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VOORZITTER VAN DB I"fETAALI,IERKcEVERS

VOORSTANDER VAN STERKE VAKBOI,iD

t'Ik vind, dat er sterke vakbonden moeten zíjn, ¡¡ant alleen met een sterke
vakbond kun je harde afspraken malcen.tt De man, <líe dat een paar maanden
geleden heeft gezegd is drs" J.C" BlankerË, de man clie de opvolger ís ge.
v¡orden van ir. I'LJ. ter Hart als voorzitter van de Fl,lE, de vereniging van
de werkgevers in de metaalnijverheid en de elektro-industrie. Ðe Industri.e-
bond FIIIV heeft er meteen op gereageerd en de nieuwe :uerkgeversvoorzitter
lof t,oegezwaaid. "Hij heeftt', zo r,rerd van vakbondszíjde te kennen gegeven,
"bíj de bond een paar goede snaren getroffen. "

Het een zoweL als het ander is karakteristiek voor de funktie van de
vakbeweging ín de kapitalisËische maatschappij. Die funktie werd, zij he.t
í n d i r e k t, nog eens precies omschreven ïnet een andere uitspraalr. van
de heer Blankert" "Wij moeten", zeí hij, t'ons" - en met daE ons bedoelde
híj zowel de ondernemers als de valcbonclsleiders - "niet onttre.mn aan on-
ze verantwoordeLi.jkheiel. I.Ie treffen elkaar toc.h steeds in vraag en aanbod?"

Zo ís het inderdaad. Ondernemers en vakbondsvertegeff.¡oordigers tref-
fen elkaar bij koop en verkoop van de arbeidskracht, ze treffen elkaar ie-
dere keer dat de ondernemers met hun vraag naar arbeidskracht en de bonden
met hun aarrbod rlaarvan op rde arbeidsmafktr, zoals dat heet, versehijnen.
En rzakent kunnen er op de arbeidsmarkË alleen dãn rrrorden gedaan, \ranneer
de bonden hun achÈerban stevig in hun greep hebben, zo stevig, dat zíj de
naleving van de met de ondernemers gemaakte afspraken kunnen garanderen.

Nu is dit laatst.e ietso dat de bonden nimmer konden en ook ni¡:rner l',un-
nen" De vel-e tr¡ílclet st,akíngen, die telkens weer uitbreken en r¡raar cle bon-
den vanwege de gemaakte afspraken niet achter sËaan, bewíjzen het" Blan-
kert r¿eet dat natuurlíjk zel zo goed als zijn onderhandelingspartners of
als wie dan ook. l4aar hoe steviger de greep van de vakbeweging op de teden,
des te minder kans dat deze met onoffíciäle akties buiten het gareel zul-
Len lopen" A1s de heet Blankert van tsferke valrbontlenr spraakt, dan be.-
doelt hij ook nietr bonden Ítet een goed gevulde stakingskas. Lti.j bedoelt;
bonden clie hun leden goed onder kontroLe hebben en \r¿rarvan verr¡acht mag
rnrordert, dat de handhaving van de arbeídsvrede hun redelijlt goed zal af-
gaan.
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I{at bedoelt de heer Blankert aLs hi.j zegi dat men zich niet moet ont-
trekken aan zijn verantr,roordelijkheid? Dít, dat men, zoaLs hij verklaard
heeft, 'lelkaar níet te Lijf moet gaan, maar samen moet overlegglen, zake-
f.ijk overleggen vooral-." Als hij het over rveranrwoordelíjkheiàì ivan de
bonden) heeft, dan bedoelt hij kenneLijk, dat de bonden verantÌ{oordelíjk
zijn voor de arbeidsrusL. i{aar al-s die arbeidsrrrst nu bedreigd wordl door
de strijdwiL van de arbeíders, hetzij georganiseerd, hetzíj ongeorgani-
seerd, wat dan? Ja, dat ís natuurlijk een tvervelende rnogelijkheidt. 0m
die kans zo lclein rnogel-ijk te maken, is de heer Blankert niet rll"en voor-
standervan sterke, maar ookvan r e p r e s en t a t i eve bonden,
díe werkelijk narnerrs de achterban ltunnen spreken, die van de arbeiders in
een bepaalcle bedrijfstak een hoog percentage hebben georganiseerd. Van-
daar dat hij gezegd heeft, dat hij niet gelukhig is met de problemen ùlaar-
mee de vakbonden thans kampen"

Is ot, een wonder, dat de Industriebond FNV hem lof toezwaaide? Blan-
kert trof niet alleen een goede snaar, maar ook een gevoelige"

Antuoord

OVER DE

aa.n een bn,ief sehrijoer"
VERANDERTNGEN IN HET DENKEN

AtS EEN GEVOLG VA}T HET DOEN

Een groot deel van üraÈ Sj.v.d"V. heeft geschreven l) kan cle hele redaktie
van Daad en Ged.achte zond.er enige moeite onderschríjven" En dat geldt dan
vooral voor dat deel van zijn brief, waarin hí.j over de tbetrouwbaarheid',
måar niettenin 'onvolledigheid' van sËeekproeven spreekt. I,rÏat op het eer-
ste gezicht een verschil tussen hem en sommigen van ons kan schijnen, is
rnisschien niet meer dan een kr¡est,ie van formuLering en het leggen van ac-
centen" De een zegt: steekproeven zíjn betrouwbaar, maar.. ". De anrler be-
toogts steekproeven zíjn onbetrouwbaar, r,rant. ".. E¡r het komt e.r daarbij
maar op aan of je steekproeven, r¿aarvan de briefschrijver erkent dat zefaltijd onvolledig zíjntr rlu net nog wél of net niet meer tbetrouwbaart
noemen r"¡ilt "

Tegen het betoog van v.d.V", dat datgene wat mensen vandaag denken,
een dag, een r¿eek of een jaar l"ater aanmerkelijk veranderd kan zíjn aL
naar geLang van de gewijzigde omstandigheden, hebben wíj niets in te bren-
gen. Zo wij er al iets aan zouden r¿illen toevoegen, dan op ztn hoogst a1-
leen maar dit, dat rt líj gelijk blijvende omstandígheden ook nieuwe erva-
ringen kunnen zijn, <lie mensen tot andere gedachten kunnen brengen. Lfaar
die toevoeging is overbodig indíen men het begrip tomstandighedãnr opvat
in de ruimste zin des woords"

De voorbeelden in de brief van v.d.V. - de konstateringen van de so-

I ) Men zie Daa¿l! en Gedaehte van maart j " L.
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ciologen Ter Hoeven en Van Dijkun-De Jong, die binnen de lrortste keren
door stakende havenarbeiders werden geloochenstraft -, lijken ons goed ge-
lcozen. Ze zouden door hen die hun twijfel aan cle tbetrouwbaarheid'--van ãn-quêtes ui.tten even goed kunnen ruorden gebruíkt als àoor de briefs"frrij""t
die het accent op hun ronvolledigheidr ,¿í1 leggen.

