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OVER RADENKOT,{MUN ISME EN KLASSENSTRIJD

Over radenkor¡rnunisme en klassenstrijd is de Laatste tijd - geheel on-
afhankelíjk van elkaar - het een en ander gepubliceerd door t!üee vergchiL-
lende tijdschríften. Het BelgÍsche blad "põtänkínrr heeft een geheel n¡¡nmer
g:¡,rijd.. aan speciaal het Nederlandse radenkoomunÍsme I ); het Nederl.andseblad ttSpartacus" stelde in t¡vee achtereenvoLgende ûulmers tret on¿errerprrRadenkor¡nuníe¡ne en zelfstandige strijd'r aan de-orde 2). De r""p"tti"""l1íjke besehouwingen zijn van sterk üiteentopende k¡¡aiiteít, r¿rt ste,nnent9t op zekere hoogte daarín met eLkaar overeen, dat aan ontstaan en ont-wikkeling van het radenkonnnunieme weinig of geån aandacht ¡¡ordt besteed en
dat het verband tussen de radenkomunistisõhe opvattíngen en de klassen-stríjd van de arbeiders - het verband tussen rheoiie en iraktijic, of líe-ver gezegd tussen prakcijk en theorle - níet of nauweliji<s worãt gelegd.

IIet dui.delíjkst manifesteert zich dezerin onae ogeã ern"tíger:teÈort-
koníng bij de Belgísche publikatie. Ilet bewuste "Poãe¡nkín"-nuãnår ís ge-vuld mét vier korte opstell.en. AehtereenvóLgens worden behandeld: de theo-retische opvattingen van llerman Gorter, de theoretische opvattingen van
Anton Parurekoek en het werk van de Groepen van Internatioo.i" Comúnístenin de jaren voor de tweede wereldoorlog. In een vierde opsteL Ëenslotte
wordt de studie besproken die de G.I.c; destíjds het licht ireeft doen zÍen
onder de titeL "Grondbegínselen van de comunistische productie en distri-butierr. Aan die vier opételLen gaar dan nog een heel kärtã i"i"iã1.";-;;-
afr -waarín een poging wordt ondèrnomen de betekenis van zo¡uel het radenkom-
munísme in het algeméen, aLe díe van Gorter en pannekoek Ín het bij;;j;;ín enkele volzínnen te schetsen.

Ons oordeel over dít alles is verre van'gunstig. In de eerste p.Laats
r¡emeLen de.genoemde artikelen of hoofdstukjes-van ¡õltett¡tce onjuistíreden.
Zo wordt bijvoorbeeld 3) het in november t935 velscheneä "v"ij-"ociaLis-

l) ilPotenkin", tijdschrift voor de krítische sÈudie van pol.ítiek-
filosofísche theoríeåin, lete jrg. (1g76-7,1)¡ n!. Z.2) tfspartacus" (3-naandelijks), nrs. vao februarí en.uei lg7g,3) rrPotenkint', jrg. t, nr.-2, ú12. 50.
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Ëisch Programtt - een bundel Lezingen die zijn gehouden door vooraanstaan-
de anarcho-socialisten, behorende tot de medewerkers van het anarchisti-
sehe tíjdschrift ttBevríjding" - ten onrechte aan de Groep van Internatíona-
le Co¡munisten toegeschreven en zelfs, in strijd met !ùat later omtrent de
"GrondbeginseLenttwordt verklaard, hun ttbelangrijkste publikatiett genoemd
en aLs zod.anig besproken, Zo r.¡ordt het blad ttDe 'Tribunett - aanvanket Íjk
het orgaan van de oppositie in de S.D.A.P., later het orgaan van de afge-
scheiden S.D.P.r ûog r,reer later het orgaan van de C.P.}l. - "de opvoLgert'
van het theoretisehe naandbLad ttDe Nieuwe Tijdt' genoemd, ofschoon beíde
bladen zowat 14 jaat (van oktober 1907 tot eind l92l\ naaeþ eLkaar hebben
bestaan 4).

Belangrijker dan ontsporingen van Laatstgenoemde soort, die !üe vamte-
ge de plaatsruimte onmogeLijk al-Lemaal kunnen signaleren, is het feit dat
de Belgísche samensÈellers van het, aan het radenkomrunisme gewíjde nununer
van hun blad geen oog hebben voor het arbeídersoptreden waaraan dit taden-
koumunisme zijn aanzíjn dankt. trIeLiswaar vermelden zij op een gegeven mo-
nent 5) dat Pannekoek tot andere inzichten dan vootheen kwam nadat zich in
het begin van deze eeu\¡rt een aantal belangrijke fwilde stakíngenr had voor-
gedaan, maar zÍj doen dat zonder de wezenLíjke betekenis van díe stakings-
bewegingen aan te geven en voorts-op een wíjze, díe van Pannekoeks ziens-
wíjze daaromtrent een karrikatuur maakt.- De, Belgische aut,eurs behandelen het radenkommunisme als een zuiver
theoretisch verschijnsel, aLs een ttideett, die niet uit de gegeven roaat-
schappelijke werkelíjkheíd ís geboren, maar ín het hoofd van twee van zÍjn
Nederlandse vertegenwoordígers f.ijkt te zijn uitgebroed. Deze ontkoppelíng
yan de prolet,ari.sõhe praktijk en de radenkonnunistische opvattingen heefË
vérstrekkende gevoLgen. Zij verkLaart niet a}Leen wâa:om men zích ín het
Belgische blad tot heL Nederl.andse en vooroorLogse r4denkomunisme (zoals
de - twee - artikeLenschrijvers het zíen) beperkt, maar die Loskoppeling
Leidt er ook toe, dat het radenkomnunisme op de essentiäle punten wordt
misverstaan en dat men het interpreteert op een manier r^raarmee aan de ra-
denkor¡munistische opvattíngen niet weinig geweLd r¡ordt aangedaan.

Het is naar onze mening ook de genoemde scheiding tussen,de kLassen-
strijd van de arbeiders enãrzijds en de theoretische opvattíngen over die
stríjd anderzijds, die maakt dat de samenstetrlers van het hier besproken
"Potemkín"-numer de opvattíngen van zowel Gorter en Pannekoek aLs die van
de G.I.C. aLs ¡rareLe dan wel aLs ideaLístische opvattingen begrijpen 6).
Het is een wanbegrip dat mede aansprakeLijk ís voor hun soms verbíjsteten-
de verwarring (en voor de verwarrfng die zij zaaíen) en hun soms vermâlce-
Líjke tegenstríjdigheid. . ,,.:.:..

