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De uijze uaarop ívlies Bouhuys en rrrijlen haar echtgenoot Ed Hoornik hun
t.v.-spelrtRoerig Amsterdamrr hebben laten eindigen mag bepaald ulel als een
beuijs van hun dramatisch talent u.rorden beschourrld. Het is immers niet min-
der dan een vondst om na verrrlijzingen naar de z.e. rtrevolutie van Troelstrart

rrde revolutie, die niet doorgingtt beelden van de indrukuekkende begra-
fenis van Domela Nieuurenhuis te laten zíen en daarbij dan een tekst te Ia-
ten aansluiten, die indringend suggereert, dat na de ontnuchtering van
1918 bij die begrafenis niet slechts'tde apostel der arbeidersrt zoals Jan
RomeÍn hem heef t genoemd maar de ravolutie zétf ten grave rrlerd gedragen.

De symboliek van dat slot is onmiskenbaar. Het is bovendien een veel
treflfender symboliek dan de makers van het spel en aI degenen die bij de tv-
betuerking betrokken zijn geueest ulel voor de geest zal hebben gestB?n. lJant
er uiqrd inderdaad n6 november 1918 en bij de teraardebestelling van Domela
Nieuuenhuis méér ten grave gedragen dan alleen de man, die aan de ulieg van
de Nederlandse arbeidersbeureging heef t gestasn o Tegelijk met hém namelijk
stierfookdezicltogende oud e arbeidersbeu, e ging.

bie bedoelen daarmee niet sl-echts de in anarchistisch vaarulater ge-
raakte - berrreging, die hU in het bijzonder in dit land vertegenu,oordi.gde,
maar BVenzeet de, bij haar verschijning rrmodernrf geheten, door Troelstra be-
lichaamde, stroming der sociaaldemocratie en de daaruit later voortgespro-
ten rrradicalererr oppositiebeuregingen.

Het uJas naar onze mening nog niet zo gek van de samenstellers om de
begrafenisondernemer Gerrit Kraay, 6én van de figuren uit het tv-spe1,
naar aanleiding van DomeIa I s begraf enis te Iaten mijmeren over r?de nabe-
staanden, die net doen of de dode niet dood istt, over rtde dromers en de
Don Quichotten, die blijven hopen tegen beter ueten Ínf'. AllEen, die Don
Quichot-achtige f igurBn, die ook rrrïj nog dagelijks traarnemEn, zijn niet de-
zelf den, als die, ulelke de tv-kijkers bij het aanschouuen van de slotscène
onulillekeurig ín de gedachten komen. Uoor ons z tjn het aI diegenBn, die,
hoe morsdood de oude, officiëIe arbeidersbeureging ook moge zijn, tot op de
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dag van vandaag krampachtig aan haar zijn blijven gelouen.
Tot deze dromers behoren onmiskenbaar ook de schrijvers van trRoerig

Amsterdamtr, alsmede degenen, die dit oorspronkelijk voor het toneel bedoel-
de spel geschikt hebben gemaakt voor de beeldbuÍs. In hun idealisme, dat
zichtbaar is duars door de verpakking van een knappe en soms zakelijk schij-
nende reportage, is de reden te vinden, dat uiij deze UPR0-produktie over een
halve eeuuJ inmiddels verbleekte historie met gemengde gevoelens hebben aan-
schout.td. tïet gemengde gevoelens, dat ulil natuurlijk zeggen, dat urij het gebo-
dene soms uitstekend en uiterst instructief vonden, maar dat ulij om het
kind maar bU zijn naam te noemen ons tegelijkertijd hebben geërgerd aan de
eenzijdige vertekening, gevolg van een te sterke vereenzelviging met datge-
hEr uat al sinds lang niet meer gebleken is dan een droom"

ïot goed begrip zii nadrukkelijk opgemerkt, dat er uiteraard geen enkel
bezrrlaar kan r,;orden gemaakt tegen een presentatie, die op het nu eenmaal be-
staande idealisme van de oude arbeidersberi.reging een duidelijk licht uerpt.
Niet daartegen protesteren urjr maar tegen het feit, dat de producers op
dat idealisme op idealistische uijze hebben teruggeblikt en dientengevolge
geheel voorzij zrjn gegaan aan markante f eiten, die van een nuchterder visie
uit bezien opeens een, de tijdgenoten van ueleer natuurlijk verborgen, grote
betekenis krijgen.

Niets is eenvoudiger dan dat met een voorbeeld toe te lichten. In het
programmablad van de UpRU, dat, begrijpelijkeruijze, aan de uitzending nogal
ulat aandacht heef t besteed, rrlordt geconstateerd dat het over tuee avonden
(tS en 22 november) verdeelde spe1, vlak voor de eeuurgrens in tr,iee?in is ge-
hakt. [ïen leest daarover: rrHet stuk speelt zich af in tu-ree delen, rrlaarbij
de pauze zeet beurust uordt gelegd in het jaar 1898, dat in veel opzichten
een afsluit,ing van en een afrekening rnet de 19e eeuur betekende.rt

Naar onze mening is juist deze het geheel typerende indeling glad
verkeerd. In de halve eeuur geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeure-
ging tussen 1870 en 192O is niet 1898, het kroningsjaar van koningin lJil-
helmina, het breekpunt , maar het j aar 1 903 . Toen toch urerd , bij de spooruJeg-
staking, voor het eerst in de historie het verschil zichtbaar tussen het
handelen van part,ij en vakberrreginE enerzijds, het handelen van de arbeiders
anderzijds. 0udegeest en Pet,ter van de Nederlandse Vereniging van Spoor- en
TramuJegpersoneel men kan het in het stendaarduerk van prof . R[jter na]e-
zen uilden de staking niet, maar uerden door druk van onderop genood-
zaakl haar uit te roepen. De SDAP, Troelstra in zrjn berucht ItVolksrt-artikel
rrtdat nu?rt voorop r! blies in het heetst van het gevecht de terugtocht. Toen
voor het eerst kuam de tegenstelling aan het licht tussen de arbeidersbeule-
ging en de beueging van de arbeiders ! Van die tegenstelling vernam de tele-
visiekijker niets, evenmin als hij ook maar iets vernam over het f eit, dat de
basis der oude arbeidersberrieging nu juist n i e t in rrroerig Amsterdamfr,
maar in het agrarische Friesland 1ag, of iets te uleten krr.ram over de hou-
ding der sociaaldemocratie in de eerste urereldoorlog of- van de arbeiders-
vijandige houding van het NVV bij de zeeliedenstaking van 1911. Uit een ken-
nelijke vrees ook maar het geringste smet je op de oude arbeidersbeu.reging te
urerpen, ulerd aan de tv-kijker nu net a1 datgene onthouden, uat zou hebben
kunnen bijdragen tot enig kritisch inzicht.

In het UPR0-programmablad stond ook een intervieul met íIies Bouhuys.
Daarin spreekt zij ergens haar af keer uit van rrbarrÍcaden-kitschrr r rrDe In-
ternationale zingen met opgeheven vui.st, dat zegL natuurlijk niets. r' Barri-
caden, afgezj.en van die van het Palingoproer, komen er in het spel nauure-
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lijks voor, maar de Internationale uordt er herhaaldelijk in gezongen en be-
paald niet altijd functioneel en een rrkitscherigeil indruk heeft het op ons
herhaaldelijk ué1 gemaakt. De schildering van DomeIa a1s een bovenal intege-
re figuur, doet sympathiek aan, het ontbreken van enige toespeling op zUn
historisch ongelijk is duidelijk een manco.

De toelichting in het programmablad definj.eert de reeds genoemde Ger-
rit Kraay a1s een kleine zelfstandige, die tussen arbeider en patroon in
staat. Dat schijnt, als men dat zo leest, een zinnige omschrijving van ztjn
kLasseposi-tie. lvlaar in het stuk blijkt daarvan verder niets. A1s hij meer
dan eens voorspelt, dat bepaalde acties van de arbeidersbeuleging rreen dood-
geboren kindje'r zu1len blijven, dan is dat de kritiek van de burgerman,
die slechts schijnbaar met een historische kritiek of een historische analy-
se overeenkomt. Van enige analyse of historische visie ztjn de makers van
het spel voLstrekt gespeend geureest. Kraay is in het stuk een figuur die
de verbindende tekst moet spreken, geen e c h te historische kleine
zeJ-f standige uit vroeger dagen, die tussen kapitaal en arbeid rrlordt dood-
gedrukt. De tuerkplaats uaarin hij bezig is z:-et- er bijna een halve eeuu, lang
onveranderd uit. Het gaat blijkbaar om een kleine onderneming, uaarin nim-
mer uordt geaccumuleerd en die dus krachtens de simpelste maatschappelijke
uetten a1 lang bankroet zou heL:ben moeten zijn. lvlaar aan zulke sociale rea-
liteiten hebben de makers van rrRoerig Amsterdamrr geen ogenblik gedacht. Zij
zijn vandaar dat uJij hen in de aanvang idealisten noemden door de arbei-
dersbeueging gegrepen en beroerd. tïaar zij hebben geen kans gezien haar van-
uÍt een kl-assenstandpunt te aanschouuJen.

