.e omzetien va.n aÍjdete verkoperà, zodat all-in-aIL de oàzet
niets grotei wordt, Víat yoor bedragen er ook ir,a.n reclafle worden besteed., ile. gel-
den der kopers ve:meerd.eren d.aard.oor niet. Zij moeten met hetzeLfdg ge1d. een
door d.e ,"ól-a.rle duurder :)rtikel kopen. 2) ïndien een fabrikant een artikel op ale

markt brengt dat bijv. een guld.en moet kosten en door de recLa,me met 10 cent 1n
piijs verhoogd. noet'worden, dan moge g!;ig omzet daardoor stiig€n, doch over het
algemeen daalt de oÍIzet, vra:rt zoals gezegdr d.e geld.som vaf,1 d.e kopers velmeerdert
deard.oor niet. Door d.e oogverblind end.e recla,me wordt er vooi één artikèf meer
$fa- aa"r de maikt oàttrokken-dan daarvó6r, Voor dàrrest veraÍrd.àrt er niets.
Begrijp me goed, meneer Beishuizen. Er ku.nnen zi-ch op de markt of ih de produe-
tie a^nd.ere verschj-jnselen voord.oen die de nadelen van de recla.me (ioorkrui s èn en
zelfs opheffen, naar dit ligt bui ten ons onden^rerp. Het gaat hier om de recla.me.
Ik bed.enk nu, meneer Seishuizen, dat nu i-k naar een ander onderwerp overga, het
begrip "improductieve consunptie" in uvr hoofd. een geheel and.ere inhoud. moet
hebben dan in het Í[jne " Bij mij ziet het er Zó ult:

E1k productie-proces moet beg:innèn met de aankoop van d.ri-e dingen, te weten:
grond.stoffen, werktu-igen (machines) en arbeidskracht. AIle drie worden ze in het
produceren verbruikt, geconsrmeerd, echter, om weer te vèrschijnen aIs het product
van het proces, naar in een aÍId.ere vorÍr, i-n de vo:m vaf,l een product, dat een
nenselijke behoefte direct of indirèct bevredigt. 0f d.eze behoefte voortkomt uit

,d.e,na.ag of ult de mensetijke geest maakt:geen versdhil uit. iitat óók geprod.ueeerd
moët rtÍorden zijn proàucten d.ie d.e versleten machines en verbruikte grondstoffen
tervangen. Ons produètie- systeem is dus tevensl moet dus tevens zi,.jn: een systeen
van iepioaluctle, E1ke. productie die. niet te zelfder tijd is reproduötie! is
íiets meer d.an vernietiging; improductieve consr:mptie. En da€.Iond ör vallen: <tre

recIa.me, het militaire apparaat en groenten d.i-e moeten word.en doorgedraaid. ''Let
nu wel, neneer Beishuizen, d.at het hier niet ga,at om een zed.elijk oordeel, Voor
degenenr'd.:ie het miLj-talrisme verwerlen is het bovenstaande even waar als voor de
voo-rstanders.

- Voordat ik er Íiu toe overga, mj-jn menlng te zeg'g€n ontrent productièvomen,
zou ik eerst gaarne uw antwbord op het bovdnstaendë ontvangen. Ivi.Í. Leent dit
oncie'rÈerp zich uitstekend tot een afzond.erlijke beharid.eling.

1) Bi j het herstel van d.e arbeiclskracht mobt men rekeni.ng hor:.d.en met d.e lust en
d.e afkeer van. d-e arbeid. , Zo verschijnen sport, muziek, vacantie, zëkerheid.
varr inkomsten als prod.uctieve factoren. Wat d.aaraan word-t be steed. is prod.uc-
tief besteed- en word.t prod-uctief geconsumeeïd..

2) NaturÈlijk kr-lrr:nen d-e recl-amekosten ook d-oor
taai- word.eh verkregen.

verlaging van het werkzafre kapil

iilet welgemeend.e' gro eten 1
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ONTt,ffi STERING VAN EEN SPROOKJTE .

