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ïs BEDRIJFSBEZE,T TTNG NU I,IAT ANDERS DAN

BEDRIJ}'SBEZETTING TN. HET VERLEÐEN?

Telkens Ì¡&nneer er in tte jaren t 30 in Netlerland. sprake l'¡as van een be-
ctrijfsbezetting - door de nageljongens van d.e Sehietla^nse werf ÏIilton-Feij-
enoord. bijvoorbeeld., of door de arbeidsters van het textielbeitrijf Bend.ien
in Al-nelor om er maar enkele te noernen - l¡erd d.aaraan d.oor d.e kranten ruim-
schoots aand.acht besteed. en leittde dat tot felle rea^kties. fn d.e rrHaagsche

Courant" betoogd.e een gezaghebbentl liberaal jurist aLs nr. A.C. Josephus
Jitta d.at d.aarmee een d.er grond.slagen van de huid"ige sa¡nenleving werd. àan-
getastn aangezien d.e bearijfsbezeiting een schend.ing van de private eigen-
don betekend.e. fn ttHet Volktt en de overige ctagbladen d.ie destijcts werd.en
uitgegeven ttbor cie net d.e sociaaLd.emokratíã vertonden ttArbeiAersperstt keer-
cle Henri Polak zich tegen d.e bewuste strijcÌtaktiek net vrijwel dezelfde ar-
gumenten. Het T,rapen d.er bed.rijfsbezetting nocht volgens hem niet word.en
gehanteercl en rrel om d.eze red.en, d.at het in strijct was met de wet:

'tfnåíen ani ¿e bestaande wetten wiet zouden eerbíe&igen zou-
den urti de grondsLagen uar¿ de demokratisehe staat ondey,rníjnen en
hem owserwijdpL¿jk ten uaL brengen" uant aLs de uetten niet uor-
den geëenbiedtgd stort V¿et staatsbesteL åneen. Eén uarz de funda-
menten oavt de tegeru'toordige samenLeoíng nu ís het pr-ioaat-bezít
en de wet is ùùentengeuoLge gerieht op erkenning" besehernring en
lnndhtauíng d,aan)an.,t

De gezaghebrlhcte ttNieuwe Rotterd.a,nsche Courantf' liet soortgelijke geluid.en
horen en t'De Telegraaff', schreef op 28 nei 1936:

ttüet ís niet oen'¡ondenLijk, dat in oeLe kringen deze níeu,te
taktíek niet zonder ongerusthe,id uordt gadegesLagen en men zöeh
afi:raøgt uaar het heen zaL moeten in&ien deze methode op ruíme
sehaaL toepaesing zou üinden, De sneLheíd uaarrnee dar¿d zåj de
wieuwe taktíek acrn uersehe¿dene atbeidereeisen ís uo\daøt kan
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aeL niet andey,s dan tot naooLging opuekken,,'

Ook terstond. na d.e tweede wereld.oorlogralsmede nog lang d.aarna vormden be-
d.rijfsbezettingen voor de dagblad.en belangrijk nieuws. zo was het (o.a. )toen in november 19\7 ¿e neelfabriek ttHolland" werd. bezet ¡ zo was het in
iuni 1950 bij de bezetting van het bed.rijf Efa-Prod.uka, in ¡rei 1952 bij de
bezetting van d.e Vredesteinfabriek en in oktober van hetzelfd.e jaar toen
er sprake Ìras van een esitd.or"¡nstakingr bij Crouhoff-Ter Kuile. Ook de be-
drijfsbezettingen bij llilton en bij de gieterij Van Mechelen in Bergen op
zoom, respektievelijk in nei en juti lgj3r lieten hun sporen na in de ko-
lommen van d.e kranten. zo is het gebleven tot in d.e jaren tfo, jaren.Ì,raar-
in de bezetting van de Enka in Bred.ao de USFA in Helmond en cliverse and.ere
bedrijven vielen. Nietterain voltrok zieh in deze period.e van dertig jaar
sind.s de ttbevrijd.ingtt een eerste verand.ering.

Voor zover er na de oorlog nog af en toe fel gereageerd. werd. omd.at be-
drijfsbezettingen een schending van het private eigendomsreeht betekend.en,
werd.en d.ergelijke reakties al vrij snel- hoe langer hoe zeld.zaner. Hoe ver-
d.er in d.e eeu:w, hoe meer het er d"e schijn van had., dat er tegen bectrijfs-
bezettingen heeL and.ers werd. aangekeken d.an in het begin, d.at wi1 zeggen
in cie jaren r2O en r30. I¡lelisl¡aar r¡rerd. so¡as net behulp van d.e sterke arm
aan bed.rijfsbezettingen een einde gemaakt, maar dat gebeurde in tt buiten-
land. vaker d.an in Ned.erland. en vormd.e ook daargind.s nincler de regel dan
we1 de uitzond.ering.

Een tweed.e verand.ering d.eed. zieh voor in d.e jaren na t75: betlrijfsbe-
zettingen werden door de neilia nog we3- vermel-d., maar hoe langer hoe meer
slechts terloopso of in elk geval als een verschijnsel dat weinig abnor-
maal en d.erhalve geen uitvoerige beschrijving waard. is. Bectrijfsbezettin-
gen en vooral zulke traarmee beoogd word.t personeelsinkrimping of totale
stopzetting van d.e prod.uktie te voorkomen, zijn er tegenwoord.ig aan de 1o-
pend.e band. l'{en kiikt eerder verbaasd. op wanneer zij nðet dan wanneer zij
wé1 plaats vind.en en er verschijnen nauwelijks of geen verontwaard.igde be-
schouwingen indien - zoals onlangs nog aan de direktie van d.e Ansterda^nse
Fordfabriek ove:rkwa¡r - d.e bezetters d.e bedrijfsleiding voor d.e duur van d.e
bezetting de toegang tot het bedrijfsteruein weigeren. Toen in Frankrijk
voor het eerst een fabrieksd.irekteur tijctens zotn bedrijfsbezetting in zrn
eigen kantoor gegijzeld werd, was dat tnieuwst d.at geen enkele krant zich
liet ontgadn. Sindsd.ien is het daar en elders zo vaak voorgekomen, dat er
niet alleen geen journarist, maar ook geen brave burger meer is, die er
koud of l¡rarm van rrordt.

Moet uit d.it alLes nu word.en afgeleid.u ciat bedrijfsbezettingen thans
een and.ere' onschulitiger, betekenis hebben d.an in het verled.en? Naar onze
opvatting all-erminst. Het is nog altijd zo, ciat een bedrijfsbezetting in
strijd. is net d.e bestaande eigend.omsverhoudingen, om het even of het d.aar-
bii om partikuliere d.an wel om staatseigend.om gaat. Het is nog altijd.
zo¡ d.at een bedrijfsbezetting in strijd is met de wetten, díe op d"eze ei-
gend.omsverhoud.ingen berusten en ze garand.eren. Er is al evenmin íets ver-
and.erd aan het - destiid.s d.oor Henri Polalc gekonstateerde - feit, datrrde
bedrijfsbezetting niet kan behoren tot d.e nidclelen waarmee een vakvereni-
ging haar taak vervulttl.

