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UJILSONIS

ZEGE?

De verkiazingszege die HaroId Uilson en de Labourpartij oP 10 oktober
j.1. hebben behaald, betekent uiteraard niet, dat er nu - zoals zrin Conservatieve tegenkandidaat Heath tevoren verkondigde rreen volslagen veranderÍng in de Britse manier van levenrt, anders gezegd: een afbraak van de burgerlijke samenleving, op zal treden. hJat met LJilson heef t gezegevierd is
niet een aan het kapitalisme vijandige macht. Ztjn stembusoverulinning luidt
niet het einde van de kapitalistische produkti eurijze in , maar haar modernisering. Een zoDgvuldig uraarnemer van het Britse politieke leven 1) heeft
op de verkíezíngsdag geschreven, dat de tuee (eieenlijk drie) grote potitieke partijen in Engeland over bepaalde details fel met elkaar plegen te strijden, maar het over de grondslagen stilzurijgend met elkaar eens zijn. Hii merkte eveneens opr dat de leiders van de Labourpartij over nationalisatieplannen opvallend ueinig repten en dat lrJilson een gematigde politiek zaL Íroeten voeren aIs hij de grondstructuur van het politieke (rn maatschappelijke)
bestel intact uril Iaten. Dat nu uril ldilson inderdaad. Hij zou het overigens
bij doervoering van de nationalisatieplannen geenszins aantasten, gelijk in
het verleden ruimschoots is beuezen.
lvlaar nationalisaties, hoe belanqrUk ook, zljn thans niet het eerste
ulat de Britse economie nodig heef t. UJaar het om gaat, uat de inzet.dar veskiezingen is geuleest, is de zogenaamde rreenheid van het landfr. Heath heef t
eD hartstochtelijk over gesproken; lrJilson heeFt het niet in ztjn hoofld gBhaald er op te rrrijzen, dat het gepraat daarover in een op klassentegenstellingen berustende samenleving hetzij naieve onzin, hetzti geraf f ineerd bedrog
is . I ntegendeel, trJilson heef t zich gehaast om op te merken, dat juist z tin
partij, beter dan rrrelke ook in staat uras om de uJare nationale eenheid te
scheppen. En met Itnationale eenheidrf bedoelen zourel ldilson aIs Heath precies hetzelf de, namelijk: rrr6g met de urilde stakingen, Ieve de klassenvrede !
AIs middel om die klassEnvrede te beurerkstelligen heeft premier LJilson, nog tijdens de stembusstrijd, een rrsociaal akkoordrr met de vakbeuleging
gesloten. Ulat een dergelijk centraal akkoord niet slechts in Groot Brittannié, maar in het algemeen betekent, is dezer dagen met veDDassende
openhartigheid nog eens erkend door de kandidaat-voorzitter van de Industriebond N. K. U. , da heer P. Spijkers 2) . Het is . een duangbuis voor de arbeiders, althans het is als zodanig bedoeld. Dat de arbeidersklasse er
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opsluiten heeft de heer lJilson nog vooD zijn verkiezingssucces een f eit uJas a1 ondervonden. De Ford-ulerkers in Dagenham stoorden zj.ch geenszi-ns aan de met rrhunrr bonden gemaakte afspraken en schot,en
er een f linke bres in t,oen ze de Ford-directie op de knieËn du:ongen.
Ivlaar de bedoelingen van [Ji]-son z ijn door het Britse ondernemerdom niet
misverstaan, zomin als buitenlandse ondernemers ze misverstonden. Britse
en niet-Britse kapitalisten hebben over de zege van trJiLson hun voldoening
uitgesproken. Uat zlj van lrJilson veruJachten is : een beter f unctionerend kapital j-sme. Niet anders dan een beter f unctionerend kapitalisme is het, urat
trJilson heef t beloof d, ook al heeflt hij die belcf tes dan verpakt in een erg
programrr gedrukt ztjn
f raai cadeaupapier, u,aarop de uoorden rtsocialistisch
en ook al heeft hij eind oktober in een fractievergadering van de parlementaire Labourpartij dan ook de verzekering gegeven, dat dit rrsocialistischrf
program ten vo1le zaI uorden uitgevoerd, zij het dan zoals hij er in één
adem aan toevoegde in fasen.
Teruille van hen, die zich blindstaren op het cadeaupapier, dat tuil
zeggen terrrlille van hen, die maar aI te graag aan het Itsocialistischtr karakter van Labourrs progra.m urensen te geloven, heef t ltlilson de Loezegging
gedaan, dat de National Enterprise Board (0" nationale raad voor de ondernemingen ) , via u.relke de staat een groter aandeel in het bedrijf sleven kan
veriderven r flog in de eerste z:-L+uingsperi-oCe van het nieuugekozen parlement
zaL ulorden opgericht. Dat is niet meer dan een dode mus, omdat staatsdeelzel-fs indien het om deelneming voor de voLle honneming aan de produktie
derd procent zou gaan, uiaar [Jilson niet over peinst
niets anders is dan
staatskapitalj-sme. Een man als Heath moge zich door het cadeaupapier van
de uijs en in paniek laten brengEor de Britse ondernemers, die het om de
daarin verborgen uaar zétf gaat, doen dat niet. Zii doen dat des te minder,
doordat UJil-son tegelijkertijd heeft aangekondigd, dat zijn minister van financiën HeaIey in zijn op 12 november in te dienen begroting grote aandacht
zal schenken aan het geldget:rek uraarmee het bedrijfsleven urorstelt rrmet a1
uat dit, betekent voor de investeringen en de handhaving van de uerkgelegenheidtt. Dat komt er op neer, dat de doo.r minister Lever vocrrgestelde investeringsbank in het levan zaL uorden geroepen, via rrlelke het bedrijf sleven,
bij handhaving van zijn bestaande structuur, overheidsgeld zaI kunnen oPnemen. lïet andere uroorden; de eerste f ase van de vertdezenlijking van lrJilson t s
program i-s. . . o de versterking van het Britse kapitalisrlE.
Geen uortder, dat het trNationaal Instituut
voor Economiseh en Sociaal
0nderzoekrr in Groot-Brittannië, dat eind augustus het k1Ímaat voor de Britse ondernemers in de somberste kleuren schilderde, tegelijkertijd het kabinet-ttJilson als de best mogelijke regering aanbeval.
0fl de Labour-regering voor het Britse ondernemerdom ook een aantrekkelijke regering blijven zaJ- , is na'buurlijk een open vraag. [rJant hoe beter hij
er in zaI slagen nu door het trsociaal contract" en een investeringsbank,
straks uel-1icht vÍa een door genoemd frNationaal Instituutrr aanbevolen loonstop het kapital-isme te doen f unctioneren, des te duidelijker zul-1en de
scheuren in de rrnationale eenheidt? zi-chtbaar uorden. irJant het is nog altijd
26, dat de klassenstrijd fe11er oplaait naarmate het de ondernemers meer
voor de tlind gaat. De jongste stakingen bij de Britse Ford-f abriek zouden
daarom voor UJilson ueI eens een teken aan de uland kunnen z ijn.
1) De Londense correspondent van NRC/HandeIsblad.
2) In rrRuim Zichtrthet orgaan van het NKV van 30

september 174.
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Van één onzer lezers ontvingen ure de volgende brief

:

ItIk uiI, aI is het erg laatr reageren op een passage uit het artikel
voorhoeden zljn vaak gebiologeerd door de guerilta, maar hebben ueinig oog
uoor de klassestrijd t in t Daad en Gedachte I van juli 197 4r efl uel op de oPmerking op blz. 4 over studenten, met name de zint t trJii hebben de betekenis
van de studentengroepen ook daarom attijd anders beoordeeld.r..r omdat die
groepen een v o I u n t a r i s t i s c h karakter dragen en de omveruJerping der kapitalistische orde naar onze overtuiging geen kr,lestie is van
t i I I e n, maar van m o e t e n, geen zaak van idealen, maar van ÍrElterië1e belangen en verhoudingent ("itaat iets door ons verlengd D & G).
Het is m.i. inderdaad juist dat studenten, omdat ze geen klassebasis
proletariaat hebben, het kapitalisme niet omver kunnen urerpen; bohet
in
vendien dat het I een ernstig gevaar voor de autonomie van de proletarische
strijd t is, uranneer studentengroepen zich a1s I voorhoede I van de arbeidersklasse opuref,pen. lYlaar ik vraag me af of jul1ie het mogelijk achten dat oÍ-lderrrrijsstrijd een rrlerkelijke bijdrage kan leveren aan de klassenstrijd, in die
zin dat in de onderuijssektor door diegenen die daar in de huidige situatie
gekonf ronteerd uorden met het onderr.uijs, een strijd kan ulorden gevoerd die
geen standspoJ.itiek is , maar een str ijd voor een andere maatschapp ij, niet
gebaseerd op uitbuiting en onderdrukking.
0m konkreet te rr.rorden; de strijd die de laatste jaren op de universiteit van Nijrnegen gevoerd uordt, is naar mfn mening op grond van de doelstellingen, die zij, zich stelt en de uijze uraarop zlj gevoerd rr.rordt, eeh aantasting van het kapitalisties karakter van het onderuijs. DÍe strijd is zeer
beperkt omdat zij in een af gezonderd tgebied I van de maatschappïj gevoerd
urordt en door mensen die buiten de produktie staan; daarom uorden betrekkelijk snel de t grenzen t van die strijd bereikt, urat misschien uJeer tot get

volg heeft dat gedeelten van die studenten zichuleer als rvoorhoeder gaan
dat doet niets af aan het f eit dat op de univers j.teit r En in het
onderuijs in het algemeen, ueI een ant,i-kapitalistiese stri jd gevoerd kan
ulorden, juist op grond van het feit dat de tegenstellingen in de maatschapprj ook in het onderurijs doorulerken en daarmee dus een materiË1e basj.s voor
anti-kapitalistiese strijd verschaf f en.
De eigenl'rjke reden van mijn reaktie op dat artikel van jullie over t De
Urije Socialistr is nieuusgierigheid naar ju11ie opvatting over onze strijd
hier in N ijmegpÍ-rr omdat ik ju11ie opvattingen over arbeidersstr ijd deel ( voor
zover dat kan, uant ik heb er geen ervaring mee) en omdat ik mrjn steent je
bij trtil dragen aan het voorkomen van een opnieurrl afglijden naar voorhoedepretent,ies door studenten.
Ik begrijp dat in I Daad en Gedachter nauuelijks aandacht aan onderulijsstrijd besteed r.uordt, omdat zoals de ondertitel zegL de arbeidersstrijd
onderuJerp van het blad is.
Ik hoop dat ik niet aI te vaag ben geueest en dat jullie op mrjn brief
oPuJerpen.
[Ylaar

rrlillen reageren, bijvoorbeeld door bespreking in
situatie hier in Nijmeeerl,rr
NijmeQErl

o

Uoor ons commentaar zíe de volgende bladzijden.
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Het is natuurlijk volkomsn juist, dat da tegenstellÍngsn in de maatschappij ook in het onderuijs dooruerkan. Hoe zou het anders kunnBn. De maatschappelijke tegenstellingan hebben hun invloed op elk terrein.lJil dat echter zeggen, dat dus ook op e1k terrBin een strijd tegen het kapitalisme kan
urorden gevoerd, dj.e een !rerkelijke bijdrage kan Ieveren aan de klasssnstrijdi
dat er op eIk terrein gestreden kan uorden voor een andBre maatschappijr
een maatschappij die niet qebaeeerd is op uitbuitinq en onderdrukking? li.lij
zijn van het tegendeel overtuj.qd.
Duidelijk hebben ij in het betruste artikel uàarop onze Nijmeegse vriend
reageert gezegd, dat de strijd van de studentenqroBpBn een !9rlgl!g!g!!9gE
karakter draagt, teru:ijJ. de omverLrerping van de kapitalistischB orde geen
kuestie is van uiJ-len, maar van Eglgt geen zaak van idealen, maat van materiËle belangen en verhoudÍngen.
Hoe groot het verschil tussen de st!ijd van de arbeiders en dis van ds
stud6nten uel- is maakt de inzender ons zelf duidelijk. Hij vraagt ons of uij
het mogelijk achten, dat er j.n de onderulijssector een strijd kan uorden gevoerd voor een andere maatschappij, niet gebaseerd op uitbuiting en ondBrdrukking. Even verderop zegt hij, dat de strijd op de universiteit naar zijn
menÍng - op grond van de doelstellingen Bn de uijze uaarop zij gevoerd uordt het kapitalistisch karakter van het onderuijs aantast.
Hierbij verliest hij echter uit het oog, dat de arbeiders bij hun strijd
geen doslstellingen hebben, althans niet in diB zin, dat zij met hun strijd
het kapitalistische karakter van de maatschappij ruillen aantasten. Zij maksn
zich helemaal niet druk om het kapitalÍstische karakter van de maatschappij. []aar zij zich druk om maken, dat is de inhoud van hun loonzakje, de arbeidsverhoudingen, de onmenselijkheÍd van dat zenutr;eding, dat lopende band
heet en uaarvan de snelheid stBeds uordt opgevoerd. D5t zijn hun probleman
en niet het kapitalistische karakter van de maatschapptj.
Natuurlijk tr,:ijlelen L, ij geen moment aan de goede bedoelingen der strijdende studenten. !Jij zijn overtuigd van de uraarachtigheid van hun afschuu,
van het kapitalisme, overtuigd ook van hun sociaLe beuogenheid. Vandaar dat
ue er zeJ.fs sympathie voor kunnen opbrengen. Doch de verandering van het
maatschappslijk bestel is niet afhankelijk van goBde bedoelingen. De verandering van het maatschappelijk systeem kan slechts het 9BVo19 zijn van de
strijd der arbeiders, een strijd zonder goede bedoelingen, een strijd om materiËte belangen, om zaken, die zij direct voor zich zien. Hín strijd tast
het kapitalisme uezenlijk aan, ol zij zich daarvan beuust zijn of niBt.
0e misvatting der studenten is, dat zij menen het kapitalisme te bastrijden door tegen het ondBruijs ten strijde te trBkken. HBtzBlfde doen bijvoorbeeld de anti-militaristen, die menen het kapitalisme te bBVechten door
zich tegen het militaire apparaat te keren. Die strijd van zouBI de studenten als van de anti-militaristen en zovele andere idsaListBn hseft echter
nj.et alJ,een geen Bnkel effect, maar j"s zelfs schadelijk r:ranneer ze de arbei.ders van de noodzaak van diB strijd pogen te doordringen.
Het is niet zot dat er kapitalismB is omdat er eBn ondeugdelijk ondertrtijsstelsel is; evenmin hebben ue een kapitalistische maatschappij, omdat Br
esn militair apparaat bestaat. Het is juist omgBkeerd! er is een militair
apparaat omdat ue in een kapitalistische maatschappij leven en het onderrrlijs
is kapitalistisch omdat het maatschappelijk systeem dat is. Dit systeem is
gebaseerd op de loonarbeid. In deze kapitalistisehe maatschappij bazitten
trr
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de arbej-ders niets anders dan hun arbeidskracht, die ze geduongen ztjn aan
de bezitters van de produktiemiddelen (fretzij particuliere ondernemers, hetzi: de staat) te verkopen. Tussen deze trlee klassen de verkopers van de aDbeidskracht en de bezitters van de produktiemiddelen uoedt een onophoudelijke belangenstrijd.
Het lUkt misschien zu,aar overtrokken om die stakingen en bedrijfsbezeLbingen van de arbeiders stakingen en bedrijfsbezeLtingen overuegend om
materië1e belangen te zien als de urapens u,aarmee het kapitalisme zaI u.rorden verniet,igd. [Vlen vergete echter niet, dat die belangenstrijd niet zonder
ontuikkeling is. trJat in de aanvang een knagen aan de meerulaarde is, zaL bU
verbreding en verdieping van de strijd een u,oDSteling om het maatschappelijk
produkt uorden. Hebben de arbeiders eenmaal die strijd geuJonnen, dan is het
kapitalisme vernietigd. Dan zaJ- tevens het kapitalistisch onderurijs en het
militarisme verduijnen. Het is echter een illusie te menen, dat het onderuUs binnen het raam van de kapitalistische maatschappii is om te buigen in
een niet-kapitalistische richti.ng.
tvlet dat alles urillen uij natuurl ijk niet beuleren, dat de studenten met
hun strijd geBn veranderingen teueeg zouden kunnen brengen of bevorderen.
Dat, is zeer ue1 mogelrjk, maar uJe moeten dan u.reI bedenken, dat het veranderingen zullen zijn, die rrlel degelijk passen binnen het raam van het onderuijsbestel. Goed, met hun acties en bezettingen kunnen de studenten het democratiseringsproces van het universitaire onderulijs bevorderen. Het is echter de vraag of die hele democratisering niet in het voordeel is van het
kapitalistische onderuijs. Die democratisering is ook in het bedrijf steven
doorgevoerd met de ondernemingsraden en de zogenaamde medezeggenschap. tdie
echter mocht menen, dat daarmee iets is veranderd aan de positie van de
loonarbeider komt bedrogen uit. Het mag aIs bekenduorden verondersteld, dat
de ondernemers in het algemeen zeer ingenomen zUn met de ondernemingsraden,
ja ze zelfls onontbeerlijk achten voor een zo groot mogelijke arbeidsrust in
het bedr ijf .
0ok een gedemocratiseerd onderurijs zaJ- zUn afgestemd op de behoeften
van de kapitalistische maatschappij. De inzender beueert ueI, dat de strijd,
die op de Nijmeegse universiteit rrrordt gevoerd het kapitalistische karakter
van het onderuijs aantast, maar urij vragen3 in rrrelk opzicht dan? l.rJelke mach!
kunnen de studenten ontrrlikkelen? Geen enkele, uanneer men aanvaardt, dat
de basis van het kapitalisme in het bedrijfsleven ligt. De studenten hebben
de keus tussen studeren of niet studeren. Studeren ze niet, dan is het probleem opgelost. Ze zoeken dan een baantje, dat bij hun opleiding en aanleg
past en daarmee is de kous af . Studeren ze uel, dan hebben ze de mogelijkheid van hun universitaire studie profijt te trekken en een baan in het kapitalist,ische bedrijf sleven te zoekenr uaarbrj zij in de regel tot het leidinggevend kader gaan behoren en dus tegenover de arbeiders (in uJezen de belagers van het kapitalisme) komen te staan. 0ok kunnen ze natuurlijk een zelf standig beroep kiezen. In beide gevallen echter staan ze los van de strijd
van de arbeidersklasser los dus ook van de strijd tegen het kapitalistische