Over hun verwarríng en die weLle zíj bij hun lezers wekken hebben wíj
al met,een enkel woord gesproken.Hoe weinig - zíjn wij geneigd uit te roe-
pen - noet men wel van het radenko¡¡r¡unísme hebben begrepen indíen men zich
in een. verhandelÍng daarover bLadzijden lang met' het Vrij-Socialístisch
Prograp bezíg houdt en derhalve niet heeft bemerkt hoe sterk de inhoud van
het bewuste geschrift verschil-t van een radenkommuni,stische benadering der
maatschappeLijke ontwikkeLingen. Het voornaamste verschiL ís dit, dat het

4) t'Poternkint', jrg. l, nr, 2, bLz. 13.
5) Idem, blz,30.
6) Idem, bLz. 3, 6, 9, 32 en 41.
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radenkornnunísme de verwezenlijking van een socialistische maatschappÍj be-
paaLd níet aLs een t'ídeaalrt of ats een I'streefdoelt' ziet - zoals in ttPotem-
kín" wordt be¡¡eerd - en dat zijn inzLchten omËrent de vakbeweging;het par-
lementarisme, de vernietiging van de burgerlijke staat, de radenvormíng of
de zelfwerkzaanheid van de arbeídersklasse niet aLs een soort van ttplan",
niet als een soorË van ttalternatief" voor de oude arbeÍdersbeweging worden
ontvourrrd, maar worden afgeleid uit de historische ontr¡íkkeLing van de bur-
gerlíjke samenLeving en uít de vormen die ft arbeidersverzet Èegen het ka-
pitaal ín de Loop van díe ontwikkelíng aanneeút.' Het radenkomnunísme ver-
kondigt niet wat er dient te gebeuren, maar het schiLdert de perspektÍeven
van hetgeen er in de socíale rverkeLíjkheíd gebeurt.

Het radenkommunisme zegt bijvoorbeeld ndet, dat de arbeiders zel-f, vía
.... hun eígen organen, de raden, het kapítalisme te gronde moeten richten
7). Het radenkommunisme wíjst erop, dat ín de praktijk hoe Langer hoe meer
door eigen organen van de arbeiders een strijd gevoerd wordt die de tradí-
tioneLe organisaties blijken niet, te lcunnen en te wiLlen voeren. Het wijst
er voort,s op, dat er in de praktijk van radenvoruíng sprake is zodra het
arbeidersverzet een revolutionair karakter aanneemt en dat een allereerste
begin van raden kan worden rraargenomen ook bij de schuchterste en príní-
tíefste vormen van proleÈarische strijd, zodta die strijd door de arbei-
ders zelf en níet door de tradítionele organisaties wordt gevoerd.

Aan de auteurs van de opsteLLen in "Poternkin" zijn dit soort wezen-
lijkheden ontgaan. Ze schrijven ergens 8) - zeet tereèht - dat Gorter en
Pannekoek geen anarchisten waren, maar in de be¡ruste passage wordt de wer-
kelijke posítie die zij innamen níettemin onjuist of op zijn ninst onnauw-
keuríg !üeergegeven. ÍlanË als zíj trachten te verkLaren hoe of het noget íjk
is dat genoend tr¡eetal voor anarchíst werd versleten, dan verneemt de Le-
zet, dat ze 'rnet aLs de anarchisten het parlement en de vakbond ver¡uier-
pentt. Geen woord erover, dat het teOoren de arbeiders waren die op een ge-
geven tijdstíp bíi hun zelfstøndige akties boven vakorganisatie en parle-
mentaire stríjdnethoden uítgíngenrfeit waaruit Gorter en Pannekoek eenvou-
dig de konseknrentíes trokken.

I,Iíe dit nfet zÍet of níet zien wiL komt a1s vanzeLf tot de uítspraak,
dat 'rPannekoek het optreden van de arbeiders verklaart uít beweegredenen
die niet in de werkelijkheid rrraat enkel in zijn droom en tüens aanwezig
zijn" 9). Dat de Belgische oÞsteLschrijvers hierop onníddeLLíjk laten vol-
gen, dat P. "geLijk heeft als híj ber,reert, dat de ootzaa1n van alLe konft.ík-
ten (en dus ook van de konflikten tussen de arbeiders en de tradítioneLe
organisaties - red. D. & G.) bij de Èegengestelde beLangen díent te worden
gezochttt is één van de tegenstrijdighedea waarop wij al hebben gewezea. En
een andere is bijvoorbeeLd deze, dat de Belgische auteurs, na eerst de re-
volutie als een "doel-tt van de radenkonmunisten te hebben aangeduidrvervol.-
gens l0) verklaren dat deze haar aLs "een proces van arbeídersstrijdtt be-
gchouwen.

Ilat echter naar onze mening aan de verhandelíng in "Potenkin'r nog het
meest te krítíseren valt is - afgezien van de vol-strekt ondeugdelijke en

7) l'Potenkíntt, irg. l, nr. 2, bLz. 3.
8) Ideur, bLz, 39.
9) Idem, bLz. 41,

l0) Idenr blz. 42.
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rrtederom van nieÈ weinig mísverstanden ggtuigende bespreking van de "Grond-
beginseLen der connunisËísche productie en dístríbutíert lrraarmee de bedoeL-
de afLeveríng besluÍt - de çtatisehe wíjze waarop het,radenkonmunisme daar
woçdt, geschilderd. Doordat het in de bewuste opsËell-en, zoal.s gezegd, Los-
gekoppeLd wordt van de arbeidersstrijd die âan een voortdurende verande-
ring onderhevig is en uraarín gestãag nieuwe vornen van aktie ontstaan,
blijft volledig yerÞorgenr,dat ook het radenkou¡nunísme zeLf een aanhouden-
de ontr¡ikkel-íng en verandering doormaakt zodaË het in de jaren t30 iets an-
ders is dan in 4g jaren r20 en er na de tweede wereLdoorLog binnen het ra-
denkommunisme opvattíngen ontstaan die r¡eer sterk verschiLLen van díe er-
voor. Die veranderingen níet alleen te schetsen, doch te schetsen aan de
hand van de sntwÍkkeling van de kLassenstri.jd - omdat zij alLeen aLdus ver-
staa¡r kunnen worden - is ons ínziens de allereerste taak van hen die zich
geroepen voelen. thans over het radenko¡nmunísue te schrijven. De verhande-
Língen ín ttPoterikin-' schíeten !ùat dat betref t ín íeder ópzicht têkort.

Niet in ieder opzícht maar wel in hoge mate is dat ook wat wij van de
beschour,ringen ín het blad "Spartacustt vinãen. !Íelis¡¡aar zolJ men, áfgaande
op de gekozen títeL - "Radenkornnunisme en zelfsËandige strijdtt - anders
vermoqden en weLiswaar heeft het er af en toe de schijn van dat "Sparta-
custt . aan de hand van strijdervaringen ontstaan uo otttrikkeLing van de ra-
denkonrmunistische opvattingen wil schetsen, op de k"per beschouwd onË-
breekt het ook hier zoweL aan een eigenlijke analyse van het arbeidersop-
treden aLs aan een samenvatting van de betekenís daarvan voor het radenkom-
munistÍsche standpunt.

