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VOOR SOCIAAL BELEID GEEN RUIIYI TE

nEconomische doeleinden zijn belangrUker in deze maatschappij dan ffi€hsB-
lijker sociale doeleinden. Het doel van de onderneming is zo rendabel en ef-
f iciËjnt mogelijk produkten maken en diensten verlenen. Sociale doelstellin-
gen op zichzelf bestaan niet. Het sociale beleid is er op gericht te hel-
pen bij het realÍseren van lagere kosten, hogere rrrinst en continuïteit. De
ondeneming is menselijk omdat het e c o n o m i s c h niet verantrrloorà
is onmenselijk te zijn. Echt sociaal beleid houdt zich bezig met alle proble-
men rondom mens en arbeid om een zo menselijk mogelijke positie van de arbei-
der te bereiken en een bijdrage te leveren aan de socj.ale en culturele ont-
trtikkeiing van de samenleving . Voor een dergel ijk sociaal beleid niet af ge-
leid van andere gezieht,spunten in de organisatie is in onze kapitalisti-
sche samenleving gé6n ruimte. tr :

Het bovenstaande heeft drs. J. Neervens gezegdin Ben inleidÍng op eFn
studiedag van kaderleden van de Industriebond N.V.V. uit het district Gel-
derland. 0nder zijn gehoor bevonden zich zorr,rel bondsvoorzitter Arie Groene-
vel-t a1s personBelsdirecteur D. Sorgdrager van ENKA-Glanzstoff. i

Tegen het, betoog van drs. Neervens kon natuurlijk niet veel urorden in-
gebraeht . Er konl alleen rrlat uit trrorden geconcludeerd. Dit namelrjk, dat ie-
der verzet van de arbeiders tegen hun rr.rerksituatie en tegen het loorisyq-
teem uraaraan ze onderuJorpen zrjn, hen vroeg of laat in conf lict brengt met
de kapitalistische maatschappij in haar geheel. lvlaar die conclusie trokken
natuurlijk noch de heer Sorgdrager, noch de heer Groenevelt. De laatste be-
toogde, dat een veranttuoord sociaal beleid trniet uordt afgedurongen dopr
deelneming aan de macht, maar door controlerr.

UJij ontlenen dit allemaaL aan een verslag in IJIK, het orgaan van de In-
dustriebond (nummer van 20 februari 1974). Uit het verslag blijkt niet, urat
de heer Groenevelt nu eigenlijk met tteen verantuoord sociaal beleidrr bedoeL-
de. BedocLde hij er het sociaal beleid mee, dat Neervens even tevoren rfon-
mogelrjk" had genoemd? 0f bedoelde hU er het sociaal beleid mee, dat de on-
dernemi-ng alureer volgens dezelf de drs. Neervens voert om de produktivl-
teit op te voeren en hogere uinsten te bereiken?

A1s hij het eerste bedoelde, het échte, maar in het kapitalisme onmoge-
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lijke sociale beleid, dan is het duidelijk, dat dit alleen maar kan uorden
afgedruongeo r doordat de arbeiders de macht veroveren en dan is het even
duidel'rjkrdateen controleopde kapÍtalistische onderneming (zonder machts-
veroverj.ng door de arbeiders, ulant als die er zou zijn zouden de onderne-
mers er n i e t meer zijn en dus ook niet gecontroleerd behoeven te uror-
den ) op zijn best een doek je voor het bloeden, meer uraarschijnlijk echter een
blinddoek is.

Bedoelde Groenevelt echter niet het écht,e sociaLe beleid, maar het so-
ciale beleid, zoals de onderneming dat voert teruille van zrjn eigen ondep-
nemingsbelang, dan rijst de vraag u,aarom een controle nodig is. Schrijf t hpt
belang van het bedrijf een dergelijk sociaal beleid dan tóch niet gebiedend
voor?

Groenevelt zeí in diezelf de kaderbijeenkomst ook: ItlLJachten op de idea-
1e maatschappij is zinloos 3 die moet uorden opgebouu.rd ! tr In tegenstelling
met Groenevelt geloven uij in het geheel niet aan een ideale maatschappij.
ttJij zijn er slechts van overtuigd, dat een óndere maatschappij dan de huidige
het gevolg zal zijn van de dagelijkse klassestrijd van de arbeÍders.

Groenevelt uil geen klassenstrijd. Hij rrril kennelïjk treen ideale maat-
schappij opbouuienrt. En dat dan blijkbaar samen met een ENKA-directeur. Dat
is niet slechts idealistisch, dat is doodgeuroon naief. En aIs Groenevelt
zou trlillen beueren, dat uij hem een dergelijke bedoeling ten onrechte in de
schoenen schuiven, dan stellen urij hem de vraag: uat deed dan die Sorgdra-
gerr die ook nog lustig meediscussieerde, daar in die kaderbijeenkomst?

IINIET OIYI DE POLITIEK dense havenarbeider een jonge Trotz-
kist, die hem met gezrrrets over rrde

revolutj-etr last,ig viel, toe, dat hij
en z rjn soortgenoten hem (0" haven-
arbeider ) ttdoodziek maaktenrt en dat
hij niet stond te posten omdat hij
trrevolutie ulilde makentr, maar om-
dat hij klassenstrijd voerde.

Enige trjd geleden heef t zich tij-
dens de jongste mijnuerkersstaking
die geschiedenis herhaald. Bij de
postende mijnuerkers bU de Batter-
sea-cenLrale kuam een TrotzkistÍ-
sche groep rrrevolutionaireI pam-
fletten uitdelen. De stakingspos-
ten toonden zi-ch in het ideologi-
sche voer niet in het minst geïn-
teresseerd.

ftNiets mee te makenrr, snauude
een van hen de ïrotzkisten toe. rrlJe

staken niet om de politiek r uB sta-
ken om de centenrr. De brave Trotz-
kisten hadden nog alsmaar niet be-
grepen, dat juist een dergelijke
strijd om de centen, de strijd is,

ÍVIAAR OiÏ DE CENTENII

líe hebben er vaak genoBg op ge-
uJezen, dat de strijd van de arbei-
ders iets geheel anders is, dan de
politieke idealisten denken. Niet
terulille van bepaalde politieke op-
vattingen of idealen gaan arbeiders
in strijd, maar rop grond van hun
klassepositie. Géén politiek doel
streven zii iàr doch de materiijle
verbetering van hun positie. Het is
de veruJisseling van deze klassen-
stri.id met hun eigen politieke ac-
tig, uJaardoor tal van voorhoede-
groepen bij st,rijdende arbeiders hoe
langer hoe meer hun neus -stoten.
[Jant hoe langer hoe minder laten
strijdende arbeiders, geleid door
een trefzeker klasseinstinct, zich
door politieke Ieuzen of manoeuvres
af leiden of van de r,lUs brengen.
i- Trrlee jaar geleden beet een Lon-
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arbeiders zétf

UJAT UJIL DAT NU E I G E N L IJ K ZEGGEN:

EEN II C O N F L I DT5 TR A TE G I E II ?

Begin maart heeft de voorzitter van het, Nederlands Katholiek Vakver-
bond (tttXV) in Enschede een rede uitgesproken over het onderLrerp rtConflict
en harmonie in de praktijk van de vakber'Jegingtt. De meest opmerkeltjke, door
diverse kranten geciteerde, passage daarin uras deze, dat er bij de vakbeuJe-
ging sprake is van rreen verschuivin-o naar de confllic'Lstrategierr. Niet min-
der opmerkelijk dan de uitspraak zeLf , uras de uijze uiaarop een kort verslag
van zrjn t,oespraak door de kranten uerd ttgekopLtt. In ttilet Parooltr las men:
illí. Spit (tUt<V): rstrategie bonden meer op conflict gerichtt, in de trNieuu.te

Rotterdamse Cour ant/Handelsbladfr daarentegen: ttspit: strategie vakbeueging
schuif t naar conf lictmodelrr. Naar onze overtuiging stemt de kop in trHet Pa-
roolrt overeen met datgene urat de heer Spit gehoopt heeft, dat men uit zijn
uroorden zou uillen distilleren, maar beanturoordt de kop in de NRC meer aan
datgene, uat de heer Spit aan ziin hoorders heef t ulillen overbrengen en aan
de urerkelijke inhoud van uat hij heeflL gezegd.