Dat onderzoekett, die berusten op enquätes niet meer dan een monentop*
name zijn, ook dat onderschri.jven we. En we zijn het met v.ct.v" ".rr" ri,hLj verkl-aarE: "De bruikbaarheid van het ondeizoek hangt af van de mate
waarin de omslandigheden veranderen, Lrant rnet die verandeiing k u n n e n
cle dieeän ook veranderen, maar dit hoeft niet. het geval tu 

"l3rr. ".'r rnder-
daa{i ook r.ri.j zeggen mét v.d.V" dat verandering van de omst.andígheden nietalËijd tot een verandering van het <lenhen h o e f t te leideni ltaar wij
voegen daar wel aan toe, dat r¿etisr*raar niet elke verandering der omstancliä-
heden Êen verandering in het denken tot gevolg heeft, maar dat niettemin
wanneer er w61 een verandering ín het denken plaats heeft, dit een gevclgis van de veranderde omstandigñeden. Dit nu ís et punt, ,*árop .;-;";i";;:verschillen net onze briefsctriijver aarl de dag tr"d".r.

Onze opvâtting is' dat er op maatschappelijk terrein nu eenmaal eengroot verschíl blijkt te bestaan tussen Ì./at mensen op een geÉteven moment
denken en \,üat mensen op een ander rnoment doen en dat dit ¿ooi ãe voorbeel-
den van de briefschrijver voortreffelijk geîllustreerd rvordt,. onze opvat-ailq i! het verder, dat door ther andei" ão*r? - in het, algemeen, niet a1-tijd dus en bepaatrd niet a1-tijd terstond - een tander dãnken''otrtui"*t.
Volgens briefschrijver echter is-er nog een fakËor die tot de verandering
van het, denken bijdraagt, en weJ- 't denken z e L f , dat, zoals híj zegtl
l:." grote invloed bl.ijft uitoefenen op het doent. irut áns de argumenrendie híj voor deze stelling aanvoert tr"ã"r bekijken"

"Er zijn'n, ?o betoogt hij, "altijd arbãiders díe niet meestaken op
grond van ideologische'motieveni' eri hij be,loelt daarmee motieven die ont.-
l-eend zijn aan een religieuze of polítíeke overt,uiging" 0m rliverse redenen
vínden wÍj dit een weini.g steekhouden<le redeneringl

rn de eerste plaats: a1s v.d,v" het erover heefË, dat er alcijd (wij
zouden liever zeggen: bijna altijd) arbeiders zijn die'níet meestaken, \üatvoor soort van staking heeft hi-j dan op r t oog? Het is, menen wij , een on-ourslotel-ijk feit, dat bij een zogenaamde 'wiider stakíng ideoloiische mo-tíeven-in het geheel geen rol 

"pui"t," zolang ze d,at vréL doen "ri r,ãf 
"iãatot zoln staking komen. Een dergelíjke aktle heeft <ie eenheid van ae ¡àl

Ërokkenen tot onrnisbare voorwaarde en zolang godsdienst of politiek hun in-vloed uitoefenen is van eenheid geen sprake. Is die eenheiã - met ,ritror,]deríng van een aantal onderkr,tip.rs åar, - er blijkens het blote feit vande.staking wãL, dan betekenÈ dat, clat men heÈ eens is over ¿u 
--p-r-. 

r.*-t ij k, overdewijzewaaroperdienr teworden gehand"ia.røt
de onderkruípers betrefË, ook die houden zich ¿u" ii ioïtt-FJ;r"l om pralcti-
sche redenen afzijdig: níet onze Lieve lieer of een van een partij aikomsti*ge order brengt 

"ã dã"ttoer maar de angst .roor à" gevolgen, voor ruzie met
moeder de vrouw of voor rake kLappen van de 14.8. of l,rat voor zeer konlcrete
zaak dan ook.

In de tnreede plaats hebben wij bezwaar tegen de door v.d"V. onËvour¿deredenering, omdat.,het bepaald níet z6 is, clãt ideoLogieän - gelijk onzebríefschrijver schijnt aan te nenen - een remmende invlãed uitoäfenen. Tenbewijze daarvan kunnen wíj de boerenopstanden uit de I5e eeuw-rro"*"r. 1.Jatde opstandigen d e d e n was zi-ch värzetten tegen de hen onãerdrukkende
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adel en vanwege dat verzet t¡aren zij de wegbereiders van een burgerlijke
omwenteling. llat zíj echter dachr en,wat zij inhunhoofdhadden,
dat waren geidealiseerde voorstellingen van het oer-christendom. I,lat zíi
r¡ilden was de opheffíng van hun uitbuiti.ng en onderdrukking. Vandaar dat
de ideeän van Thomas l,fünzer over gelijkheicl en het "Godsrijk op aarde" hen
aanspraken. Van de but'gerlijke samenleving hadden ze niet de flaur¡ste no-
tie. Zíedaar een typisch voorbeeld van de tegenstelling tussen denken en
doen, een voorbeeld trouwens van een geval, waarin 1t denken nieL door het
doen veranderd werd, mede natuurl-ijk doordaË de opstancligen verslagen wer-
den. Ivlaar het is tevens een duídelíjk voorbeeld van een gevaL rvaarin het
(verkeerde) denken niet beLemmerd, maar juist stimulerend op het handelen
r,¡erkte.

Er zí.jn meer van dergelijke voorbeelden aan te halen. Niet voor niets
konstateerde Marx in Die deutsehe Ideolog'ie, dat de mensen zích altijd ver-
keerde r¡oorstellíngen over zíchzeLf hebben gemaakt" Iderden de strijders in
de burgerlijke revolutie van Bngel-and níet aangevuurd door het ideeängoed
van het Oude Testament? Namen de Franse revolutionairen van l7B9 en 1792
geen voorbeeld aan de stedelijke demokratieän uit de Gríekse oudheid? Een
voorbeeld van een politieke ideoLogíe, díe niet paste bij het tdoent maar
dat allerminst beLenmerde. Integendeel"

Als Sj.v.d.V" verklaart, dat ideeän een oremmende r¿erking kunnen heb-
ben op de arbeidersstrijd!, dan ziet hij over het hoofd dat ideeän nooiË
1os staan van de een of andere werkelijlcheid, altijd de neerslag zijn van
de een of andere werkelíjkheid, altijd de neerslag zLjn van de een of an-
dere menselijke p r a k t ij k Hec is de praktijk van gísteren, r¡aâÍop
het denken van vandaag berust en wel om de eenvoudige reden, dat denken al-
tijd tdenken o v e r i e t s t moet zíjn, daar denken over niets geen
denken ís. En vaak genoeg is dat tiets' niet de praktijk van gisteren maar
die van eergisteren of van nog heel veel langer geleden. ook Sj,v.<l.V. zaL
zich wel" de rnroorden herinneren, dat "de traditie van alle dode geslachten
a1s een alp op de hersenen van de levenden drukt'f"

Als onze briefschrijver er op wijst dat sociaaldernokraten, leninísten
en dergelijke zich aLs tvoorhoedet presenterende li.eden teen negatieve in-
vloedr op de arbeiderssErijd hebben, dan antwoorden wij, dat clie negatieve
invloed niet bestaat uit cl.e negatieve invl<¡ed van hun ídeeän. Ze benadelen
de strijd van de arbeiders door hun prakrijlcen, door hun optreden, door
hun bemoeienis als buitenstaanders, die de strekking heeft een zel-fstandi-
ge strijd van zijn zelfstandig karakter te beroven en die een bedreiging
vormt, voor de eenheid van de stríjdenden.