In het int,ervieu zegt lvlies Bouhuys aan het s1ot, dat ze geleerd heef t
de betrekkelijkheid van de dingen te zien. UÍt het stuk blijkt daarvan urei-
nig. 0p een andere plaats roert ze de z.e. ?rboterhammenvraagtt aan. Daar-
over zegt ze. rtEen sociale verontuaardiging is niet voldoende. Het komt
aan op de bereidheid je eigen boterham in trrieeijn te snijden o rr Dat is het
antrrroord op de boterhammenvraag van iemand, die boterhammen hééflt. Verder-
op verklaart zez rrlk ken een groep mensen, ja ik zal ze maar intel-lectue-
1en noemeh... die uerkelijk in de fabriek gaan staan om mét de arbeiders
aan een andere samenleving te uerken. Dat is doèn.rt Een duidelijker beulijs
voor uat rrrij haar rridealistische instellÍngtt hebben genoemd kon moeilijk uJor-
den geleverd. In haar idealisme is de real-1teit verdronken!

BI NNENGEKOTVIEN GTLDEL I ]KE B Ï JDRAGEN

(Vierde kuartaal 1973)

8.E.5.T. te A. Í 25r-; C.B. te A. f 21r-; C.B. jr. te A. f 25r-1 B.v.B. te
te lYl. Í 25r-; A.G. te R. Í 5r-i N.N. t,e A. Í 15r-1 J.lvl . te A" f 15r-; A.H.
J.Ívl .0. te [d. Í 16r-1 H.R. te R. Í 2r5O1 J.H.S. te B. Í 1Or-1 5.S. te d. H.
Í 10r-i N.C.C.V. te N. Í 15r-1 K.N. te B. Í 15r-i H.[vl .-S. te F. f 25.-.
Totaal Í 224r5O. Totaal over 1973 Í 1397 r10.
In de verantuioording over het derde krr.rartaal van dit jaar (D. &, G. van ok.
tober j.1. ) hebben rrrij helaas een f out gemaakt. Het eindbedrag klopte ule1,
doch voor [vl .J.l!. te A. hebben uij Í 15.- genoteerd. Dit moest echter Í 25, -
zijn. 0nze excuses voor de gemaakte f out.
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0mstreeks mei 1958r oDgeveer in dezelfde dagen, dat gsneraal Charles
de Gau11e de staatsgreep pleegde, die een einde maakte aan de Vierde Fran-
se republiek, ontstond de Franse groep ttlnformati-ons Liaisons 0uvri-èrestt,
die zich Later 'rlnformations Correspondence 0uvrièrestt noemde. In de lente
van 1973 k'u.ram zii te overlijden. De officiË1e doodsacte, getekend: nDvember
1973, heel't ons eBn da! na Sint Nicol-aas bereikt, maar van een surprise
kon in dit geval bepaalC niet uorden gesproken. l/U hebben min of meer
aan de ulieg van d e thans gestorvene gestaan en haar levensloop, niet enkel-
van verre, maar co[< van z-éér dichtbij, steeds met de grootste oplettendheid
gsvolgd. ïJij uisten al jarcn, dat zi.i ongeneeslijk ztek uas. Niet het doodsbe-
richt heefi ons verras''c, maar de taaiheidr uearmee zi: zich nog jarenlang
tegen het onvermijdelÍjke heef't verzet.

Vraaot nlen uaaraan zi: ten of f er is gevallen, dan luidt het anturoord
in zijn simpelsl;e vorm; aarr de Fr'anse mei-geheur'uenissen van 1968. [Y]aar het
is rrolstrekt noodzakel ijk die medische diagnose nader toe te l.ichten, aange-
zien zoncier da1-, de kans l-:ijzonCer groo'1, is, dat, men z,.ch daarbij ruat anders
voorstel-t dan de reaiiteit.

Het is een zeer normaal- en herhaalde mal-en uJaargenomen verschijnsel,
dat kl-asscurorstelrngen van enj-ge omvang en betekenis een dodeli.lke steek
toehirengen aan zoqeriaarnd rt-i-ink;-revolutionaj-reU groepen of partijen, Het be-
ginsel van de voorhcede, uJaarop z ij doorqaans gebaseerd zrjn of éndere poli-
tiel<e standpunten, d j-c binnen zc'n groep of partij gehuldigd uorden, blijken

voor de betrokken qroeps^ of partijleden uiterst plotseling volledig in
de l-ucht te hanoen op hetzelfde moment, dat een kieiner of groter deel van
clc arbeiderskl-asse zich tot de zel?standige strijd gordt en daarin methoden
àzr-rLrrendt, LUaar-'van de beuluste organisatie z j-ch of ueL geen voorstelling kón
riakr,n of uel uraarmee zi: geen rekning r.lilde houden,

Zo is bïjvoorbeel-d de vooroorlogse 0nafhankelijke Socialistische Par-
tij (0. S. p. ) in Nederlancl in f eÍte kapot gegaan aan de Jordaanopstand van
juJ-i- 1934. Zc uras de na-oorlogse Franse groeprrSocialisme ou Barbarier? ten
dode opgeschreven nadat zich in de zomer van r53 in Frankrijk op uitgebrei-
de schaal rruifderr stakingen hadCen voorgedaan, uraarvan de moqeli.ikheid a1-
Leen a1 door die groep bij voortduring hardnekkig uJas ontkend, omdaL zi j
het ontstaan van klassebotsingen had gekoppeld aan een derde urereldoorlog.

[Je lvlei-gebetrtenissen van 1968 in Frankrijk en r,rij bedoeJen daarmee
om ieder niisverstand te voorkomen niet, de studentenacties in het Parijse
Quartier Latin, maar de spontane *.=EJtakingen met bedrijf sb eze|ting u,aar-
bij negen rnj.l_ioen Franse arbeiders betrokken uraren hebben menige groep in
dat land hetzij met veel gedruis, hetzij geruisl-oos doen verduijnen. Hun orga-
nis;atie-opvattingen en hun denkbeelden omtrent de klassenstrijd, voor zover
zii de laatsle er a-'l-thanr; op na hiel-den, bleken niet te kloppen met de uer-
kelijki-reiC, De doo,lsoorzaak van de groep rrlnformations Correspondence 0u-
vrièresi? is een f undömF-r1-1teel- ,irrdere, zoals deze groep zich ook f undamen-
teel- van al-l-e over.i-ge grcepen onderscheicide.

Vrij kort na ds mei-geheurtenissen verscheen er temidden van vele ancie-
re besclrouuirrgen daarr-rver in Frankrijk een kiein boekje met vier opstellen.
-,tén daarvan iuerd qleschr*ven Coor Jean-ívlarc Coudroy r ach'ber u eIk pseudoniem
zich een aute,ul treiboDg r die v!jf t:-en .laar tevoren in de groep rrSocialisme
oLr tsalbarieri ern 'toonaaneevi=ncie rcI geepeel-d hacj . Hij noemde zijn bijdragei