Dat lijkt uitermate tegenstrijdig. Bedoelen ',rij uerkelijk, dat de heer
Spit tot degenen die naar hem luisterden iets anders heeft uiIlen zeg-qen
dan hij door het krantenpubliek graag uit zijn uoorden gelezen uilde hebben?
Dat bedoelen uij inderdaad! En dat is bepaald minder zonderlÍng dan het op
het eerste gezicht schijnt, uranneer men zich er rekenschap van geef t voor
urat voor soort van publiek de heer Spit zUn rede uitsprak. Hij bevond zich
namelijk in een der gebouuien van de ïuentse Technische Hogeschool en zii die
naar hem luisterden r'Jaren hoogleraren, maaD meerendeels studenten van deze
h o g e r e onderulïjsinrichtÍng. De laatsten ontvangen daar, zoals bekend
mag ulorden verondersteld, géén technische opleiding, die hen uJanneer de-
ze eenmaal voltooid is tot geschoolde arbeiders st,empelt, zoals dat bij
lagere technischp scholen het geval is. De heer Spit voerde het ulourd in
een gezelschap, dat noch uit de arbeiderskl-asse af komstig uJas, noch ooÍt
tot de arbeidersklasse zaL gaan behorEr-ro Zijn gehoor bestond uit de mana-
gers van morgen, die, uianneer zij eenmaal als managers in het produktiepro-
ces zullen zijn opgenomen, in die kualiteit met de vakberrleging te maken zul-
1en krUgen.0nder het krantenlezend publiek daarentegen bevindt zich in het
algemeen een groot percentage arbeiders. ïn het algemeen zeggen uJij. Het is
uJaar voor kranten als trHet Parooltt of trHet Nieuus van de Dagtt die ook in
arbeidersbuurten soms huis aan huis r,rorden gelezèr1 o Het is niet uJaar voor
een blad a1s de NRC/Hande1sb1ad, dat onder zijn lezers nauurelijks arbeiders
heeft, maar een groter percentage managers en ondernemers dan ulelke andere
Nederlandse krant ook. TeEen die achtergrond achten urij het (subtiele, maar
1n onze ogen hoogst bel-angrijke) verschil tussen de ttkop'r in de NRC en die
in ilHet Parooltr bijvoorbeeLd zeet opmerkelijk.

Is het onze bedoeling er op t,e rrrijzen, dat de heer Spit een rede heef t
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gehouden, die voor trr,reeër1ei uitleg vatbaar uas? Het antuloord op die vraag
j-s niet zo gemakkelijk te geven. De rede van de heer Spit uas uiteraard op
tuee manieren uit te leggen, zoals a1le dingen in de samenleving op tuee
manieren kunnen ulorden uitgelegd. Het ontstaan van de kapitaalulinst rr.rordt
door de arbeiders anders uitgelegd dan door de geleerde economen van het
ondernemerdom; utlat door parlementsleden als de democratie uordt aangeduid,
noemen de arbeiders de politieke macht van de heersende klasse; uJat scherp-
zinnige juristen als de rechten van de mens definiëren, beschouuen de ar-
beiders a1s de recht,en van de bourgeoisie. Dat het jaarverslag van Philips
(rrrinststijqing van Í . 899 miI joen ) door de aandeelhouders met 6ndere ogBn
rrlordt gelezen dan door de arbeiders (.f gezi-en van het f eit, dat de laat-
sten er natuurlijk al-1een via de krant kennis van nemen !) is een vanzelf -
sprekendheid, uJaarop nauu,elijks behoeft te uorden geuJezEr.. Vanzelfsprekend
is het ook, dat stakende arbeiders over een onderkruiper anders denken dan
een fabrieksdirecteur of een commissaris van politi-e. Dat de toekomstige
managers in de aula van de Trrrentse ïl-l de uloorden van de heer Spit 6nders
verstaan dan de bij zi.jn centrale of bij andere centrales aangesloten arbei-
ders of door ongeorganiseerde arbeiders is derhalve nauurelijks het vermel-
den uaard. Het is ons om iets anders te doen.

LJaar het ons om gaat is niet, dat de heer Spit iets heeft gezegd, dat
de technische studenten in Enschede en de arbeiders in het land verschil-
lend interpreteren. tdaar urij nadrukkel ijk op trrillen ulijzen is, dat zrjn posi-
tie a1s topf unctionaris in de vakberueging het meebracht, dat hij iets moest
zeggen, dat er op qericht ruas, dat de ene categorie het anders zou opvatten
dan de andere. A1s vakbondsbestuurder zag zich de heer SpÍt genoodzaakt om

zijn uloorden z6 te kiezen, dat de toekomstige managers zouden begrrjpen, dat
hij, sprekende over rtconflict en harmonieff , 66X met de term Itconflicttt toch
in u,ezen rrharmoniett bedoelde, de arbeiders daarentegen zich gemakkelijk zau-
den kunnen blindstaren op het uoord rtconflictrr en derrharrnonierrals iets
trvan gisterenrr zouden kunnen opvatten.

lJie hieruit af zou leiden, dat urij de heer Spit eEVan beschuldigen met
een dubbele tong te hebben gesproken, vergist zich. Niet met dubbele tong
sprak hij, maar met de tong van de vakbeuJeging, die nu eenmaal de dubbeLe
eigenschap heeft een frverenigingtt van arbeiders en tegelijkertijd een organi-
satie van de burgerlijke maatschappij te zijn, die als zodanig de belangen
van het kapitaal dient onder de schijn van de belangen van de arbeiders te
dienen, omdat zij alleen zolang zij deze schijn in stand ueet te houden de ka-
pitaalsbelangen fienen kón. De vakbeureging, zeggen urj, dient het kapitaal
en uij voegen daaraan toe, dat zij het kapitaal het beste dient, indien zii
er in slaagt (t*genover de arbeiders) de schijnteurekken van het tegendeel.
Het is in dit Iicht, dat men de Enschedese rede van de heer Spit te beoor-
delen heeft.

Niets zou verkeerder zijn dan uit de uroorden van de NKV-voorzitter te
distilleren, dat de vakberr,leging na tient,allen van jaren van innige klassen-
samenLderking met het ondernemerdom, zo langz amerhand de strijdbijl ureer eens
zou uillen opgraven. De vakbeueging kón dat niet, eens, zelfs als zi: het
zou uilIen. A1s verkoopcentrale van de uraar arbeidskracht vormt de klassen-
samenuJerking met het ondernemerdom en de regering haar vezenlijke taak. En
omdat zii krachtens haar functie de strÍjdbijl niet kón opgraven, r,ri1 zij het
ook niet, omdat het met het irrillen nu eenmaal z6 gesteld is, dat dit door
het kunnen aan banden uordt gelegd, die ook iranneer zij niet a1s knellend,
ja zelfs u,anneer zi: in het geheel niet ervaren uorden, niettemin tóch aan-
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lrJBzig zijn. Een vakbondsbsstuurdea, die in alle ernst zou menen, dat hij de
rrvrije keuz€rr heBft tussen een rrradicalerr en een rrgematigdert atrategie, is
er zich niBt van beurust hoezeer zijn aventuele keuze voor Ben itradicalerr po-
lLtiek door d6 [rezBnlUke belangen van zijn organisaÈie is bepaald, dus aIIes-
bshalve zo rrvrijrr is aIs hij zich voorstslt. U,at zich in zijn b6u,ustzUn aIs een
keuze voor een radicaaL beleid vóórdoet, ia in uerkel[kheid de uit de orga-
nlsatiebelangen voortspruit6nde gebisdende noodzakelijkhsid tot een v6rster-
king van de radicale schijn, die verre van hBt tegBndeal dsr gematigdhBid
te uezen, daarvan slechts de aanvulling, het complElment vormt. Niet voor
het conflict kiest dÉDhalve de uakbeureging, dat de tegenstelling tot de
harmonie vormt, nee zij kiest - en moet kiezen - voor d6 schijn van het con-
fIict, voor die aoort harmonie, diB niBC hBt haDmonie-model hBelt, maar
het conflict-modsl zonder echter daarmee op te houden harmonÍe te z'rjn.