0m een poging tot beinvloeding van buiten af gaat het in zorn geval.
Voor zover er onder de stakers sociaaldemokraten, trotzkisten of wat voor
politieke vogels ook schuilen, speelt dat geen enkele ro1. l,le hebben híer-
bovenalvastgesteld, dat stakende arbeiders als arb e i <1 er s sta*
ken, n i e t als trotzkisten of aanhangers van de Socíalistische Partij.
De desbetreffende ideeên die zij vó6r hun staking hadden spelen zolang de
staking duurÈ geen enkele roL, da,arna nogelijk weer en mogelijk ook níet
meer. Dat hangt - daarover zijn we tt wel eens - van de omstandigheden af.

Onze briefschríjver en i,uij hebben over de invloed van ideologieän op
de strijd van de arbeiders een zeer verschilLende opvatting. Als hij - wat
van zijn slandpunt uit volkomen logisch is - ons vraagt o'wat er op tegen
is om (ter bestrijding van díe ideologieän) stappen te ondernemen op het
niveau van het denkentto dan antwoorden wij, dat daar vanzelfsprekend hele-
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maaL niets op tegen is, I'Iaar verandering van het denken door gedachtenwis-
seling, via de konfrontatie dus net een ander soort van denken, is iets
r+at zieh bij individuen voltrekt. Bij groepen en klassen lígt het anders.
hlat hun ervaring kan bewerkstelligen is dat hun denken in overeenstenrming
komt met hun doen. Als tt de bedoeling is, het denken van and.eren ín over-
eenstemming te brengen met het denicen vâ'ir de een of andere f missionaris t

of evoluntaristf zaL díe bedoeling leiden tot niets. Het is trouwens zó,
dat arbeiders alleeTl maar aanspreekbaar zijn rlranneer ze strijd voeren, dat
er alleen tüanneer ze tdoen! met hen gediskussieerd kan ruorden. En dan ook
uitsluitend over hun tdoent, niet over wat voor abstrakt denlcen oo1r.

Maar wa! bij dit a1les vast staåt, het is in eerste en ook nog ruel in
tweede instantie nooít aan een dergelíjke diskussie te danken als het den-
ken van stri.jdende arbeiders verandert. Er is n:raar één werkelijk grote
leermeesteres van de mensheid en van de diverse klassen" Ilat is cle erva-
ring" Maar in die leerschool worden de vorderingen nu eenmaal slechts lang-
zaam gemaakt. ZaaLs het spreekrvoord aL zegt s door schade en schande wordt
men wÍjs.

De samenhang tussen denken en doen is niat simpelweg deze, dat het
doen het denken verandert., maar ook orngekeerd het denken al evenzeer het
doen. trIant wie een dergelíjke stelLing aandraagt, zíet over het hoofd, dat
denken en doen op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn omdat het
denken altijd bepaald is door een doen dat is voorafgegaan" Als de brief-
schrijver de .wat zÌraarwiehtige lerm van de díalektische samenhang tussen
Ëheorie en praktijk wil hanteren, dan noet hij zíet. er rekenschap van ge-
ven, dat er zonder praktijk geen theorie is omdat de theorie de abstrakte,
de veralgemeende praktijk is. Dát en niets anders is hun verband"

Boekbespï,eking

ARBEIDSVERI{OUDINGEN IN DE NEDERLANDSE

STEENKOLENÌ4TJNEN TUSSEN IgOO EN I94O

In de zomer van het voríge jaar promoveerde een zekere Loelc Kreukels aan
de Utrechtse universiteit op een zeer uitvoerige2 maar liefst 600 bl-adzij-
den tellende studie over de arbeidsverhoudingen in de Zuid-Limburgse mijn-
industríe. Belangstel"ling voor de sociale geschiedenis van rle mijnarbei-
ders r¿as de reden dat hij zích met het onderwerp gíng bezighouden. llij
vroeg zich daarbij at, of het wel waar was, dat - vergeLeken met wat er in
buitenlandse kolenbekkens geschiedde - in Nederland de ontwikkeling betrek-
kelijk zonder konflikten !üås verlopen en hrerkeLijk zo gunstig voor de ar-
beíders Ì^ras geweest als er geschetst werd in die boeken, die veelal ter
geLegenheid van jubulea van ¡liverse organisaties r,rerclen gesehreven. Idat
hij vond was, dat de Liraburgse mijnindustrie inderdaad heel wat minder ar-
beidskonflikten heeft gekend dan die in de ons omringende landen, maar dat
het zogenaamde gunstige verloop voor de arbeiders niets anders ís dan een
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mythe.
Het proefsehrift van Kreuke-ls is allesbehalve gemakkelijke lektuur.

Het zit propvol tabellen en statistieken, I t barst van de noten en litera-
tuurverwijzingen en het bevat een opgave van de gebruíkte bronnen en ge-
raadpleegde boeken, dagbladen, r¡eek- en maandbladen die alleen al zoen
25 paginars beslaat" l,üie de moed heeft om zich door de vel-e, vel-e hoofd-
stukken heen te r¡orstelen zal onËdekken dat het om een zeer belangwekkend
boek gaaÈ waarin meer dan één nythe wordt doorgeprilct"

In zijn tlnleiding' zegt de schri.jver: "De buiteniandse steenkolen-
mijnindustrie kende een traditie van felle sociale strijd: in de mijnen
werd vaker, langduriger en massaler gestaakt dan in andere bedrijfstakken,
terwijl de onderlinge solidariteit van mijnrnrerkers er in het algemeen vrij
hecht t¡as" De Nederlandse steenkolenmijnen kenden ogenschijnlijk een harmo-
nieuzer sociale ontr¡¡ikkeLing; vóór 1940 vond slechts een tv/eetal korte sta-
kingen plaats en de organisatiegraad van de mijnwerkers r4ras in deze perio*
de in het algemeen laag" Bovendien waren de arbeiders. over tr,ree grotere en
een aantal kleinere bonden verdeeld die elkaar niet zelden fel bescreden"
Ondanks die kennelijk zwakke posítie van de mijnwerkers rTaren - volgens de
literatuur - de arbeidsvoon¡aarden en arl¡eidsverhoudingen in de Nederland-
se mijnen beter dan in andere Europese mijndistrikten. Die gunstige ver-
houdingen z o u d e n (spatiäring van ons) vooral in de hand zi.jn ge-
werkt door het opt,reden van de Ï(atholieke l{íjnr,¡erkersbond..... die in zijn
streven werd gesteund door sociaal voelende priesters, van wie de belang-
rijkste en invloedrijkste mgr. dr. H"A. Poels is geweest""."