0D



ItLa r6uolution anticipée't, dat rrlil zeqgan: ds rBVoIutj.e uaaroP vooruitgelo-
pen uerd. Hij bedoelde daarmee te baueren, dat de strijdmethodan van de ar-
beiders in Frankrijk in mei en juni 1968 aI uoorzien uaren door de groep
uaarvan hij destijds deel uitmaakte en dat dus aehteraf de klassenstrijdopvat-
tíngen van die groep door de ontrrrikkaling uraren bevestigd. NiBts echter is
minder ulaar dan dat. Uij hebbEn er hierboven al op gezinspaeld, dat de toen-
maLige groep rrSocialisme ou Barbarierr een intensivering van da klassenuJor-
steling met een derda urereldoorlog verbond. Voor hetgeen zich in de vorm
van rrulildgrr stakingBn ook voor augustus t53, maar op baperkter schaal , ma-
nifesteerde, had zij totaal geen oog gehad en zij trlilde Br zelfs gean oog
voor hebben toen haar er in fleIIe discussies op trterd gerJBzBn. EeheeI an-
ders uias het qesteld met dB in ds schoot van rrSocj.alisme ou Barbarj,e'r ont-
stane groep rrlnformations Liaisons (Iater Correspondance) Ouvrières".Dege-
nen die er toe zouden gaan bBhoren namen binnen rrSocialisme ou Barbari.err
een minderheidsstandpunt in. Zij uaren er' in tegenstellinq tot hem, die zich
vijftien jaar later f,ean-lYlarc Coudray zou noemen, princiPieol van overtuiqd
dat de toekomst niet aan de een of andere rtarbeidersbet:egÍngrr (hoofdzake-
1ijkqevormduitinte11ectue1en),maaraande@,"..
Zij stond in tegenstellinq tot rrSocialisme ou Barbarierr niet op voorhoede-
standpunt. Zij had, in tegenstelling tot 't5ocj-alisme ou Barbarierr alueerrtÉl
oog voor aI hetgeen zich in de arbeidersklassE afsPeelde. IE0 tlas de ovartui-
ging toegedaan, dat ds strijd van de arbeiders nooit het gevolg kon zijn van
hun Itbeuustuordingrr (r.,rat men daaronder dan ook verstaan r,rilde ! ) , maar dat
omgekeerd hun beuustuording het resultaat zou zijn van hun zelfstandiqe
strijd. IC0 verkondigde - dnders dan rrSocialisme ou Barbaríetr - dat de ar-
beidersstrijd (uaaraan ttSocialj.sme ou Barbarj-ett niet geloofde ofschoon zij
er niettemin over discussieerde), niet qericht u,as en niet gericht kon zijn
op rrde revolutierr (u:aarvan alle voorhoedegroepen in Frankrijk en elders ple-
qen te Cromen), maar dat die strijd voortsProot uit de klassepositie van de
arbeiders en dat hij om directe, zeBr voor de hand Iiggende sn zBBr materi-
6Ie belangen uerd gevoerd.

Vanzelfsprekend ie het niet bij een groep als IC0 opgBkomen, om in
of direct nÉ mei 1968 tB verkondigen, dat zij aIs groep op de mei-gebeurte-
nissen uas vooruitgeLopen. 0e houding van ik - of uij - hebben hBt alle-
maal juist voorzienrr is typisch dB houding van lemand of van een groep,
die op vooxhoBdB-standpunt staat en 6en lsidersrol poogt te claimen. Een
dergelijke roI uilde en k6n het op totaal andere Leest dan rrSocialisme ou
BarbariBrr gBSchaBide IC0 niet apelen. lllat deze groep in en na de mei-9e-
beurtenissen op zijn hoogst had kunnen doen, pas door een zorgvuldige analy-
se van aI hetgeen er door dB arbeÍders uas gedaan, onderzoaken in hoeverre
nieuue strijdmet,hoden aan vroBgerB l,Jaren toegÉvoegd, onderzosken in uelk op-
zicht de mei-gebeurtenissen aan de opvatti.ngan omtrent een spontane en ge-
heel zelfstandige klassenstrijd nog ongekende eLementen of facettan hadden
verleend.

Iets dergBlijks is niet gBbeurd en u,BI hierom niet, doordat de groep
IC0 als zodanig de samanhang tussen de tot cian toB door haar verkondig-
de ziensr.,iijze en de mei-gebBurtenissen niet - of althans zéér onvoldoende -
heeft onderkend. 0p hetzBlfde moment, dat f,ean-ÍYlarc Coudray geheel ten on-
rBchte publiekelijk verklaarde, dat dB klassBnstrijd in Frahkrijk Ín mei 1968
zó verliep als hij het allemaal voorzien en geformuleerd had, liet ID0 na
om Br nog eens nadrukkBlijk op te uJi jzen, dat de pr.aktijk voor de zoveelsts
keer had aangetoond, dat niet de voorhoede de klasse 1eidt, maar dat de
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spontaan strijdende klasse deze juist achter zich .l-aat en daardoor geuroon de
spot drijf t met iedere voorhoede-gedachte.

De oorzaak van dit merkuaardige feit moet gezocht, rrlorden in de lotge-
vallen en rrlederLraardigheden, die IC0 van het begin der rnej--gebeurtenissen
af zijn overkomen. Toen de Franse arbeiders massaal de bedrijven bezetten
met een é1an, dat nog vele malen groter uras dan dat rr.rat zii gedurende de be-
drijfsbezettingen van juni 1936 demonstreerden, toen het gaullistische re-
giem uankelde, toen de Franse vakberrleqing het uankelende regiem te hulp
snelde, toen ulerd gedurende een kort ogenblik de hulpeloosheid van al-1e
voorhoede-partijen, beuegingen en groepen zo duideliik z:-ehtbaar, dat zii a1s
dor afstaken tenidden van It frisse groen van de klassenstÉijd.0p aI deqe-
nen die in die dagen uit een soort van apathische verdovÍ-ng uerden geuekt,
konden de organisat,i-es van dat type onmoqelijk ook maar enige aantrekkings-
kracht uitoefenen. Het onvermijdelijke gevolg rras, dat deze groep enthousias-
telingen van goeden uilie de vergaderinqen van ïC0 binnenstroomde, zonder
dat zii zich af vroeqen hoe of het uel kulam, dat IC0 zich van a1 die overige
organisaties zo duidelïjk en zo gunstig onderscheidde. l/at deze enthousias-
telingenr vogels van zéér verschill-ende pluimage, met elkaar gBmeen hadden
uras slecht,s één enkel- ding . Zij karakteriseerden zich daardoor, dat, z\j tf iets
doenrr uilden. Het uJaren, op een te veriJaarl-ozen uLEzondering tràr aktivis-
ten en voluntaristen, kcrtom; politieke idealisten, die plotseling de rïjen
van ID0 kulamen versterken. Zi: hadden niet beseft, dat de rnei-gebeurtenis-
sen nu juist aan ieder die ogen had om te zien, de gr'ote .l-es leerden, dat
al-leen de arbe j-ders a1s klasse, u,ij herhal-en met nadruk: al-s klasse, iets
kunnen doen. Zij hadden z:-ch er evenmin rekenschap van gegeven, dat IC0 nu
juist op dAL standpunt stond en a1tijc.l a1 verkondigd had (t"genover I'Socia-
lisme ou Barbariett bijvoorbeeld), dat een groEp niet rriets kan doenrt, hetzij
dan anal-yseren en verkl-aren "

Gedurende de uoelige mei-dagen kuamen de fundamenteLe en principiËile
verschillen tussen de oude I C0-kern en de vel-e malen talrijker nÍeuue toe-
loop natuurlijk nauurelijks aan het licht. Zii openbaarden zich echter in a1le
hevigheid, toen de klassenstrijd van de mei-dagen eenmaal uieer LrJas uJegge'ebd.
De nieuule IC0-Leden ver in de meerderheid voelden totaal niets voor een
analyse van de stakingsbeueging en de zojuist gevoerde arbeidersstrijd. Vol-
komen logisch en konsekuent, uant een nauurgezette analyse daarvan zou aL
die verschillende rraktivistischerr standpunten uraarmee die jongelui naar
IC0 uiaren gekomen, als een volslagen illusíe hebben ontmaskerd. Nog bl-eek
de oude I C0-kern tin staat j-n een broctrure over de mei-dagen een eerste aan-
zeL tot zorn analyse te ondernemen. De enige van dat karakter die er in
Frankrijk is verschenen, de enige anal-yse r uraar j-n niet het accent op de stu-
dentenactie, maar op de arbeidersstrijd en het spontane karakter daarvan
urerd gelegd" wlet die broclrure (ttL" grève géneralisóe en Francett) zonq IC0
min of meer haar zuranenzang.