Zoals ul ij aI zsiden: dè uit het uezen van de vakbeu,eqing zelf voort-
spruitende onvrijheid van ds keuze komt de vakbondsbestuurders zell niet a}-
tijd tot beuustzijn, hetgeen uoor een goede vervuLling van hun taak en func-
tie ook volstrekt niet nodig is. Nog vBeI minder uíteraard ls dat het ge-
va1 bij de vakbondsleden, aanqezien de schijn nu eenmaal juist de bedoeling
heeft, dat zij door de arbeiders voor de uierkelijkhei.d gehouden ulordt. Hoe
meer dat het geval is Bn hoe mear ook de bestuurders zéLf mat een verkeerd
beuustzijn urerkBn, des te meer bestaat de kans, dat het aan de vakbaureging
eigen schijnradicalisme in eBn uerkelijk radiealisme (van de vakbondsleden)
omslaat. In dat geval uJordt hBt bBstaan van ds vakbBUBging aIs zodanig be-
dreigd, moeten de bestuurders haastig retireren en ontstaat er een con-
flict àussen leden en bestuuDders. De ganq van zaken binnBn de Industrie-
bond NVV in Velsen-Noord en in IJmuidan is sr Ben sprekend voorbeeld van.

lri s hBbben hier niet hBÈ oog op het kleine conflict tussen de Indus-
triebond en de 2.9. 

-qroep-Bunte, 
dat in de kranten gg! is uitgemeten,

maar op het g3g!g (rrrant veel diepere Bn fundamenteter) conflict tussen de
Industriebond en het stakinqskader uit het voorjaar van 19?3, dat in de
kranten in het geheel Oèet en uitsluitend in het uleekblad rrVrij Nederlandrr
é6n keer is aangero erclT7odra het schijnradicaliame, doordat de arbeiders
in beuJeging komen, tot iets andeDs voert dan ujaarvoor het bedoeld is, is
het hommeles binnen da vakbeueging. lïaar dat j.s eBn gevaar uJaaraan dB vak-
beuteging niet ontkomen kan. UJant urelisuaar heeft het conllict-model dat zij
hanteert met tt échte conflict net zo ueinig tB maken, als modelvliegtuig-
bouu mst 6chte vliegtuigbouLr tB maken hssft, uBlisuaar gaat het in beide
qsvallen om een ppóI, maar het is een spel , dat de vakbeuoging spelen moet.

Dat het inderdaad om een spB] gaat, om een conflict-mode1 (zoals de
NRC/Handelsblad terseht concludeerdè), om niet mear dan een ttstrategietr,
die er uitsluitend op gericht is de lsden tevreden te stellen en tB behou-
den, maar er IEL op gexicht is, het ondernemerdom schade te berokkenBn,
dat komt uÍt de rede van Spit in Enschede ook duideluk tevoorschijn. Hij rrras
trlel genoodzaakt het tevoorschijn te 1aÈen komen, omdat hij tenslotte voor de
toekomstige managars sprak, ook a1 ]iBt hjj het dan ook u:eer niet zó duide-
lijk te voorschijn komen, dat de rrmytherr van de vakbond er onherEoepBlijk m€e
kon uorden verstoord.

rrEr is bij de vakbeueging een verschuiving naar de confllictstrategierr,
zei de h6er Spit. lYlaar hl liet sr in één adem op vo]gen, dat rrde oude pa-
tronen niet hBlemaal aan de kant uorden gezetri. rrDe vakbeulegingrr, aldug
de heer Spit, rruil nog steeds constructief mBBUerken aan de vorming van
het sociaal-economisch beleid. 0f dat zo blijf t, za1 afhangan van de bereid-
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heid bij uerkgevers en regering om meer fundamentele qelijkheid in de maat-
schappij na te strevBo. It

Hoe klinkt dat in de oren van de arbeiders? AIs een dreigement aan het
ondernemerdom. Hoe klinkt het in de oren van het ondernemerdom? A1s een
vetzekering, dat de oude (harmonie) patronen in ieder geval niet zui-1en
uorden losgel-aten !

rrlk v1-ndtt, aldus de heer Spitrtthet niet realistisch de conflictstra-
tegie zover op te voeren, tot het totale systeem in elkaar stort...rf Die
uoorden kunnen al-leen maar betekenen, dat 66t<. de heer Spit verduiveld goed
ueet, dat de strijd van de arbeiders naar de ondergang van het kapitalisme
voert en dat hij die strijd niet u.renst, Dat is voor iemand in zrjn positie
zeer begrijpelijk. De nadrukkelijke vetzekering daarvan kan geen andere bete-
kenis hebben dan de uerkelijke functÍe van de vakbeuleging nog eens nadrukke-
lijk te onderstrepen. [vlaar uat is de inhoud van zijn verklaring anders dan
deze, dat het confllict uraarmee gedreigd uordt geen rrrerkelijk, geen écht con-
flict is? De st,rategie, die de heer Spit ontuikkelt, is ni-et de strategie
van de strijd, maar die van het spi-egelgevecht.

ItJat daarachter steekt bleef in de rede van de heer Spit niet gans en
al verborgen. Hij betoogde: ItDe Nederlandse vakbeueging houdt zich ook be-
zig met sociale verzekering, vol-ksgezondheid, onderuijspolitiek en maat-
schappelijk ulelzijn. Die brede beinoeienis legt de strateqie van de beu:eging
aan banden. Communicatie en samenu,erking met anderen, kenmerken van een
harmonische strategie, zijn vooruaarden om blijvend invloed uit te oef enen.
fvlaar dit kan ook inkapseling en veri-ies van contact met de achterban bete-
kenen.ll

Verlies van contact met de achterbant Ziedaar rrrat door de heer Spit
gevreesd uordt. Ziedaar de aàp r die uit de Enschedese mouui komt, Dat is
het rrrat achter die hele zogenaamde conflict-strategie steekt, die niks met
de strategie van een conflict te maken heeft. Een streven naar meer funda-
mentele qelijkheid in de maatschappij? Quatsch ! De vakbetrreging veDstaat daar
een inkomensnivellering onder en doet net alsof het inkomen iets is, dat
los van de produktie staat. Zolang de arbeider gedrrrongen is zijn arbeids-
kracht, te verkopent zolang er meeruJaardeproduktie plaats heeft, zolang is
de inkomensgelijkheid een hersenschim. [Iaar opheffing van de meeruraardepro-
duktie, opheffing van de l-oonarbeid, daar streeft de vakbeueging niet naar.
Dat zou immers inderdaad de (ongeuJenste) ineenstorting van het systeem
zijn. ,lJaar komt de zogenaamde confllict-strategie uJaarvan de heer Spit de
mond vol heeft derhal-ve op neer? 0p een strategie, die er op uit is om het
conflict te vermijden, zouel het conflict met de 1eden, aLs het conflict
met het kapitaal. DaL is inderdaad voor de vakbeureging de geboden strate-
gie, de enige die de voorulaarden s chept, uJaarbinnen z1j kan f unctioneren.
En natuurlijk moet bij een dergelijke strategie verbazend goed uorden opge-
past, dat de zaken niet uit de hand 1open. "0p pijnlijke manier hebben r,iïj ge-
merktrr, aldus de heer Spit, rrdat een conflictstrategie zonder grondige
voorbereiding, zonder goed intern overleg en zonder duidelijke afspraken
niet met succes tot een einde is te brengen.