Dit is dan de tweede mythe Ì4raarvan Kreukels geen spaan heei 1aat. Hij
maakt duídelijk, dat het de zogenaamd zo sociaal voelende priester Poel.s
nimmer om het levensgeluk of de materíä1e verbet,ering van de arbeid-ers te
doen r¡as, maar bij al zijn optreden slechts om de macht en de invloed van
de katholieke kerk" Hij citeert uítspraken van Poels r,raaruit zonneklaar
blijkt, hoe geringschattend zijn oordeel over cle mijnr,rerkers üras" Hij laat
zíen, dat rrTanneer deze een enkele keer bij de mijndirekties protesteerde
tegen voornemens tot loonsverlaging, dat al1een maar geschiedde orndat hij
vreesde dat verdere daLing van het loon tot onrust onrier en verzet van de
bevol.king zou voeren. Dat, zoals beschreven r¿ordt, Poels in de roerige no-
vemberdagen van l9l8 er op heeft aangedrongen dat burgerr¡achten naar de
mijnstreek zouden worden gehaald, zaL na het bovenstaande geen verr.ronde-
ring wekken.

Het dikke t¡oek van Kreukels bevat een ware schat aan gegevenss over
de mijnindustrie zelf, zowel over de technische kant ervan als over haar
ekonomísche en financiiile ontwikkel,ing. Verder over de levensstandaard, de
lonen en de huisvesting van de arbeiders; over hun organisaties, over de
houding van de katholieke lcerk, die i-n elke ontevredene, elke klager, elke
man of vrouw díe zich kritisch uitliet een osocialist' ,ag r,/aarvan tt goe-
de en brave Lirnburgse kerkvolk verre diende te worden gehouden. Hij rept
ook van de gevreesde mijnpolitie die waakte tegen opstandigheid en tegen
'zedenverwílderingo en hij schrijft voorts over de -treide stakingen die er
gevteest zíjn, waarvan hij een nauwkeurig verslag doet. Het boek is in één
woord een gedetailleerde schiLderin€i van het rnijnwerkersleven gedurende de
eerste veertig jaren van deze eeuvr.

Als het boek níet zo vreselijk dik r,/as en $ranneer tt niet een Eikkel-
tje té wetensehappelijk vras opgezet, dat wil zeggen tranneer rt niet teveel
de sporen droeg van een proefschrift, dan zouden \¡re zeggen: léés het; Het
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is een uitstekend r.¿erk. l4aar wie er tegen opziet om het door te r¡orstelen
lcan het - in een openbare bibliotheek * nog altijd als nasl.agwerk b:enut-
ten" Hij aal- hete denken wij u zelden tevergeefs raadplegen.

JONGB SPAANSE }IAÀIAGERS LOVEN .COi{ZALEZ

In de laatste maanden van het afgeLopen jaar heeft zich een, opmerkelijke
wijziging voltrokken in de leiding van een aanËal grote partilculiere Spaan-
se bankeno De korrespondenË van De VoLkskrant ín l{adríd duidde de beteke-
nis van die r+ij zíging aan door op te merken, dat tde managers <ie rnacht heb-
ben gegrepen'. Er kan uit worden afgeleid, dat Spanje, dat in het jongste
verleden ai druk bezig was zijn achterstand op de modern-kapitalistische
índustrielanden in te halen, zich daarvan hoe langer hoe minder onder-
scheidt.

Een van de nieuwe jonge bankiers is cle 5l-jarige Pedro Toledo, die de
voorzitter is geworden van de Banco de Vizcayar r.relke de vijfde plaats be-
zet op de ranglijst van de grootste Spaanse ï.¡anken. In een kort na zijn
benoeäing g"gã.r"tt interview prees dezã pedro Toledo de po1ítiek van de so.-
ciaaldemokratísche premier Fe1-ipe Conzalez, \,¡at eveäveel zeltt over de denk-
beelden van de nieuwe jonge managers in het bankrn¡ezen als over Conzalez,
die wij nooit anders gekarakteriseerd hebben dan als de typische. verËegen-
rroordiger van het moderne Spaanse kapitalÍsme. , ,

De heer ToLedo zei: t'De socíal-istísche regering voert êên vêËstandig
beleid inzake de ekonomie en andere kwes'ties...,. îrouwens" ik denk niet,
dat een konservatieve regering een ander þeleid zou voigen dan.dir kabinet,
want'de omstancligheden lãten ãoiets niet toe," Berder denk ik dat de socía-
listen aan iútelligente politieke lmarketingo doen,"

I'lat deze woorden duidelijk maken is dítu dat.. ook in de doorgaans ïIat
konsèrvatíeve en traditionele bankwereld het Spanje van.. gisteren,bezig i"s
te verdwijnen en plaats maakt voor het Spanje van morgen.:De korrespondent
van De VoLkskrant heeft erop getrezen, dat nog zotn t-ien jaar geleden de
grote banken in Spanj e 'zeer aanzi.enlijke sommen ter beschikking. stelden
van de verkíezingskas van de konservaÈieve ex-franquist }fanuel Fraga lri-
barne en van eei nieu¡¿e tcentrttmrechËsei partij die eq al evg.nzger op ge-
brand r¡as de kapitalistísche ontwikkeling in Spanje af te rem¡nen.,Deze po-
litieke investering leverden de banken niet andefs dan flinke stroppen op.
De níeuwe þartij verwierf geen enkele zetel in de Cortezo d,e partij van
Fraga boekte geen enkele rvinst. Thans, tien jaar l-ater, zegt Pedro Toledo:
"Het best€ wat de konservatieve partijen met hun achterstall-ige kredieten
kan overkomen is dat de bankiers hen met rust laten.f'

llat in Spanje bezig is te veranderen nu het d,e kapitalistisehe weg al
een eindweegs heeft bewandeld, ís heç.ekonomische-lclímaat, 

"de 
instelLing

waarmee er geproduceerd rvordt, de lri:ize van bedrijfsvoering, de manier
I^raarop men financieel beheer voert" Vandaar daË Pedro ToIedo verklaarde:
"Het toenemend aantal buitenLandse vestigingen i.n',Spanje is belangríjk,
maal het belangrijkste is ni.et hun marktaandeel. Echc. betekenisvol zíjn
lruri aanstekeli.jke r¡erkmeËhoden. "
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De heer Toledo meende ook, dat de Spaanse oppositie haar strategie
zou moeten bijstellen. I{ij is in februari op zijn wenken bediend doordat
de konservatieve Alianza Pcpular de 35-jarige advokaaÈ Antonio llernandez
Mancha - in zijn geboo::testreelc Andalusiä bekend om zijn moderne politieke
stij I - tot haar voorzitter koos inplaats van l,ianuel Fraga en voorts alle
oud-franquisten uit het bestuur verwijderde.