Zeker, anders dan in het Belgische tÍ,jdschrift r¿ordt in "Spartacus"
op de nauli¡e reLatie tussen de arbeidersstríjd en de eígen zíelswíjze gèr¡re-
zeq. Maar veeL verder dan zuLk een verwijzíng komt men ín feite níet.. Op
de bladzijden lg en 19 van het februari-nurnnei wordt een opso¡mring gegeven
van een aantal zelfstandige proletarísche verzetsbewegingen en aktíes. Het
gaat daarbij echter om niet meer dan een opsonwing, die bovendien uiterst
beknopt en r¡íllekeurÍg is. Nergens in de ruim 125 paginars die_ in "Sparta-
custt aan het onderr^rerp worden besteed r¡ordt ook maar een poging onflernomen.
oo te laten zien, hoe zelfstandíge akties verlopen, wat zij net elkaar ge-
¡¡een hebben, waarin zij van elkaar verschiLLen, r'(rat voor typen van organi-
satie daarbíj worden ontwíkkeLd, welke vormen men daarbij kan onderscheí-
den, in hoeverre zij beantwoerden aan de voorstelLingen die de betrokkenen
hebben van hun eigen optredenraan weLke socíale wetnatigheden de zeLfstan-
dige akties gehoorzamenrin hoeverte zíj beant¡voorden aan de tot dusver ge-
hul-digde opvattíngen van de radenkormunísten en in hoeverre zíj ð,aatvan af-
wijken en dus tot nadere bezinning op de theorie nopen. Ook daar liraar - op
bLz, 45 ê.v. van het februarinurn¡ner - over ttde beweging van de arbeiderstt
r¿ordt gesprokenrzoekt men een andere, dat wil zeggen waË diepere, behande-
Líng van dit soort vraagstukken tevergeefs.

Is arbeidersstrijd slechts nogel-ijk \¡ranneer de arbeiders zich van de
betekenis van hun optreden bewust ziin?Is een dergelijk bewustzíjn een on-
misbare voorwaarde voor hun aktie en voor hun eenheid? Zo ja, wat is in
dat verband dan de taak van zich radenkommunÍstisch noemende groepen? Zo
nee, wat is de positie van dergeLijl.ce groepen dan? Hoe kornt het, dat aan
de organisatievormen die tijdens en ten behoeve van de zeLfstandíge strijd
geschapen worden sLechts een tíjdeLijk leven is beschoren en dat alLe tot
dusver gedane pogingen om dergelijke vormen zoals bíjvoorbeeLd de "wíLde"
strijdkouuritees ook ná afloop van een bepaalde aktie te kontinueren op een
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misLukkíng zíjn uitgelopen? ll). Ziedaar een reeks brandende vragen díe al-
lesbehalve aLleen maar van ptaktische betekenis zijn maar díe tegeLijker-
tíjd van groot belang zijn voor de theoríe, dat wil zeggen'voor de raden-
komunistische opuattíngen omtrent de kapitalistische ontwikkeLing en de
kLassenstrijd. Sedert het radenko¡munisme is ontstaan zijn er in de Loop
der jaren versehillende antwoorden op gegeven, Ì4rat níets anders zeggen wii
dan daË in dat tíjdsbestek het radenkormunÍsme zich oriËwikkeLde, eên ont-
wikkelíng die geLÍjkstond met een soms ingaijpende verandering. Die veran-
dering hangt ook hiernee samen, dat so¡o¡oige van de zojuíst opgerüorpen'vrê-
gen ín de jaren r20 nog níet gesteLd werden en ook nog niet gesteld konden
worden.

Tüanneer men aan dit soort vragen voorbijgaat in een.tijd waarín ze
zich voortdurend sterker aandienen, dan heeft dat vanzelf,sprekend íngríj-
pende konsekwentíes. In een voLgende beschouwíng zuL1-en wij ; aan de hand
van de beschouwingen in ttspartacust' - die konsekwentíes trachten aan te
tonen. Daarblj zaL men zien, dat het níet enkel gaat om konsekwenties voor
de inhoud van het radenko'¡munísme, maar ,ook voor de wíjze traatop die in-
houd wordt gepresenteerd.

ll) Men denke bijvoorbeeld aan de ervaringen díe men in Belgii!
heeft opgedaan met het na de wekenlange ttwilde" staking bij
het bedrijf t'vieille Montagnett in BaLen gevormde I'Groot Ar-
beiders Kotnmíteett.

(!üordt vervolgd)

MIJNI,ü RKERSAKTI IN BELGISCH LIMBURG

'' Eínd maart, begin april ís er een korte aktie.gevoerd door de arbei-
ders van een steenkoLennijn in de buurt van Eisden in BeLgisch Linburg.
Een van or.ze BeLgische vrienden heeft hierover verteld, dat de ber¿usÈe ko-
Lennijrr sleehts dan .rendabel aou lcunnen blijven indien er meer kolenl.agen
dan Èot dusver in exploitatíe zouden worden genomen. Die ber¡uste, nog niet
aangeboorde lagen bevínden zích echter in de ríchting van het dorp Lan-
klaar en wel onder een zich aldaar bevindend índustrieterreín, waarop zich
in het jongste verleden een aanËal- nieuwe bedrijven heeft gevestigd onder
de nadrukkelijke voorwaarde, dat er in de ondergrond géén koLengangen zou-
den worden gegraven. Van regeringszijde is daaromtrent een belofte gedaan.

De mijnwerkers, wetend dat hun broodwínning zonder uitbreidíng verLo-
ren dreigt te gaan, stelden zich op het standpunË, dat de bêwuste belofËe
terwiLle van hun werkgelegenheid, gebroken zou r¡orderr. In antwoord op die
eis waren de verantwoordelijke Belgische poLitici uiternate vaag en ondui-
deLíjk. De u¡inister van ekonomische zaken, Itílly CLaes, die zích aL sedert
het aanvaarden van zíjn portefeuílle teLkens rreer gesteld ziet tegenover
op tt behoud van werkgelegenheíd geríchte akties van arbeÍders in a1Le de-
Len van het land, durfde, bevreesd voor nieuwe arbeidersstrijd, noch rond-
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uít neernoch ronduit ja te zeggen. ZeLf Limburger, dus zoon van een streek
waarin het aantal arbeídsplaat,sen al geruime tijd sterker terugloopt dan
r¿aar ook in Belgiä, sras zíjn toch al rnoeil-íjke positíe juist in dít gevaL
nog moeiLijker dan ooit.

De regeríng zette al haar hoop op de BeLgische vakbewegíng. Die líet
zich níet onbetuigd. Zowel de katholieke vakbeweging A.C.V. als het Alge-
meen Belgisch Vakverbond en de ALgemene CentraLe der Liberale Vakbonden
van BeLgiä (lCLV¡) probeerden de mijnwerkers zoveel nogeLijk gerust te
stelLen en zii trachtt,en bovendien íeder optreden van de arbeiders te ver-
hinderen. Het probleem, zo verkLaarden zij , zolr op bevredígende wíjze wor-
den opgel.ost door de officiäLe onderhandeLaars aan de groene tafel.

De arbeiders hadden echter noch met dergel-ijke verzekeringen op, noch
bezaten zij ,enig vertrouwen in de vakbeweging. Tegen het eínde van maart
líet een aantal nijnwerkers, sanen met ex-míjnwerkers (dat r¡it zeggen sa-
nen ûet kollegafs die reeds uit de kwíjnende Belgische steenkoolindustrie
waren afgevLoeid) een oproep uitgaan om het werlr neer te leggen op maaudag
26 ma4rt. Daarop stelde de vakbeweging haastíg pogíngen in het werk om de-
ze stakíng te verhinderen. Het zaaien van verwarring qras één van de metho-
den r¡aarvan zíj zich daarbij bediende.