Dit kan al-1een maar a1s volgt vertaald uorden: rrt/at uij met conf liot-
strategie bedoel-en moet zo straf georganiseerd irlorden, dat er in geen ge-
va1 een ócht conf 1ict, uit voortkomtrr " LJat Spit bedoelt met het tot een goed
einde brengen van zorn strategie, is: een goed einde voor het kapitaal!
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0nder bovenstaande t,iteI verscheen er een beschourr.ring
in het Nijmeegs Universiteits BIad (tU. U. B, ) van 25 ja-
nuari 1974. Eén onzer medeulerkers reageerde daarop met
een kritiek, dat is geplaatst Ín het N.U.B. van 23 fe-
bruar j- j.1. tJe vinden de kritiek op bedoeld manif est
belangrijk genoeg om er ook onze lezers kennis van te
lat'en nemen ' 

Red. rrDaad en Gedachtert

o

lvlet ueruiondering héb i4t het '?Anarchistisch íïanifesttr in het rrN.U.B.rt
van 25 januari j.1. gelezen) een manifest afkomstig van de afdeling Nijme-
gen van de f ederat j.e van Vrije SociaListen. Het veruondering, niet omdat ik
ook maar enige sympathie zou hebben voor de KSB of de KEN 1), maar om be-
paalde uitlatingaD r die mij recht tegen de haren instrijken. 0p één van die
uitlatingen rr:i1 ik hier ingaan.

Het manifest valt de KSB aan, omdat die niet met sociaal-democrati-
sche groBpen ulil samenu,erken. Hiermee speelt zii rechts in de kaarL, zo zegt
het manif est, dat eveneens aan de KSB veruijt, dat zii bepaalde Ieuzen tegen
het kabinet-Den Uy1 hant,eert. Het manifest zeqL dan:

trDe KSB moet , v66t ze haar kreten lanceert, eerst eens uitleg-
gEfl r op grond van rrrelke analyse van de maatschappel ijke en histo-
rische uerkelijkheid zi: tot haar conclusies komt en uelke maat-
sehappelijke methode ze bij het analyseren gebruikt.rr
Een vraag die ueI terzake is, rriant ik ben het volledig met het, mani-

fest eens, dat de KSB slechts kreten lanceert. fk ben het echter niet met
het manifest eens, dat de socj-aaI-democratie géén rechtse organisatie zou
zrin en vraag op mijn beurt aan de Nijmeegse libertairen 3 op grond van uelke
analyse van de maatschappelijke en historische urerkelijkheid komen .iuIlie tot
de conclusie, dat de sociaal-democratie een linkse stroming is en rrlelke
uetenschaPpelijke methode gebruj.ken jul1ie bij het analyseren?

lrJanneer je uitgaat van de historische en maatschappelijke uerkelijkheid,
dan moet je oordoel dus daarop gebaseerd zijn.0m dus de sociaal-democratie
te beoordelen zullen ue moeten nagaan, hoe zii in de loop der jaren heeft
oehandeld. UJe kunnen natuurlijk nie'u af gaan op rrlat zij van zichzelf beureert.
In ons particuliere leven beoordelen ure anderen ook niet naar hetgeen ze
van zichzelf beueren, maar laten ure ons oordeel afhangen van hun handelin-
9en. En uJaarom zouden u,e bij het beoordelen van ideologische groeperi.ngen
en partijen deze methode niet hanteren?

ttJeInu, laten ule ons nu dan eens verdiepen in het handelen der sociaal-
democratie. Reeds op het eerste congres van de Tueede Internationale (dus
het congres van de internationale soc j-aa1-democratie) in 1889 te Parijs, nam
het congres het standpunt in van de Iandsverdediging. rtDe nationale veilig-
heidrr moest ver-zekerd zijn. Doch reeds jaren daarvoor, in 1870, toen de

1) De KSB is de Kommunistische Studenten Bond,
de Kommunistische Eenheidsbeueging Nederland

deel uitmakend van de KEN,
, een maoïstische groep,



Frans-Ouitse oorlog uitbrak, zocht de ene vIBUgsl (onder Bebel an LiBb-
knecht) haar kracht in de Rijksdag door zich afzijdig te houden. De andere
vleugeI (de zogenaamde Laesallianen) schaarde zich echter geheel aan de zij-
de van het Duj.tse kapitaal en sprak zich uit vóór de oorlog tegen de I'erf-
vijandrr.In de oorlog van 1914-191A ginq dB sociaaL-democratie vooraan in de
oorlog sn het uas diezelfde sociaal-democratie, die het felst steIlíng nam
tegBnovsr de arbeiders toen die in opstand kuiamen. Het uJas dB sociaal-dB-
mocraat Noske, die verklaarde ueI rrde bloedhondrr te rri]1Bn zijn teganover
de opstandi-ge arbeiders. lLJas die sociaa.I-democratia ook niet vBrantuJoorde-
lijk voor de moord op Rosa Luxemburg en Kar] Liebknacht? Nog altijd zijn de
sociaaL-democraten in 0uitsland boos op Rosa Luxemburg, omdat zij die berrre-
ging eens rreen stinkend Iijkrt noemde. Het u:aren ook ds sociaal-democraten,
die in samenuJerking met de onafhankelijken, de bolsjerLiiki en da Reichsuehr
de Roer-opstand van maart/april 1g2l de nek omdraaiden. OuizBnden arb6j-ders
ujsrdBn er het slachtoffer van. Tekenend is uat dlezelfde sociaal-democra-
ten in juli 1932 ouer de Roer-opstand in een verkiezíngsmanifest schreven:
rrHerinnett urr, zo heet het daar:

I

IHerinnert u nog aan de tijcl van 12 jaar geleden. Toen rrlerd Se-
vering in dat donkere uur tot staatskommissaris van het Roerge-
bied benoemd, uJaar al-Les er CIp of er onder ging. [ïet ueergaloze
handigheid rrlerd hij meester in een situatle, die vele anderen
aIs verl-oren beschour,lden. Toentertijd uaren de grote heren van de
industrie voI beulondering en dankbaarheid voor Severing.rr
Jaue1, de grote heren der indust,rie uaren vo1 beu,ronderi-ng en dankbaar-

heid voor Carl Severing, urant hij had het Duitse kapital-isme van de onder-
gang gered en daarmee had de sociaal-democratie tevens het bed opgemaakt
voor het nationaal-socialisme.

Maart zulIen mijn Nijmeegse libertaire vrienden tegenuJerp€Dr uranneer uJij

tegen het Griekse koloneLsbeulind zijn en de sociaal--democraten ook, uaarom
zouden uie dan op zorn deel-gebied niet met hen samenrderken? Is de Nederland-
se sociaal-democratie zo tegen het Griekse kolonelsberrlind? ttJat doet, het ka-
binet-Den Uyl daar dan rrrel aan? En uraarom erkent dat kabinet niet Guinee-
Bissau? 0mdat a1 het Nato-gedoe toch eigenlijk veel belangrijker voor hen is
cian de moord op Griekse arbeiders, dan de moord op Afrikaanse onafhanke-
lijkheidstrijders door het Pcrtugese kolonialisme. En uJas het niet de soci-
aa1-democraat Ivo Samkalden, die a1s minister van justitie Portugese deser-
teurs uit,leveDde ean de Porbugese geheime politie? En moeten u,e met zulke
mensen optrekken tegen het Griekse koloneLsbeuind? Voorts mag het toch a1s
al.gemeen bekend uorden verondersteld, dat de Griekse koLonels aan het be-
uind zijn gekomen met mederr;erking van de Amerikaanse CIA. En uie betuigen
steeds de grootste aanhankelijkheid jegens de Verenigde Staten? Juist, de
sociaal-democraten.