Het is duidelijk: heÈ huidige Spanje spiegelt zích niet meer aan heË
verleden, maar aan het ondernemerdom van over de grenzen, dat heË als zijn
leermeester beschouwt, Als gevolg daarvan voltrekken zich ook veranderin-
gen in de Spaanse polítíek"

Dit al1es betekent uiteraard dat de arbeidersklasse in Spanje op haar
beurt zich ook niet meer aan het verleden kan spiegeLen. Nieuwe strijdme-
thoden, die al geruime tijd worden toegepast, zullen een nog veel algeme-
ner verschijnsel worden.

OORDELEN VAN CHINEZE}1 OVER HET I{BZEI{

VAN DE TIUIDIGE CHINESB I,TAATSCHAPPIJ

Voor de aandachtíge lezers van Daad en Gedaehte ís het geen geheim, dat we
bij het schrijven over de vaak stormachtige ontwikkelingen op polítiek en
maatschappelíjk terrein in het huidige China, uitgaan van een bepaalde vi-
sie" Die kan, zeer in het kort, aldus rn¡orden samengevat, dat dit reusach-
tige land sinds de va1 van de l4antsjoes in l9l I een ingrijpende verande-
ring heeft doorgemaakË doordat v66rkapitalistische produkËíeverhoudingen
plaats maakten voor een moderne, op loonarbeid gebaseerde samenleving. In
de tweede helft van onze eeuÌü nam die samenleving een staatskapitalisti-
sche vorm aan. Vervolgens gaf de kapital-istische ontplooiing van China het
aanzíjn aan een managersklasse, die gestaag aan betekenis en invloed won"
Na jarenLang met de in 1949 aan de macht gekomen partijbureaukratie een
verbitterd gevecht te hebben gelevercl, behaalcle de managersklasse uiteinde-
lijk de zege, die haar op grond van de maatschappelijke ontr^rikkelingen ook
moeilijk kon ontgaan.

Uiteraard wordt en r.rerd dit alles door hen die in China op het poli-
tieke toneel een rol speelden of spelen met geheel andere ¡,¡oorden aange-
duid. Noch de partijbureaukraten uit de tijd van Mao-tse-Toerrg, noch de ma-
nagers van wie Deng Xiaoping de woordvoerder is, hebben ooit openlijk het
bestaan van kapitaLístische verhoudíngen ín China toegegeven, De verkoop
van de arbeidskrachÈ e.n de meerwaardeproduktie hebben zíj altijd weggemof-
feLd achter schoonklinlcende frases als lvolksdemokratiet en tsocialisme?"
Maar deze brutale poging om de uitgebuite massa in China zand in de ogen
te strooien had geen oo-verdeeld succes, wat overigens dat soort pogingen,
waar ter wereld zij ook ondernomen worden, nimrner is beschoren"

I^Iij zijn in het bezít van enkele analyses, afkomstig van Chinezen,
die precíes aansluiten bij de onze" De overeenkomst is soms zeLfs treffend.
Itij laten daaruit hieronder enkele passages volgen, niet a1leen omdat deze
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als het ware van binnenuit de Chinese maatschappij op bondige ni.jze karalt-
teriserene maar ook omdat ze het bewijs vormen dat de sociale løerkelijk-
heicl het wint van de ideologie eïì dernalve vroeg of laat tot de hoofden
doordr ingt 

"Ðe studi.e r,¡aaruit ivij om te beginnen i:ullen citeren is geschreven
door een jonge Chineseu die in 1973 uit Chí.na naar }-longkong vl.uchtte. Zij
noemt de in China bestaande samenlevingen zonder omr.,regen slaatskapitalis-
tisch en keert zich ín een uiLvoerig opstel tegen de wijdverbreide rnisvat-
Ëing, ciat opheffing van het prirraatbezit aan produktiemiddelen zonder
meer de verwezenlijking van heÈ socialisne of comnlunísme zou betelcenen.
Als we, zo be.toogt juffroul'r Yu Shuet,

'teen ooy,d.eeL moeten gel)en ouer \rct 'karakter uan de ekrtnomie in
een bepaald Land" da.n moe.tan u)e ons niet afist'age.n uie de produk-
tiemiddeLen in bezít Lteeft,., htat is het uezen uan de køpítalís-
tische pyodt4ktieuijze? N'iet de pri.tsate eigendoms md.ar de akkurnr
Latúe utan kapitaaL... In Landen aLs RusLand, Chtna en dergeLij'ke
staten is hel; ko"pitalísme. wiei uenn'ietí.ga. Kapítaa.Lbezt)t ös ev'

h.et monopoLie uan de staat en uat ev, 'læez,st t)s een l;otczLil;air
staatskøpitaldsme. . . "'t

Dat Yu Shuet hier landen als Rusland en China in één adem noemt is niet
toevallíg. Door haar ervaringen in China heeft zij niet slechts inzícht
verkregen in de maatschappelijke struhLuur van dat land, maar tevens een
bepaalde kíjk verworven op het karakt,er v¿rn rle Russische samenleving en op
het karalcter van de Russische revolutie:

ttVet kanqkter' 1)an een pat'tij en het karaktet tan de diktatuur
die doov. deze pa,rtii uov'd.t uitgeoefend ktnznen niet uot:den afge-
Leid uit het parl;iipnogram. N4en. noet kiiken nxar het kav'akter
uan rle z,etsolu.ti.e waavin út)e partíi de beLangriikste roL v'eruulde
en na,ar de produktiewiize dùe heez,st nadat die partii de macht
heeft t)erouev,d.,.. " De oktobev'reuoLt¿tie uan de boLsiewíeken uas
niet rneer dan een bungerLijke reuoLutieo eoenaLs de reüaLutie
uan L949 dn China. " . 

t'

Niet minder interessanË dan 't opsÈel van juffrouw Yu Shuet is cle beschou-
wí.ng <lie Twee Chinese anarchisten, Lee Yu See en I^lu Che publiceerden onder
de titel- Enkele gedachten omty,ent de CVúnese veuoLutie. A1 direkt in de
aanhei daarvan rã*m"tt zij de Chinese tcornmunistischeo partij "eeri burger-
lijlc organisme". Luttele regels verder wijzen zererop, dat China "een eko-
nomisch a.chtergebleven Land \¡ras en dat de heersende klassen in dat land
niet in staat \¡raren om te industrialiseren. I^iat normaal gesproken de taak
van de bourgeoisie zou zijn geweest, werd in China gedaan door de partijbu-
reaukratie. " .tt