stelsel.

ttJij zrjn ervan overtuigd, dat er over dit probLeem nog veel meer te zeggen va1t. lJij menen echter I t voornaamste te berde te hebben gebracht. ÍIocht
de inzender met ons antrrroord niet tevreden zijn, dan zullen ue zUn eventuele
tegenuJerpingen uleer met evenveel genoegen plaatsEfl o Discussie is namelijk
één van de rrreinige dingen, die beLangrijk zijn om het maatschappelijk gebeuren te gaan begrijpen. [Je zijn daarom dan ook rrlel blU met zrjn reactie.
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In ltDaad en Gedachtert van mei j.1. hebben urij geschreven over
een international-e conf erentie in Boulogne-sur-lYler, alrrlaar de
nieuue beueging der arbeiders, die scherp moet ulorden onderscheiden van de klassieke arbeidersbeueging, het voornaamste punt van
discussie vormde. Na die conf erentie heef t een van de dee-Lnemende Franse kameraden, het daar besprokene nog eens oveEdenkende,
de hier volgende 'rnotitiestf op papier gezet. Ze ztjn bedoeld bij
rrrijze van discussiestuk en a1s zodanig zrjn ze aan d e conf erentiedeelnemers verspreid. Als zodanig ook publiceren uJij ze. Uiteraard zul-Len u,e ook alLe er op volgende reacties publiceren.
Als motto btj deze notit,ies menen uU het beste een uitspraak
te kunnen meegeven, die trij destijds in Boulogne uit de mond van
een der conf eDentiedeel-nemers hebben opgetekend: trBlj de nieuue
arbeidersbeueging is er geen sprake van een frbeuregingtr in de traditionele zín, maar van trbeuegingentt in de zin van acties. Niet
de groepen voeren de klassenstrijd, de arbeiders voeren hem:, A11e
vragen en problemen die in verband met de klassenstrijd rijzen kunnen al1een maar door de arbeiders zéIf uorden beanttr.roord en opgelost.rr

De strijd tegen de kapitalistische
overheersing neemt tegenuJoordig in
alle l-anden hoe langer hoe meer moderne vormen aan, die een volledige breuk
betekenen met hetgeen men in het begin van deze eeuu kon constaterBo. ltJat
a1 deze vormen, hoe verschil]end ook, met elkaar gemeen hebben en rr.rat er
het uezenlijke van uitmaakt is dit,, dat de arbeiders zéLf hun eigen strijd
voeren en dat zij de behartigÍng van hun belangen en van a1 daLgene uat hun
leven raakt zétf ter hand hebben genoffiBr-'r r
\Jaarmee men lrier.te maken heeft is uellicht te omschrijven als een radicale verandering van de betrekkingen, zoals zij tussen de mensen onderling in de maatschappij bestaan. Die verandering komt de ene keer zus, de
andere keer z6 tot uitdrukking. Nu eens neemt men haar uraar op tijdstippen
dat er een hevig conflict is uitgebroken, dan ueer valt zi: te constateren
bij minder ingrijpende ontuikkelingen, die in kleinere of grotere hervormj-ngen resulteren.
ttJat tiij op het oog hebben doet. zich vocr op bijna al-1e terrej-nen van de
menselijke activite :-t, zou.rel uranneer er sprake is van h.et, optreden van individuen, als uianneer het gaat om een gemeenschappelijke actie van de een of
uaartoe de mensen al-s maatschappelijke urezens nu eenandere collectiviteit,
maal- behoren. De strïjd zoals die gevoerd uordt ter plaatse uraar de mens aan
de; uitbuiting
is onderuorpen de strijd i-n de bedrijven dus vormt uiteraard het zuaartepunt van de ontuikkeling. [Ylaar de t,endens tot zeJ-f standig
optreden openbaart zich daarnaast overal, doordat de sociale tegenstel]ingen die men in de bedrijven aantreflt overal in de samenleving uorden teruggevonden. En overal uaar de mensen tot zelfstandig op.treden oveEgaan, kan
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geBn
van.