Uok hier in Nederland hebben de sociaal-dernocraten hun geschiedenis
met bloed geschreven. Het ulas een sociaal--democratisch gemeentebestuur, dat
in Amsterdam tijdens het aardappeloproer in junl 1917 door politie en mili-
tairen op hongerende arbej-ders liet schieten. ilet uiaren ook d e sociaal-de-
mocraten, die in de jaren na de Tureede liJerel-doorlog de lonen door middel
van een loonstop laag hielden en zo de uinsten der -aroot-onderpemers veilig
stelden. Hebben zij niet mede de verantrrloordelijkheid op zich genomen voor
tr,ree politioneLe acties in Indonesié? Zijn z'rj niet mede verantuloordelijk voor
het platbranden van de kampongs en a1l-e andere misdaden, die daar zijn be-
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dr ev en?
D{t is de maatschappelijke en historj.sche r-,.rerkelijkheid uaarop ik mtjn

conclusies baseer Bn uaaraan mijn Nijmeegse libertaire vrienden volledig
voorbijgaan.

Als men dan toch al van trlinkctr enrtrechtstt ulil spreken, dan is alles
ulat streeflt naar eigen part,ijmacht rechts. LJie daar dus allemaal onder val-
1en mogen de Nijmeegse libertairen nu zeLf bepalen. [I aar é6n ding staat voor
mij rrlel vast : als de Griekse arbeid ers door middel van eigen zel.f standige
strijd het kolonelsberrrind aldaar zouden bedreigen, als daar ook maar enige
sprake zou zUn van eigen zelflstandige arbeidersmacht, dan zouden ze de so-
ciaal-democraten niet naast zÍch, maar aLs de felste bestrijders tecenover
zich vinden. En dit geldt natuurlijk voor a1le andere partijen, die a11emaal
st,reven naar eigen partijmacht en de zelfstandiqe arbeidersmacht dusrrleJ-
moeten zien aIs een bedreiging van hun partij.

De sociaal-democrat,ie is en uJas altijd een burgerlijke stroming, die
zich altijd een steunpilaar van de burger:1ijke, de kapitalistische maatschap-
pij heef t, betoond. Uele voorbeelden heb ik hier aangehaald om dat met f ei-
ten te staven. Deze voorbeelden zouden nog met veLe aan te vul-1en zijn. De

Nijmeegse libertairen moeten nu maar eens met voorbeelden en feiten komen,
die aantonen, dat de sociaal-democratie toch echt ul el een rrlinkserr beueging
is. Die aantonen, dat de sociaal-democratie op besLissende momenten we1
naast de arbeiders en beqenover_het kapitalisme stond. Het za1 ze niet Iuk-
ken.

J.[vl .

lYlannen en vrouulen die, kort of lang, door hun handelingen op het his-
torisch toneel de aandacht trekken, zijn bijna altijd de verpersoonli jkinq
van een bepaalde klasse of een sociale groep. Generaal Bonaparte, die de
legers der Franse revolutie aanvoerde, uJas zé1fs nog als keizer Napoleon
de representant van de aan de macht gekomen bourgeoisie, die niet slechts
op de slagvelden het feodale Europa met, de burgerlijke artillerie ten va1
bracht, maar dierbovendien de zegepraal van de derde stand deed vastleggen
in de naar hem genoemde rrretgeving. Hugo de Groot, het meest bekend doordat
hij in een boekenkist uit het slot Loevesteyn rrrist te ontsnappen, uJas toen
hU ztjn verhandelingen oveD het recht op buit en de vrije zee schreef , niets
anders dan de spreekbuis van de machtige kooplieden der Verenigde Neder-
landse Republiek. De 14e eeuuse kl-erk Philips van Leiden schreefl een fel1e
kritiek op het feodal-e ]eenstelsel- ten behoeve van de vroeg-burgerlijke Ka-
bel jauurse partij, die tegen de Hoekse edelen streed. De a1s voorloper van
de kerkhervorming te boek staande Thomas lvlLlnzer uras in de 16e eeuuJ de ver-
tegenuJoordiger van de onderdrukte boeren. Deze enkele voorbeeLden kunnen
met vele anderen uit a1le tijden en landen ulorden vermeerderd.

De man uJaaraan uri j hier aa.ndacht rrrii-1en schenken heef t géén geschrif -
ten nagelaten en zelf s geen eigendommen. Hij behoorde tot een klasse uJaar-
van de leden meestal het slachtoffer der zogenaamde geschiedenis zijn zon-
der dat zi: in de boeken u.rorden vermeld. Dat hij in de herinnering is blijven
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voortleven, dat zijn naam daarenboven tot een bepaald symbool is geuorden,
is het gevolg van een zéér special-e omstandigheid: hij uerd méér dan uie
anders depersonificatie van de proletarische krachtenen
tendenzen in de Spaanse revolutie, zoals een kleine anderhalve eeuur vóór
hem Grachus Babeuf de pessonificatie rrrerd van de proletarische tendenzen
in de grote Franse revolutie.U.lrjbedoelen: B u e n a v e n t u r a D u r-
ruti.

De aanleiding om over hem te schrijven j-s de recente verschijning van
tuee boeken, uraarvan er één in het bijzonder aan zijn persoon geurijd is, het
andere zijdelings op hem betrekking heef t, Het eerstbedoelde urerk rrlerd ge-
schreven door de Duitse auteur Hans [Iagnus Enzensberger en het beleefde
ook een Nederlandse vertaling. Het heet rrDe korte zomer van de anarchierf
en telt ruim 300 bladzijden. Het andere, veel kleiner van omuang en mBer
een boekje, is de Duitse vertaling van een aI in de 30-er jaren verschenen
geschrift van tuee Franse auteurs, het echtpaar André en Doris Prudhommeaux
over de volksbeuapening in het revolutionaire CataloniËi in 1936 en | 3? 1 ).
Beide uit,gaven houden uJij voor buitengeuioon belangrijk.

0m hun betekenis duidelijk t,e maken moeten uij, a.Lvorens op hun inhoud
nader in te gaan, er aan herinneren, dat de toepassing van het, gerrleld, uJaar-
van sprake is in een bepaal-de sociale omirenteling, ni-mmer een ulillekeurige
toepassing is. De vormen van het gerrreld hangen ten nauurste samen met de
maatschapprjvormen die cp elkaar botsen. De burgerlijke revolutie tegen de
feodaliteit of het absolutisme verschilt ook in dit opzicht hemelsbreed
van de proletarische revolutie tegen de burgerlijke samenleving. De burger-
lijke revolutie het 1Be eeuurse Frankrijk is het klassieke voorbeeld ont-
uikkelde de staande legers, bijeengehouden door de mÍlitaire disciplinerdie
op haar beurt uJeer de afspiegeling uJas van de burgerlijke orde in het alge-
meen. Die burqerlijke vorm van het, geueld is voor het proletarische verzet
tegen de bourgeoisie ten enenmale ongeschikt. Ten eerste omdat opstandige
arbeiders, zodra zij pogen de burgerlijke krijgskunst te beoef enen, aan den
lijve besoeuren, daL op dit terrein hun burgerlijke klassevijanden méér moge-
lUkheden bezttten en veruit superieur zijn. De tueede reden, uraarom de pro-
letarische strijd niet de burgerlijke geureldsvorm aan kan nemen is deze, dat
de burgerlijk-militaire discipline die er de vooruaarde van vormt r strijdig
is met het proletarische verzet zétf, dat er juist op gericht is de burger-
lijke discipline in het algemeen te doorbreken en op te hef f en.

lvlen 1ette, voor een goed begrÍ-p, op r.,lat er gebeurd is in de Russische
revolut,ie van 1911 . Dat uas een burgerlijke omurenteling, die tengevolge van
zeer bijzondere klassenverhoudingpflr niet door de Russische bourgeoisie,
maar door de Russische arbeiders en boeren uerd voltrokken. Toen die zich
verhieven tegen het Tsarismer schiepen zii de voor hun beider klassen typi-
sche vormen van geueld. ltJat men zich zag ontuikkelen iras de partisanenoor-
loq r uEarop de ruitte Russische generaals als Koltschak en Denikin géén pas-
send antuoord uisten " Naarmate echter het urezenlijk burgerlijk karakter der
Russische omuJenteling zich duidelijker aftekende uerd het ó6k hoe langer
hoe duidelijker, dat de partisanenoorlog als strijdvorm niet paste bU het, ka-

zomer van de anarchierr,
1973, 303 bJ-z., J 18r75.

des Volkes, Aufbau, 0rga-
im spanischen Btjrgerkrieg",
blz., Dl"i 5o-.