OrnËrenL de tCulturele Revolutiet merken zij op:
tt4et u)a.s een macVttsstrijd tussen de tt¡ee frakties oan de buv'eau-
kratíseVte kLasse en het uas bouendien een pogíng" de Chinezen en
hun dení<en te kneden naar het modeL ua.n l4ao. " .tl

De bei<le auteurs merken verder op, dat alle tkampagnesr die rle partíj lan-
ceerde, zoaLs tDe kampagne om l(onfucius en Lin Piao te kriti.serent of cle
tKampagne tegen rechtse afrui-jkingent, enz., nieLs anders rrTaren dan gevech-
ten tussen de verschillende groepen binnen de heersende klasse" L'íj hebben
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altíjd de voorkeur gegeven aan een wat nauwkeuriger onderscheiding en daar-
om st,eeds gesproken van botsingen tussen de pårtijbureaukraten en de mana*
gers. Dat neemt niet weg dat er tussen deze f-ruee Chinezen en ons geen Ìlre-
zenLijk verschil bestaat op dir punt.

Aan het slot van zijn beschouwing konsËateert het tr¡eetaL, dat zorirel
de bureaukraten als hun tegenslanders (de rnanagers dus) de Chinese massa?s
onclerdrukken. Het be¡¿uste sluk werd geschreven in september 1973" rlat r¿il
zeggen' nog voor de dood van l4ao en nog geruime tijd voordat de gerehabilí.-
teerde Deng Xiaoping de machtigste man van China r¡erd" Irliettemin verklaren
de beide schrijvers in hun slotzin:

tt4et einde uan het barbaarse tijdperk uan llao ds 'Ln zielzt maav,tt zaL nog een Lange ueg zijn naav.'de soc'iaListi.sehe y,euoLutt,e.lr

Mejuffrouw Yu Shuet verhrees, toen zij de Chinese samenleving kapita-
listisch noemde, maar het bekende geschrift Loonay,beíd en kapitaal van
Karl Marx, die daarin uiteenzette, dat ude l.oonarbeid het kapitaal veron-
dersteLt en dat onrgekeerd ît hapÍtaal de loonarbeid tot voorvraarde heeftl.
Bij de three anarchisten wordt L'{arx uiteraard niet geciteerd" DaE neemt a1-
lerminst weg dat hun uíLeenzettingen volledig overeensLemmen met cle konklu-
sies van hun l-andgenote. Bij hen zowel als bij haar is 't noch een bepaal-
de ideol-ogie, noch een bepaalde mythe, maar de Chinese r¿erkelijkheid die
wordt \^reergegeven.

IN tr'IEST-CUROPA STERVEN DE ZAc ENAAi,{DE

COMT,{UNISTTSCHE PARTTJEN VERDER AF

Lange tijd zag het er naar uit, dat de slopende ziekte die zich bij de zo-
genaamd 'communistischet partijen van. bijvoorbeeld Nederland, Spanje en
Groot-Brittannili openbaarde, géén vaÈ had op de zusterpartijen in Frank-
rijk en ltaliä. Maar die tijd is definitief voorbij " De Pay,t'i Comrm,¿niste
Fz'ançaís zag" evenals eerder de lrlederlandse CPN gezien had, van een zeker
tijdstip af het aantal. van haar kiezers voortdurend slinken.

In Nederland koos bij de eerste na-oorLogse 2e Kamerverkiezingen l0Z
van de stemgereehtigden voor de CPN. Bij de Kamerverkiezingen van l94B was
dat percentage gedaald tot 7 

"7 
. rn 1952 behaalde de partij 6 116z van de

uitgebrachte sternmen, in 1956 nog maar 4,757,, In 1959 hadden interne ru-
zies en intriges ertoe geleid dat er bij de verkiezíngen th'ee rconununisti-
scher lijsten r,üaren: die van de groep l,tagenaar (clie 0r582 behaalde) en die
van de door Paul de Groot geleide partíj. die op 2,512 k¡^rarn. Bij de daarop*
volgende verkiezingen bLeek tt percer¡tage der op de CPN uitgebrachte stem-
men'weer enigszins toegenomen. In 1967 en in l97l bedroeg het 3,9. fn lg72
toen de kiesgerechtigde leeftijd was verlaagd verwierf de CPN 4,52 van de
stemmen. Daarna zetËe de dalende tendens zich onafgebroken voort. In l9B2
werd het aantal tcommunistischet Kamerzelels gehalveerd. In 1986 verdr"reen
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de CPN tenslotte uit het parlement
In Frankrijk begon een dergelÍjke oncwikkeling veel later dan bij ons.

In de.na-oorlogse periode was de PCF goed voor mínstens 20e soms weL 25"Å

van de steûmen en dat bleef zo tot 1980. In l98l behaalde de Franse partij
15,52" Bij de Europese verkiezingen van 1984 bleek dat percentage tot be-
neden de I I gezakt en bij de verkiezí.ngen van vorig jaa.r beclroeg het 9,7.

Net als bij ons ging dat a1les gepaard met. een reeks van krísisver-
schijnselen en net hevige interne tr¡isten tussen de voorstanders van tver-
nieuwinge en de verdetliger.s van de van oudsher bestaande partijstrukturen
en van het tradÍËionele beleíri. trliettegensEaande soorEgelíjke symptonen
echter had en heeft de zielcte van de PCF een ánder verloop dan díe van de
CPN. In l{ederla.nd heeft de p a r t ij zich vernieuwd en zijn zíj die
stríkt aan oude dogmaesu oucle m:¡Ëhen en een oude politieke koers wensten
vast Le houeien (de z.g. fhorizontalen?) buiten de partíj komen te staân"
In Frankrijk daarentegen is het precies ongekeerd" De PCF, sinds tiental-
len jaren al de meest 'stalinistischer partij van I,Iest-Europa, is onder
leiding van Georges l'{archais een tstalinistische? partij gebleven doordat
deze er teLkens weer in slaagde de zich aandienende thervormerso rdeg te
werken.