lJat men vervolqens zaq gebeuren uias een langzame verandering. De nieu-
u,e groepsleden stel-den in de bljeenkornst,en qeheel andere onderurerpen ter be-
spreking dan IC0 -oerr.rend iJas te bediscussiËren. Dieno\/ereenkomstig voLtrok
zich eerst nDg uiterst lanEzaam, Later a1 snel-l-er en snel-1er een com-
plete verandering in het door de qroep gepubl-iceerde b1ad. In de zomer van
1969 tekenden de in'berne verschilien zich met voottdurend groter scherpte
af. In juli 197O: tr3 een in Bessat gehouden landelijke conflerentie, uras het
duidelijk, dat de doodsstrijd uras beqonnen. In de anderhalf jaar die daarop
volgde uerd de groespactrviteit dcor de diepe tegenstelling tussen degenen
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die in de klassenstrijd belang stelden en deze strijd (4" zeLfstandige prole-
tarische actie, r,reI te verstaan) ,f 1den volgen en trachten te begrripen en
de anderen, de idealisten, die ulat rrdoenrr rrrilden, volledig lamgelegd. In
april jongstleden trad een deel van de IC0-leden uit. D5t deeI, dat de be-
lichaming vormde van het oude standpunt. Nog uJaren er enkelen die aarzel-
den. Een a1 ulat oudere Renault-arbeider, ons persoonlijk goed bekend, en
van r,lie'urij ureten, dat hij in aIle opzichten de oorspronkelijke IC0-opvattin-
gen Lr,as blijven huldigen, bleef aanvankelijk trouur aan de groep, uraaraan hij
zo veel jaren zijn beste krachten had geuijd. 'rVriend Pierrot 8", zeí ons
een van de uitgetredenen, is in zijn jonge jaren sterk idealistisch geureest
en mogelijk is er iets in hem van een idealist beuaard gebleven en is dat
de reden voor zrjn houding.rrlvlaaridealist of nietr vriend Pierrot, dageliiks
in de Renault-fabriek te Billancourt met aIle facetten van het arbeiders-
bestaan geconfronteerd, kón onmoqelijk lang temidden van de jonge idealis-
ten blijven uerkeren. Uan hem ontvingen uij 6 december de briefl, die uij hier-
boven het of f icië1e doodsbericht hebben genoemd. Hij schrijf t ons:

ItIn de loop van het Iaatste jaar is de situatie van de groep
IC0 voortdurend slechter qeurorden. Dat is daaraan te uijten, dat
verscheidene kameraden de groep hebben verlaten, maar de oorzaak
is bovenal de verurardheid van degenen die gebleven zijn, hun on-
vermogenn om via discussie een standpunt uit te urerken en dat ver-
volgens te publiceren. trJat uJe constateren is een zich overgeven
aan fantasieën en de voortdurende aanurezigheid van onderlinge me-
ningsverschillen en er is niets dat aanl-eiding geeft tot de hoop
dat die toestand binnenkort verbeteren zaL. lYlet een aantal kame-
raden ben ik van menj-ng, dat het maar beter is de uitgave van het
blad IC0 voorlopig te stakEo. . .rr

De berrluste brief , een rondschrijven aan al degenen die tot de regelma-
tige lezers van het blad behoorden, bevat vervolgens de mededeling, dat de
verschijning uordt stopgezet. Er is, menen rrrij r geen enkele reden om daar-
over te treurBt-r o [daarmee uJe te doen hebben, is een strikt normale gang van
zaken, die all-erminst dramatisch is, die men ontelbare malen eerder bij an-
dere groepen heeft kunnen zien en die zich, naar onze overtuiging, ook in
de toekomst nog ontelbare malen zal herhalen, zolang zich het politieke
idealisme, van jonge studenten in de eerste plaats, maar ook van sommige
arbeiders, een pitueg zoekt te banen.

-,Eén van de in april j.f, uitgetreden IC0-leden heeft in de loop van
de voorbije herf st , een poging orrdernomen om de bal-ans op te maken. I n een
kleine brochure schetst hij in vogelvlucht de gcschiedenis van de groep te-
gen de achtergrond van de klassenstrijd t zoals die zich in de loop van tuin-
tig jaar in Frankrijk onturikkelde. Aan het slot van die schets ontvoutrlt hij
zrjn inzichten over positie en functie van een groep met betrekking tot de
proletarische strijd, trJij citeren hier enkele van de markantste uitspraken
en passages, uij geven vanuege de lengte sommige andere in onze eigen
u.roorden ureer. Uij doen dat in uillekeurige volgorde t à?ngezien het niet on-
ze bedoeling is, de gehele geschiedenis van IC0, hierboven in grote lijnen
aangeduid, nog eens in alle finesses t,e herhalen. Het standpunt van de au-
teur van de brochure, met r,lie r,rij ten nauu.tste bevriend zijn en met rrlie u,ij de
ontuikkeling van de groep IC0 herhaaldelijk bespraken, komt trouuens volle-
dig met het onze overeen.
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0p één detail uÍ11-en uJij toch nog even ingaan. Volgens de schrijver van
de brochure die urU hier op het oog hebben, openbaarde de crisis in de groep
IC0 zich al- in 1967, een jaar vóór de mei-gebeurtenissen dus, Het betreft
hier géón wezenlijk verschilpunt,, maar een detail, dat urij hebben verursor-
1oosd, omdat het ons slechts om de qrote lijnen uras te doen. UJat er in 1967
gebeurde trJas in prJ-ncipe precies hetzelfde aIs uat zich een jaar lat,er op
uitgebrej-der schaal- herhaalde: een toevloed van nj-eurrle leden (maar veel ge-
ringer dan in t6B), die onder de indruk verkeerden van bepaatde klassege-
vechten, doeh die desondanks niet in het minst begrepen, ué1ke positie IC0
ten opzichte van dre uJClrstel-ingBn innarn. LJij hebben de episode overgeslagen,
omdat zij, althans naar buiten toe, nog maar bet,rekkelijk ueinig zichtbare
gevolgen had en L,rij bovendien nÍet in herhalingen uriLden vervallen.

De schrijver van de brochure zegl over hetgeen zich in tt jaar t67 af-
speelde, cjat op dat moment de groep zich nader bezon op de eigen positie
in de klassenstrijd, Hoezeer degenen, die in '1958 [Socia]-isme ou Barbarierf
verlaten hadden zich ook oriënteren uilden op de zelfstandige urorstelingen
van de arbeiders en op de maatschappelijke reaiiteÍt inplaats van op bepaal-
de politÍeke concepties, toch viel er in hun beginselverklaring nog altijd
te l-ezen dat c

'tmen in de strijd tuilde i n t e r v e n i ë r e n (spatiëri.ng
van ons, D. en G.) met cJe bedoeling de eenheid van de strijdenden
t,e bevorderen en om de vorming van zelf geko zen- comit,é I s te propa-
gereo n . .ll

Begin 1967 t zo lezen ure in de beuuste brochure over de ontuikkeling
van de groep IC0, uerden deze en dergelijke zinnen geschrapt. Ze Lrerden ver-
vangen door een formulering, die tot stand kuam onder de sterke invLoed
van raden-communistische vrienden. fvlen kon toen in de beginse]-verklaring
7eze.n z

rrDe arbeidersbeueging is niets meer, maar ook nj-ets minder dan
de klassenstrÍjd, zoals die zich praktisch onder onze ogen af-
speeJ-t in de vorm, die de arbeiders daaraan geven . Zi: al-Ieen 1a-
ten zien r u?arom en hoe er ulordt gestreden; uij kunnen in geen en-
ke1 opzicht de groep met de klasse identificeren of'aan de klas-
se gelijk stellen; het, zijn alléén de arbeiders, die i e t s kun-
nen d o e n tt (spatiöringen van ons, D. en G.).
trJat hier tottuitdrukking uerd gebrachtt zo verklaart de auteur van de

brochure, ttrr,erd in f eite door ta1 van leden van de groep niet begrepen. De-
ze kameraden bleven ervan overtuigd, dat het mogelijk zou zrjn de arbeiders
I'klasseberrrusttt ("anhalingstekens van de auteur van de brochure ! ) te maken,
dat men de arbeiders moest trachten te ber.uegen rrdatgene te doen, uat zij
n a a r o n s o o r d E e I ("p"tiëring van ons, D. en G.)nroesten doen

De vraag, oil r!elke reden in 1967 de beginselen van IC0 rr.lerden herzien,
beantuoordt de schrijver van de brochure op precies dezelfde ruijze als r,rij het
hierboven hebben gedaan: rrer uiasrr , zegL hij, ttin 1967 sprake van beLangrijke
klassegevechten, die in beginsel C,ezel-f de vorm aannamen als de strijd van
de arhrej-ders in de meidagen van 1968 en die van de mej--gebeurtenissen als
het uare de voorbode iJaren.