Hans [lagnus Enzensberger, ttDe korte
A.lJ. Bruna & Zoon, Utrecht/nnturerpen
A. und D. Prudhommeaux, ttBeuaffnung
nisierung und Kàmpfe der Volksmiliz
Karin Kramer Verlag, Berlin 1973, 60

1)
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rakter van de op het staatskapitalisme afstevBnende Russische revolutie
zétf . Tr obzki stampte een trroodrr 1 e g e r uit, de grond, voerde de groet-
plicht in, herstelde de discipline. Heel zijn beleid a1s volkscommissaris
van oorlogvoering uras er het symptoom van, dat het met de proletarische
tendenzen in de Russische revolutie uJas afqelopen.

De Spaanse revolutie van de jaren dertig vertoonde in menig opzichL
soortgelijke trekken a1s de Russische, liJaartegen zii z;-ch keerde uaren maat-
schappelijke verhoudingen, die ureinig met het moderne kapitalisme te maken
hadden, des te meer echt,er met rt rrancj-en régimett 2). precies als in Rusland
in 1917 Lras ook in Spanje de bourgeoisie met u:-tzondering dan van Catalo-
nië uitermate zwak en nauurelijks genegen of in staat haar eigen omuente-
ling t,e volvoeren. Net aIs in Rusland uraren in Span je de arbeÍders de drij-
vende kracht. Hoe groot de veESchillen tussen Rusland en Spanje ook moch-
ten zijn, ook bij de Spaanse revolutie traden duidelijk de burgerlijke én de
proletarische tendens naast elkander opo Dat naast el-kaar bestaan van die
trrlee tendenzen leidde ook in Spanje tot turee t,otaal- verschillende vormBn
van revolutionaire oorlogvoering en van geureld.

Er ontstond in Spanje, toen de in 1931 begonnen revolutie Ín 1936 in
haar derdeen beslissende fase trad (van de tueede fase uias in 1934 sprake,
maar voor ons doel- is het niet noclig daarop in te gaan ) een arbeidersmili-
tie, die uerd samengesteld uit de u.rerkers in de bedrijven . Zij had nj.et het
karakter van een militaire organisat,ie in de strikte zin. UJant zij koos haar
eigen aanvoerders, rr.rerd trvan onder optr opgebour.ud, had federal-istische trek-
ken, kenmerkte zich door uiat men rrarbeidersdemocratÍerr zou [<unnen noemen,
door het ontbreken van de klassieke militaire t,ucht en verschilde in aLle
opzichten van een reguLaire armee. Toen in Spanje de burgerlijke tendenzen
der revolutie zich begonnen door te zetten er uras a1 sprake van toen de
derde fase der revolutie nog maar enkele maanCen oud uJas uerd ook daar
de roep om een geregeld leqer en een mil-itaire organisatie naar burgerlijk
model hoe langer hoe luider. A11e partij-organisaties, dat uil zeggen de
Spaanse bolsjeuieken, de Spaanse sociaal-democraten, de CataLaanse libera-
len van het slag Companys, de Trotzkistische p.0.U.[v1., maar niet minder de
anarcho-syndicalistische organisaties a1s CNT en FAI, hieven de leuze aan
van het eenheidscommando. De argumenten daarvoor leken.aLs tuee druppels
uater op die uelke destijds in Rusl-and uJaren aanger.roerd.

De C. N.T. verklaarde:
rrUit het bestaan van een gedisci-plineerd vijandelijk leger on-

der eenheid§commando volgt voor ons duingend de eis, tegenover
dit leger een gedisciplineerde militie te stellen, die niet dis-
cussieert, doch aan een eenheidscommando gehoorzaamt. " . ltliemand
heef t aan het 1'ront te dj-scussieren. Eenheidscommando Bn gedisci-
plineerde militie! " 3) .
Datgene uraarvoor op deze uijze gepleit uerd stuitte op feI en hefltig

2) AnciBn régime: letterlijk rthet oude stelseL'r. De term rrlordt . d.n

de praktijk niet rrrillekeurig gebruikt, maar er uordt praktisch
altijd de toestand in Frankrijk vóór de grote revolutie van 1789
mee bedoel-d.

3) ttDie Soziar-e RevoIut,ioflt', Frontzeitung der CNT-FAI, Dr. S/A.Oe
krant verscheen tijdens de Spaanse burgeroorlog ook in de Duitse
taa1" HeL beuuste nuinmer is in ons bezit.
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verzet van de kant van de met groot succes tegen Franco opererende arbei-
dersmilities zelf . Van die milities er uraren er verscheidene uJas die
onder aanvoering van Buenaventure Durruti de bekendste en de succesvolste.
Durruti is dóórom de verpersoonlijking van t t proletarische verzet in Span-
je geu,orden, omdat zijn naam onverbrekelijk verbonden raakte met het (pro1e-
tarische) militiesysteem. A1les ulat in Spanje ook maar enigszins het karak-
ter droeg van arbeidersmacht, arbeidersdemocratie, proletarische organisa-
tievormen, zelfstandig klasse-optreden, enz. enz., uerd met de naam van
Durruti onverbrekelijk verbonden. De str ijd over de vraag : geregeld leger of
arbeÍdersmilitie? urerd min of meer gevoerd rond zijn persooFr . 0mdat hij nog
bij zijn leven a1 tot zoiets als een legendarische f iguur geuJorden uJas, ont-
zagen ook de vóórstanders van een eenheidscommando en een reguLaire armee
zích volstrekt niet om uitgerekend hénr a1s hun getuige aan te voeren. De
anarchistische krant rrSolidaridad 0brerarr schreef ;

rfln de oorlog triomferen altijd discipline, orde en methode.
Durruti, de honderdprocentige anarchist en anti-militarist, uras
de eerste schepper en var,Jekker van een nieurr,le militaÍre disci-
pIine, die de Iberische revoLutie nodiq heeftrt 4).
Het voorbeeld beu.rees niets ! Durruti had inderdaad een n i e u uJ e ,

een p r o 1 e t a r i s c h e discipline ingevoerd, die het volstrekte
tegendeel uras van de o u d e discipline, die men, met een vol-strekt on-
gerechtvaardigd beroep op hérn, uilde verurezenlijken. Ddt het om iets to-
taaL anders ging dan Durruti voorstond en in prakLijk had gebracht rr.lordt
rrlel het all-erduidelijkst geÏllustreerd door het fleit, dat als vooruaarde
voor het eenheidscommando en de militarisering, de milities van het typ"
van de trColonne Durrutitt moesten uorden opgeheven. Ívlariono V6zquez, de se-
cretaris van het nationale comité van de C.N.T. verklaarde in een inter-
vieur met de anarchistische krant rrNosotrostr:

rr0nze colonnes zuIlen als zodanig verduijnen en het i-s noodza-
kelijk dat zij verdurijnenrt 5).
lviaar Vàzquez verzekerde ook:

ttl.,Jij zullen nooit een uedergeboorte van de oude militaj-re pri-
vi.leges dulden'r 6).
Zi.in vetzekeSing ten spijt: juist de rr.redergeboorte der oude militaire

privlleges uras hetgeen men in Spanje aanschourrlde. De uerkelijke gevolgen er-
van u.rerden door de Spaanse Trotzkist lvlunis die blijkbaar niet volledig in
de voetstappen van zijn leermeester Trotzki uras getreden in een intervieur
met het Franse Trotzkistische blad trLutte ouvrièret' scherp getekend. Hij
verklaarde 

""

trDe uerkelijke oorzaak van de nederlaag kan slechts in de po1Í-
tiek van het regerl-ngsblok van het Volksf ront u.rorden gevonder'r. . .
0p nrilitair gebied heeft deze po1itiek... slechts een discipline

4) tJij citeren ilsolidaridad 0breran uit 'f Die Soziale Revolutiofltt,
FronLzeitung der CNT-f AI, r'lr. 11 .