trrlijfel bestaan ovBr de ingrijpende en verstrekkendB bBtekenis daar-

Het is duidelijk, dat het einde van de uitbuiting het einde betekent
van de haerschappij van de ene mens over de andere en dat daarmee hBt totaal der maatschappslijke verhoudingen uordt omgauenteld. Ilaar het is even
duidelijk en even uaar, dat de nieuue vormen van strijd, zoals zij zich op aIle gebieden voordoen, de bestaande sociale verhoudingen reeds aantasten Bn
ondermijnen op hetzelfde moment dat zi: zích voordoen. lJant het zelfstandig
optreden van de arbeiders - of dat nu in deze of gene vorm geschiedt; of
het nu een uitgesproken karakter heeft, dan ue.L aarzelend plaats vindt 1s in Iijnrechte tegBnspraak met alle structursn Bn organisatieuormen die
het kapitalisme hBeft voortqebDacht en die eD eBn onlosmakelijk beetanddÉeI
van vormen, zoals bijvoorbeeld: de staat, de politieke partijen, de vakbondBn en de traditionele groepen. 0ok is het zelfstandig optreden in strijd
met heel het systeem van heersendB ideBën Bn normen.
Het gevolg van dit alles is een voorbdurend conflict tussen de arbeiders en de organisaties uaarvan zij tot dusvsr deel uitmaakten of nog altijd
maken, alsmede tussen de arbeiders en de groepen, die rrin hÉn naanrr trachten te spreken of te opereren. Uit het blote leit dat dit èonllict zich voordoet kan de conclusie uorden getrokken, dat de nieuue berL:eging van dB arbeiders zé1fl in volstrekte tegenstelling staat tot alle van oudsher bestaande organisatievormen, die hetzij een elite-karakter, dan u:el het karakter van eBn voorhoede bezitt,en. 0e nj-euue manier van optreden tast duidelijk iedere vorm van sociale of intellectuele hierarchie aan. Zij schept andere varhoudingen tussan de indivj-duen, doat nieuue stDijdorganisaties ontstaan, uaartoe de arheideDs een heel andere betrekking hebben dan tot de
organisaties uit het verLBden en zU vBroorzaakt ook totaal nieuuie betrekkingen tussen die nisuue strijdorganisaties ze1f.
De aanzet tot en het begin van deze ontuikkeling dateren aI van heel
uat jaren terug. ÍIen heeft het u,ezan van de nieuue organisatievorm a1 kunnen u,aarnsmBn bij het eerste optreden van arbBidersradsn aan het einde van
de eerste u:ereldoorlog Bn te.Lkens ueer, zodra in perioden van fe11e strijd
de arbeidersraden opnieuu ontstonden. Het bestuderen van deze arbeidersraden kan er zeker toe bijdragen, dat ons in2icht in andere, dagelijks zich
voordoende, nieuuie strijdvormen ulordt verdiept. lYlaar hst zou verkeerd zijn
om te menen, dat een theoretische analyse van hun betekenis een delinitief
antuoord kan geven op dB vraag, hoe de strjjdorganisaties van morgen of
overmorgen ex zu1len uitzÍen. De organisatÍevormen die tijdens een bepaalde
strijd ontstaan zijn grotendaels het produkt van de omstandigheden lraaronder
die strijd is opgelaaid en zij zijn in sterke mate alhankelijk van datgene r,rat
bij zorn strijd rL.iordt vereist. Zi j kunnnen ondar andere omstandigheden niet
automatj.sch uorden nagebootst ol ten vooxbeeld ulorden gesteld, noch kunnen
zij het laatste uoord vormen als het er om gaat de vraag te beantuoorden,
uaartoe de moderne vormen van actie mogolijk zullen leiden.
lLJat uij voor onze ogen zien is, dat elementen van een andere samenleving bBzig zijn zich binnen en tevens in tegenstelling tot het kapitalisme
te ontuikkelsn. Dat gebeurt als gevo19 van de uijze, uaarop het kapitalistisch systeem functioneerÈ. Teqelijkertijd echter is het zo, dat deze BIementen nog duidelijk het merkteken dragen van de samenleving !.,aarbinnen zij ontstaan. Zij kunnen derhalve slechts aen voorlopig en voorbijgaand karakter
hebben. Het is van groot belang om op het bestaan van die elementen te ijzen en hun vopmen en de ontuikkeling daarvan te analyseren, maar het is
rrr

-8verkeeEd om dB zelfstandj.ge acties van dB arbeiders zoals LJij die nu kennen
- aIs ean soort van Itbegin van de revolutierr - te verhBerlijken. Even vsrkeerd is het natuur.lijk om ze te veroordelen met het gezochte argument, dat
hun rrisolementrr er noodzakelijk toe 1eidt, dat het kapitalisme nog altijd onverandeDlijk overei-nd blijf t.
Zor,leI de rrverheerlijkersrt van da aulonome acties als de critici ervan
beschouuen maar zeIdBn het zelfstandig optreden van de axbeiders aIs de
kiem of het eerste symptoom van een nieuue bet,leging, uJaarvan de organieatiÉ slechts gedurende de strijd zichtbaar uordt en die zich slechts in en
tijdens de strijd kan ontuikkelen. Praktisch komen de analyses van zoLrel dezen a1s genen hj.erop neer, dat de mislukkinq van de zelfstandige acties
uordt vÈrkIaard, hetzij uit hun gebrek aan organisatie, hetzij uit het ontbreken van een ravolutj,onaire partij, het ontbreken van een revolutionaire
theorie, het gebrek aan rrbeuustzijnrr, hun achtergebleven ideologier etc. AI
dat soort critici echter passen niet anders dan oude of traditionele schemats toe en meten datgene u:at zich voor hun ogen afspeelt mBt de vaste maatstaven van een revolutionaire e1ite. Die elite acht zichzelf geroepen op
versDhillende manieren een centrale rol in de revolutie te sPBlen. Zij beschouut zícï'zeLf aIs degene, die niet slechts de ueg naar de bEVrijding
heeft te r,rijzen, maar ook het signaa] daartoe zou moeten 9even. De revolutie, zoals zij die opvat, is óón enkele gabeurtenis, die zich voLtrekt doordat de een of andere toverkracht de maatschappelijke verhoudingen omulenteLt
vanaf het moment, daL één enkele schakel van de kapitalistische urereldheerschappij qeueLddadj.q is verbroken en dientengevolge a1les automatisch zou
moeten omslaan in een communistÍsche samenl-eving.
0ude en nieuue beuBging.
Tot uat uij de oude arbeidersbeueging noemen staat de nj-euue beuieging
der arbeiders in volstrekte tegenstelling. De oude bBLJsging uerkt met schemars en situaties, die ontleend zijn aan het verleden, dat uiI ze99en aan
de historische periode, die loopt van het begj-n van de 19e Éeuui tot ongevee! aan de oorlog van 1914. Tot aan de eerste uereldoorlog kon men de oude vormen en gedachten, di.e in dat tijdperk uaren ontstaan, nog als van toepassing beschouuen. llat echter destijds aan partijen of organisaties zoals
de sociaal-democratie ol hBt bolsjeuJÍsme, aan instellingen aLs de vakbauleging en later aan de organisaties in de z.g, 3e t:ereld, revolutionair mocht
hebben gBI e ken,
bleek betrekkÍng te hebben op een kapitalistische