Net als in Nederland gebeurde, drongen ook in Frankrijk na een van de
dramatische verkiezingsneCerlagen diverse partíjleden aan op het volgen
van een níeuwe koers. t{et waren bepaald niet de eersten de besten, Zij díe
zich tot de woordvoerders van de thervormersr maakt.en zaten ín het CenËra-
l"e Komitee en op hoge posten. Tot hen behoorden llarcel Rigout, die sekre-
taris-generaaL Marchai.s "de man van het échec" noemde, Pierre Juquin, die
openlíjk verkJ.aarde, dat '!de partij slechts toekomst heeft als zij zich
T^reeË te vernieuwentt en Claude Poperen, die er al- evenmin voor terugschrok
om forse krítiek op llarchais te Laten horen. Na een fikse ruzie, rlie verge-
zeld ging van de gebruikeLijke verdachtmakingen en de al even gebruikelij-
de manipulaties hebben Poperen en Rigout het voor gezien gehouden; Ze zi.jn
uit de partij getreden. Juquin verklaarde voor de televisie, dat het niet
uítgesloten Ì/as, dat hij hun voorbeeld zou.volgen en dat het eveneens toÈ
de mogeLijkheden behoorde, dat er een nieuwe tcormnunistischer partij zov
worden opgericht.

Zowel ín Spanje als in Nederland r'raren het niet de thervormerst die
de oprichting van een nieuwe partij in het uitzicht stelden, maar de tor-
thodoxenr " In Spanje is het er van gekomen onder aanvoering van de beruch-
te Enrique LisÈer. In idederLand ryerd een stap in díe richting gezet met de
oprichting van een uit thorizontalent bestaand Verbond, r^raarvan sedertdien
níet al Êe veel- meer is vernomen. I{i.j hebben clestijds niet geaarzeld dat
Verbond een dood g,eboren kind te noemen l) en rvij.geloven, dat ook de par-
tij van Lister geen enkel perspekcief heeft. Zou het in Frankrijk índer-
daad tot de oprícht,ing van een nieuwe ocomnunístisehet partij lcomen - rrat
nog te bezien st,aat - dan zou dat een partij van de overnieuwers' zijn.
Maar ook voor een dergelíjke partij zien r^rij, in tegenstel-ling tot Juquin,
geen enkeLe toekomst weggelegd.

Toen de Parijse korrrepondent van NRC/HandeLsbLad aandacht besteedde
a¿n de krisisverschijnselen in de PCF, konstateerde híj, dat de rcommunis-
tischel partij ín ltaLiä de enige was, díe ervan verschoond bl,eef" l4aar

l) Zíe Daad en Gedaehte van december 1985.
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uitgerekend op dezelfde dag dat de krant zijn konstatering afdrukte publi-
ceerde het blad een bericht van zijn korrespondent in Rome waaruit het te-
gendeel bleelc. îlaar zo goeci als de tziekteî in Frankrijk een ander verloop
heeft dan in Nederland¡ zo goed heeft zíj in ltalíä \¡reer een totaal ander
verLoop dan in de tr¿ee zojuist genoemde landen" In tegenstelling tot de
Franse partij is de ltaliaanse - díe de grootste van Iniest-Europa mag wor-
den genoemd - bepaald geen tstalinistischet partij. Jaren geLeden al heb*
ben de ltaliaanse bolsjewiki zich van Ì.{oskou gedistancieerd. 7'e stonden
- sekrecaris Enrico Berlinguer in de eersÈe plaats - niet achter het door
lret Kremlin gevoerde beleid , ze veroordeel-den zowel- de Russí-sche inval in
Afghanistan als de afkondiging van de staat van beleg in Polen; ze liet-en
er geen twijfeL over bestaan, daL ze niet, de Russischeo maar een eigen po-
litiek en een eigen weg wilden volgen.

Ook in ltaliä \¡ras een dergelijke koers niet alle partijleden naar de
zin" Er bleef een door Armando Cossutta aangevoerde groep, die zich op l{os-
kou oriänteerde. l{aar tegenstellingen tot Berlinguer leidden echter niet
tot een scheuring. De ltaliaanse thorizonÈalenr ¡ oil ze gemakshalve zo te
noemen, bleven i n de partij en vormden er tot op heden een vleugel van,
die zích de allerlaatste tijd weer luider laat horen. Onlangs nog leverde
CossuËta in het parÈijblad Uútà, een uiterst felle kritiek op de in 1984
overleden Berlínguer.

, Ðit alles bewijst, dat de krisís van de !üesterse bolsjewistísche pêr-
tijeneen a 1 g emene krísis is, dat zij, hoeverschillendhaaruí-t-
werking in de díverse landen ook mag zíjn, een zel"fde oorzaak ireeft" Als
die oorzaak beschouwen wij her feit, <iat alle zogenaamd tcommunist-iseher

partijen in hlest-Europa, of zij nu îstalinistischt zíin dan r,rel zich in de
loop van de tijd onafhankelijker van de Russen hebben opgesteld " of. zíj
zíein nu een weinig of grondig rgemoderniseerdt en overnieuwdt hebben toch
¡nín of meer stoelen op het leninisme, dat r¡il zeggen op theoretische en or-
ganisatorisehe opvâttingen die geen relatie hebben met de maaÈschappijver-
houdíngen in <iit deel van de ¡¡ereld.

De bolsjewístische partij in Rusland was zor.rel lheoretísch als orga-
nisatorisch i-n ieder opzicht geschikt l'oor haar roL in de Russische revo-
lutie" Dat r¡ras een revolutie- in een land meL nog grotendeels feodale of
half-feodale verhoudingen en de omwenteling die zich daar voltrok r¡as een
bur g er I ij ke omwenLeling, dieniet eenbourgeoisíemaar eenJako-
bijnse partij aan de macht bracht. Partijen in hlest-Europa die naar 't rno-
de1 van de Russische partij in 't leven rorerden geroepen en in fei.re radika-
le sociaaldemokratische partijen üraren, kwamen in moeilijkheden naarmate
de illusies geleidelijk vervlogen en de sociaal-demokratísche inhoud niet
neer aansloot bij de praktijk van de klassenstrijd. Toen werd het laagza-
merhand duideLijk dat de stríjd van de arbeidende klasse in hoog-ontwik-
kelde kapitalistische lanclen iets anders rrras dan de bolsjewiki zich voor-
s telden.

lleÈ is geen toeval , dat de naar Rusland zich oriiinterende tcornrnunisti-
scher partij in het oudste kapitalistische land ter wereld, de tcommunis-

tischet partij van Groot-Brittanniä, van het begin af aan geen voet aan de
grond kreeg en uitermate klein bLeef. Het ís even¡nin toevallig dat <ie kri-
sis ín de Spaanse 'communistisc.hee partij zich openbaarde op het tijdstip,
dat ziôh ten zuiderÌ van de Pyreneeän eindelijh modern-kapitalistische ver-
houdingen begonnen te ontwikkelen en die toestanden verdwenen, die het mo-
geli.jk hadden gemaakt, dat de partij zich in het nidden van de jaren'30
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nog een zekere machtspositie kon veroveren 2). En tenslotte danken zoruel-
de Franse als de ltaliaanse partij het niet aan een toeval dat zij na de
tr.+ee.de wereldoorlog zich in een grote aanhang en invloed mochtèn verheugen.
Maar juíst in Frankrijlc en ltaliä heersten r¡eliswaar geen half-feodale ver-
houdingen meer, maar ï\ras het kapital.isme ní.ettemín beduidend mínder ver
ontwíkkeld dan in de resË van llest-Europa" De landbour^r r.ras er van niet te
verwaarlozen betekenis en veel minder gemechaniseerd, de industrialisatie
gerínger.