5) rrDie Sozi-a1e Revolutiohtt, enz. nr. S/A, artikel: rrUoor het, een-
heidscommandorr .

6) Idem.
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in de burgerlijke betekenis van het uoord kunnen scheppEo r een me-
chanische en remmende discipline, die de soldaten noch organisa-
tie, noch technische bekrrraamheid, noch de solidariteit van een
burgerlijk leger verschafte, De concrete resultaten hiervan uaren
de monopolisering van a1le commandoposten in handen van lieden
van all-erlei slag, die omhoog gekomen uraren zonder dat zii mili-
taire bekulaamheid bezaten. ED ontstond een discipline, die slechts
tegen de soldaten uitgeoefend uerd om de voorrechten van deze
lieden in stand te houden. Dit, teruijl de r,lerkelijke proletariijr
die de ervaring van de oorlog had opgedaan en militaire bekuaam-
heid had verurorven, eenvoudig soldaat bleef of op lagere posten
uerd aangesteld. De soldaten hadden het gevoel, dat de organisa-
tie van het beroemde volksleger slechts ulerd doorgevoerd om de
privj-1eges van de omhoog gekomen parvenu t s en de militaire kaste
veilig te st,ellen en elke politieke beu:eging in de basis te rem-
rïrBt-t . In de beslissende en gevaarlijke ogenblikken leidde deze oD-
ganisatie onvermijdelijk tot de vlucht van het commando of tot zijn
overlopen naar de vijand, tot de katastrofe onder de troePentt 7).

0m nu terug te keren tot de beide geschriften die ons hier interesse-
ren; het kleinere rrrerk je, dat van het echtpaar Prudhommeaux dus, brengt a1-
Lerhand materiaal, dat op de kuestie van de organisatie van het revolutio-
nai-re geuleld in de Spaanse burgeroorlog nog eens een heLder licht uerpt.
De tegenstelling tussen de burgerlijke vorm van discipline en die ruelke Ín
de Colonne Durruti heerste, staat daarbij centraal. Het omvangrijke ulerk van
Enzensberger, dat men een soort van documentaj-re zou kunnen noemenrtoont

overtuigend aan, hoezeer Buenaventura Durruti een exponent van de Spaanse
arbeidersklasse is geueest. lJie de tulee geschrif ten na eLkaar leest t,rlU-
felt niet meer aan cie samenhang tussen het optreden ener bepaalde klasse
en een bepaalde organisatievorm van het geueld, uraarop urij in de aanvang de
nadruk hebben gelegd. Hij constateert hoe het persoonl ijke karakter van Dur-
ruti in ieder opzicht bepaald rrrerd door de omstandigheid, dat hij aIs zoon
van een Spaanse arbeider opgroeide temidden der Spaanse arbeidersklasse.

Uit het geschrift van de Prudhommeauxt brengen uJe hier enkele citaten,
die volledig voor zichzelf spreken en die voldoende zrjn om zou.rel het karak-
ter van het boekje als ons betoog te illustrerens
blz. 42 (uit de DNT-FAI-krant r?Frente Libertario"):

ItIn de ?ringen u,aar hoge politiek uordt gemaakt is men daar-
mee bezig, de milities in een geregeld leger te veranderen. UJU

kunnen over die pogingen, die achter onze DUg ondernomen uorden,
niet, het stÍlzr.rlijgen beularBÍ-r . . . De rnilities om te vormen tot een
1eger, betekent, dat men tuil dat de Span jaarden terugkeren tot
de toestanden van voorheen. . . Ir.lat, r,rij vóór deze sociale oorlog
geroepen hebben, dat roepen urij nu opnieuu, s ttiJeg met de ketenen ! ?

Het leger is het symbool van de t,yrannie. lJeg met het leger!tr
b1z. 44 (uit een intervieu met Dr-irruti):

tfDe beslissing van de regering (inzake het eenheidscommando

7) \íij citeren I'La
over de Spaanse

l-utte ouvrièrert
revoluti.e.

uit een onuitgegeven manuscript



14

en het geregelde leger D & G) heeft een betreurensuraardig ef-
f ect teueeggebracht, Er schijnt bij haar een volst,rekt gebrek aan
trlerkelijkheidszin te bestBsfl r Er heerst een complete tegenstel-
ling tussen het denken daar en de geest van de milit,ies. llJij zijn
erg tolerant, maar uij zijn er zeker van, dat een van de tulee denk-
uijzen moet verdrriijnen.

tot
lang

GeIoof je niet, dat het militarj-sme zich zaL versterken en
een gevaar voor de revolutie zal uorden, a1s de oorlog nog
duurt?
0ngetu.tijf e1d ! En juist daarom moeten urij deze oorlog zo snel

mogelijk uinnen !It

Durruti vergiste zich in één opzicht. Inzake het eenhei-dscommando en
het staande leger zag hij scherp. lvlaar hij had ongelijk de regering van de
Spaanse republiek gebrek aan uerkelïjkheidszin te verurijten. Integendeel, de
regering (van de uit t t Spaanse vakverbond stammende sociaaldemocraat Lar-
go Caballero) naa voor de rrrerkelijkheid juist, een bijzonder scherp oog r a1-
thans voor één kant van de wer[<elijkheid t zij beseÍ=te vo]ledig dat de princi-
pes volgens uelke de arbeidersmilities tdaren opgebouud strijdig uraren met,
haar ei.gen beginselen en met die van de samenleving uJaarvan zij aIs rege-
ring de exponent uJas.

De tegenstelling tuss en de ttrree denkuijz en die van de arbeidersmili-
ties en die van de regering komt ook uit het boek van Enzensberger klaar
naar voren. De schrijver zel-f heeft dat boek eenfrromanrr genoemd. Hij heeft
daarmee uilIen aanduiden, dat het hern onmoqelijk is gerr.reest om een volledi-
ge en betrouubare, in al-Le opzicht,en verantuoorde biograf ie van Durruti te
componeren, bij gebrek aan voldoende materiaal. Hij heeft, volkomen terecht,
bij de lezer geen val-se inciruk urillen uekken. [vlaar het uloord trromanrr Ís vo1-
gens onze mening verkeerd gekozen; daarom hebben uij in het gebin van dit
opstel van rteen documentairert gesproken. Enzensberger heef t ttgetuigenis-
senrr verzameld: schriftelijke mededelingen, maar ook mondelinge. Hij heeft
zo uitgebreid rnogelijk datgene rrrat er Ín de historische en politÍeke litera-
tuur over Durruti vermeLd is, nageplozen, hij heeft bovendien een groot aan-
tal nog levende personen geïntervieud, die Durruti gekend het:ben ol die sa-
men met hem in de Spaanse Eevolutie hebben gevochten. 0nder die geïnter-
vierrlden bevonden zich o. o o ook Durrutir s u.reduuJe Qn z ijn dochter en voorts,
naast vele geestveruanten ook taI van andersdenkenden binnen het vroegere
zogenaamde ttreprQ,likeinze kamptr .