De pogingén hadden geen enkeL resuLtaat. Omdat de nijnwerkers begre-
pen dat de políticí bij het falen van het vakbondsstreven niet zouden aar-
zelen de huLp van de sterke arm ín te roepen, werden op de genoemde naan-
dag om 4 uur ts morgens bij de toegangswegen naar de míjn autobanden in
brand gestoken. Bovendien haalden de arbeiders rookboÍrmen uít de nagazíj-
nen, díe gebruikt worden om de aanwezigheid van mijngas en eventuele tocht
in de mijngangen vast te stelLen. l4et behulp daarvan legden zij rond de
níjn een dík en volstrekt ondoorzichtig rookgordi.in ¡,¡aardoor het optreden
van de reeds gereedgehouden Ríjkswacht praklisch onmogel-ijk werd gemaakt.

De staking werd een voldongen feít. AanvankeLíjk weÍgerden de bonden
zích achter deze aktie te plaatsen. Omdat het optreden van de arbeiders
echter pl-aats had kort, voor het tijdstip waarop syndikale verkiezingen in
Belgiä zouden worden gehouden, dat wíL zegge{r het tÍjdstip waarop de vak-
bondsleden ín de ondernemingsraden en de komitees voor veíLigheÍd en hy-
giäne zouden moeten worden benoemd, konden de vakbonden het zich noeiLijk
veroorloven de arbeiders geheel en al ín de kou Ëe Laten,staan.Varidaar be-
sloten de LiberaLe en de ttsocíalistische" centrale ABV\I tenslotte na veel
vijrssr en zessen toch maar stakíngsgeLd uit te betalen.

. ZoaLs we aL zeiden in het begin, het was slechts een korte aktie en
geen stakíng van onbeperkte duur.'Maar weL een waarbij weer zonnekLaar aan
het licht kwam hoe de kaarten tussen arbeiders, bonden en politici nu ei-
genlijk worden geschud' 

=E==========

$TIE BESCHTKT NOG OVER .OUDE NtnlT.TERS?

Eén van onze Lezers zou Eraa1 vernemen of er iemand is, die nog be-
schíkt over alle tot dusver, sedert het begin van de eerste jaargang, ver-
schenen nurmrers van 'rDaad en Gedachte". Hij zou die Eraag tegen een rede-
lijke vergoeding wiLl-en overnemen. I'rie zou hem kunnen heLpen? ALs er iemand
ís, dan steLle híj of zij zieh inr verbinding met: André van l{onderen, Baan-
straat 15, Beverwijk.
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NOG EVBN OVER TTONORÉ D E K E R S C H A E V E R I)

In het voríge nur¡mer van "Daad en Gedachterr hebben wij aandachË be-
steed aan de bezàtting vair de Antwerpse raffínaderij R.B.P. door rt perso-
neel en over de roL clíe de vakbondsgedelegeerde Honoré de K-erschaever bij
deze bezettíng speeLt geschreven. 0p donderdag I t mei vertoefden wíj er-
gens in Vlaanãeràn en wij hebben Ëoen deze De Kerschaever in aktie gezien
óp het Belgische teLevisiescherm.

Het toeval wílde nameLijk dat er zích juist op die dag een nieu¡¿e onË-
wíkkelíng rond díe bezecting voordeed. Er had zic}: naneLijlcr.zo bleek ons,
voor het bezette bedrijf een koper aangemeLd, een koper die zich bereÍd
had getoond ven het circa 24O ma:r tellende personeel het aantal van hon-
derd werlcnemers in clienst te rl,emen. D¿'c voorsteL hadden de betrokken BeL-
gische valcbonCen, zo-,rde:: rtrggespraak met de bezetters, acceptabeL ver-
kLaard om vervolgens - op die 1 le meí - dnarover met de bezetters te gaan
praten. Br zuLl-ã:r, zo honrligde de Be-Lgische nieuwslezer bij de uitzending
van de beríchten aanrdaarover we1 harde noten worden gekraakÈr r¡lanÈ de be-
zetters hebben van het begÍ.n af aan duideLijk te kennen gegeven' dat zíJ
hun aktie ï^raren begonnen om de rverirgelegenheid v?.î a,LLe 240 personeelsle-
den veiLíg te stellen en e-;bij gevoegd dat zij alLerminst van plan waren
díe eis t,e laten.¡allen of ock maar een sik'kepitje toe te geven.

Kort na het nieuws kontlen de lcíjkcrs i.rr ? t programma "Panoramatt beel-
den zien van he¡ i¡eread tussen enerzijds de vakbondsbestuurders Schoeters
en Jansscn en and,'rmíjds d.e bczetters. Uiteraard troklcen de beide bestuur-
ders alle registers los oin voor heË vooïstel- van de koper de nodíge steun
te verwerven. Da-t gebeu:lcle r¡eLí.sruaar met de bezwerende formule, dat uiter-
aard de RBP-t,,,:zetters geheel vríj lraren ín hun besl-issíng en het Laatste
woord hadden, maar eer het dan zover v¡as wílden Schoeters en Janssen graag
het voorLaatste r.¡oorcl hebbcn oin de nodige norele pressíe uit te oefenen.

Nadat Schoeters en Janssen hun zegje hadden gedaan en de gebruíkelÍj-
ke ttbezweringsformulesnt hadden toegepast verhieven niet de bezetËers hun

stem, maar htaf,i aan Honor6 de Kerschee.u-er de beurt van optreden. l^IaÈ ons on-
nidd;LLijk opvíeL was, daË hij het bij het hreergeven van zijn persoonLijke
mening deed voor!.:ocren alsof hij uit naam van aLle bezetters sprakr maar
dat zljn woorden n,ieËtemin duidel-ijlc afvrelcen van datgene r,rat diverse BeL-
gische journalísten en laatsteLijk de nieur¡sLezer van de Belgische TV als
de unaniena rnaníng der bezetters hadCen r¡Ieergegeven.

Honoré de Kerschseveï - en wij zíjn van nening dat dit iI-lustratíef
ís voor zijn positíe al-s hoofd.gedelegeerde, itgekLemd Lussen de arbeíders
enerzijds en de valcbondsleidíng anderzíjds .. was niet tegen datgene wat de
bestuurders aanbevalen, IIí.j meende slechts dat het aanbod van de aspirant-
koper zoals het tcr tafeL l.e"g enígszins geamendeerd zou üoeten r¡orden.Vol--
gens hem zou de koper aan clie personeelsleden clíe zouden moeÈen afvl-oeien
ãen ttgouden hanc,clrulçt' noeten geven. Ozer de gïootte daarvan Líet hij zich
niet uir. Hij verklaarde sLecirts, dat hij ín het onderl-ing beraad van de

bezetters dat na h¡:t verÈrek van 'Çchoeters en Janssen zou beginnen, ín die
geest zou pleiten. Dat rviL zeggens ín een andere geest dan die waarvan de

Ëezetters gedurende meer dan een haLf jaar - de Langste bezetting die er
ooítin Belgiä is gewcesÈ - herld.en bLijk gegeven.