Om met tlit laatste even te beginnen: het kan er - in het bijzonder na
de Enka- Þzetting - cte schijn I'an hebben alsof tle vakbeweging van nu er op
dit punt and.ere opvattingen op na houd.t ¿an d.ie van v66r de oorlog. Ir{aar
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cle sehijn bedriegt. De Enka-bezetting d.ie door de vakbeweging werd georga-
niseerd., behoort tot de uitzond.eringen r¡aard.oor, zoals ft spreekwoord. wilu
d.e regel wordt bevestigd, Zíj werd., wij heb ÏÏl d.aar t.roeger aI eens op ge-
'wezen, door d.e vakbeweging ook alleen naar op touw gezet om erger, dat wiJ-
zeggen: een bezetting van ond.erop d.oor de arbeiders zelf, te verijclelen en
er is nadien d.oor de vakbond"sleid.ing nadrukkelijk verklaarilu d.at cleze be-
zetting ook als een uitzontleringsgevaL beschouvd. d.iend.e te worden. En r¡at
voor cle Enka-bezetting geld.t, dat geId.t a1 evenzeer voor een enkele cloor
d.e vakbonden op touw gezette (of oogluikend getolereerde) bedrijfsbezet-
ting zoals bijvoorbeeld. die van d.e Franse horlogefabriek LIP in Besancon.

Wat de onwettigheid tler bedrijfsbezetting aangaat, vat het feit be-
treft dat zij nog steed.s onvermind.erd. d.e funda,nenten d.er bestaande maat-
schappij aantast: d.e veelvuld.igheid waarin zij voorkont heeft ertoe geleid.
dat d.it aspekt voor het bewustzijn aan betekenis heeft ingeboet, voor het
bevustzijn van d.iegenen, d.ie er zich aanvankelijk rekenschap van gaven,
mAar die ¡ret het verschijnsel alermate vertrouwd zijn geraakt, dat zij zijn
afgestornpt voor het gevaar dat d.aarvan voor hun sa¡renleving dreigt.

Yoor hun sa¡nenleving, zeggen wij. trIant zij die een bedrijfsbezetting
uitvoeren, de arbeiders, wier sa,menleving d.it niet ís, die hebben er zieh
nooit rekenschap van gegeven, ook in het begin niet, dat zij met d.ergelij-
ke akties cle bestaande ord.e met haar gegeven verhoud.ingen ond.ermijnden. De
arbeid.ers hebben niet naar het wapen van d.e beclrijfsbezetting gegrepen om-
dat zij lak aan cLe partikuliere eigend"on hadden of tle kapitalistische maat-
sehappij íneen r'rilden laten storten. Zij bezetten, zovel voorheen als nu,
d.e bedrijven onilat cle omstand.ighed.en l¡aaronder zij trun strijd. moeten voe-
ren hen tot een d.ergeJ-ijk optred.en dwingen.

Er zijn in d.e loop van cle d.ecennia vele redenen geweest \.raarom d.e ar-
beiclers bedrijfsbezetting toepasten. Zíi rrilclen voorkomen dat, wat bij eenrklassieker staking nogelijk zou zijn geweest, hun plaatsen d.oor ontlerkrui-
pers werd.en ingenonen; zij wilden met hun aanwezigheid ontmanteling van de
fabriek voorkomen, zíi wild.en d.oor een voortdurend nauw kontakt met elkaar
hr¡n onderlinge eenheid. versterken, enz.

Arbeiders ttie het bectrijf bezetten ,,raar zij werkten, heb,Th er in d.at
geval nooit bij stilgestaan, clat het bewuste beclrijf níet hzin bectrijf was,
dat zij iets offrettigs ded.en" dat zij de heiligste grondslag van de s¡men-
leving aantastten, d.at zij in feite d.e hapitalistische maatschappij uit ae
voegen lichtten. Arbeid.ers d.ie bedrijfsleid.ers of d.irekteuren van een be-
zette fabriek d.e toegang weigerden, d.an r,re1 in hun kantoren geva,ngen hiel-
d.en, d.ed.en d.at zond.er zich ervan bewust te zijn d.at zij op d.ie manier ín
d.e plaats van het bestaand.e reeht van d.e burgerlijke maatschappij een an-
d.er rechtr ê€n nieuw reeht, hún recht steld.en. En zij rtaren er zich eerst
recht volslagen onbewust van, d.at zij a1d.us doende en in toenemend. aantal
keren het bestaande burgerlijke recht ondersteboven trerpende, het in feite
krachteloos maakten.

Bij een bedrijfsbezetting ( zo een als die van de Enka uitgezontlerci)
Laten cle arbeid.ers tte behartiging van hun belangen niet meer over aan hun
zogenaa,md.e tvertegenwoord.igersl. Ze treden zétf atçtief hanclelend op, clop-
pen hun eigen boontjes. Dat houdt in dat er bij een bedrijfsbezetting,
niet slechts sprake is van een doorbreking van het kapitalistische eigen-
domsreeht, maar tevens van d.e kapitalistisehe hierarehie, van het gebrui-
kei-ijke patroon, waarin ze geleid.en zijn, d.e pionnen die gesctroven word.en
d.oor een apparaat, dat in het leven is geroepen om hen in toom te houden"



l+

Een bedrijfsbezetting is een beweging van de arbeiders die d.e zogenaamd.e
arbeid.ersbeweging over het hoofd groeít"

De bedrijfsbezetting is een beweging waartoe d.e betrokken arbeid.ers
zich gedwongen voelen" Het is géén beweging die zij ondernemen ondat zij
zie}a zo zelf'bevust voelen. tt Is een beweging waardoor zij zelfbe¡¿ust woy,-
den.

Iedere bed.rijfsbezetting betekent dat er tijdelijk binnen de bestaan-
de sa,menleving een klein stukje van een ánd.ere sa.menleving word.t gereali-
seerd.: een satnenleving waarbinnen ándere reehtsverhoud.ingen en and,ere ge-
zagsstrr:kturen, alsmede anclere machtsverhoudingen bestaan.

of het bij een d.ergelijke aktie om een klein d.an we1 om een wat gro-
ter stukje van een and.ere sa,¡nenleving gaat, hangt af van allerlei omstan-
d.igheden, maar is in generlei opzicht afhankelijk van d.e wil of van rt be-
wustzijn d.er betrokken arbeiders, in eerste instantie a1 everunin van d.e
d.uur van hun optreden of hun aantal. llanneer in een kleine fabriek de be-
zetters d.e aanrrrezige grondstoffen of eindprod.ukten konfiskeren, de prod.uk-
tie in stand houden als enige rnogelijkheid o¡r - bij gebrek aan stakings-
uitkeringen - het levensond.erhoud. van zichzelf en hun gezinnen te verzeke-
rene d.an r¿ord.t in zorn geval een groter stuk van een and.ere samenleving
verr¿ezenliikt' d.an in het geval dat een grootbedrijf uet duizenden arbei-
d.ers lrord.t bezet, d.ie voor Ît overige het heílig eigendomsrecht van grond-
stoffen of halffabrikaten volledig respekteren.