A1s men ons zou vragen, uaarom uJij van het zoqenaamde t'republikeinse
kamptt(tussen aanhalingstekens) spreken, dan is ons antrrloord, dat deze,
destijds algemeen gangbare benaming, een uiterst vage term is, die de ur€r-
kelijkheid van de klassentegenstellrngen versluiert. Het boek van Enzensber-
ger of liever gezegd: het materiaal, dat door hem gepresent,eerd urordt
licht, vele sluiers op. Er blijkt niet a1leen uit, hoe onej-ndig ver de arbei-
der Durruti heeft afgestaan van burgerlijke repubtikeinse lieden als Ca-
baLlero of Negrin, er blijkt 66k uit, hoe ver hij heef t af gestaan van anar-
cho-syndical-istische "politici" als Federica lvlontseny of Juan García 01i-
ver, die er a1s de dood voor uJaren om binnen dat ttrepublikej-nse kamprr de
klassentegenstellingen tot uitdrukking te breng€nr die aIs ministers in de
burgerlijk-republikeinse regering zitting hadden genomen en die meenden met
een politiek van klasse-verzoening de zeqe op Franco te kunnen behalen.

[!aarom heeft Enzensberger zijn documentaire rtDe korte zomer van de
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anarchieit genoemd? Blijkbaar omdat hij van mening is, dat het anarcho-syndi-
calisme in de derde fase van de Spaanse revolutie, die op 19 jufi 1936 be-
got-t r z ijn stempel het sterkst op de gebeurtenissen heef t gedrukt gedurende
de rrreinige maanden (in totaal niet meer dan vier) aat daarna Durruti nog
heeft geleefd. lYlet die visie corresponderen trrlee in zijn boek gepubliceerde
getuigenverklaringen 3

b1z. 169 (mededeling van lvlart ínez FraÍte) :

rrNauureli jks uJas Durruti dood of de belangrijkste aanvoerders
van het Spaanse anarchisme verduJenen uit Ívladrid. Het politieke
klimaat veranderde op s1ag. Veel anarchisten uerden plotseling
achtervolgd, overbodig om te zeggen door u,lie: door de communis-
ten. Het u,as in die nachten Eevaarlijker om in de straten van lvla-
drid een lidmaatschapskaart van de CNT-FAI op zak te hebben dan
die van een extreem rechtse partij.rr

bLz. 287 (verklaring van Federica lvlontseny) :

rrVoor veel mensen betekent Durrutirs dood het einde van hun
hoop. Zolang de mensen geloofden vochten ze voor de revol-utie en
tJas hun moreel goed. Toen ze zagen dat het er alleen maar om

ging om de oorlog te uinnen en dat aI het, andere bij het oude zou
blijven uJas het daarmee gedaan. De hoop op een nieuure samenleving
zagen velen in Durruti belichaamd, De dood van Durruti uras ver-
schrikkelijk; titant hij viel samen met het eind van de revolutionai-
re stemming in de fabrieken en in de collectieven op het platte-
landlt.

De ongetuijfeld belanguekkende getuigenverklaringen latende voor uat
ze zrjn, uillen urij tegenover de ziensuijze van Enzensberger een andere stel--
Ien. Voor ons is Durruti bepaald niet de typische representant van het
Spaanse anarchisme.0f hij zichzelf rrlét als zodanig heeft beschourrrd is daar-
bij voor ons onbelangrijk. Een f eit is het, dat hij herhaaldelUk met de CNT-
FAI overhoop heeft gelegen en dat de CNT-FAI een politiek heeflt gevoerd,
die alLerminst de uitdrukking uJas van de proletarische klassebelangen. UJat
naar de schijn rrde korte zomer van de anarchierr geueest is om met de uJoor-
den van Enzensberger te spreken dat is in uerkelijkheid de korte periode,
uiaarin de proletarische trekken van de Spaanse revolutie nog zichtbaar uJa-
tor-r e Die periode eindigt ongeveer op hetzelf de moment dat, Durruti door
een ongeluk B ) J d" dood vindt,. zí j eindigt natuurlijk niet dóór Durruti's
dood. A1l-e kraeht,en die in Span je een proletarische ontuikkeling van de re-
volutie zochten tegen te gaan uraren reeds bij Durruti I s leven volop aan het
r,rerk. Hij zelf heeflt ze kunnen uraarnemen en heef t er tegenop moeten roeien.
Zijn onveruachte dood heeft hem behoed voor het l-ot dat Éndere uerkelijke
prolet,arische strijders in Spanje hebben moeten ondeEgaan lang voor Franco
de zege had behaaLd; een kogel uit de gerreerlopen der boLs jeruistische exe-
cutiepelotons.

Het, is natuurlijk juist, dat na Durrutirs dood het politieke klimaat
veranderde en dat veel anarchisten uerclen vervolgd. V é,ét, maar bepaald
niet a1le en bepaalci ook niet anarchisten alléén. De vervolgingen strekten

? 2rzich 6ók uit tot de leden van de p.0.U.iï. Uat Durruti en rr.rat andere ver-
volgden van hun vervolgers onderscheidde, dat rras volgens ons niet het één
of andere -isme, niet, ideologische opvatting ofl een politiek ideaal. Nee,
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de scheiding voltrok zich volgens de klassetegenstellingen en het ging er-
bij niet om een theoretische, maar om een prakti-sche zaak.

Juist op het punt ook van het revolutionaire geueld, van de oorlogvoe-
ring tradende p r akti s c h e verschillenin vollescherpteop de
voorgrond. Toen de aan het flront bij Zaragossa zo succesvol opererende wlili-
cianors van de Colonne Durruti in tYladrid zouden vechten in het gareel van
een naar traditioneel voorbeeld gerecruteerd en geoefend 1eger, toen kuam
er in totaal niets van terecht:
blz. 158 (mededeling van illart:-néz FraíIe):

rrln ml]itair opzicht uJas het a11emaa1 een catastrof e. Een co-
lonne met zo I n mentaliteit kon in ÍvladrÍd niets doen " Het ontbrak
haar geuJoon aan ieder gevoel voor disciplin€... De eenheden die
met een ander ideoLooie optraden, ik bedoel de communisten,
f unctioneerden andef s. . .rf
LrJaarop deze spreker hier de nadruk legt (r" hebben het onderstreept)

is de ideoloqie. Volgens ons berust dat op een drrlaling r maar dat doet er
in dit verband ureinig toe. De zaak is desondanks duiCelijk genoeg.

ItJat, kenmerkte het optreden van Durruti? Niet het f eit, . dat hij zich
a1s een aanhanger van de CNT-FAI beschourrrde. Dat deden Federica fïontseny,
Juan Garcia 01iver, Diego Abad de Santillan en vele anderen ook en niette-
min u,as hun optreden totaai- verschil-1end. Die verschillen kunnen niet bJor-
den verklaard uit een verschilLende interpretatie van het anarcho-syndica-
Iisme, maar slechts uit het feit, dat Buenaventura Durrut,i een arbeider
r.uas, die aIs zodanic handelde. Al1es uat in het boek van Enzensberger vele
paginars lang orntrènt rt leven van Durruti rrrordt vermeld, uijst in géén an-
dere richting. Niet hun opvatt,ingen bepaalt het handelen van de mensen,
maar hun positie in de klassensamenleving.

B) 0mtrent Durrutits dood bestaan niet minder danzeven verschil-
lende lezingen, die lijnrecht met elkaar in strijd zijn. De au-
teur van dit opstel heef t totdat hij het boek van Enz ensber-
ger in handen kreegr uaarin aLle zeven J-ezingen vermeld en be-
sproken rrlorden nooit anders geloof d, dan dat Durruti door
de bolsjetrlieken uras vermoord. Dat paste vol-Iedig in zijn alge-
mene beeld van de ontu.rikkeling der Spaanse revolutie. [Jaren
zii het ni.et, die bij zrjn dood het grootste politieke voordeel
en het gro-otste politieke belang hadden? Hebben zij uat vast-
staat ook niet de p .0. U .11. -leiders Andceas Nin en Joaquin
lvlaurin vermoord? Desondanks 1ijkt,, bij zorgvuldige overueging
van het door Enzensberger qepubliceerde materiaal, de theorie
van het ongeluk toch de meest uJaarschijnlijke.
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