Van dat nadere, onderling¡e, bera¿d van de bezetters liet het program-
ma "panoramatt geen ver<Lera beel"den zien. T{el"i.icht zou het ook pas op een
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laÈer tijdstip een aanvang nemen. trriat we we1 zagen was, dat er op de ge-
zichten van de naar Honoré de Kerschaever l-uÍsterende bezetters duidelijk
een trek van teleurstelLing te bespeuren viel. Hij vertolkte kenneLijk
níet wat zíi ín hun hart gevoelden. En dat feít kompleteerde voor ons het
beeld, dat rre van De Kerschaever hadden gekregen en dat we in ons voríge
nuütrer probeerden te schetsen. Honor6 de Kerschaever fungeerde duidelijk
niet aLs de spreekbuis van zelfstandig stríjdende arbeiders, die gezameo-
f.ijk hun besLissingen nemen en hreten wat ze wiLLen. Hij trad op als de man
die de bezetters manipuleert, als "De Paustt, zoals hij zich noemen liet,
áLs de man die bij de hele aktie de dienst uitnaakt. of, nadat het uur van
<iç waarheid eennaãl had geslagen, dat optreden nog toi konftikten tussen
de "leíder der bezetting" en de bezetters heeft geLeid en hoe de zaken
zich vervolgens hebben ontwíkkeld, kunnen wíj op dit moment niet meedelen.
lfíj btijven de ontr^rikkelíngen rond de R.B.P.-bezetting met aandacht volgen
en zuLlen onze Lezers op de hoogte houden.

l) Zie 'rDaad en Gedachte* van nei j . L.

OF f HATCHER HEEFT CEI^IONNEN STAAT NO,G

TE BEZ IEN, MAAR HET TS TIEL ZEKER

DAT CALLAGHAN HEEFT VERLOREN

0p 3 meí j.L. zijn er Ín Groot-Brittanníë algemene verkiezíngen ge-
houden.De uítsLag daarvan ís urinder een stembusoverwinning voor de Conser-
vatieve partijleidster Margaret Thatcher-Roberts dan wel een verpletËeren-
de nederLaag voor Jim Callaghan en diens Labour-kabínet.Van de kiesgerech'-
tÍgden heeft ongeveer een kwart verstek'laten gaan. Van die lcategorie - in
hoofdzaak uit arbeiders bestaande, naar men mag aannemen l) - kan onmoge-
líjk worden beweerd, dat haar er alLes aan gelegen was, de zittende rege:
ríng in het zadeL te houden.De arbeiders dí,e r¡él- hun stem uitbrachten ver-
klaarden zich in meerderheid niet zozeet v6õr Margaret Thatcher dan weL te'
gen CalLaghan. Hern víel daarmee hetzeLfde Lot ten deel aLs zijn partijge-

l) De statístieken hebben uítgewezen, dat eeo geringe opkomst bij
de verkíezingen aLtíjd nadeLig blijkt voor Labour en dat een
grote verkiezingsdeeLneming veelal- ín het voordeeL van Labour
werkt. De enig mogelijke konklusie daaruit is deze, dat zíj
die thuísbLijven tot hen behoren, díe gewoonLijk op de Labour-
partij stemlen. Bovendien: voor kLeinburgers en Leden van de
bourgeoisie behoort deelneming aan verkíezingen tot hun nor-
maaL gedragspatroon.Van absenteisrne bíj verkiezingen is in de-
ze groepen naar buitengewoon weíníg sprake.
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genoot Harold I'lilson in 1970
Diens regering, aan het ber¡ind gekomen in 1964, joeg de Britse arbei-

dersklasse in Luttele jaren voLkomen tegen zich in het harnas. De premier
beweerde wel-iswaar, dat tthet socialisme" voor het grijpen Lag 2), de Brit-
se arbeiders ontging het níet dat zijn poLitíek ín werkeLijkheid het kapi-
talistische bel-ang diende. Toen zijn minister van arbeid, mevrouw Barbara
Castlereen wetsontwerp gereedmaakte dat tot een beteugeling van de rrwilde'f

stakingen strekte was llilsonfs Lot bezegeld. lùat CaLLaghan betreft, zijn
hardnekkig streven naar loonmatigíng, dat wiL zeggen zíjn aanhoudende po-
gingen om de Britse arbeiders de buikríem n6g verder te doen aanhalen 3),
naakte het bíj voorbaat aL weinig waarsehijnlijk dat hij op voldoende pro-
letarische stemren voor een vol.gende ambtstermijn zou kunnen rekenen.

Niet r¡eínig hoofdartikelenschrijvers hebben Callaghanrs nederLaag aL-
dus ttverklaard", dat de arbeíders neer dan genoeg zouden hebl¡en van de ve-
le stakingen, die de afgeLopen winter het openbare leven in Groot-Bríttan-
níä zowat hebben verlamd. Die "verkLaringrr komt erop neer, dat de Britse
arbeiders in feíte gekant zouden zíjn tegen hun eígen optreden.Een zonder-
linger I'verklaringtt is nauwelijks denkbaar. Zij berust op het hardnekkige
misverstand, dat het de bonden zouden zijn die tot staken aansporen tegen
de zÍn van de aangesloten leden. De werkeLijkheid is precies orcgekeerd.
I'Iaar de Brítse arbeiders meer dan genoeg van hebben dat zíjn de aanhouden-
de - in naur^re samenwerkíng met de Labour-regering ondernomen - pogingen
van de vakbewegirig om de leden van stríjd âf te Tnuden.

Niet orndat zij hun eígen stríjd beu zijn keren de arbeiders zich af
van de Trade Unions en van Labour, maar omdat zíj er geen gênoegen mee ne-
men dat zij aLnaar door de vakbewegíng en de zogenaamde "arbeidersregering"
in de wieLen worden gereden. ZoaLs wíj reeds zeiden, de nederl-aag van Cal-
laghan heeft dezelfde oorzaak aLs de nederlaag van l^liLson in 1970.

trIordt díe nederlaag van de'Labour-partij doot de ervan profiterende
Conservatieven op dezelfde wijze misverstaa¡l aLs destijds? ![ie uitsluitend
afgaaÈ op de pÏatvLoerse verkiezingspropaganda van mevrouw Thatcher zal de
vraag zonder meer bevestigend beantwoorden. Uit den treure heeft zij ver-
kondigd, dat een door haar te vormen en te Leiden kabinet de macht van de
vakbonden zal inËomen. Het is een verzekering die door de kleinburgers on-
der haar gehoor met ínsteming is vernomen. Maar het Ís ook een verzeke-
ring, díe er geheel- aan voorbijgaat, dat het ¡¡erkeLijke probLeem tüaarmee
de kapítalistísche samenleving ín Groot-Brittanniä zich gekonfronteerd
ziet híerin bestaat, dat de macht van de vakbonden niet te groot is, maar
veel te kLein voor het uitoefenen van die funktie, waartoe zíj in de bur-
gerlíjke maatschappij geroepen zíjn. Waarmee men Ëe maken heeft, dat zijn
geenszins oppermachtige vakbonden'die voortdurend hun Leden hun wiL opLeg-
gêrr naar vakbonden, die daartoe juist niet in staat zijn en die maehte-
Loos moeten toezíen, daË de leden zich in toenemende mate aan hun greeP
ontworstelen.