Vercjerop in cle brochurre l-ezen iJe dan:
ItIn nrei 1968 l<reeg IC0 een toevl-oed uan nieuue 1eden, die zo om-
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trent de 13e van die maand m6t hBt voorstel kuamen |tiets te on-
dernemBn. ZU urerdBn zonder en.iqe tu:ijfel diep teleurgesteld: de
vaste kern van IC0, die toen nog de meerderheid vormde, bestond
uit mensen, die het,zij op een kantoor, hetzij in fabriaken dan uel
bij het onderr,.rijs uerkzaam u:aren. Zij hadden het allemaal veeL te
druk met de acties, die op hun eigen uerk uaren ontbrand. Boven-
dien ureigerde de vaste kern van IC0 pertinsnt in de aan de gang
zijnda strijd een soort van leidersrol te gaan vervu.l-1en. Ívlaar in
de mate, uaarin dB stroom van nieuue leden uJiBs, nam ook hoe lan-
ger hoe meer de gedachte, dat men riets moest doenr vaste vorm
aan. Daarmee onturikkBlde zich iets, dat geheeI in strijd uJas Ínet
datgene rLiat IC0 in flelte vertegenuoordigde. . ,rt

Ziedaar een ueergavB der ontrrrikkel j.ng, utaaraan uij niets hebben toe te
voegBn en die naar onze mening een exacte analyse is.

EnkeIB citaten nog, uit hetgeen de schrijver van de brochure laat vol--
9en 3

{... van dat moment af vielsn er binnen de groep ICO duidelijk
turee verschillende st!omingen te onderscheiden. . .rl

"... het orgaan van de groep u:erd een verzamelbekken van volko-
men tegengestelde meningen. . .rr
tr... de meerderhej.d huldigde avantgardistische en activistische
opvattingen, uaartegen de radicale oorspronkelijke kern zich aIs
oppositie vruchteloos bleef verzetten...'r
tt... Bij die meerderheid van da nieur,Je leden voegden zich ook en-
kelen, die het ue1 eens geuieest uaren met de ontutikkeling van
IC0 in de richting van de raden-communistische, niet-actlvisti-
sche opvatting, die zlch tegen hBt tíets-doen-ideerr keerde, maar
voor ui.e die nieuue opvattingen blijkbaar geen vlees en bloed tua-
ren geuorden, die zelf dacht,en, dat ze het nieuuie hadden omhelsd
maar die in rrrerkelijkhBid oude vooxhoBde-mensen uJaren geb1even...rl

Is hBt veruondarlfk, dat de auteur van de brochure tenslotte tot de
conclusie komt, dat het conllict, dat t,ot de scheuring en daarna tot het
overlijden van IC0 voert in uiszen een conflict is, dat verband houdt met de
verhoudi.ng tussen een qroep en de zelfstandige arbeidersstrijd, zoals die
in onze dagen zlch manifesteert en ongetr..rijfleld in de toekomst hoe Ianger
hoe meer op de voorgxond za1 txBden? ItZij die na de afscheiding van de oude
kern in het voorjaar van I73 i.n IC0 zijn gebleven, houden geen enkele reke-
ning met de rr.rerkelijkheid van de arbeidsrsstrijd en richtBn zich op een I ac-
tiviteitr, di.e niet gebaseerd is op datgene uat de maatschappij van vandaag
ons Ieert. tr

De voorafgaande, tussen aanhalingstekens geplaatste zin is een van de
laatste zinnen uit de brochure, die gedateerd ís 27 okt. r73. De zin klinkt
in onze oren aIs een overlijdensberieht. De auteur zelf heeft het op dat mo-
ment nog niet eens zo bedoeld. tliat hij met zijn geschrift b6oogt is niets an-
ders dan het opmaken van een balans. íYlaar uie nadenkt over datgene utat hij
schildert, heeft het gBvoel, dat hij geluisterd heeft naar een profetie, zo-
a1s in het oude Israö1. De ondergang van het avant-gardismB uJordt Br met
luider stem in voorspeld. Zes uieken later zette de teleurgestelde Pierrot
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B. de zinnen op het papier, die uJij hierboven hebben afgedrukt. Aan het,geen
eens de groep trlnformations Correspondance 0uvrièrestr uJas urerd het vonnis
letterlijk vervuld, ltjie, die de geschiedenis in zich heeflt opgenomen trekt
niet onrrlillekeurig vergelijkingen met datgene uat zich bij soortgelijke groe-
pen buiten Frankrijk op analoge uijze heef t af gespeeld, tot en met het ver-
schijnsel van lieden, die nieuuue denkbeelden m e n e n aanvaard te hebben
zonder dat dit uerkelijk het geval is? In Nederland hebben uri.i er genoeg
voorbeelden van. In EngeLand heeft zich in maart j.1. iets dergelijks afge-
speeld op het landelijk congres van de groep "5oIidarity". Natuurlijk is de
ontrrrikkeling in a1 die verschilLende groepen niet tot op een haar gelijk.
De geschiedenis herhaaLt zich, maar niet altijd in dezelfde vorm. Niettemin
kan uit, de analogie een belangr ijke 1es uorden geleerd voor a1le groepeil r

die nog menen, dat zi: in de zelf standige arbeidersstrijd een rrtaakrr hebben
of die geloven, dat zij rrde arbei-ders een taak moeten geventt. Die 1es luidt
dat dergelijke opvattingen door de geschiedenis van de klassenstrijd aI ver-
oordeeld zijn en rJat zi: onherroepelijk vroeg of laat zullen uorden bÍjgezet
in het museum van de o u d e arbei-dersbeueging.

EEN VERLATE DISCUSSIE OVtR SPANJE

In juli 1972 en in april 1973 hebben uij de lezers van rrDaad en Gedach-
terr het een en ander meegedeeld over een discussie, die tussen Franse, Be1-
gische en Nederlandse kameraden gevoerd uJerd over de betekenis van bedrijf s-
bezettingen in het heden, zou-reI a1s in het verleden. LJie zich de discussie
nog herinnert, zaI zich uellj,cht ook herinneren, dat de Nederlandse deelne-
mer - een van de Leden van onze groep - zijn opvattingen onturikkel-de aan de
hand van tr.,ree histor.ische voorbeeLden: de bedrijf sbezettingen in Frankrijk
in juni 1936 en de bedr'rjFsbezettingen in Spanje tussen 1936 en 1939.0ver
Spanje verklaarde hij, dat hetgeen zich daar afspeelde in feite ni.et boven
de burgexlijke omuienteling uas uitgegaan, aangezr'-en in de door de arbeiders
bezette bedrijven de loonarbeid niet trrerd opgeheven. Hij i.llustreerde dat be-
toog met enkBIe karakteristieke uitspraken van onder andere de Spaanse syn-
dicalist Abad derSantillan, die uaren ont.leend aan een regelmatÍg verschij-
nend bulletin, dat gedurende de Spaanse burgeroorlog in Barcelona uerd uit-
gegeven door de anarcho-syndicalistische organj-saties CNT en FAI.

0p zijn betoog, dal in de Franse taal teqelijkertijd verscheen in h6t
BelqÍsche blad rrLiaÍsons'r en het Franse blad IC0, uerd nogal heftig gerea-
geard door een Belgische makker, die verklaarde het met de ziensu.,ijze van
de Nederlander voLmaakt oneens te zijn en dle ham vBruees naar het lijvige
boek rrEspagne libertairetr ('lH6t libertaire Spanjert), dat de Franse syndi-
calist Easton L€val- over de collectivisaties j-n Spanje had geschrevBn.

Die opmerking is voor onze Nederlandse vriend aanleiding geueest tot
het schrijven van een uitvoerig opstel van 20 pa_oinars in de Franse taal ,
onder de titel rrLa teneur sociale de fa r6vol-ution espagnolerr (rrDe sociale
tendens van de Spaanse revolutie"). Afs gevolg van interne moeilijkheden,
die zich zouel in de groep "Liaisonstr a1s in de groep trIC0't voordeden (zie
het opstel rrGrafrede voor een groeprr in dit nummer van D & G) uerd hat ar-
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tikeI, dat een uitvoerige analyse ujas van Levalrs genoÉmde boek, niet meer
j.n een van de genoemde organen opgenomen. Maar door bemiddeling van een
van onze Franse vrienden uerd het u61 doorgestuurd aan Gaston Leva1, die
onze makker in zijn kritiBk een rrpolitiek idealist'r had genoemd en aan uiie
hij verueten had, dat hij zich door de socialistische s c h tj n der Spaan-
se collectivisaties had laten r,leerhouden om hun in uJezen nog burgerlijk-ka-
pitalistisch karakter te onderkennen.