In de r¿erkelijk hoog-ontwikkelcJe industriestaten, die hun burgerlijke
omwenteling al heel lang achter de rug hadclen en rraar oolc de burgertijke
emanciparie van de arbeidende klasse inmiddels was voltooid of haar vo1-
tooíing naderde traden de arbeiders welisrvaar lang níet altíjd, maar toch
hoe langer hoe meer zelfstantlig op. Betutteling door partijen of zogenaam-
de .tvoorhoedene werd steeds vaker in de p r a k t ij k nieÈ meer door
hen geaccepteerd, De betutteling is iets waar iedere partij naar streeft'
de bolsjewistische zonder daar ook mâar enig geheím van te maken. Zeí tLar-
chais niet een lceer: ttMassa's maken geen geschiedenis, zíj doen irât men
hen laat doen?"

Inniddels laten die massats hoe langer hoe vaker zien, dat zij bij de
strijd tegen het kapitaal de traditionele organísatievormen nieÈ langer ge-
bruiken kunnen, Van onderop gevormcie stakingskomitees, arbeidersraden (in
de Hongaarse revolutie van 1956) blijken de natuurlijke strijdorganisaties
van het proletariaat. Vandaar dat ook rhervormdet bofsjewi.stische partijen,
partíjen die het bolsjewistisehe korset goeddeels hebben afgelegd, nooit
meer de rol kunnen vervullen die de zogenaamde tarbeiderspartijenf uit het
verleden hebben vervuld. Vandaar dat ri¡ eon event¡eel'dãor nigout en Ju-
quín nieur¡ te stichten partij geen groot,se toekomst toedichtên. Dat er ter-
zíjde van de zogenaamde osociaal-demokratie' partijen 'zulLen blijven be-
sËaan die nin of meer - en des te meer naarmate ze minder bolsjelvistisch
zíjn - de schijn zu11en ophouden een politieke vertegeil'roordiging van de
.arbeiders re zijn, dat komt ons üTaarschijnlijk en logisch voor. De lcorres-
pondent van NRC/Handelsblaci had r¡e1 enigszins eelijk toen hij sehreef <lat
"de broedertrvist van de Franse communisten veel op een'doodsstrijd 1ijkt",
maar niet, helemaal. In hlest-Europa is dezeidoodsstrijd' al aan tle gang zo-
lang er in lrrest-Europa tcommunisËischel partijen zijn" Het verschíjnsel is
met die partijen, om de redenen die rvij genoemd hebben, onlosmakelijk ver-
bonden. Ile patiënt sterft aan één stuk door af, maar hi.j sterfr niet zo-
1-ang de burgerlijke samenleving bestaat die behoefte heeft aan burgerlijke
organisatíevormen als een tegenwicht tegen de zel-fstanclige arbeidersstrijd.
Een veíLigheidsklep, die op de duur niet meer zal baten. ilet ís niet zon-
der reden dat in onze tij<1 a1le partijen, oolc de niet bolsjewístische,
door krisís r¿orden geteisterd.

2) Over de oorzaken van de machtspositie die de Spaanse CP zieh
in het rnidden van de jaren 130, dus ten tijde van de Spaanse
burgeroorlog vervrierf, kunnen wij hier niet uitvoerig uitrøij-
den" Zij hing nieË aLleen met de toen heersende produkt,iever-
houdingen in Spanje samen, maar ook met de door de burgeroor-
log en het verloop daarvan geschapen situatie.
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''VEEL TE GoED VooR HET sOLDATENtBVEÌ,tr,'

Toen onlangs in de Tweede Kamer werd gedebatteerd over de vraag of het
gelijke, tekort aan díenutplichtigen ook rloor vrour.ren zou moeten worden
gevuld en er derhaLve een dienstplicht voor meisjes zou moeten rvorden
gesteldo toonde zich mevrouw Groenman, lid van de Tr^;eede Kamer voor Ð
een fel Ëegenstandster van een dergelijlce maatregeL, Ter onderstreping
haar betoog zong zíj uit vol-le borst het eens algemeen bakende liedje
Koos Speenhoff:

rtl,lt,e zijn uade,r, heeft uermooy,d en zijn moedey, heeft Deygeüene
d'ie is nog ueeL te goed uoor het soLdatenLeuen""..lt

trt¡ie daarbij ook breed of zuinig glimlachte, niet mevrouv¡ lleemskerk van de
WV. Deze noemde mevrourir Groenmans muzikale bijdrage aan de diskussie "bui-
tengehtoon vert^rerpelijk en kr,retsend voor de ruirn honderdduizend militairen
die zich dagelijks met veel gevoel inzetÈen en die geen van a11en hun va-
der hebben vermoord of hun moeder hebben vergeven"

Hierop antrtoordde mevrouhT Groenman: 'lriijn gezang dient wel in de juis-
te kontext te r¡orden geplaatst. et Hoorde bij de vergelijking die ik maak-
te tussen de dienstplicht voor roeisjes en het rempl-açantensysteem uit de
vorige eeuw" Dat maakte het mogelijk voor de rijke jongens om hun dienst-
plicht af te kopen" "

Het is ons volstrekt onduidel-ijk, r¡at of heL l9e-eeur¡se remplaçanten-
stelsel te maken heeft met een eventuele invoer:ing van vrouwendienstplicht"
Afgezien daarvan echter vinden wij de repliek van mevrotx.¡ Oroenman nogal
nagertjes. Had zíj niet beter aan het adres van haar opponente kunnen op-
merken, dat ze degenen die hun dienstplieht vervullen uiteraard geen enkel
snood nisdríjf ten laste legde, dat ze derhalve logischerwijze vond dat
dezedienstplichtigen z ee r z eker tveel te goedvoorhet solda*
Èenlevent zijn, maar dat ze van de r^loordvoerster.namens de VVD wel eens
zou wil-len vernemen, niet slechts met h o e v e e 1, maar ook met trat
voor s o o r t gevoel deze jongens zich wel dagelijks inzetten?

Misschien, zeker is het niet, zou mevrouw Groenman dan een ínl-ichting
hebben verkregen' hraar zij blijkbaar niet zo bijzonder nieuwsgíerig naar
was, trij echter in hoge mate" Nu wij echter r¿at dat betreft vooralsnog in
het duister blijven tasten, houden wij l'ret er maar op, dat het in geen ge-
val t e d e r e gevoelens zijn.
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