2) Letterlijk verklaarde ïlilson: "Socíalism is just around the
corrrer" (t'Het socialisme is vlak om de hoek").

3) De loonpolítÍek van Callaghan c.s. híeld ín dat de lonen jaar-
lijks met níet meer dan 57" zouden mogen stijgen' Aangezíen de
prijzen met een veeL groter percentage stegen' hwam dat erop
neer dat de lonen voortdurend méér bij de prijzen achterbleven.
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- Nu zijn begrippen aLs "groottt of "kleintt uiteraard betrekkelíjke be-
gríppen' Ats wij beweren, dat de nacht van de vakbonden in Groot-grittan-
niåi te kleín ís om de arbeiders in toom te houden, dan r¡iL dat zeggen, dat
die nacht te gering íq in verhouding tot de groeiende eigen tnacñÈ vãn de
Britse arbeíderse een macht die ín deãelfde *riu toeneemt áls de arbeiders
ervan proeven. Deze eigen macht van de arbeíders, die zichtbaar wordt tij-
dens hun zeLfstandige strijdrvorut het wezen van wat men ttde Engelse zíek-
te" pleegt te noemen! !üie de oorzaak van die trziekte" bíj d; vakbonden
aoektrstelt een verkeerde diagnose en wÍe op grond van die vãrkeerde diag-
nose aan het dokteren slaat, past niddelen toe waardoor de t'kwaal" alLeen
nog maar wordt verergerd. De vorige Conservatieve premier, de Ín t970 aan
het bewínd gekomen Ted Heath, heefi het tot zíjn schade ondervonden.

ZaL eerste mínister I'targaret thatcher dezelfde ervaring opdoen? Zal
onder het huidige Britse kabinet de gesehiedenis zich herhaLen? Jim Calla-
ghan heeft, er voor gewaarschuwd. Hij heeft haar voorspeld, dat zíj, zo zíj
aan de positíe van de Britse vakbewegíng wíl Ë,)rnen, op dezelfde muur te
pletter zal lopen als Heath. Het is een voorspeLLing op goede gronden. Im-
mers íedere íntoming van de macht van de vakbónden tonnt ãrop nã"r, dat aan
de vakber¿eging ninder nogeLijkheden tot behendig manoeuvreren ter beschik-
king staan. Als gevolg daarvan zullen er zich nlet minder, maar juist uréért'wiLdett stakingen voordoenn zal aan die "wiLde" stakingen mindei genakke-
Lijk paal en perk kunnen worden gesteld en zal.dientengevoLge in en dóór
de zelfstandige strijd het machtsgevoel van de arbeíders r¿orden versterkt,
4odat deze nog r¡ilitanter gaan optreden. Er ontstaat dan een kettíngreak-
tie - zoaLs in de jaren 1972 en 19731,74 - die noeilijk neer kan worden
afgerend doordat de enig rrogeLíjke rem (de vakbeweging) is gebLokkeerd.

llaat zal Margaret Thatcher inderdaad, zoaLs zíj tijdens haar verkie-
zingstournee te kãnnen heeft gegeven, haai pijLen teien äe rritse vakber¡e-
ging richten? Het staat, geloven wijrt bepaaLd nog niet bij voorbaat vast.
In de Conservatieve partíj nanelijk wordÈ over de oorzaak van "de Engelse
ziekte'r nogaL verschiLlend gedachl. Het ís niet zonder reden, dat - zoals
onLangs door de Londense korrespondente van de "Haagse Post" werd.meege-
deeLd 4) - ¿e zakenmensen van de Londense City geschiokken zijn van That-
chers extreme uitspraken. In die kringen namel-ijk, daÈ r¿iL áeggen ín de
kringen van het Britse managerdom, heeft men een veet reäLer inziõtrt in de
werkeLíjke posítie varr de vakbewegíng en in haar maatschappelijke funktie.
Een uíterst vooraanstaand Conservatief als Sir Keith .loseptrraiã r"o gevoe--
getijk de Conservatieve theoretikus of partíj-ideoloog ian noemen ãn die
een beLangrijke ro1 heeft gespeeLd bij tt onttionen van Ted Heath aLs par-
tíjleider, heeft zo'rt anderhaLf jaar geleden in één van zijn toespraken
verklaard, dat "de ondernemingsgewijze produktie het niet ,oñdet een goed
georganiseerde vakbeweging kan stellen en daË de vakbewegíng een onmisbaar
onderdeel vormt van de bestaande maatschappijtt 5). Dat getuigt van totaal
andere opvattíngen als waarvan Margaret Thatcher uitgaatl

Margaret ThaÈcher ís niet de representante van de grote bourgeoisie
in Groot-BrÍttannílé, Zí3 staat vér van het verbond van Britse ondernemers,

4) 'lHaagse Postrr van 7 apriL 1979.
5) De bevruste toespraak van Sír Keith Joseph werd uitvoerig úreer-

gegeven door de t'Evening Standardtr van ll oktober 1977. Men
zie ook frDaad en Gedachte'r van december van dat jaar.
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dat ín 1972 scherpe kritiek op Heath l.íet horen juist vanwege diens tegen
de vakbeweging ger.ichte politíek. Margaret Ttratchãr, de kruiãeniersdochier
uit Grantham, vertegenwoordigt een bekrompen kLeínburgerdom en dat zíj tot
de allerhoogste top van de Conservatieve partij is kunnen'doordríngen is
een gevoLg daarvan dat deze partij alLerminst een modern kapítalisme voor-
staat (zoaLs de Labour-party) en er naarstig naar sËreeft de steun te ver-
werven van het bekrompendste deel van rt kleínburgerdom 6). Maar het stre-
ven naar díe sËeun tijdens een verkiezingskampagne is natuurlijk nog wat
anders dan het voeren van een bekrompen kleinburgerlijke polítiek. Of daar-
van sprake zaL zíjn hangt niet slechts af van de eigenzinníge en eigenge-
reide mevrouw Thatcher, maar ook van de mate waarin de kontaktmensen van
de Britse ondernemers in haar partij een korrigerende invLoed kunnen uit-
oefenen 7).

In verband net dit al.Les nag het van grote betekenis heten, dat uitge-
rekend de zojuist door ons genoemde Sir Keíth Joseph ín het nieuwe Britse
kabinet míníster van arbeid ís geworden. Dat wil zeggen, dat hij de man is
die in de naaste toekoust veraniwoordeLijkheid araãgt voor het beLeíd ten
opzichËe van de vakbeweging. ['Ielk stempel zal- dat beleid dragen? Ilet stem-
pel van de al.tijd haar zin doordrijvende premier of het stempeL van Keith
Joseph zêLf.? Dat is de vraag waar a1Les om draait. Het antwoord daarop zaL
besLissend zíjn voor de naasËe toekomst van Groot-BrÍttanniä.