Wij spraken zopas over arbeid.ers of arbeid.sters ctie zich van d.e in
een door hen bezette fabriek aanr¿ezige materialen bedienen om hun aktie te
financieren. Van iets d.ergelijks is in 1972 in Engeland. sprake geweest in
een schoenfabriek te Fakenha.n; er is ons een tweede geval bekend uit Qua-
regnon in d.e Belgische Borinage; er is d.aarnaast - zoals ied.ereen weet -
het geval van d.e horlogefabriek LIP. Maar in geen van die gevallen hand.el-
den de arbeiders en arbeidsters zoals zij O.eden omdat zij een and.ere pro-
duktiewíjze in d.e plaats wil-d.en stellen van de kapitalistische. Voor zover
zíi aI over de nogelijkheid. van een ándere produktiewijze heb,Ikr naged.acht,
niet v66r hun optreden maar erna en al,s geuolg daarvan. l{aar een optreclen
a1s wij hier schilderen is uiteraard pas c1án mogelijk wanneer her respekt
voor de private eigendom aanzienlijlc is verzwakt.

Een d.ergelijke verzwakking is het resultaat v'an d.e maatschappelijke
ontvikkeling, zoals orngskeerd d.e verzwakking van dat respekt niet zoncler
resultaat blijft voor de maatschappelijke ontwikkeling. Die ontwikkeling
brengt verand.eringen mee en 6én van die verand.eringen is d.e hierboven eer-
der genoemcle aanvaardíng van de bedrijfsbezetting a1s een normale zaak-,
als een verschijnsel r,¡aarvan men níet meer opkijkto ôat men niet meer di-
rekt als een angel in rt kapitalistische vlees voel-t, ofschoon het wel de-
gelijk en nog steeds een d.ergelijke angel is.

!üaarmee men te maken heeft is een d.oorbreking van d.e tot dusver be-
staand.e burgerlijke rechtshorizon. Achter die horizon doemt een andere sa-
menleving op. Maar het is niet de strijd. voor een ideaal waarcloor zij na-
d.erbij r+ordt gebracht. Het zijn de praktische eisen zoals een belangen-
strijd die stelt, lraard.oor verhoudingen word.en geschapen d.ie met oud.e vor-
men en normen spotten en d.eze ond.ergraven. Zo is het burgerlijk recht zelf
tot stand. gekomenu zo kan men het, a1s men tot waarneming bereid is, lang-
zaa¡r zien verdwijnen.
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Diskussie

ÏDEOLOGTE EN VAI,LEN NIET UTT DE HEMEL

Onder bovenstaand.e titel stond er in het juni-nu¡nmer van ftDaad. en Ge-
dachtert een verslag van een internationale d.iskussie welke tijciens de Paas-
d.agen te Osnabrück in 'ü'lest-Duitsland is gehoud.en. Blijkens het verslag was
een deel d.er d.iskussie gewijd. aan d.e vraag of in de staatskapitalistische
lancien (Rusland. en satellieten, China, Cuba) d.e machthebbers zich er van
bemrst zijn, dat zij een heersend.e klasse vormen of dat zij werkelijk het
maatschappelijk systeem in hun land. voor socialistiseh houd.en en er d.er-
haLve van uitgaan, dat het ongestoord. funktioneren van d.at systeem en ook
een steed.s hogere produktiviteit het bel-ang van d.e arbeid.ersklasse dient.

Eén der Ðuitse d.eelnemers aan de d.iskussie was van mening d.at het
laatste het geval vas en het verslag wekt d.e inctruko dat d.e d.eelnemers aan
het gesprek het overwegend met hem eens r¡¡aren.

Natuurlijk had. de Duitser wel argumenten voor zijn stanclpunt. Ik zal
die hier in het kort weergeven:

1. Er is geen sprake van bewust bedrog, maar van een id.eoLogie. Zo zijn
ook d.e maatschappelijke verhoud.ingen hier in het rn¡esten niet het gevolg
van doortrapte sLeehthe¿d der kapitalisten. Een ideologie ontstaat uit
de maatschappelijke verhoudingen en ontwikkelingen.

2. Een icieologie is die totaliteit van bevustzijnsvormen en instelling van
een maatsehappelijke kJ.assen die nauw verband. houd.t met haar positie en
met haar afkomst.

3. De afkomst van de heersende klasse is in b.v. d.e DDR een andere d.an d.ie
van d.e heersend.e klasse in et westen. Een deel van de kapitalistenkl-as-
se in d.e DDR is na l9L5 d.oor de Russen geinstalJ-eerd en van proletari-
sche afkomst. Beziet men de manier waarop cle heersende klasse zichzelf
aanvul-t, d.an valt op dat daarbij niet geboorte, opvoed.ing en/of bezit
een rol spelen, maar d.e instelling ten opzichte van d.e heersende staats-
d.oktrine, zodat ook zonen van d.e arbeíd.ersklasse in de heersende klasse
kunnen opklinmenu mits zij naar blijk geven van t'cle goecte instellingtt"
Het is d.ie "toegankelijkheidtt van de heersend.e klasse voor led.en van d.e
arbeiclersklasse, rtie ertoe bijttraag+. dat er in het bernrstzijn van die
heersende kLasse spralre is van een 'rsocialistische¡Î r.¡erkelijkheid.

l+. Een belangrijk d.eel van de heersend.e kl-asse ín de DDR is slachtoffer
van het faseisme geweest. Als gevol-g daarvan word.t haar bewustzijn ge-
kenmerkt door een scherpe tegenstelling tot het fascisme en dientenge-
volge tot het kapítalisme dat de voed.ingsboden ervan vormt. Men voelt
zichzelf anti-kapitalistisch ónctat men anti-fascistisch was.

5. Het geloof van de heersend.e klasse in d.e DDR aan het "socialistisch"
karakter van haar sa,menleving naakt dat zij niet aarzelt om iedere vorm
van verzet tegen haar heerschappij en tle bestaande verhoud.ingen oruriti-
d.e1lijk neer te s1aan. Zou het and.ers zijn, zou zíje vanwege haar !tbe-
d.rog" een kwaad geweten hebben, dan zou zij bepaald raind.er vast in het
zadel zitten.
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6. Een andere Duitse d.eelnemer aan d.e diskussie merkte nog op dat d.e heer-
send.e klasse in d.e DDR zich er niet van bevusi is een heersende klasse
te zijn. Volgens hen is zij zich er ueL van ber,¡ust dat zij een domine-
rend.e positie heeft en d.at dit past in haar id.eologie" Het zou in over-
eensternning zijn met haar opvattingen omtrent d.e nood.zakelijkheid. van
een voorhoede, d.ie zorrel op weg naar al.s in ineL I'socialisrnet' de massats
dient te l.eiden, een voorhoed.e, die zich, hetzij ars partij, hetzij a1s
bureaukratie, met d.e massats identificeert en ci.ientengevolge d.e werke-
liike tegenstelling tussen haar en de nassa niet waarneemt en ook niet
kánwaarnemen' 

-o-
Zo op het eerste gezicht schijnt er heel r^¡at voor het standpunt van

d.eze Duitsers en blijkbaar van het merendeel van de deelnemers aan het ge-
sprek te zeggen. Bii nadere beschouwing echter blijkt - volgens rnij d.an -er aan de gebrachte bewijsvoering voor d.e juistheid. van hun stand.punt nog
wel iets te schorten. Gemakshalve zal ik bij d.e bestrijding van hun argu-
menten zoveel nogelijk d.e mrnmering die ik aan hun argumenten heb gegeven
aanhoud.en.