h e r v o r m j, n g, die er op neerkuJam, dat het burBaucratisch plan-kapitalisme in de plaats kulam van het Iiberal-e en klassieke kapitalisme, dat
de heerschappU vanrt kapitaal en dB uj-tbuiting van de arbeid volledig intact uterd gelaten.
De oude beuJeging bleek na de eerste uereldoorlog hoe langer hoe minder te passen bij de kapitalistische verhoudingen zoals zij zích toen ontrLrikkelden. De nieuue berr;eging kantte zich aI direct bij haar verschijning niet
slechts tegEn dB oude heerschappijvormen van het kapitaal, maar ook tegen
de verschillende vormen van de oude beueging, ook dan uanneer die vormen
nog revolutionaire illusies konden uekken. De nieuue berlreging maakt niet
slechts datgene u:at men kan samenvatten met de term I'voorhoederr (partijan,
groepen, enz.) tot een verouderde zaak, zij heeft ook een totaal nj-euu,e opvatting doen ontstaan omtrent datgene u:at de proletarische revolutie feiteIijk is. De oude beureging, diB hetzij de kapitalistische heerschappij verdedi9t, hetzij voorbestemd is om in de toekomst een bepaaLde vorm van kapita-
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listische heerschappij te verdedigen, kan slechts een strijd op leven en dood
aanbinden tegen elke verschijningsvorn van de nieuue beueging der arbeiders,
hetzij om deze lJeer onder haar juk te brengenr hetzf om hun berrreging met geueld te veDnietigen.
Een van de ulezenlijke trekken van de nieuLre betrleging kan men tegenuJoordig aantreffen overal uiaar in de een of andere vorm uordt gestreden of octie uordt gevoerd. Zi: die dat doen namelrjk, stellen niet langer eisen aan
personenr groepen of instellingen ttbuiten-aftt, maar verurezenlijken zéLf de
dingen die zij veruJezenlUkt rr.lilIen zien. Er bestaat een steeds sterkere neiging te ttnemenrr en te rtdoentr, inplaats van te rrvragBntt en rraf te rrlachtenrr.
Het duidelijkst komt dit tot uiting bij de níeuue vormen van klassenstrijd, bij de uitbreiding van klasseconf licten en bij de botsingen tussen de
heersenden en de overheersten in al-1e structuren van de maatschappij. ttJat
die botsingen kenmerkt is de breuk tussen hen die optreden vó6r de arbeiders uit rr.rat voor motieven ook en de zelfactiviteit
van de uitgebuiten
in hun eigen belang,
ttjat aIle organisaties zonder enige uÍtzondering kenmerkte ulas, dat zij
zichze_l_L als rrde arbeidersbeuleging?rbeschouuden en dat zi: er naaE streeflden de geschiedenis van deze organisaties tot de geschiedenis van de arbeidersbeu.reging te maken, De nieuu.rc beuueging echter schrijft haar eigen geschiedenis, die in feite niets anders is dan de geschiedenis van de beueging der arbeiders, uJaarover to'c nu toe in a1l-e talen zotgvuldig r,rordt gezuegen door hrn, d-i-e dc !Jeschiedenis van hun ei-gen trrevolutionairerr activiteit te book stelden,
De oude beueging schenkt aan ce verschilLende verschijningsvormen van
de nieu'oe beuleging sl-echt,s in zoverre aandacht, a1s zii er op uit is die
vormen aan haar politieke dceleinden ondergeschikt te maken. Uanneer dat
in laatste instant:Le niet 1ukt, bectrijdt zii de nieurr:e beueging door haar
uit te krijten voor reformistisch, door haar gebrek aanrrbeulustzijnrr te vert.tijten o'l door haar a1s r?een randverschijnselrr aan te duiden, enz. lvlaar de
kracht van de nieuule berrreging is dusdanig, dat zii de vertegenuoordigers
van de oude beueging duingt, zÍch j-n alLerlei bochten te uringen teneinde
zich te kunnen handhaven in de ro1 die hun is toebedeeLd.
Sonmigen u:orden het niet moe steeds maar dezelfde schemar s te herha1en, net alsof de [<apitalistische uereld in honderdvijf tig jaar geen diepgaande veranderingen heeft ondergaan. Anderen proberen zich aan te passen.
Bij hen kan men ttilee stromingen constateren;
a) zij, die een absol-ute beteke nis ui1len toekennen aan bepaalde bijzondere verscl-iijnselen of zij die theorieën ontuikkelen, rrraarbij in het bijzonder
betekenis urrrcjt qehecht aan de strijd van jongeren r vrouuJen, studenten, ontuortelden, enz o Sc-rmÍqen van hen beschouulen het ueigeren van uerk aIs de
enige stap in dcr richting uan een vcrniet,iging van het kapitalisme r Anderen t'ti11en uibsl-uitend hei fabrieksproletariaat
tot de arbeidersklasse reAAN ONZT LEZERS.

In het komende jaar zïjn 'urij van plan tuee nogal omvangrijke geschriften uit
te geven. Tevens moeten r!ij minstens 3 brochures herdrukken. Naast de maande lijkse uicaave van cns blad kost dat handenuol ge1d. tLJi1t u daaraan denken uranneer u uu bijdraqc voor het komende jaar overmaakt?
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ontkennefl, dat er nog zoiets aIs een klassenstrijd bestaat en zij verkondigEÍ-r r dat men aLleen maar te maken heef t met
individuele slachtoffers van een overal optredende vervreemding.
b) Zii, die hun aandacht niet op bijkomstige verschijnseLen rrrillen richten, maar op de kapitalistische samenleving in haar geheel. Zii hebben daarbij dan soms hun terminologie en hun theorie gemoderniseerd en uil-l-en soms
ulel rekening houden met de huidige maatschappelijke ontuikkeling en de klassenstrijd van ou r maar dat al-1es met voorbijzien van de uezenlijke betekenis
van de nieuue beueging der arbeiders: het zelf standig optreden bij j.edere
vorm van activiteit
en bij ieder e strijd.
Soms vestigt nÍettemin zouel de ene als de andere stroming op de verschijningsvormen uan de zelf standige strijd de aandacht r ffieestal- doordat zij
de halfslachtigheid en beperktheid ervan onderstrepen. Dat kan natuurlijk
zijn nut hebben, maar n i e t uranneer dat aLles geschiedt binnen de hoge
muren van het voorhoede-ghetto. lrJat degenen die deelnemen aan de discussie die binnen die ghettomuren uordt, gevoerd zétf ook mogen denken, de opvattingen die zi: ontuikkelen ulorden overgenomen en herhaald door de heersende kl-assen. De Itvoorhoedelr onLr.uikkelt zich daarbij tot een soort van haven, uaarbinnen zljt die krampachtig aan de structuren der oude arbeidersbeueging vasthouden, hun l-aatste toevlucht zoeken.
De praktijk.
De ingreep van die itvoorhoedertin de strijd leidt j,mmer tot dezelflde
situatie , Zii uiI aan de klasseuiorsteling , zegL zii, rf een bijdragett l-everen.
ItJat er in f eite gebeurt is iets heel anders. 0p zijn best leveren de rrvoorhoedett-groepen die in de plaats uillen treden van partijen of vakbonden,
maar evengoed de strijdenden tot de instrumenten van hun politiek rrril"len maken, in het geheel geen bijdrage. Vaak echter, ja meestal ze1fs, kunnen ondanks of juist door hun optreden de partijen en vakverenigingen tussenbeide
komen om de strijd te kanaliseren en om zeep te helpen.
lJat ook de theoretische en praktische verschillen tussen dat soort
groepen mogen zijn, zelf s uranneer zi: elkaar op leven en dood bestrijden hebben zij toch een bel-angrijk punt gemeen. Zij staan niet toe, dat zii die strijden zétf hun zaken regelen of ontkennen, dat zulks mogelijk zou zijn. Desnoods erkennen zli, dat de strijdenden urelisrdaar zouden moeten beslissen,
maar tegelijkertijd ontkennen z\i, dat zij het ook zouden kunnen en rrrel omdat
het hun zou ontbreken aan het nodige ttbeurustzijnrr, aan een rrrevolutionaire
theoriett of aan een rtrevolutionair perspectÍefrr. Dat komt er op neer, dat
deze voorhoeden aan het denken groter betekenis hechten dan aan de daad en
dat betekent ureer, dat aan de specialisten van het denken en van de politieke ideeën een voorrangspositie urordt ingeruimd boven diegenen bU uie
daad en gedachte onverbrekelijk verbonden zijn, doordat hun gedachten in en
door de strijd ulorden gevormd; doordat hun gedachten niet het produkt zrjn
van een individueel, maar van een collect,ief ontuikkelingsproces, dat zich
afspeelt op grond van de maatschappelijke ervaring van de groep ulaartoe zi:

1) Schrijver en vertal-er van dit discussiestuk hebben samen een
discussie bïjgeuoond, uaarin iemand betruistte, dat een trambestuurder, een glazenuiasser, een chauffeur of een stratenmaker
tot de arbeidersklasse zouden behoren. De goede man had blijkbaar de klok van de meeruraardeproduktie horen luiden, zonder
te rrreten uraar de klepeI van de kl-assenpositj-e hangt
!