Recente uitspraken van Margaret Thatcher hebben ertoe geLeid, dat taL
van vakbondsbestuurders te kennen hebben gegeven, dat een tlindustriäLe oor-
1og" tot de mogeLijkheden behoort. wij delen die opvatting, mits eraan toe-
gevoegd wordt dat een derget ijke rríndustriäLe oorLogt' niet moet worden ge-
zien als een oorlog van de bonden tegen de regering, Íraar aLs een oorlog
van de arbeiderskLasse tegen het kapitaal. Het zaL een oorLog zija, díe
door de arbeíders zeLfstandíg wotdt gevoerd. De reden daarvan ís, dat' een'
dergeLijke oorLog uit zal breken om precies dezelfde reden als de indus-
triËle oorlog van I 972 ís uítgebroken, een reden die wíj hÍerboven al met
zoveeL woorden hebben aangeduid.

De vakbewegíng heefË er niets op tegen dat "r¿iLde" stakíngen worden
beteugeld. Omgekeerd maken de arbeiders zích níet druk over heÈ Lot van de
vakbeweging, waarvan zíj ieder ogenblik opníeuw konstateren, dat deze aan
de andere kant van de barrikade staat. Ondat de vakber¡eging inderdaad aan
t'de andere kant van de barrikadetf staat dan de arbeiders kon de Conserva-
tíeve Partij in de herfst van 1977 een dokr:nent publiceren, waarin werd
verkLaard, dat zij met dit (voor het kapitaaL) onmísbare ínstituut t'op een
vertrouwensbasís wilde samenwerkent' 8). Een dergelijke samenwerking Ís er
vanzelfsprekend op gericht de zelfstandige stríjd van de Britse arbeiders-
klasse zoveeL nogelíjk te beLermeren. Voorkomen kan een dergelíjke samen-
werkíng die zelfstandige stríjd natuurlijk niet omdat deze voortvLoeit uít
de ontwíkkelíng van het kapítaLisne. t{ordt echter aan de vakbeweging de

6) Het verwijt van "bekrompenheíd" is afkomstig van een vroegere
assístent van Thatcher. Vgl. de "Haagse Post" van 7 aprit- j.1.

7) De Londense korrespondente van de "Haagse Postrr deeLt mee dat
de Britse ondernemers hun vertegenwoordigers in de Conserva-
tíeve partij al vóõr de verkiezingen opdracht gaven orn bíj ne-
vrouÌr Thatcher bepaaLde stappen te ondernemen.

B) I^fíj citeren de "timest' van 9 oktober 1977 ,
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oorlog verkLaard, dan ¡¿ordË de zelfsta,n{ige arbeidersstrijd regelrecht ge-stímuleerd. Mocht een dergelijke poLítieË, Je-forítiek nier van sir KeirhJoseph maar van mevrou¡ü Thateher, -zegevieren; 
dan zal ldargar"t tt"t"t".daarmee haar eigen politieke graf. g".i"t. naár schijnbarà "i""rt¡.eríngsj

zege van nu zaL dan binnen de kortste keren veranderen ín e"n-val, die ãoir¡eL eens dieper zou lcunnen zíjn dan die van ueaih

============

'IDAT KRIJG JE MET ZIJLK EEN FORUMII

op zondagavond 13 nei zond de v.P.R.o. een forumdískussie uit die in
New York gehouden is over de vraag, waarom het socialísme ín de Verenigdestaten nooit echË wortel heeft kunnen schietenrnaarom er - anders gezegd -in dat Land nooit pLaats is geweest voor een met de RepubLíkeinse of deDenokratische Partij konkurrerende socíaListísche partij naar Europees mo-del. 0p het podíum van het cooper union-gebouw zagen de televi"läti3tãit
zeven prominente 'rlínkse" Ameríkanen zitúen (ondei wie een trotzkisi eneen vertegenwoordíger van de Anerikaanse C.P.) die stuk voor stuk wat kor-te beschouwíngen ten beste gavel en die vervolgens antwoord gaven op vra-gen uit de zaaL. t'Iat de uitáendíng interessantïaakte !Íaren ãíe vragen of
¡¡eL d-e soms bijtende en sarkastische opmerkingen waarin die vragen werdenverpakt.

Van de ttlinksett forunleden moet worden gekonstateerd, dat men te na-ken had met een stel typísche ideoLogen. Dat geLdt zowel voor de onafhan-keLijke en tot-geen enkeLe partij bãhorende ãchrijfster Susan Sontag als- en dan natuurlijk nog in veeL sterkere mate - voõr uÍtgesproken poiitiu-
ke ídeaListen (of zwendelaars) als de trotzkisr of de bolsjäwiek. Het isaL evenzeer van toepassing op de dískussíeLeíder, een - näar het schijnt
-.bekende hoogleraar in de geschiedenis. llun uiteenzettíngen wâren erdientengevolge rê¿rÍ. Vanzeifsprekend vernam men ook uit hun mond af entoe we1 eens-opnerkingen die hout sneden. Zo bíjvoorbeeLd deze, dat de
Europese eocíaaldenokr¿tie in wezen beschouwd moest worden als een bewe-gíng die voor de vervoLmaking van de burgerrechten (d.r¿.z. voor de voltooi-
ing Y-an de burgerlíjke revolutie - red. õ a G) gestreden had en dat ." io-anerika daarom.yogr een dergeLíjke beweging geãn plaars was (geweest) enis, omdat de potitieke gel.iji<treiã in ¿neiít<ã õ"n meet af aan had bestaan.
Maar van de overige forumLeden haakte níemand daar verder op Ín en wat
men hoorde bestond in hoofdzaak uit "linksert kretologie of oi dat soort,recepten (tot hervormíng van de vakbeweging) die nen õí3 orr" van de kant
van de zogenaamde rrmaatschappijkritíschã vãkbewegíng" heãft kunnen b"i;i;-teren. Het was van het begin tot het einde potítiet< en nog eens polítiek
wat de kLok sLoeg en voor de rest proefde nen d"r, nog weer eens - het aL-lersterkste wel bij de jonge trotzkist - een uitgespioken en uiterst eli-tair voorhoedesrandpunr; vãn r.raaruír (wie zaL hei vãrbazen) her ;;;";;i-
kende- ber'nrstzíjn vam de arbeiders van aLles de schuLd kreeg.

Ðe zaal reageerde uiterst feL. Eén van de kostelijkãt" opr"rkingen
was wel deze, dat de zeven foruml.eden stuk voor stuk mensen raren, ãie
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men kon beschrijven als de toekonstige elite die de bestaande heersende
klasse wenste te vervangen en die een samenleving r^renste te kreäreu naar
hãár politiek ideaal-, een samenleving røaarin er voor de arbeiders maar
bítter weÍnig veranderd zou blíjken te zíjn. Er vieL r¿eínig tegen in te
brengen en de forumleden bleken dan ook niet in staat het verr¿íjt ook in
de verste verte afdoende te ontzenurren. De kLap vras raak en wíe aL enige
tijd de uitzending had gevolgd en de stennming in de zaal- had geproefd die
voelde díe kLap al-s het ware aankomen.

Een andere voLtreffer rnrerd uitgedeeld door de sprelcer (uit de zaal)
die voLkomen terecht opmerkte, dat de forumLeden aan éên stuk door had-
den gepraat over het sociaLisme en de wenseLijkheid van een zogenaamde so-
ciaListische partij, maar dat de kLassenstrijd geheeL buiten beschouwing
was gebleven. Het was duídeLijk: degene die dat zei vond de kLassenstríjd
veeL en veeL belangrijker dan een socíal-istische partij of het zogenaamde
ttsociaLismet', wat men daaronder dan ook wenste te verstaan.