1" Natuurlijk wijt ook ik niet alle lc¡,¡aad in deze kapitalistisehe maat-
schappij aan d.e sLechtlze'id der kapitalisten. Dat het kwaad. er is en ook
l¡as ( ¿enken r¡e alleen ma,ar aan het clroevige Iot van d.e arbeiders in d.e
vorige eeuÌ¡ en dan vooral ook aan dat van hun kind.eren, die vaak reed.s
op zesjarige leeftijd de mijnen en fabrieken in moesten) valt natuur-
lijk niet te ontkennen. Maar dat bij het bewoonbaar maken van het kapi-
talisme het lot van de proletariërs iets dragelijker weril, was nu ook
r,¡eer niet te r.rijten aan d.e goedheid d.er kapitalisten, of aan hun ideo-
logie van vrijheido gelijkheid en broederschap, die zij reeds víóydat
de burgerlijke omwenteling plaatsvond., had.d.en ontwikkeld. Neen, bij ¡et
produeeren van meerr¡'raard.e spelen ideologieën geen ro1, niet bij d.e de-
mokratisch-kapitalistische machthebbers en niet bij de staatskapita-
listische. Dat het kapitalisme ber¡oonbaar werd. gemaakt hebben d.e arbei-
d.ers alleen te danken aan het feit, dat d.e bourgeoisie er achter r^¡as
gekonen d.at goed. geschooldeo goed gevoed.de en goed uitgeruste arbeiders
veeL meer kunnen proclueeren d.an verpauperd.e arbeid.ers. En natuurlijk is
een kapitalist niet slechter dan een arbeider. I.laar hij verkeert we1 in
de positie d.at hij de produktiemidd.elen bezit en een arbeider niets an-
ders dan zijn arbeid.skracht, die hij noodgedwongen aan de ond.ernemer
'moet verkopen. En ik ben er vast van overtuigd., dat die kapitalist zich
. aadaar zéér goed. van bemst is en dat hij ook d.rornmels goed weet, d.at hij
tot een and.ere, tot d.e heersend.e klasse behoort.
Het is vanzelfsprekend dat een id.eoJ-ogie ontstaat uit de maatschappe-
lijke verhoudingen en ontwikkelingen. Ze ko¡nt ind.erd.aad niet uit de he-
mel valLen. Maar er is daar in Osnabrück blijkbaar vergeten, d.at d.e
ideologie van de heersende klassen in Rusland en de andere Oostbloksta-
ten ís ontstaan in het Rusland. van v66r 1917 " Voorts heeft men er niet
bij stilgestaan, d.at die id.eologie aan d.e and.ere Oostblokstaten is op-
gelegd. ond.er dwang van het Russische Ieger.

2. l,lat becloeld" wordt met een icteologie d.ie totaliteit is van bewustzijns-
vormen en instelling van een maatschappelijke klasse, d.ie nauw verband
houd.t met haar afkomst, is me niet helemaal d.uid.elijk. 't^fat wil hiermee
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vord.en beweerd? Dat d.e id.eologie naur,¡ verband houd.t met de maatschappe-
lijke klasse vaaruit haar aanhangers voortkomen? Dat klopt d.an welo
r¿ant die bolsjewistisehe ideologie heeft zich ontl¡ikkeld níet ín prole-
tariërshoofd.enu maar in de hoofden van lieden, d.ie voortÏ¡¡a,men uit de
bourgeoisklasse. Ila¡rt men zal Lenin c.s. toeh geen proletarische afkomst
willen toedichten.

3. Ik geJ-oof tiat we hier de sleutel hebben tot het vorige pwt, want in dit
punt word.t gesteJ-d., dat een groot deef van d.e heersende klasse in Oost-
Duitsland. van proletarische afkomst is. tt Komt me voor d.at men de ver-
klaring van het ontstaan van cte bolsjewistische id.eologie heeft afge-
stemd" op de 0ost-Duitse verhoud.ingen en d.aarbij vergeet, dat d.ie icteo-
logie niet in oost-Duitsland is ontstaan, maar in het Rusland van vó6r
1917, En r¡at zegt het verd.er nu helemaaI, d.at d,ie nacTrthebbers groten-
d.eels afkonstig zijn uit de proletarische lclasse? Hoe lang vas het ge-
Ied.en, dat Ulbricht zijn sehrijnwerkersgereed.schap gebruikte? Toch ze-
ker vele tientallen jaren. En d.at za1 grotend.eels voor de andere macht-
hebbers ook gegold.en hebben. En clan nog: een Amerikaanse miljonair, die
bijvoorbeeld. uit een proletariërsgezin afkomstig is, denkt en voeJt en
hand.elt niet a3.s een proletariër, maar als kapitalíst. Reeds l4arx wist
ons al te vertellen, ciat het maatschappeLijk zíJn het beuustzijn be-
paaLt.
Zeker is het lraar, dat d.e heersende kfassen in de staatskapitalistische
land.en hun aanvuLling ook uit d.e arbeidersklasse haIen, als ze maar d.e
ttgoeile instelling" hebben. It{aar , z,o zov ik willen vragen, gaan d.e zonen
en doehters van de heren ¡raehthebbers d"an soms de fabrieken in als pro-
letariërs? Ìüie het een en ander over d,e verhoud.ingen in clie l-anclen ge-
lezen heeft weet wel beter. Die weet, clat d.e vrouwen en kind.eren van de
heersende klasse bourgeois geworden zijn en zich ook als zodanig ged.ra-
gen. Voorts bestaat ook hier in tt r'¡esten wel d.e mogelijlrheid voor som-
mige arbeid.erskind.eren op te klin¡ren in d.e klasse der bourgeoisie" Ook
zij uioeten dan tlettgoede instellingtthebben. llat dat betreft is er wei-
nig verschil.

l+. Uet dit punt ben ik het aL helemaal oneens. Hier wordt gezegd, clat het
kapitalisme de voed.ingsboden is van het fascisme. I¡Iat verstaat men dan
vel ond.er fascisme? Alleen rt nazisme van HitLer? Ik ben van mening d.at
elk regiem, dat gebaseerd. is op terreur en marteling, fascistisch is.
Ik heb er dan ook geen enkele moeite mee om de vroegere regeringen van
Spanje en Portugal maar ook cie huitLige regeringen van bijvoorbeeld Chi-
lin Argentinië, El Salvadorn Zuid.-Afrikao enz,, fascistisch te noemen.
En dan vergeet ik nog, d.at ik ook het Statinbetrind. een fascistisch be-
wind noemn dat zich in niets ond.erscheidde van het naziregiem, of het
moest d.e naar voren gebrachte ideoJ.ogie in de respektíeveliike landen
zijn. Maar ideologieën bepalen niet het hantlelen van maehthebbers.
Als het al waar is, d.at die anti-fascistische nachthebbers van hed.en
in d.e ÐDR (en and.ere Oostbl-okstaten) zich socialist voel-en omd.at ze an-
ti-fascist waren, d.an moeten ze toch wel de fascisten aIs anti-socia-
Listen zien. Dat heeft d.e rnachthebbers in d.ie lantlen en vooral in d.e

DÐR niet belet on gebruik teznaken van vele fascistische antiçsQciaLis-
ten en hen ctankbaar in hun rijen op te nemen. En tlat anti-fascisnre be-
lette cie huictige nachthebbers ook niet om in het verleden net cie nazi¡s
samen te r¡erken bij een verkeersstaking in Berlijn in 1932. Ook was
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het geen beletsel om in tt orgaan van de Derde Internationale, de Rund.-
schau van ju]-i 1936, een oproep van de ftaliaanse C.P. aan de ltaliaan-
se fascisten te publiceren. In deze oproep werd een beroep op de Ïtal-i-
aanse fascisten gedaan om sannen te r,¡erken met de Italiaanse lconnunis-
ten tentiLLe uan de v,edding uan uoLk en oaderland. Tk vraag me d.an wel
verwonderd. af hoe het d.an wel zit met d.at t'soeialistisehrr en t'anti-fas-
cistischrt gevoel van deze machthebbers.