- 11 in de samanLeving behoren.
De nieuue beureging der arbeiders ziet er heel anders uit dan zijr die
over de bevrijding van anderen dan zij zBlf plegen te pratenr zich daarbij
voortdurend voorstellen. De nieuue arbeidersbeueging is niet een beureging,
dÍe vóór de arbeiders tot stand urordt gebracht. De nieuure beueging is datgene uat de arbeiders in hun eigen strijd voor hun eigen belangen zé1fl tot
stand brengen. De beperkthej.d van hun doelsinden uordt in de praktijk ovaruonneni in en door de praktijk gaan zij eendere eisen stelLen; indien hun
strijd ean meer algBmsen karakter krijgt en een bepaald perspectiefr dan enkel a1s resultaat van hun strijd en van hun strijd allaen.
De revolutia is dientengevolge Ben proces. Niemand kan de duur daarvan voorspeLlen, noch zeggen urat het ritme ervan zaI zijn of uielke vormen
hij za1 aannemen. Er is niet sprake van één gevecht a1s gevolg uaarvan de
maatschappij, na de nederlaag van de geuapende macht, een revolutionaire
structuur krijgt. Er zuLlen vele klassegevechten zijn, tJaarvan noch de plaats
noch de vorm tevoren kunnen ulorden aangeduid. En geen van die klassegevechten zal op zichzelf I'het beslissende gevechtrr zijn, uaarna de nieuuB samenLeving uJordt rrg eÍn s tal l eer drr . Elk van die gevechten is nÍet anders dan een
fase in de strijd.
De opvatting van de revolutie aIs éÉn enkele gebeurtenis' a1s één enkele ingrBep is niet slechts karakteristiek voor de beueging van het verlBden, zij karakteriseert noq steeds de huidÍge erfgenamen van de oude arbej-dersberLleging, die zich díentengevo]gB tot het uiterste inspannen om hetzij
op grond van de klassieke, hetzij op grond van niBUUJB theorieËn de voor dia
ingreep vereigte organisatie op te bouuJen en aldus doende de promotors zijn
van eBn nieuue eIite,
In ovBreBnstemming daarmee ziet men organismen ontstaan, die zich sen
bepaalde taak steLlen, ook a1 vormen zij zich niet op dezalfde uijze en is
hun samenste.Iling zeer verschiIlBnd. l!at zij gemeen hebben is, dat 2f zich
idÈntificBren met de strijdendBn. Soms danken dergelijkB organismen hun ontstaan aan 6én bepaalde strijd en het kan gebeurenr dat zij op zorn moment inderdaad de spreekbuis zijn van de strijdenden. A118 pogingBn een dergelijke
organisatie na de strijd te laten vogrtbestaan, zijn tot mielukking gedoemd.
0f zij gaan terstond te gronde of hun verbindingen en contacten met de een
ofl andere organisatie van politisk karakter leidt tot hun ondergang. lJant
hoe langer hoe meer ziet men de strljdBnde arbeÍders ertoe overgaan zslf de
taken ter hand te nemen die uit esn bepaaldB strijd voortvloeien, uiearbij het
dan steeds om praktische taken gaat, niet om zulkBr die hen van buiten af
zouden moetsn urorden opgelegd. AlIeen in het geva1, dat de arbeiders zich
voor het volvoBren ervan te zuak voelen krijgen de organisatiesr diB zichzelf daarvoqr aanbieden, een kans: vakbonden, rrlj.nkserr groEpen, enzovoorts.
Hun interventie schijnt tot ontplooiïng van de strijd bij te dragan, maar tegslijkertijd uordt de strijd Brdoor geremd, uJant tengevolge van hun rrhulprr blijft
de strijd in de oude bedding der traditionele ide6ën Bn structursn.
Ívlen kan hieruit concludaren, dat de zelfstandige strijd van onderop
zich aigenlijk met tulee vijanden geconFronteÉrd ziet. Enerzijds mBt het kapitaal , anderzijds met aL dlegenen, die schijnbaar tegen de bestaande orde
vBchten en ervan dromen een nieuue maatschappij tot stand te brengen, maar
die daarbij aan dB arbeiders de opvattingen van een rrrevo}utionaira eliterr
opdringen. DLentengevolge krijgen de arbeiders te maken met een uiruar van
ideeèn, die gedseltelijk natuurlijk ook 1n hun hoofden postvatten en daar
pas ureer uit verduJijnen ln en door een proces van zelf-opvoBding en zBlf-or-
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ganisatie,

uraarvan het uiteindelijk resultaat noq aLlarminst zichtbaar is.
Sommigen geloven dat dit gisUingsproces van vormen en ideBËn tot ds
geboorte van een nieuu,e revolutionaire beuJBglng, een nisuue pg!!i, za1 voeren. Zij trachten daarom de oude theorieijn omtrent de rol van de partij met
de bestaande actiBs van onderop te verbinden. ltlaar de nieuue beureging is nu

juist niete anders dan de negatie, nietg anders dan het volstrekte teqendeel van dat oude strevBn. EBn beuijs hiervoor is de praktische onmogelijkheid om de verschillend6 strijdvormen die zich onturikkelen onder de noemer
van 66n, aILBs ovBrkoepelende en beheersende organisati6 te brengBn of de
strijdenden tB vereniqen achter é6n bepaaldB politiekB ideologle. AI dat
soort pogingen van de rrvoorhoederr-groepen is Ben gevoIg daarvan, dat zij
zich aIs zodanig als trdeelrr van de arbBiderskLassa beschouuien Bn het IBidt
onvermijdelUk tot een verztrrakking, omdat het de illusie in de hand uerkt,
dat aan de een of andere Blj.te h6t voeren van de strijd moet r,lorden toevertroutrtd, inplaats van aan de arbeiders zeIf. Achter dat alIes vBrbergt zi,ch
de opvatting, dat de revolutie vóór anderen kan uorden gemaakt.
Eón van de kenmerken van de nieuu,e beuieging der arbeidBrs is juist
di.t, dat de rol èn de betekenis van hen, die beueren, dat zij de nieuue beureging zouden zijn, volkomen uitgespeeld raakt, a1 gèbeurt dat natuurlijk
niet meteen, maar Iangs de uteg van de ervaring, uJaarmBe u:ederom ean eol.l.ectieve ervaring ulordt bedoeld, ook aL uordt die ervaring natuurlijk door individuen opgedaano 0e nieuue beuleginq zal de groepen af l-ossen. Groepen die
dat beseffen en dÍa ueigeren de ro.l, van eBn voorhoede te spelen rBSt niets
andsrs dan voortdurend te t'Jijzen op de onvermijdelijkheid van dit proces.
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IIZTGGTNSCHAPII