De ontluistering van het koni.nklijk sprookje gaat gestaag zrJn gang, Be1angri.lker
nog d.an rqokbom en demonstratie vind-en L,ij het feit, d.at d.ie ontluistering is
d.oorged-ïongen in ons hoogste bestuurskollege, het parlement. In alle lagen der
bevolking word.t getwijfeJd- aan de heilige onaantastbaarheid. van ons koninklijk
huisir Het bontst van aI maakt het wel d.e burgerneester van ons deftige Heemsted.e,
d.ie uitriep z ze moeten van mi jn koninkli jk hui-s afbli jven" Dië burgemeester
luistert naar d.e il-l ustere naam van R.id.der , van Rappart. Jui st, hU behoort tot
d.ie famiLie die zo prat gaat op Lraar vele bastaard.s en lsraarschi jnli jk med-e d.aar-
d.oor een pani-sche angst tentoonspreid.t bij het aanschouwen van d.e coïtus , zoals
d.ie d.oor sommige kunstenaars word-t uitgebeeld-. Onze roetzak-rid.d.er had blijkbaar
geen d-irekt republikeins kontakt met l-ed-en van het koninklijk huis op het oogr
maar zijn uitroep hield. verband- met zijn weigering aan Sieto Hoving in Heemsted.e op
te treden met het kabaret Tingeltangel, Want Hoving maakt geregeld" grapjes over
het oranje huj-s. En d.at kan natuurli jk niet. Want toen zt jn broertje, juist, d.at
is die and-ere bastaard.enkweker uit Gorkum, in het huwelijk trad., was Juliana ook
op d.e bruil-oft en toen hebben ze samen een toneel-stukkie opgevoerd- en het was
best gezelli-g. En d.e provo's in Rijnsaterwou hebben luizen en het oranjehuis is
d.e red.d-ing van. ons land- enne.. .. . ... zo babbelt onze roetkaprid.d.er twee kolommen
d.oor.
Tevergeefs zochten wij naar een uiteenzetting omtrent de aard- van het d-estijds op-
gevoerd.e toneelstukkie . Zou b,et lrviesrr 

, of TRES chique geweest zqn? Helaas ztjn wé

]IERANtr^iOORDIi\TG YAN,DE V00R I'DAAD EN GEDACI{TE''

BITINENGEKOJ\MN GELDU-, ]JKE B] JDRAGEII

{e kwartaal 1966 .

J.A.A. te A. f' 15.-; B.v.Br'te iui..f 9r25; C"B. te A. f 11 ,5O; J.B. te D,H. f 2r5O;
G.d.eJ. te R. f 5.-; J"I(. te E. f 10.-1 P'.I{. te R. Í 1,751 f.K.,.te B. f . ll0.-i
J.M" te A. f 21 .-; Th. ivi. te B. Í 21 ,-; I{"N, te B. f 10.-; M.R" te B. Í 1r50;
A.v.V. te D.H. f 21 ,- i R.!v. te À. f 11 ,501 C. v'í. te R. / 2.-1 Overschot inzame-.
ling oB vergad.ering te Rotterd-am f 1 ,25. To taaL f . 194,25. TotaaI in 1966
f . 91r,BO.
A1l-e gevers hartelijk dank. tt Is prettig op je lezers te kiirrren rekenen, zoals
onze lezers eï op kr:rrnen rekenen trouw elke maand- hun rrDaàd- en Ged-achtèrr te
ontvangen. Er n-Jn echter nog enkele l-ezers, van wie wi j geen bi jd.rage vooï
1966 mochten ontvangen. Wij verzekeren hen, dat het geven van flinhe bijd.ragen
nod-ig is, teneind"e d.e,voortzetting: van onze publicatles mogelijk te maken.'
Wie werkelijk geïnteresseerd- is in d-e zelfstand.ige strijd- van d.e arbej-d.ers-
klasse, tahne d.an ook niet met het geven van sterm aan hen, d-ie behoefte gevoe-
len tot ged-achtenwÍsseling en publicatie oveï d-e met d.eze strijd. samenhangend.e
problcnen.

EEN NIEIIIIE BROCI{UiE. "Daad. en Ged-achte" heeft een vroegeïe publicatie van Anton
Pannekoek uitgegeven als brochure, n.1. 'IETHIEK EN SCCIALISME" , Prijs franco peï
post 1 gu1d.en. Bestelt nog hed.en d-eze belangijke brochure.