HBt opstel uerd LevaL ej.nd augustus ter hand geste1d. 0p 15 september
stuurdB hij het terug aan onze Franse vriend. Hij zag, schreef hij in een be-
geleidende brief, maar af van te polemisexBn, omdat de standpunten veel te
ver uiteenl.iepen. Aan die constatering voeqde hij vervoJ-9ens een aantal erg
onvriBndelijke kr!aliFicaties aan het adres van onze makker toe. ltlel had hij,
zo deelde hij mee, dB tekst van diens opstel voorzien van een aantal kriti-
sche kanttekeningen. Aldus - mét die kanttekeningen van Gaston Leval der-
halve - kregen uij het opstel terug omtrBnt het midden van decmber.

Dat Gaston Leval, die zich behalve met het té grote verschil in opvat-
tingen ook nog met een gebrBk aan tijd v e r o n t s c h u 1di g t , niet op de kri.tiek
is r,:i11en Bn kunnen ingaan, betreuren rrr ij i.n hoge mate. Het opstel over de
sociale tendens van de Spaanse revolut.ie uras zakelijk geschreven en heL be-
vatte naast een zakelijke krit j-ek ook veel tuaarderinq. De Nederlandse cri.ti-
cus had niet geaarzeld, ondanks zijn totaal andere kijk op de Spaanse gebeur-
tenissen, het boek van Leval 'reen der interessantste en belangrijkste docu-
mentenrr over de gBbeuDtenissen in Spanje te noemen. Hij van zijn kant, de
NBdBrlandse criticus bedoelen ue, had zich a1le moeite getroost om Leval,
ofschoon hij diens opvattingen volstrekt verurisrpr het vo.11e pond te geven.
Nu Leval dat op zijn beurt niet heelt gedaan, is de discussie min of meer
verzand. Niettemin is het mogelijk deze toch min of meer fragmentarisch uit
de kanttekeningen van LevaL te rBconstrueren. Het b1íjflt een uat pover ge-
hee1, maar uij hopen niettemin, dat onze lezBrs er toch enig intBresse voor
zul1en hebbBn, ook a1 ontbreekt ons de ruimte om de kritj-ek oP LavaI in
haar geheel op te nemen.

onze vriend schreef ergens in zj.jn beschouuing, dat hij (de Hollander
dus) zich er met kracht tegen verzette, van het ur o o r d coflectivisa-
tie een soort van rrheilige koe'r te maken, die men aanstonds zou moeten aan;
bidden. ItIk deei geenszinstr, zo schreel de Hollander, rrhBt naieve geLoof,
dat de opheffinq van de uitbuj-ting van de ene mens door de andere een ej,n-
de neemt, zodra men maar de uJ i I tot uitdrukking bDengt om die uitbui-
ting op te heffen, zodra men maar een andsre maatschappljverhouding eenvou-
dig p r o c .I a m e e r t, zodta men niets anders doetr dan simpel het
etiket veranderen.

Uj.t eën kanttekening van Leval" blijki, dat hij van datgene uat zijn Hol-
landse criticus bedcelt geen sikkepit beqrijpt. In zijn boek had hij beschre-
ven hoa in de jaren r13-39 op een bepaald bedrijF j.n Spanje (op andeDe be-
drijven trouLJens ook) bordjes in de rood-zularte kleuren van de CNT rLlaren
aangebracht, uaarop vermeld stond, dat de beuluste bedrijven communes ujaren
gBUorden. De Hollander had de beuuste passaqe uit het boek van Leval uit-
voerig qeciteerd en er vervolgBns op laten vo19en, dat dergelijke bordjes
hem totaal niets zej-dBn en dat in de beuluste bedrijven de arbeiders toch
loonarbeiders uraren gebleven met aIle gevolgen van di6n.

0p een derqelijke kritiek anturoordt Leval niet met een economische ana-
1yse, die de axgumentatiB van de HoIlander ueerlegt, nee, hij plaatst er een
uitroep bij, die aangeeft, dat hij zich afvraagt hoe ter u:ereld zijn criticus
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toch zo iets kan beueren, ulant rrde hele maatschappij u,as omgevormdfr, ALsof
het er nu niet net precies om qing, die bij voorbaat door Leval aanvaarde
stel1ing, dat rraxiornarf , te b e uJ ij z e n .

Bij die passage in de kritiek, uraar gesproken rr.rordt van het grote on-
derscheid tussen tt domueg p r o c I a m e r e n van nieuue maatschappij-
verhoudingen ende v e r ui e z e n 1 lj k i n g daarvan, plaatst Leval een
vraagteken. De bedoeling ontgaat hem, uat na het bovenstaande niemand zal
veruJonderen.

A1s de Hollander er op r.uijst, dat onder de regering-Attlee in Groot-
BrittanniËj ook frbordjesrt verschenen op de t'genationaliseerdertkolenmijnen,
met de mededeling, dat die mijnen in Ithet beheer van het vol-krt uraren geko-
men, spreekt Leval- in een kanttekening er zijn verontuaardiging over uit,
dat iemand het bestaan durft de maatregelen van een reformistisch beuind
zo maar te vergelijken nret rrrat er in Spanje geschiedde. Hij noemt de vergelij-
king ttÍdÍootrr en zegt, dat het voorbeeld van de Britse kolenmijnen hem in
het qeheel niet raakt. Hij heeft niet begrepen, dat de Hollandse kameraad
geenszins bedoelde, dat de maatschappelijke verhoudingen in het na-oorlogse
Engeland met de Spaanse verhoudlnqen uit de jaren t30 overeen zouden komen.
LJat de Hollander duideli.jk poogde te maken uras, dat zo,.ue1 in het ene a1s in
het, andere geval op de een of andere uijze de schijn voor het u,ezen uerd ver-
sleten. En al-s de Hollander ergens opmerkt, dat de sociale urerkelijkheÍd
zích niet door middel van uoorden l-aal omvormen, dan schrijf t Leval in de
marge: frNatuurlijk niet, maar r,rij hadden haar veranderd door de social-isa-
ties.tf tvlet andere urrrorden: terrr.rijl hel- er in de discussie om gaat, dat de
zogenaamde rrsocialisatierr in Span je Eens ttbeuezentt moet uorden, aang ezten
all-e f eiten haar uieerspreken, zeL Leval aI die koppige, de nrythe ueerspre-
kende feiten rechL en in hei door hem geuEnste gelid met de simpele zonder
schijn van beuijs geponeerde stel1ing, daL ze allemaal in een ander l-icht ko-
men, omdat er toch een Itsocialisat,ietf uJas ge[leest.

Inderdaad! [/aar Leva]- er blijk van geeft een derqelijke methode te han-
teren, 1ïjkt een polemiek vruchteloos. Niettemin hebben deze en dergelijke
verstrooide opmerkingen Dnze tlollandse makker toch uel gesterkt in zrjn in
zijn opstel uitgesproken mening, dat Leval een iceali-st, is en een metafysi-
cus. Hel- de laatste term uordt dan bedoeld: iemand, die zijn zLensuijze niet
baseert op de materifile r..uerkelijkheid, maar op het een ofl andere bovenna-
tuurlijke uondergeloof aan de toereikendheid van de tfsocialistische uiLt?
a1s uondermiddel voor al-l-e ku;al-en.

BIJ IIDAAD Eitl GEDACHTEI' NOG STIEDS VTRKRIJGBAAR;

ILJas de sociaa].-democrat,ie ooit socia.l-is;tisch?
0ver bolsjeuisme Ën fascisme.
Van Beria tot Zjoekof . De sociaal-economische achtergronden van de désta-
linisatie.
Beschout.rÍngen over geld en goud.

lvlaar hoe dan? f nige gedaclrten over een socia]-istische samenl-eving.
A1 deze brochures 2 gulden per stuk, franco per post.
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COIYIIYIUNISÏISCHE

PRODUKTIT EN DISÏRIBUTIE

lJat ik in het vorige nummer vanrfDaad en Gedachtetr heb aangeroerd j.n
het opstel rt0ver t rechtvaardige verdeli-ngr , enz. r? (D. &, G. dec. 1973, bIz.
B E.v.) l" een economische krrrestie, uJaarop Jaap is ingegaan met naar mijn
mening niet-economische argument,en, die aan de kern van mijn betoog voorbij-
gaan.

Ik ben er van uitgegaan, dat, ruj-e als loonarbgider in een bedrijf r.uerkt,
met de inhoud van zrjn l-oonzakje en bepaald niet meer bij melkboer of bij
kruidenier staatr Er dat uie kapitalist is, ook als kapitalist verteren
kan. [ïeer in het algemeen heb ik dat a]-dus gef ormuleerd, dat iemand steeds
op dezelf de uijze aan de consumptie deelneemt, als uraarop hij aan de produk-
tie deelneemt. Dat geldt naar mijn mening ook voor samenlevingen, u.raarin er
geen kapitalist,en en dus ook geen l-oonarbeiders zijn, om het even of dat nu
de voor-kapitalistische maatschappij is of die uelke uit het kapitalisme
voortkomt. Ik heb van Jaap geen enkel- argument gehoord, uraarmee hij dat zou
uilIen betu.listen, maar de konsekuentie ervan gaa'b hij niettemin uit de uleg.