"Zeggenschaptris de naam van een nieuu,r Nederlands b1ad, dat zich rrlijden
ttil aan de problemen van de bedrijfsdemocratisering. Aan de verschijning ervan uordt op positieve urijze aandacht besteed in de bLaden van het N. V. V. ,
de bladen van die organisatie dus, die u,rat zij ook onder democratisering
moge verstaan, daarmee in i.eder geval niet een proces bedoeld, uJaardoor de
arbeiders het zélf voor het zeggen krijgen inplaats van de organisaties en
hun bureaucDatische bestuurders, Het initiatief
tot de uitgiflte van het
nieuue blad is genomen, zo l-ezen uJe in de lrJekelijkse Industrie Krant (nummer van 23 oktober) door een groep mensen die nauuie contacten heef t met het
ulerk van de vakbeuJeging of uit hoofde van hun beroep te maken heeft met bedrijfsdemocratisering. Is iets ciergelijks, zaL de verbaasde lezer uj-troepen,
dan niet een zaak die aLle arbeiders aangaat, onverschillig uelk beroep zij
uitoef enen? Niks hoo r ! AIs men td.I . K . geloven rrri1, dan is bedrijf sdemocratisering in het bijzonder een zaak uJaar journalisten, vakbondssociologeh r vakbondsbestuurders, Tueede Kamerleden en kaderleden van de vakbonden mee te
maken hebben.
Hoe nu?, horen ure onze Iezers zeggen. Zijn dat dan niet net precies de
lieden die ons, als het om bedrijf sdemocratisering ging, altijd knollen voor
citroenen heh-:ben pogen te verkopen en die ons hebben trachtenItin te pakken?r met de zogenaamde Itmedezeggenschaptt? Inderdaadi Dat zi.in ze! Klaarblij-
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kelijk is het verdovingsmiddel van de frmedezeggenschaprf rrrat uitgerrrerkt en
probeert men het nu eens met de zeggenschap. En in het stukje in lJ.I.K.
uordt er dan alvast nadrukkelijk op geuezen, dat, de "zeggenschaprt die men
bedoelt niet iets is, dat de vakbeueging terzijde zou schuiven. 0 heden nee,
Er urordt al dadelijk voor geulaarschutrtd, dat de arbeiders zonder vakberrleging
?fhelemaal a11een staan en dan men slechts iets doen kan met elkaàrrf. ÍvlerkuJaardig, zal iedere arbeider opmerken. Onze ervaring is, dat telkens uJanneer uij arbeiders met elkaar iets ulilden doen of deden, de vakbeureging ons
alleen liet staan. Er klopt iets niet ! Zou het ook kunnen zrjn, dat die lui
alIeen maar voor "zeggenschaprf zijn a1s de vakberr.reging het voor het zeggen
heeft?

REÏSiNDRUKKEN

UIÏ

JOEGOSLAVI

UJie bij zUn bezoek aan Joegoslaviij niet,
zoals het overgrote deel van
de toeristeflr haar de zonovergoten AdriaLische kust trekt, maar het binnenland indurikt, leert pas het urare Joegoslavië kennen. trJie dan nog bovendien
de mogelijkheid heeft om gesprekken met, boeren en arbeiders te voeren, die
kan zich eBn beeld vormen van de Joegoslavische samenleving, uaarin angst,
corruptie en meedogenloosheid van de kant van de heersenden, een grote roI
spelen in het leven van de massa.
Het is een samenleving, uaarin zich de nieuure bourgeoisie aIs een vis
in het u.rater voelt en geen behoef te heef t aan verandering, ook a1 kent die
nieurrrbakken klasse haar zorgen, zoals mij bleek uit een onderhoud met de directeur van een hogere l-andboutilschool.
Deze f unctionaris ontving mij hartelijk in zijn comf ortabel landhuis.
Zijn vrouu verontschuldigde zich, dat ze de keuken in moest: rrDe tijden zijn
moeilrjk; ik kan onmoqelijk een dienstmeid krijgen; ze gaan liever in Duitsland uerkB['r. rr
Na een overvloedig maal nodigde de gastheer mij uit zijn urjngaard te berrlonderen. Na een half uur gaans rees tussen de rijpende druiven een mooie
villa op. rrDat is dan ons buitenhuis.lrJat verderop heb ik nog een boerderij,
maar die moet Ík zien te verkopBo.rr Toch klaagde deze man, dat zrjn salaris
als hoogleraar (vijfduizend dinar) "slechtsI vijf maal het minÍmumloon bedroeg en dat, ofschoon een dagloner in zijn r,rijngaardrrhet bestaatrr om honderd dinar per dag te eisen. Aldus de vetzuchtingen van een intellectueel,
zeer bedreuen in de theorie van het frmarxismeft, met graagte pratend over
rrarbeiderszelf bestuurrr, maar zorgvuldig zrrrijgend over zljn inkomsten uit de
urjngaard en van zUn boerderij.
In de buurt van een grote stad kuam ik in gesprek met een buschauff eur, die met vrouLr en trilee kinderen één kamer beuoonde met een geïmproviseerd keukent j e in de gang . Ik iJees naar de enorme f latgebouuen in de offigeving. t?Dat zrjn al1emaa1 koopflatsl, zei hïj. rfDie kosten zotn 300.000 dir-rBr. Kan ik noclt van zt n leven betalen. I k kom met veel oueruren en dubbeIe diensten aan 3000 à 3500 dinar per maand. En al1es ulordt met de dag
duurder. Gisteren schoot, de broodprijs met 517 omhoog. Een urit,brood kost nu
vijf dinar (n"gentig cent). trJie er ue1 in die dure flats kruipen zrjn onder
anderen officieren en functionarissen, die gemakkelijk leningen kunnen krU-
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gen op grond van hun betere salarissen.
Hij vertelde er bij, dat zrjn vrouuJ in een textielfabriek rrrerkte voor
een salaris van 12OO dinar (f Í 200.-) per maand.
Het viel mij op r dat in gesprekken met arbeiders herhaaldelijk bleek,
dat ze er op uit zijn om met invaliditeitspensioen te uorden gestuurd. Dat
pensioen bedraagt tachtig procent van het loon. Íïet ulat schnabbelen zijn ze
dan beter af.
0m dat pens j.oen te krijgen hoef t men niet arbeidsongeschikt te z rjn indien ze de arts die moet beslissen maar een envelop met inhoud geven. 0p
dezelfde manier kunnen er ook diplomats en rijbeurijzen u,rorden ttgekochtfr. Tegen betaling van 5000 dinar (g Í 1000r-) verkreeg een kennis van de beuuste
buschauf f eur cijf erlijst en diploma van de mu1o, hoerrrel hij niet mBer dan
vier jaar lager onderuíjs had genoten. De papieren had de man nodig om een
opleiding tot buschauffeur te kunnen volgen.
Ouders die een baan zoeken voor hun kind laten de sollicitatie steevast vergezeld gaan van een enveloppe meL geld voor de directeur van het
b edr ijf .
Ervaringen als hier beschreven zu1len mogelijk schokkend zUn voor die
rf
linksefr idealisten, die hun hoop hebben gevestigd op het joegoslavisch
systeem van frarbeiderszelfbestuurrr. Aan nuchtere arbeiders rnoet het duideltk zrjn, dat het land zich in een kapitalistische ontuikkelingsfase bevindt. De managers krijgen het er steeds meeD voor het zeggen, de arbeiders
staan buiten spel. Dat is de ulerkelUkheid, die niet, zoals vele Joegoslaven proberen, kan ulorden ureggespoeld met enorme plassen sliuovica, utjn 6f
bi er.

UJI L

Alexander X.

DE

ECHTE

ARBEIDERSRAAD

OPSTAAN?

rrUriI de echte arbeidersraad opstaan, alstublief t?tr is de titel van de
beschoutuing, die uJe onlangs aantrof f en in het, Engelse orgaan trLdorkers Voi-