5. Dat d.e heersend.e klasse in d.e ÐDR ( en d.at geld.t natuurlijk ook voor d.e

andere staatskapitatistische landen) elk verzet tegen haar heersehap-
pij en de bestaand.e verhoudingen onmiddellijk zonder aarzelen neerslaat
wordt hier verklaard uit het geloof van d.e machthebbers aan het socia-
listisch karakter van hun sanenleving. Er wordt dan nog aan toegevoegd,
d.at 'wanneer het and.ers zou zijn en d.e machthebbers van'$rege hun ttbedrogtt

een kuaad. geweten zoud.en hebben, zij niet zo vast in het zadel zouden
zitten. Hier heeft men een'lcLeínigheid vergeten en wel, d.at in vrijr,rel
a1le OostbLokland.en d.e machthebbers helemaal niet zo va,st in het zad.el
zitten, doeh slechts d.e macht kunnen uitoefenen bij d.e gratie van d.e

tanks van BIG BROT¡IER Rus]-and.. I^trist men d"aar in Osnabrück niet, d.at het
bolsjewistisch regien ín Oost-Duitsland in juni 1953 zou zijn wegge-
vaagd. als d.e Russische tanks niet te hulp waren gekomen? I¡list men niet,
dat, terwijl de massars voor het regeringsgebour'r schreeuwd"en ttweg met
d.e regeringlt, d.e kopstukken van partij en regering binnen ît gebour,r aIs
verdwaasd.en rond.liepen en niet wisten wat te d.oen? Dat sonrmigen aan hui-
len toe lraren en velen d.achten d.at het net hen was ged.aan? Slechts een
d.rietal, jaren later vond hetzelfcie op nog veeì- groter sehaal plaats in
Hongarije. Ook daar moesten d.e Russische tanks uitkomst bieden. In een
and.er Oostbloktand., na,melijk Tsjechoslowakije, lras het geen arbeiders-
verzet, d.at door de legers van het trlarschaupakt moest word.en neergesla-
gen. Hier nild.e men in 1968 slechts wat onafhankelijker van Rusland
word.en en een r¿at meer nationalistische koers varen" It{aar ook dat werd
niet gedoogd.. En Polen..., I{anneer dat land geen deel uitnaakte van de
Oostblokstaten en het !trarschaupakt, dan zou het bolsjewistisch regiem
ook daar reeds lang tot het verleden behoren. Duidelijk is dus, dat de
machthebbers in al die satellietland.en zich slechts kunnen handhaven
d.ank zij d.e hu].p van Rusland.. En aranneer in Rusland zelf gebeurtenissen
van een omvang als ín 1953 in Oost-Duitsland., ín 1956 in Hongarije en
in 1970, tl6 en tBO in Polen, nog niet hebben plaatsgevonden, dan lcomt
dat volgens mij omd.at d.e sehrik van d.e Stalinterreur er nog te d.iep in-
zit. Dat is niet zo vertronderlijk. fn Spanje varen d"e arbeid,ers ook als
de dood. voor een burgeroorlog na de ervaringen van 1936/t39. Boven ge-
noemd.e feiten in aanmerking genomen, kan men dat rrsterk in het zadel
zitten" dus weinig geloofwaardig noemen.

6. ft vind. het eén woord.enspel om te zeggen, dat de heersende klassen van
d.e staatskapitalistische landen zich er niet van bewust zijn een heer-
send"e klasse te zijn, ttoch w'el zich er van be¡,¡ust zíin een d"ominerend"e
positie in te nemen. Irüaar ligt d.e grens tussen heersen en ôomineren? Is
d.omineren ook niet overheersen? En natuurlijk is Ît ¡¿aar, dat een voor-
hoede d.e mening is toegedaan, d.at zij d.e massat s nadr. en in het socia-
lisme nroet leiden. Men beclenke echter wel, d.at een voorhoede die voor
haar id.eaLen strijd.t iets heel anders is d.an een voorhoede d.ie de macht
heeft veroverd.. Zolang er nog sprake is van strijd., zolang heeft een
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voorhoed"e ind.erdaad. d.e becloeling het sociaLisme te verwezenlijken" Dat
was ook d.e bedoeling van d.e bolsjevistische partij in Rusland. l4aar ook
een id.eal-istische voorhoede heeft te maken met ðe werkelijkheid en d.ie
is nu eennaal vaak in strijd. met de ideologie. De voorhoede komt, wan-
neer zij eer¡naal de macht heeft veroveril, voor de nood.zaak te staan om
zich aan te pass.en bij de maatsehappelijke werkelijkheid. Zij laat dan
ook steecls weer een stukje van haar idealen valLen tot er op het laatst
niets meer van over is. Het Russische voorbeeld is vat d.at betreft clui-
d.elijk genoeg. Want men zal toch niet durven beweren, dat de Russische
maatschappelijke werkelijkheid. overeenstemt met d.e id.ealen en il-lusies
dÍe cle bolsjeviki vóór de revolutie van 1917 in hun hoofd. had.den. En
naarmate men zich bij 0e maatsehappelijke r'rerkelijkheid. moet aanpassene
naar d.ie mate verclwijnt er ook steed.s 'h¡eer een stukje van d.e oud.e ideo-
logie. O nee, dat wil helemaal niet zeggen, dat d-e machthebbers dan de
id.eologie gaan bijzetten in het museunû van oudhei¿ of die openlijk af-
zweren. Nee, d.e id.eologie moet d.an als mybhe blijven voortbestaan. De
grote massa noet blijven geloven, dat men nog steeds bezig is om de ou-
cie id.ealen te verwezenlijken, Ook d,e miljoenen moord.en tijdens het Sta-
linbewintt werd.en d.e massa voorgehouden a1s noodzakelijk om rt socialis-
me te verd.ed.igen. Bij het hanteren van de n¡rthe wordt dan vaak cle wer-
kelijkheid op zrn kop gezet. Zo kon het gebeuren dat oe hele oude garde
van cle revolutie werd uitgenoord., Ze werden uitgemaakt voor verraclers
van het socialisme, uitgemaakt voor lieden, clie het kapítalisme r¡ilden
herstellen. In werkelijkheid r¡aren het juist de mensen, die vast wilden
houd.en aan de oude id.ealen en die met lede ogen zagen, d.at er van soci-
alisne geen sprake vas toen de partij eenmaal de macht had. veroverd. Zo
kon het ook gebeuren, d.at enkele tientallen jaren terug, toen de nieur,re
managersklasse haar macht steed.s zag toenemen ten koste van die d.er ou-
cle partij, een man als },{olotov een antí-partijman werd. genoend, terwijl
juist hij zich verzette tegen het afhnabbelen van de partijmacht ten
gunste van cle macht d.er managers. Geen mens kan nij doen geloven, dat
d.at met d.e beste bedoelingen gebeurde en dat men zieh er niet van be-
wust r¿as, d.at d.e id.eologie van Molotov c.s. zijn tiid. had. gehad. en al-
leen nog maar d.ienstbaar kon zijn a1s nythe.
Stom verbaasd. was ik toen ik lasu dat de aan de macht zijncte voorhoed.e
zich - hetzij als partij, tretzij als bureaukratie - identificeert met
d.e massa¡ s en dientengevolge d.e werkelijke tegenstelling tussen de mas-
sa en haar niet waarneemt en niet kán vaarnemen. Mijn vraag luictt: w&â,r-
in komt die identificatie dan r^rel tot uitdrukking? Soms in d.e speciale
wínke1s, lraar geen arbeid.er kan kopen, maar r^raar zij, d.ie tot d.e heer-
send.e klasse behoren, zieh a1les kunnen aanschaffen wat hun hartje be-
geert? 0f soms in de rainachting, d.ie d.e machthebbers op aIle nogeJ-ijke
manieren voor d.e arbeid.ers aan d.e dag leggen? trIie tie literatuur leest
- en er is waarachtig genoeg - over de maatschappelijke verhoudingen in
bijvoorbeeld Ruslancl, die kan tot geen and"ere konklusie komen, d.an ilat
d.e machthebbers aldaar de arbeiders altijd hebben behandel-ct al,s sLatsen
rraarmee men naar eigen goed.d.unken kon hand.elen, d.oden inbegrepen. De