ALs hij omdat de mijnrirerker zuare arbeid verricht 30 gemiddeld maat-
schappelijk noodzakelijke arbeidsuren van een mijnurerker gelijk uil stellen
met 40 dito arbej-dsuren van een andere categorie, dan rijst er bij mij a1-l-er-
eerst de vraag: met 40 gem. maatsch, noodz. arbeidsuren van uólke catego-
rie? I k neem niet aan, dat Jaap geloof t, dat buiten de mijnuerkers en de
mijntlerkers zijn hier natuurlijk zouel- door hem als door mij al-leen maar als
voorbeeld genomen de arbeid van alle overige cateqorieën even zuJaar is.
Een caissonuJerker of een stucadoor verricht,en stellig arbeid, die zwaarder
is dan die van sommige andere groEpen arbeiders. Het is Zo t dat er vermoe-
deli jk uel- geen tuee soorten arbeid zijn van gelijke zuraarte. Dus nogmaals;
van r-uó1ke categorie ulil Jaap graag 40 uur gelijk stelLen aan 30 uur,van de
mijnulerker? hJant daar komt het op neer al-s hij een ton kolen, die door een
mijnurerker in 30 uur uordt geproduceerd, doorberekent tegen uat urij beiden
gemakshalve maar een kostprijs van 40 uur noemen.

De vraag hoe Jaap bij een dergelijke doorberekening de kostprijs van de
door de mijnuerker gehanteerde of benutte machines en install-atj-es berekent
zaL ik, om de zaak niet nodeloos ingeuikkeld te maken, maar omzeilen, [v]aar
men kan al- enigDrmate zien l-roe ruonderlijk het bij zijn methode toegaat, a1s
men er bijvoorbeel-d van uit zou gaan, dat de arbeider die mijnlampen produ-
ceert er orn uat te noemen in 20 nrinuten een af kan l-everen, die in 120 uur
versliit. In 30 uur de tijd dat de mijnuerker uerkelijk arbeidt om een ton
kolen af te l-everen i-s er + lamp versl-eten en dat komt dus overeen met 5
minuten arbeidstijd van de lampenmaker. Die 5 minuten moeten in de kostprijs
van de kol-en uorden verdisconteerd, zr:al-s er ook nog vele andere dingen in
verdisconteerd moeien ulorden. ÍYlaar hoe? Berekend in mijnr.uerkerstijd: 4 uur
voor iedere 3 u-rerkelijke uren, 4 minuten voor iedere 3 uerkelijke minuten of
berekend in lampemakersLijd? Zoal-s qezegd, ik rrril dit terzijde Iaten, maar
het zou heel goed mogelijk zijn, ook langs deze ureg de volkomen onhoudbaar-
heid van Jaaps uill-ekeurige qelijkstelling van 30 uur mi jnu.rerkersarbeid met
40 uur andere arbeid aan te toenen.

I k uil hier l-i-ever van af st,aÍ-rpen om Jaap een andere vraag te stellen :
tlil hij aan een stucadoor, uriens arbeid st,elliq zuaarder is dan die van een
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typograaf r ohLzeggEtlr uat hij de mijnruerker garandeert, namelijk een 6ndere
arbeidstijdberekening? Nee natuurlijk, uant dat is onmogelijk. lvlaar als hij het
de mijnuerker én de stucadoor uil garanderen, dan kan hij het natuurlijk geen
enkel-e categorie arbeiders meer ontzeggen. IJat is het gevolg? Dit e dat, er
één bepaalde categorie arbeiders is (laten ure die categorie A noemen)r die
a1s ze 30 uur uerkt rrook voor 30 uur goederenrr kan consumeren en dat voor
alle overige categorieën iets anders ge1dt, bijvoorbeeld dat, u;at in het
volgende klei-ne, maar naar bel-iven urlt te breiden schema uordt aangeduid:

categorie A

mijnuerkers
stucadoors
iypografen

30 uur = 30 uur
30 uur = 4D uur
30 uur = 35 uur
30 uur = 2A uur, enz.

In dit schema zijn de uren van aLJ.e overige categorieën uitgedrukt in
de ursn van categorie A. lvlBn zou ze natuurlijk ook in die van een urillekeu-
rige ander e Eategoríe kunnen uitdrukken en dan andere 9et a11en krijgen. De
vraag rijst uiteraar:d Ín ué]ke categorie ze moeten uorden uitgedrukt en hoe
het kan uorden uitgedrukt. iílaar ook daar stap ik van ai.

lrie naar dit schema kijkt - en nu kom ik tóch noq ueer heel even op de
doorberekening terug - zal aI bedenkelijk de uenkbrauulen fronsen bij de 9e-
dachte, dat deze situatie dan betrekking heeft op de f eitelijke verhoudingen
in een maatschappij, uaar de produkten op basis van het gem. maatsch. noodz.
arbeidsuur moeten ulorden doorgegeven. Zouden ríroeten, kan men beter zBggen,
uant het schema brengt tot uitdrukking, dat dit nu juist niet het gBvaL is.

lLJat ik nu beueerd heb, niet meer, maar ook niet minder, is dit, dat
in g!!9 maatschappij (1aat ik haar gemakshalve de maatschappij van Jaap noe-
men), ulaar de consumptie duidelijk niet op basis van het maatsch. qem. nood-
zakelijke arbeidsuur gÈschiedt, ook van ""nEÈglgELlg 

op die basis geen spra-
ke is. Jaap zBgt Lrel: rrNatuurlijk ben ik het er me6 eens, dat de arbeid de
maatstaf der consumptíe zaL zijn uillen de u:erkers zéIf de maatschappelijke
produktie kunnen l eiden en beheren'r, maar hij verstaat kennelijk onder rrde

arbeidrr nist de abstract-menselijke arbeid zonder meer, die Blechts door de
tijd te meten is: uur voor uur.

rrJa maarrr, roept Jaap dan, rrook in een socialistische maatschappij zul-
Ien er uerkzaamheden zijn, die extra zuaar oF bijzonder onaantrekkelijk zijn.rr
Dat is een u:aarheid als een koe, die ik niet heb betuist en niet betuiisten
zal. lvlaar het is Eéén uaarheid, die ook maar iets verandert aan de economi-
sche kuesties, dte ik heb gestsld. Het is bovendien ean subjectieve uaar-
held en dan nog een, die - zoals iedere uraarheid - allesbehalve een abso-
luut kar akter draagt.

Jaap uit rronaantrekkelijke arbeid'r t'aantrekkelijkerrr maken, Itzuare ar-
beidrr minder zuaar en Bxkent stilzuijqend - en terecht - dat onaantrekkelij-
ke arbeid niet persé zLJaar, maar zuiare arbeid ué1 altijd onaantrekkelijk 1s.
Het kapitalisme heeflt rt probleem trachten op te lossen met een hogere be-
Loninq, dat triil zegqen met een - uiteraard reLatief - groter aandeel in de
consumptie. Daarbij is gebleken, dat het alIeen maar ujerkte in een bepaalde
periode van het kapitalisme onder bepaalde verhoudingen, die in de loop
deí kapitalistische ontuikkelinq verstoord zijn. Indien er in het kapitalis-
me van onze dagen geen I'dienstbodenvraagstukrr meer bestaat, dan enkel om-
dat sr geBn rrdienstbodenrr meer bestaan. Ze zijn voor gBen enkeIB beloning
meer te krijgen. Het kapitalisme heeft daarop geantuoord met het middel,
uJaarmee in iedere samenlevinq da schaarste aan arboidskrachten uordt over-
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u/onnen: de techniek (aflrlrasmachines, uJasmachines, kof f iezetapparaten, noem
maar op r noem maar op ! ) Een trrleede middel uraarmee het kapital-isme het pro-
bleem te 1ijfl is gegaan, is de verandering van het arbeidsklimaat ("t'l"isjes
kom uerken bij Verkade ! tr ) 1 ) . flaar in het kapktal-isme hebben a1le middelen
gefaald, aangezien in een op uitbuiting berustende maatschappij alleen a1
vanuJege de bestaande uitbuiting het probleern onoplosbaar is.