cB", een blad, dat regBlmatig publicaties van de vroegere KAP in Duitsland in het Engels vertaalt en dat rrrordt uitgegeven door een groep, die
opzicht,en tamelijk dicht bij die KAPD van de
in veel
Iang niet in aIle
jaren tulintig staat, ook a1 veruierpt zii dan, naar het voorbeeld van 0tto
LJe hebben de indruk
Rllhle, de partij-organisatie.
en meer dan een indruk
is het niet, omdat ulij slechts é6n nummeD van truorkers Vo j.cetr ( t'0" stem
van de arbeiderstt) onder ogen kregen dat deze groep er zo een isrdie
zich met de arbeidende klasse vereenzelvigt en die bepaald niet vrij
is van idealistische smetten. In ieder geval is daar stellig sprake van
in de beschourrringen die uie lazen en met name dan in die, uJaarvan LJe hierboven melding maakten.
rrldil de echte arbeÍdersraad opstaan, alsublief t,? 'r, handelt over het
optreden van de Arbeiclersraaci in Ulster ( Ulster Uorkers Council ) , uJaaraan
ook uij enige tijd geleden aandacht hebben geschonken. De titel is kennelijk
geïnspireerd door een ook in Engeland geliefkoosd radiospelletje en trril al
direct de, vervolgens in het stuk nader toegeLicht,e, mening tot uitdruk-
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king brengBnr dat de Arbeidersraad van Ulster niet een echte arbeidersraad
moeil ijk valt uÍt te maken, uat wét
en uat niet een échte arbeidersraad is. De mening van iluorkers Voicetr komt
natuurlijk hieruit voort, dat de Ulster ldorkers Council in mei j.1. een staking heef t geleid, dÍe rrrerd geproclameerd om kracht bij te zetten aan bepaalde protestantse ej.sen. Een echte arbeidersraad t zo schrijf t rrlJorkers
Uoicett, ie een orgaan, dat niet eenzrjdig uit de leden van één bepaalde Eeligieuse groep is samengesteld en dat Ín staat is tot een radicale hervorming van heel het maatschappelijk 1even.
[Ien zíel het: rrlJorkers Voj.cerr komt als het u,are op voor de rrzuiverefr
arbeidersraad, voor de arbeidersraad uraaraan niets meer kleeft van a1 datgene, uuat in de kapitalistische maatschappij de arbeiders onvermijdelijk verdeeld houdt.
Ilij hebben in een van onze vorige nummers de Ulster lJorkers Council anders beoordeeld dan rr[Jorkers Voicefr doetr niet op grond van de manier uJaarop hij tot stand kuam of rrrat hij met de stakÍng
beoogde, maar op grond
gedwongen uJas te doen.
van ulat hij deed en in de loop van de staking
In het bekende radiospelletje uordt tenslotte inderdaad de vraag gesteld of de échte die of die uÍl opstaan. Aan een arbeidersraad kan men
een dergelijke vraag niet ste]1en, om de eenvoudige reden, dat rrechterr àrbeidersraden, dat u.li1 zeggen raden die niet in het laboratorium zrjn uitgedacht, nooit heLemaaL zuiver zijn en pas meer of minder rrzuivertf Uorden alnaar gelang van het verloop van het sociale ontuikkelingsprocBs r Niet rrrat
de UIster Arbeidersraad formeel voorstelt of van zichzelf dénkt is belangrijk, maar ulat hij doet. En nog beLangrijker is, r,.rat er gebeurt, uJanneer dat
moment van doen eenmaal is aangebroken.
0fl de Ulster l.rjorkers Council zichze]f nu voor een éehte arbeidersraad
gehouden heeft, dan uel voor een uitvoerend orgaan van het protestantse
nationalisme in Ulster, doet er in onze ogen maar ureinig toe. tJat er
rrré1 toe doet is, dat
men leze er onze eerdere uiteenzetting nog maar eens
op na de protestantse leiders zich haastig van de Ulster l/orkers Council
distancieerden, de katholieke arbeiders daarentegen er iets van hÍn vl-ees
en bloed in herkenden. Bovendien: urij geloven niet dat arbeidersraden zich
terstond in staat achten de maatschappij te hervormen. Zij achten zich in
staat tot het vervullen van die vaak beperkte taken uraarvoor ze in het 1even zijn geroepen en pas tijdens het vervullen van die taken doemen daarachter nieuue, vaak veel reusachtiger t,aken op, TensloLte: arbeidersraden zullen altijd gevormd uorden door arbeiders, die nog helemaal geen klaarheid
over allerlei zaken hebben en aan de radicale omveruJerping der bestaande
orde uJaarschijnlijk helemaal niet denken.
De radica.Lisering der geesten gaat niet aan de vorming van arbeidersraden vooraf, zij is een gevolg van de vaak nog gebrekkige, vaak nog zeel
beperkte praktijk van die raden. LJie de rr.rerkelÍjk bestaande raden veroordee1t, omdat ze onvolkomen en niet rrechtrr zUn, heeft van het echte onturikkelingsproces naar onze overtuiging nog te ueinig begrBpBoo
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verschenen brochure, die

- 16 poogt aan te tonen, dat de ChinesB u6rkelijkheid er heel uat anders uitzlet
dan de maoïstische propaganda uil doen geloven. Het zastien paginats telIende, gestencilde geschrift bevat, naast sen rrinleidingrt, ulaarin opzet en
bedoelingen LJordBn verduidelijkt Bn naast een uoord tot besluit, uiaarin alqemenB conclusj.es uorden getnokken, nog tuaalf kleine hoofdstukken, uaarin
het karakteD, alsmede een aantal facetten van de Chinese revoLutiB uJorden
aangBduid.

In de brochure uiordt uiteengezet, dat de in China nauulelijks in àel
zijnde burgerij haar historische roI bij de ontuikkeling van het kapitalisme
niet kon vervullen en dat dientengevolge een uit dB intellectuBLe bevolkingslagen afkomstiqe bureaucratj-e de Chinese eeonomie naar hot staatskapitalisme voerde. De moeilijkheden die zich daarbij voordeden, aldus de schrijver, u,erden ovBruJonnen door een reorqanisatie van het bestuur, het stimuleren van esn verbeterde landbour,rproduktie en de uiÈbourjl van de vakbonden
aLs een middel om de arbei-dersklasse onder controle te houden.
In de brochurè ujordt vervo]gens behandeld hoe de Chinese arbeiders in
de loop der staatskapitalistische ontuikkeling a1 spoedig zouel met de partij als met da vakbonden in verbittordB tegenstelling raakten. Daarna houdb
da auteur zich bezig met rrde grote sprong vooruaartsr?, tijdens ueIke, zoals
hij het formuleert, rrde vergrote uitbuiting mooi- ideologisch urerd ingekleedrt
en tegelijkertijd rrde produktie volledig urerd gecentraliseerdrr in handen van
de partij. A1s gevol9 van de mislukking der destijds nageslreefde economische politiek ziet dB schrijver een gedeeltelijk herstel van het privaatbezit en de aanzet tot de vorming van een nieuue managersklasse.
Bij zijn schildering van de zogBnaamdB rrcultuDeLa revolutierr gaat de
schrijver in op de diverse stromingen, die gedurende deze periode in China
aan de dag traden. Hij richt met name de schijnuerper op beulegingen van de
arbeidersklasse, die een radicalere tendens haddBn dan de partij en bijgevolg door haar in een kttaad daglicht lrerden qesteLd en bastreden trerden.
Dat - zoals sommigen menen - dB 'rculturela rèvolutietr tot een democf,atisering van het ChinesB opsnbars leven zou hebben gevoerd, uordt door de auteur met stelligheid betuist. Haar essentiijle doel , zo zBt hij uiteen, uas!
'rde verliezen bij de meeruaardevorming een halt toe te roepen en terzelfderÈijd een betere controte uit te oefenen op de arbeidskrachten, die de orders van het csntraal partij-orgaan hadden op te volgenrr.
Van de een of andere vorm van rrarbeidersdemocratie'r, zo zel ds brochure uiteen, is in China geen sprake. Het feit uordt nog eens onderstreept
door er op te uijzen, dat lret tiende partijcengres in het di6pste geheim gehouden uerrJ, zonder dat de massars ook maar op enigerlei tlijze bij de debatten urerden betrokken. Hij uljst er ook op, dat één van da programmapunten
van het 10e partijcongrÉs een versnelde industrÍalisering uJas met strenge
arbeidsdisciplinB en magere Lonen.
Tenslotte constateert de auteur van de brochure, dat de officiË1e Chinsse ujoordvoerders, rrranneer zij van Iklassenstrijdrr spreken, niet anders bedoelen dan de strijd tussen tuee Partijlracties, J.ets derhatve dat niets ta
maksn heeft met de klassenstrijd van de arbeiders. zijn uiteindelijke slotsom
is, dat aIleen de zelfstandige strijd van de arbeiders naar het socialisme
kan leiden Bn dat de bEVrijdLng der arbeiders slechts het uJerk van de arbBiders zelf kan zijn.
De brochure kost ; 1 ,50 r porto-kosten inbegrepen. 7i: is te bestellen
bij de schrijver: Dirk LJouters, Vondelstraat 17 , 2800-tYIECHELEN, Be19iË.