Stalin-terreur was honderd maal erger dan d.ie van de tsaren. En als 'vüe

d.ie vreselíjke terreur van d.e d.ertiger jaren nog even in herinnering
roepen, dan r.ril het er bij nij niet in, tlat die geweld.ige slachting ook
maar iets te maken had. met d.e ideologie, d.ie de bolsjewistische voor-
hoed.e zidn v66r 1917 lnað. eigen gemaakt.
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Er zou over dit onderwerp natuurlijk nog veel meer te zeggen zijn. Tk
meen echter, d.at er vold.oende argumenten zi.jn aangedragen on aan te tonen,
d.at het standpunt, d.at rle nachthebbers in d.e staatskapitalistisehe landen
zelf niet weten een heersende klasse te zijn, onhouclbaar is. Eén voorbeeld.
echter wit ilc nog aanhalen. Toen in d.e vorige eeuw de vakorganisaties wer-
d.en opgericht was d.e bed.oeling d.at het strijd.organisaties zouclen zijn. 0n-
danks d.e id.eologie en de illusies over de vakberqeging werd ze geen strijd--
maar een overlegorganisatie, een instituut voor de verkoop van d.e rlaar ar-
beidskracht. De heren bondsbestuurd.ers van heden laten echter geen gele-
genheid voorbijgaan om d.e indruk te wekken nog steed.s een strj.jdorganisa-
tie voor de arbeid.ers te zijn. En zij zijn gedwongen d.at te doen, r,rant d.e

vakbeweging kan d.e f'unktie die zij vervult sl-echts uítoefenen, wanneer de
arbeid.ers in haar biijven geloven. En"ç,¡anneer George Séguf in mei/juni t6B

met de bolsjewistische vakbeveging CGT en in sa.menwerking met tie CPF alles
in het werk stelt om d.e val van De Gaulle te voorkomen, d.an kan men toch
niet in ernst bewereno dat Séguy en d.e and.eren niet uisten dat zij d.e ar-
beid.ers belazerden terwiLle van de nationale belangen van Rusland. fnder-
daad. beLangen, d.aar gaat het om en alle ttsocialistische" franje d.ient al-
Leen maar om d.e staatskapitalistische lading te d.ekken"

Zoud.en d.e vriend.en, d"ie in Osnabrück bijeen hraren soms ook wi1len be-
weren, d.at de machthebbers in het lfuenlin meenden Î'socialistisehe'r poli-
tiek te voeren, toen ze tijdens de burgeroorlog ín 1936/ r39 de Spaanse CP

de opdracht gaven te strijd.en, nee niet voor een "socialistischert of bols-
jewistisehe sa,menleving, maar voor een burgerlijke maatschappij? Dat' ze
zic]n bij die politiek lieten leid.en door een ideol-ogíe inplaats van door
belangen? Ik kan niet geloven, dat dat het stand.punt is van de vriencis¡¡++*
d.ie in Osnabrück bijeen waren.

J.iu"

EEN ONDER NEMER OVER DE VAK BE'hIEGT}TG

Het Î'Finaneieel-Eeonomisch l,Íagazinert (ttFltl,{fr ) is een om de tr,¡ee r,¡eken

verschijnend. tijd.schrift, dat onder ondernemers en managers zijn lezers
vindt. Onlangs publiceerde het een interview van een van zijn med.ewerkers
met een vooraanstaand. ond.ernemer. Tijd.ens tt gesprek verklaarde deze laat-
ste het volgencle naar aanLeiding van reeente ontwikkelingen in d"e Rotter-
d.amse haven:

rtDe oakbeueging lteeft bL¿jk geget,en üan een zeer g?oot uerantuoor'
deLiikhe"í,dsgeuòeL" Zii uiL ge.en poLl:tieke aetie" maat' probeert de
eeononrische beLangen uan de Leden te behørtigen, die er op LavLg?-
r.e ternrijn wiet mee zijn ge&iend" dat ín een aangesLagen eeanor¡rie
de sehepen irtp\aats üan nrzat Rottezdam naaz, Antt¡erpen of Bremen
gaan. Dat íi nøat nrtjn idee de riehtdng, uaav,in morierne ortáerne-
mers en oeranütoordeLíjke uakbondsmenaen buitengewoon nuttíg kLm-
nen sameruterken. 1ì

Op een l.raag van d.e FEM-verslaggever of hij ook voorstander was van
een deelneming van de PvdA aan de regering ttvanwege haar grote aanhang on-
der d.e werknamers en haar goed"e relaties met d.e vakbewegingtt verklaarde de
bevuste onclernemeru aat frij ffd,e breed.st denkbare samerüt)enking in de poLí-
tiektt voor \.{enselijk hield.. Dat laat aan duidelijkheid. niets te wensenl
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Recensíe

OVER HET ANARCHISME TIJDENS DE

BURGEROORLOG rN SPANJE (19:6-'S9)

In vroeger eeul^ren zochten de mensen in tijden van maatschappelijke be-
roering en omwenteling veelal het verfed.en na te bootsen. De boerenopstan-
den en vroeg* hrgerlijke revoluties uit de 16e eeul¡ vonden hun inspiraties
in voorstellingen omtrent de christelijke oergemeente; d.e Engelse omwente-
lingen van d.e 1Je eeuv begonnen met een beroep op het Oud.e Testa^nent; d.e
grote Franse revolutie van de 1Be eeuw vond haar voorbeeld. in de Romeinse
republiek. In d.e 20ste eeu'hr en vooral in d.e eerste helft d,aarvan is het
d.aarentegen anders. Zod.ra de mensen doende zijn een achterstand in te ha-
len oftewel een t¡pe revolutie d.oor te voeren d.at zich elders al lang vo1-
trokken heeft, r¿ord.en niet d.e geesten van het verleden, maar die van de
toekomst opgeroepen. Terr^rij1 zij de werkelijkheid van gisteren aanpassen
bij d.e moilerne, d.at w"il zeggen kapitalistisehe verhoudingen van het heclen,
beefd.en zíi zich in dat zij d.e wegbereiders zijn van een omÌrenteling d.ie
niet bij de grenzen van d.e burgerlijke ord.e halt houdt en wel doord.at zij
d.e problemen die d.e tijd. hun stelt alleen maar op uiterst rad.ikale r,ríjze
kunnen oplossen.