Het waren - de diskussie uit d.e zaaL was uítstekend - niet de enige
gevoeLige slagen die aan heË forum werden toegebracht. Een van de spre-
kers verklaarde ronduit heeL rt geleuter van de forumleden aan zijn l-aars
te lappen omdat verscheidene ervan zich tíjdens de jongste mijnwerkerssta-
king niet aan de kant van de arbeiders hadden gepLaatst, naar aan de zíj-
de van de ondernemers, hetzij openLijk en dírekt, hetzij door stakings-
breker en vakbondsleíder Arnold }fíLler te steunen. En ook van dat verwijt
had het forum in het geheeL niet terug.tt0ver de klassenstríjd ¡^rordt niet gerepttt, zei weer een ander uít de
zaal. "Dat krijg je net zulk een forumt'. En daarmee werd net precies de
spijker op de kop geslagen.t'Iant índerdaad:van een zogenaamde "l-inkset' be-
weging of van een "socialístísche" partij die een alternatief zou kunnen
vormen voor Republikeinen of DemokraÈen, : is in de Verenígde Staten geen
sprake, maar de kLassenstrijd díe het ken¡rerk van het kapitaLísme vormt
woedt er minsËens zo feL als ín Europa. En alle sprekers uit de zaal die
op de betekenis van de klassestrijd hamerden en diernaar zij verkLaarden,
aLs arbeider in de produktíe werkzaam \raren, verheimelijkten níet, dat de
Amerikaanse arbeiders, evenal.s hun Europese kollegâts, bij hun klassen-
strijd de vakbonden tegenover zich vonden, terwijl- de forumLeden van díe
tegenstel-Líng tussen vakbeweging en arbeÍdersklasse niet tt flauwste benul
hadden en over het algemeen binnen de vakbewegíng bLeken te wiLLen r¡erken.

Aan het sLot van de uitzending zagen de kijkers hoe een wat radeloze
gespreksLeider tevergeefs de touwtjes in handen poogde te houden (of weer
te krijgen). f,iep de forumdiskussie dus uit de hand? Nee, zeggen wij: er
!ûås van een behoorLijke diskussie inderdaad geen sprake, maar de reden
daarvoor was deze dat foruml-eden en sprekers uit de zaa'J, een voLstrekt an-
dere taal spraken. Niet de gespreksregel-s werden geschonden, er wás geen
gesprek, rt leek aLLeen maar zo en derhaLve werden er ook geen regels ge-
schonden. ALs <leze uítzending iets leerde, dan niet dat "linkst'A¡nerika
toch beter in de markt f.igt dan men rorel- eens verondersteltrmaar omgekeerd
dit, dat een "tinkse" politiek een it-lusíe is in een samenleving waar de
klassenstrijd een bepaaLde hoogte heeft bereikt. In een Europa waarin nog
feodale resten dienden te worden opgeruimdrwas ttlinkse" politiek iets dat
voorzag in een behoefte. In een ont¡¿ikkeLd kapitatisme zonder feodaaL ver-
leden, geLijk het Ameríkaanse, ís "linkse" poLitíek een dagdroom die geen
enkel verband houdt met de werkelijkheid.

Tegen het einde van het Langs-elkaart ben-gepraat verklaarde een van
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de forumleden, dat de t'linkse", de ttsocialistische" partij er ín de Vere-
nigde Staten onherroepeLijk zou komen.Als iets ons van het tegendeel over-
üuigd heeft dan was het juist deze forumdislcussie.

CONZA"LEZ IN KONFLIKT 1'1 E T ZTJN P ARTTJ

Toen na de dood van generaal Franco de partijen van de Spaanse opposi-
tie na veertíg jaar weer in het openbaar konden optreden, diende de Spaan-
se sociaal-demokratie, of Liever gezegd de Partido Socialísta Obrera Espa-
no1 (P.S.O.E.), de grootste van de díverse sociaaldemokratische partijent
zich nadrukkel-ijk ali "marxistisch" aan. Vorige maand hebben op het ín Ma-

dríd gehouden kóngres van deze partij haar afgevaardigden fel gedebatteerd
o.rer ãu vraag of zíj zich at dan niet aldus moest blijven noemen. Het de-
bat is geëínãiga met een overwinning van diegenen die meer bLeken te hech-
ten aan de v.oñ" schijn dan aan het wezen. Voor de jonge, realÍstische po-
litícus Felipe conzaLez ís dat een reden gel'7eesÈ om af te treden aLs par-
tijvoorzitt"r. Van hem en zijn medestanders was het voorstel. afkomstig het
.raÍse etiket maar van de organisatie af te weken, omdat zonder dat de par-
tij haar poLitieke taken gemakkelÍjker en beter zou kunnen vervullen. De

meãrderheid .t"o de kongresgangers bleek er niet aan te willen.
0p dat kongres in }ladii¿ treeft Conzalez een soortgel-ijke ervaring op-

gedaan aLs de Ouitse reformíst Eduard Bernstein aan het begin van deze
ãeuw en de NederLandse reformist Leeuwenburg in 1909. BeidenrBernstein zo-
wel al"s Leeuwenburg trokken uit rt reformistísche karakter en de reformis-
tísche praktijk .ran hr.nt respektieveLijke socÍaaLdemokratísche partÍjen een

vol.strekt voor de hand f.iggände konsekwenEíe. Als de sociaaldemokratie een

burgerlijke hervormíngsbeããging is,zo riep Bernstein in feite zijn partij-
g.rrõt"r, Éo", dan toãt ,í5 er niet voor terugschrikken om daarvoor uit te
[omen. trIat Leeuwenburg bãtreft: híj pLeítte voor een blokvornning met'_de

zich burgerlíjk noemendã partíjen omdat naar zijn ne1íng de toenmalíge
S.D.A.P.-nietã anders uas dan de linkervleugel van het líberale blok. Zulk
een optreden werd het tweetal destijds bepaaLd niet in dank afgenomen.

IIät optreden van Co¡zaLez ligt in hetzel-fde vLak. Nietsr maar dan ook
niets aan de P.S.O.E. fechtvaardigt het voeren van de vlag waaraan de kon-
gresmeerderheíd zoveel- betekenis hechtte. Er kan niet worden betwist dat
ãaardoor de partijlading niet gedekt wordt. Ilet kan al evenmin worden te-
gengesproken, d.t-aan hãt kongies een vraag werd voorgelegd, die in de da-

leflSf.äe praktijk aL Lang ís besleeht.De kongresmeerderheid rnag dan beslo-
ten hebben, dal het rtmarxístisch" etíket gehandhaafd dient te worden, aan

heÈ burgerlíjk hervormingskarakter van de P.S.0.8. verandert dat,natuur-
lijk niets. En voor een dergelijke partij is de door Conzalez voorgestane
poiiti"t en het door hem veriegenwoordigde realisme uiteraard de enige-mo-

ãelijkheíd. Dar berekent dat het jongstã kongresbesluit slechts een tijde-
Ií5t-Uestuit kan zijn. De zege van de lijn-Conzalez is onvermijdelijk.
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