Kan het probl-eem van de onaantrekkelijke arbeid in het socialisme uJor-
den opqelost? Niet voor zover het een sub.iect,ief probleem is. 0ok onder het
socialisme ge1dt, dat uat de een aanQrekkel,ijk vindt voor de ander onaan-
trekkelijk is. Dat betekent, dat ook onder het socialj-sme de een dit en de
ander d5l beroep zal kÍezen, al- naar gelang zijn neig.Í-ngen, ja, onder het
social-isme zelfs veel- móér naar gelang van zijn neigingen dan onder het ka-
pitalisme. UJant onder het soci-al-isme zijn de beoeienaren van verschillende
beroepen uat ze onder het kapitaiisme niet zijn, namelijk: qeliike producen-
ten. Die gelijkheid bestaat niet d66r;-n, dat ze evenveel- uit de maatschappij
trekken; de gelijkheid bestaat d5érin, dat ze (rfqezien van het sociale
fonds voor algemene maatschappelijke voorzreningen vanzelf! ) "renveel 

uit
de maatschappij trekken al-s ze haar geven ! Dat is het verschil rnet iedere
andere, op uitbuiting gebaseerde samenl-eving, uJaar de arbeider minder van
de maatschappi.j teruqkrijgt dan hïj haar geeft.

ïn de samenleving van Jaap is er een andere ttgefijkheidrr. fr heerst
daar een qelijkheid van consumptie ó6k dan u,anneer de ene producent aan de
samenleving een ongelijke hoeveelheid arbeid levert. Het i-s geenszins zot
dat in die maatschappij van Jaap het beginsel van 'f ieder naar zijn vermogBn,
ieder naar zijn behoef tetr heerst. lJant uaar een dergelijk beginsel uordt toe-
gepast is niet slechts de hoeveelheid geleverde arbeid ongelijk, maar ook
de hoeveelheid (naar verschillende behoeflte) g"noten consumptie. Natuurlijk
ligt de vraag voor de hand ofl I t kapitalÍsme niet terstond door een derge-
lijke maatschappi j van rrieder naar zijn vermogen, ieder naar zijn behoef terr
zou kunnen uorden opgevolgd. wlijn antuoord daarop luidt nee ! De reden dat
ik dat ontken zou mij hier te veD voeren. Het is ook niet nodig daarop in
te gaant à?nqezien ook Jaap het zo zteL, dat het kapitalisme, uaarin de
uraarde van de arbeidskracht de consumptie regelt, zal uorden opgevolgd
door een steLsel, uaarbij de ?rbeid de maatst,af der consumptie is, a1 blijft
er bij hem naar mijn overtuiging nÍets van over als hij dat nader uit gaat
uerken.

lvlaar de ongelijke zuraarte van de arbeid dan? 0p dat punt zal Jaap blU-
ven hameren. IÉ antuloord daarop allereerst, dat de zuaarte van de arbeid,
om precies te zijn: de onqel-ijke zuaarte van de arbeid, hoe langer hoe meer
vermindert als gevolg van de techniek. 0p zuare arbeid geeft de techniek
het passende antu.ioord, 6ók al onder het kapitalisme. Dat voert onder dit,
stelsel vanzeLfsprekend niet tot een qelijkheid. Het is daar bovendien een
bijkomend verschijnsel van de techniekt geenszins de voornaamste reden dat,
zi: ruordt toegepast. lviaar het is ruét zo t dat ook onder het kapita]-isme als
een gevolg van de techniek, hoe langer hoe meer het arbeidsuur van de een
gelijk r,.rordt aan het arbeidsuur van de ander; dat a1s gevolg van de tech-
niek hoe langer hoe meer het individuele arbeidsuur van een uillekeurige
uerker, gelijk uordt aan he'u gerni-ddeld maatschappelijk noodzakelijke arbeids-

1) tLJe uil-l-en met deze herinnering aan een
natuurlijk niet ber,.reren, dat de Índruk,
tigen, overeenstemde met de realiteit.

bekende advertent,ie-slagzin
die de flirma poogde te ves-



uur. Dat geldt ook voor de zLtare beroepen! De mijnarbeid van nu (met zijn
graafmachines, die het houulee] vervangen hebben, met zijn ondaraaxdaE LoPen-
de band, atc. etc., is niet meer de mijnarbeid van pak ueg dertig jaar gele-
den, zomin aIs de bouuarbeid (r,raaruit b.v. de opperman verdurenen is) nog
de bourrrarbeid van dertig of veertig jaar galeden is.

Als Jaap zou tegenuerpen, dat ik het over een tendens heb, en dat de
techniek nog lang niet in a1le opzichten het uur van de een aan het uur
van de ander gelijk heeft qemaakt, dan geef ik hem 9e]ijk. Ivlaar men vergisse
zich niet: de techniek is ver voortgeschreden en uaar bepaalde technisehe
mogelijkheden om der uille van de kostprijs en een zo qroot mogelijke utinst-
voet thans nog nj-et uorden toegepast, daar staat het socj-alisme hun toepas-
sing qeenszins in de ueg.

A1s Jaap zegt dat bij mij een alternatiefr dat uil zegqen een andere op-
tossing voor zijn probleem ontbreekt dan die uJelke hij gegeven heeft, dan
antuoord ik, dat die oplossing ín de techniek te vinden isr nj-et in een me-
thode, r.r:aardoor het beginsel, dat ieder evenveel van de samenleving krijgt
als hij haar qeeft op losse schroeven uordt gezet.

En zolang ds techniek no9 geen volledig of afdoende antuloord geeft?
Zo 1ang, zeg ik irét Jaap, za1 de mijnuerker die r,r ij zo maax a1s voorbeeld
kozen, urellicht korter uerken dan de typograaf. lvlaar hlj za.I dan ook minder
goederen dan deze uit de maatschappij trekken. llJant - ik herhaal het met de
grootst mogelljke klem - zijn qeliikheid aan de typograaf bestaat daarin, dat
beiden niet méér uit de maatschappij kunnen trekken dan zij haar @ (zo-
a1s de kapitllïEt), maar ook nÍet minder krijgen dan zij haar g"vEilzo"ls
de loonarbeider). aij Ben dErqelijk stelsel- verkeert ds m jjnuerker dus ten op-
zichte van de typograaf in het nadeel? Inderdaadrvooropgesteld, dat ze a1-
lebei evenlang uBrken. [ïaar uJie zegt me, dat ze dat zulfen doen? Er zul1en
misschien ook ue1 t ypograflen z ijn, diÉ veel kort er uerken dan andere
categorieiin of dan andere typografen. Í{iet vergelen moet uJorden r dat de
recreatie van ds arbeidskracht a1 na Ben betrekkelijk geringe arbeidslijd mo-
qelrjk is. Zouel een kort rrierkende typograaf én een korle tijd uBrkende mjjn-
u:erker komen daar v6r boven uit nu eD geen sprake meer is van móérarbeid
voor de een of andere kapitalist of ondarneming dan u:eI staat. lrll e ueinig
behoefte heeft zaI korter uerken dan een ander met méér behoefte. De laat-
ste za] móór goederen kunnen consumeren, maar niet méór dan de hoeveelheid
uaarvoox hij heeft ge!JBrkt an uJiB minder goederen consumeBrtr consumeert er
toch nÍet mj-nder dan uaarvoor hij heeft geuerkt. In zoverre zijn ze econo-
,i".nlEfijll--Eii 2eer z" overigens naar hun individuele behoeften en naaD
hun behoeftenbevrediging ook moqBn verschillen. Er .}S bij ongelijke consump-
tie economische gelijkheid. In de maatschappij van Jaap daarentegen is er bij
ge3-ijke consumptie, Sgg!@sglg ongelijkheid. Daarom heb ik van rrloonrr qe-
sproken. Nadrukkelijk tussen aanhalinqstBkens, omdat er in de maatschappij
zoals Jaap hem schetst, geen sprake is van een bel-onin9 op basis van de
uaarde van de arbeídskracht. Dat klopir ure1. Ik ben ep allsrminst zeker van,
dat het daar niet uleer naax toe zou gaan. 0m deze reden, dat uanneer niet
het principe arbeidsuur tegen arbeidsuur geldt er een àndere maatstal zich
moet ontuikkel-en om de produkten met elkaar te vergelijken. AIs binnen zótn
maatschappij zorn uaardemeÈer zich zou ontuiikkelen' dan zou ook dB arbej-d
daaraan uorden gemeten. Dat betekent gé6n opheffinq van het kapÍtaIÍstische
systeem.

Cajo.