De îoorbeeld.en liggen voor het grijpen. De Russisehe revolutie van
1917 is er één van; een ander: de kollektivisaties d.ie d,irekt in het begin
van de Spaanse burgeroorlog werden doorgevoerd. ltreliswaar werd.en d.aarbij
d.e bezitters onteigend en bel-eefde men d.e opheffing van d.e private eigen-
dom, maar noch de loonarbeid, noch de kapítalistische verhoudingen verdve-
nen. Daarmee wil níet gezegd. zijn, d.at zich in bepaald.e delen van de toen-
nalige Spaanse republiek geen revolutie zou hebben vol-trokken. Er r.¡as onge-
twijfeld. sprake van een omwenteling, d.ie een sociaal karakter droeg voor
zover zij d.e bestaand.e naatschappij onverwierp. Maar wat daarbij verdween
waren de resten van d.e traditionelen min of meer feodale en in e1k geval
v6ér-kapitalistische verhoud.ingen 'Í"¡aarvan de opheffing sind.s het uitbreken
van de revolutie van 1931 een gebied.end.e eis was geweest"

Na die revolutie van 1931-had.den de Spaanse bourgeoisie en haar poli-
tici zich tevreden gesteld. met de vaL van de monarchie en verder alIes bij
het oude gelaten. Het gevolg was d.at wat zij achterwege lieten tenslotte
ter hand werd. genomen d.oor d.e proletarische massats. tr{elke illusies daar-
d.oor ook mogen zijn ontstaan, in feite voltooiden de arbeiders sl-echts het
werk d.at d.e bourgeoisie haÌverwege had- laten liggen . Zíj voltooid.en het
echter op _h u n wíjze,

Van 136 af was e? in Spanje sprake van een burgerlijke revoLutie zon-
d.er d.e bourgeoisieu een burgerlijke revolutie van ond.er op" Dat feit was
niet aIleen vold.oende om bijna a1le partijen waarop d.e republikeinse volks-
frontregering steund.e een d.od.elijke schrik aan te jageno het verklaart te-
vens allerhand.e dwalingen omtrent haar historische betekenis, zowel bij de
direkte d.eelnemers aan d.e gebeurtenissen als bij latere geschiedschrijvers.

De Spaanse anarchisten bijvoorbeeld gedroegen zich min of meer als de
ed.ele heer Don Quijote d.e la Mancha uit het beroemd.e boek van de 1Je-eeuw-
se schrijver Miguel de Cervantes. Met d.ien verstand.e echter dat hun íd.ea-
lisne cluittelijk versehilde van dat van d.iens ridderlijke held " Deze immers
voelde zich voortd.urend als d.e hoofd.persoon in een stuk waarvan het d.oek
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z'eeds uas geualLen. De Spaanse anarcho-syndikalisten d.aarentegen beschouw-
den zieh tijd.ens d.e gebeurtenissen tiie in d.e jaren 130 ten zuiden van de
Pyreneeën plaatsgrepen als d.e akteurs in een stuk r'¡aarvoor het d.oek in wer-
kelijkheið" nog moest opga.an. Don Q,uijote trok erop uit om tegen zijn eigen
waanvoorstellingen te strijden; de anarcho-syndikalisten streden v6ór hun
voorstellingen omtrent een klassenloze naatschappij. I{aar precies a1s Don
Quiiote werd.en ook d.e anarcho-syndikaListen, toen de gegeven mogelijkheden
hun optreden beperkten, ontnuchterd door de werkelijkheid. En net a1s Don
Quijote lieten ook zij stuk voor stuk hun idealen vallen; net als hij on-
d.ergingen zij een verand.ering, d.ie hen in hun geval langzaa,n maar zeker
vervreemd.e van d.e voor eígen belangen strijdend.e arbeid.ers en d.ie hen ten-
sLotte d.eed. belanden in d.e geled.eren van diegenen die ze aftijd. hadd.en be-
stred.en: d.e bedrijvers van politiek en de verded.igers van d.e staat.

Ilet optred.en van o"e ridclerlijke idealist Don Quijote op het literaire
toneeL l.ras een klucht; het optred.en van de anareho-synd.ikalistische idea-
listen op het historische toneel r,¡as onderdeel van een traged.ie. Tn elk be-
d.rijf d.aarvan was sprake van een nieuwe nederlaag d"er revolutie. Geen en-
kele daarvan rras het gevolg van nilitaire suksessen van Franco. Ongekeerd:
Francots uilitaire suksessen r,rerd.en door de nederlagen der revolutie moge-
lijk genaakt. Franco kon een einde maken aan d.e Spaanse republiek nadat de
Spaanse republiek een einde had. gemaakt aan de revolutie, d.ie welisr¡aar ra-
ctikaal was en d.oor de proletarische massa¡s l¡erd. d.oorgevoerd.o maar die d.es-
ond.anks nog volstrekt geen proletarisch of socialistische karakter had..
Hij kon d.at doordat de voltooiîng van d.ie revolutie de enige werkelijke ga-
rantie vo:md.e voor het voortbestaan van d.e republíek.

Het is deze traged.ie d.ie het ond.erwerp vormt van een stud.ie van de
Duitse schrijver l/alther L, Bernecker 1 ) die vij nog niet zo heel lang ge-
Leden onder ogen kregen. Dezelfd.e auteur heeft ook een verzaneling dokumen-
ten het licht doen zien, d.ie al-s het vare een aanvulling vormen op zijn
historische onderzoekingen 2). In beide geschriften kan men het verloop
van het historische dra^na aan de hand. van een overrn¡eld.igend.e hoeveelheid
van vaak niniler bekende feiten tot in d.etail-s volgen.

De zojuist d.oor ons gegeven karakteristiek van d.e driejarige periode
1%6-1939 vinclt men evenwel bij Bernecker niet in deze en al evenmin in
een andere vorm, Voor trdalther Bernecker is de sociale omwenteling in Span-
je ttde poging on.. tijtlens de burgeroorlog een kollektivistisehe en raden-
demokratische maatschappij te verwezenlijkenlt. Een dergelijk oordeel om-
trent d.e betekenis van wat er in Spanje geschiedde staat in lijnrechte te-
genstelling tot zijn uitvoerige en boeiende schildering van de kollektivi-
seringsmaatregelen, aangezien daaruit duidelijk blijkt, d.at het geld., de
hand.el, het marktmechanisme, het bank- en kred.ietwezen, d.e verkoop van de
waar arbeictskracht en d.e warenproduktie onverand.erd bleven voortbestaan.
Maar Bernecker houd.t zieh niet bezig met d.e vraag of dat r¡at er in de Iand.-
bouw, de industrie en d.e dienstensektor in Spanje hetzij spontaan door de

I ) Waltner L. Berneeker, "Anarchismus und. Bürgerkrieg, Zur Ge-
schichte der Sozialen Revolution in Spanien 1936-1939", Ha¡r-
bure 1978, JfZ bl-z.

2) ItKo[ektivismus und" Freiheitt', Quellen zur Geschichte der So-
zialen Revolution in Spanien 1939-19390 herausgegeben von
trrlalther L. Berneckertt.
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arbeid.ers, hetzij achteraf door 1t anarcho-synd.ikalistisch vakverbond aer-
kelnjk tot stand werd gebracht, terecht een poging tot vestiging van een
niet-kapitalistische ord.e lçan word.en genoemd.. Of d.at wat gedaart verd. over-
eenstemt met d.e gebruikelijke 1)oorsteLLingen d,aaromtrent, daa,rover breekt
hij zich het hoofcL niet.

Hierin bestaat lrat naar onze mening de zwakte van Berneckers uiteen-
zettingen vormt. Daar komt d.an bovendien nog als zwakheict bij , d.at hij d.e
lotgevallen der Spaanse anarcho-synd.ikalisten nu eens aan hun trfoutent'
wijt, d.an weer aan hun politieke 'rnaiviteit'ì of aan hun te ?fsimpelett Ìrijk
op ekonomische problemen" d.at vil zeggen: hun lotgevallen tracht te ver-
klaren net dingen die geen verkl-aring zijn omdat zij zeJ,f juist verklaard
moeten r^¡ord.en.

Maar d.esond.anks. l'tre zijn geneigd cm Bernecker deze zr'¡akhed.en te verge-
ven omd.at hij, daarvan afgezieno een voortreffelijk werk heeft verrieht.
Zijn bijdrage tot de geschied.enis van het Spaanse revolutiedrama behoort
tot d.e beste en informatiefste d.ie in één cter llesteuropese talen zijn ge-
publieeerd.

De auteur was in velerlei opzicht voor zijn taak berekend. Hij bracht
zijn jeugd in Spanje door en ging er op school" Later studeerde hij in Er-
langen (Of¿. ) behaLve geschied.enis ook nog Ðuits en Spaans" Door zijn ken-
nis van zowel het Katel-aans a1s het Spaans stonden hem rijkelijk originele
bronnen ter beschikking. Van het gebruik ervan getuigt zijn boek op zowat
elke bladzijd.e. Hoewel hij voor wat betreft d.e maatschappelijke inhoud en
cle betekenis van de d.oor hem behandelde period.e d.er revol-utie een wijd. en
zijd. verbreid.e legende instandhoud.t, word.en zotn hal-f d"ozijn and.ere legen-
d.en meed.ogenloos d.oor hem ontmaskerd"

Berneeker laat er geen twijfel over bestaan, d"át en waarom hij niet
alleen burgerlijke republikeinen zoal-s Companys en Azana, of sociaald.emo-
kraten zoals Caballero en Negrine maar 66tc - en uel in de eeyste pLaats -
d.e stalinisten als tegenstanders van d.e revolutie beschouw-b. i.ias Franco d.e
buitenlandse vijand., de Spaanse C"P", die niet d.e r¿erkend.e klasse maar d.e
kleinburgerlijke midd.engroepen vertegenwoord.igde, belichaarade de kontra-re-
volutie van binnenuit. Aa¡r de hand van zijn feitenmateriaal stelt Berneck-
er haar verantwoord.elijk voor d.e sabotage rran iedere soort van revolutio-
naire arbeid., voor het (veelal geweld.dad.ig) terugdraaien arm de kollektivi-
satiesr voor het omzichtig ondergraven van de door de arbeidersklasse ver-
overde machtsposities. De lrijze lraarop zich d.it alles heeft voltrokken
wordt d.oor de schrijver naurrkeurig blootgelegd. De vervclging van de P01Il4
en haar Led.en 3), waarmee het gepaard. ging, noemt hij een openlijke aanval
op d.e revolutie. Bovend"ien toont hij aan, d.at aIle groepen der toer¡malige
republikeinse sa.menleving, met inbegrip van d.e anareho-syndikalisten, door
het optred.en van de arbeid.ers volkomen werden verrast" De kollektivisaties
besehrijft Berneeker als een spontaan gebeuren, !{aarvoor geen enkel parool
werd. uitgegeven, waartoe van geen enkele kant de stoot werd. gegeven"

Het werk van Bernecker ond.erscheid.t zich van andere w'erken over de
Spaanse revolutie hierd.oor, dat d.ezelfd.e dingen op ztn minst tweemaal, nu
en d.an ook drie- of viermaal worden behand.eld, telkens onder een and.ere ge-
zichtshoek. Dat komt doordat de schrijver zijn stof zo heeft ingedeeld. dat
na elkaar verschillende sektoren van de ekonomie en vervolgens nog eens de

3) POUM: Partid.o Obrero de Unificaeión l4arxista.
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politieke situatie r^rord.en geanalyseerd. Ted.ere keer opnieuw wordt de fei-
telijke ontwikkeling op soeiaal-ekononisch of politiek gebied vergeleken
met het optred.en van partijen, politici, vakbondene enzovoorts. Op d.ezelf-
d.e manier gaat hii ter,rerk in een algemene slotbeschouwing, waarin hij aeI'mogelijkhêd.en en tekortkomingentt van d.e revolutie d.e rãvue laat nasseren
en r^¡aarin hij nog aals d.e volksfrontpartijen a1s haar doorlgravers schil-
d.ert.

Ziin apart uitgegeven verzaJneling teksten en d.okumenten, voorzien van
uitvoerige toelichtingen, vormt een uitstekende aanvulling op zijn histo-
risch onderzoek" De hierboven beknopt weergegeven konklusies van de auteur
word.en er door ond.erstreept. Maar mede dank zij de verklarend.e toelichtin-
gen kan men d.e clokumentenbundel ook geheel zelfstandíg, d.r,¡.2. los van d.e
hj.storisehe analyse lezen.

Een verklaring van d.e gebruikte afkortingen, biografische notities,
overzichten van d.e geraad.pleegd.e literatuur, Íij"tjes met jaartallen, over-
zichten van d"e gebeurtenissen, een opsortrming d.er opeenvolgende Spaanse ka-
binetten alsmed.e - in d.e historische analyse - 826 voetnoten, maken de bei-
d.e boeken tesamen tot een rijke bron van gegevens voor iedereen d.ie in het
lot van de Spaanse revolutie belang stelt.

VERANTT^IOORDTNG VAN DE VOOR IIDAAD EN GEDACHTEII

BÏNNENGEKOMEN GELDELIJIG BÏJDRAGETü

(2e kr,¡artaal 1981)
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B,v.B"

te Z,

te 14. f 10r--; W.v"D. te L. î 10r12:, A.v.d,H. te I'{. f 50.--; J"K"

Í 25,--; L.H.G.M"I{. te N. f 30,--. Totaal f 12Ju12.

Het is maar weinig rn¡at r,rre deze keer hebben te verantwoorden. Dat is
nog nooit voorgekomen, dat r.¡e in een kwartaa! zo l.reinig geld binnen kregen"
Natuurlijk, we weten we1 d.at het vorige la,rartaal wel een heel groot be-
dÍag liet zieno maar toch villen we ied.ereen nog eens opr,üekken ons zoveel
nogelijk te steunen. Tensiotte gaat er in het uitgeven van een maandblad.
heel wat ge1d, zitten" Een behoorlijke financiële steun van onze lezers is
d.aarbij onontbeerlijk.


