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De (trotzkistische)
'rRevolutionaire Arbeiders Ligarr in België heeft
een vlugschrif t uitgegeven onder de titel rrVooruit met de klassenstrijdrr.
Daarin uordt opgemerkt, dat sinds de staking van de Limburgse mijnuerkers
(een aantal jaren geleden) de arbeidersstrijd niet heeflt st,ilqestaan, maar
dat de vooruitgang vooral daarin bestond, dat dan het ene bedrijf, dan het
andere in actie kuam." Dat vindt de R. A. L . a.l-lesbehalve voldoende. Voor de
strijd van de Belgische arbeidersklasse tegen het kapitalisme is er maar
één oplossing, vindt ziit en dat is rrde éénmaking van de strijdrr. Dat betekent voor de R.A.L. daLzij die naar een radicalisering van het arbeidersopin de geortreden streven, meer en meer het zulaartepunt van hun activiteit
ganiseerde arbeidersberL:egÍng moeten zoeken.
lLJaarmee men hier te doen heeflt is een typisch voorbeeld, n i e t van
een analyse van de ontuj-kkeling van de klassenstrijd, zoals die uerkelijk is
verlopen, maar van een poging om de arbeiders te vertelLen hoe of de st,rijd
zou hebben m o e t e n verlopen, respectievelijk verlopen moet.
In Belgiiit zo goed a1s in andere landen, is er hoe langer.hoe meer
sprake van, dat de arbeiders zéLf hun boontjes doppen om de eenvoudige reden, dat die organisaties r.die gezamenlijk datgene vormen, urat men de rtgeorganiseerde arbeidersbetuegingtt pleegt te noemen, het ofuel- niet doen, ofuel
het niet. blijken te kunnen. ZoueL de dokstaking als de staking bij GlaverbeI
lvlol zijn daarvan rnin of meer (niet volledig natuurlijk, maar ItvolLedigheidtt
is er in dit opzichL nooit) voorbeelden, die met vele andere, zoueL uiÈ de
Vlaamse gebieden a1s uit lLJall-onië zouden kunnen uorden aangevuld. Todra nu
om die reden de arbeiders zéIf in actie komen, dan is BBn van de eerste
dingen die zij ervarEn, daÈ zij een rreenheidrt tot stand ueten 'te brengen,
die de traditionele organi-saties nimmer hebben ueten te bereiken. De verklaring daarvoor is simpel. Zodra de traditionele,
heLzij politieke, hetzij
confessionele organisaties de touutjes in handen nemen, is de verdeeldheid
van de arbeidersklasse a1 bij voorbaat een gegeven feit" Die organisaties
namelijk handelen op grond van confessioneLe of polit-ieke opvattingen. Die

-2opvattingen, verre van een stimul-ans voor

de

strijd te zijn, blijken juist

uitermate belemmerend te uerken.
Een duidelijk voorbeeld zijn de groePen zoaLs de R. A. L. zel-f " Bestaan
zij uit mensen die in een en hetzel-fde bedrijf uerken en binnen hei bedrijf
en a1s
dezelfde materiële belanqen hebben, in een eendere positie verkeren
gevolg daarvan vanzeff naar efkaar uorden toegedreven? Volsirekt níet' Uat
maar
dergelijke organlsaties kenmerkt, is niet de gelijkheid van belsn-9En,
beschou\rren,
groepEn
soort
dat
Alideeën.
van
van opvattinqen,
de óerijxneid
-zi:
niet, in feite de hele klassenstrijd als een
het rr.ril-l"nG@*fl
of
denken, deideeënstrijd. Al-s de arbeiders maar all-emaal op dezelf de rnanierkomen
dan
zetfde opvaLtingen hebben, dón t zo menen zii, kan er eenheid qeenen
ideei s
zaL Br ook het noolzakelijke ól-an zijn. aar de klassenstrijd
I'goedertideeën
of'theorie'dn,
de
niet
het
zijn
ënstrijd en in de kl-as""n"t"i.jd
die de arbej-ders hun belanqen doen inzien, maar zijn omgekeerd de gemeenschappelijke be-langen, die bij de arbeiders dezelfde opvattingen doen ontstaan.
De poJ-itieke groepen, uaarvan LJlj hier spreken, bestaan niet uit menhun
sen, die bij hun arbeid in het produktieProces daqelijks met hun neus opniet
die
Veef
mensen,
uit
ze
bestaan
nee,
gedrukt,
eendere befangEn uJorden
met elkaar in het produktieproces uerkeren en die buiten de bedrijven zich
floQr dat in
bij elkaar aansluiten op grond van hun ideeën. Daarbij komt dan
gemakkelijk
kan,
Uat
zitten.
dergelijke groepen ook heeL uat niet-arbeiders
daqelijks
het
dan
uleq
andele
langs
best
omdat de politieke ideeën ook heel
arbeidsproces verkDeqen kunnen urorden. 0mgekeerd echter kunnen buiten dat
proces - en dat vooral- buiten het qemeenschappelijk arbeidsproces in hetze:f de bedrijfl - géén gedachten tot ontuikkelinq komen over de uijze, ulaarop
de uerkers Van =à'n bedrijf in dat bedrijfl de zaken zouden moeten aanpakken'
Groepen a.l-s die elke uJij bedoelen kunnen natuurlijk heef gemakkelijk de arbeiders voorhouden, dat ze sol-idair moeten zijn met de arbeiders en boeren
van de derde uereld. f n dat doen ze dan ook. aar [Lianne.er zo'n arbeider in
een bedrijf aan zotn poJ-itiekelin-o van een ideeËngroep zor vlaqen, hoe of
hij nou eigenlijk het gemakkelijkste het tempo van de lopende band zou kunnen
dan staat de aangesprokene met zijn mond vol tanden. Vandaar dan
"ÀUoteren,
ook, dat telkens u.reer de huJ-pel-oosheid van dat soorL groèpen bij het praktiaf gezien og I dat bij voorkomensche uerk aan het l-icht komt, geheel- ervan
rrbuiten
Bf tt, als een ttvreemd l-ichaamrt
de acties, dat zoort groepen zich van
aan de strijdende arbeicjers presenteren.
Het is bepaald niet, voor niets, dat zelfstandige arbeidersstrijd, in
de onturikkelingslase uraarin uij verkeren en uJaarin het zétf doen van de arbeiders nog maar in het beginstadj-um verkeert, per beCrijf qevoerd uordt.
De bedrijven vorman de basis, ruJaarop ze-Ifstandig arbeidersoptreden eerst mogelijk is. Niet politieke feuzen hebben in voorkomende gevallen de arbeiders
verenigd. Dat is nog nooit in de geschiedenis voorgekomen en het zijn afl-een burgerlijke ldeoloqen die iets dergelijks beu.reren. Nee, Lraar de arbeiders zelfstandig gezamenlijk tct strijd kornen, daar heeft de kracht van hun
hrn onderlinge verschill-en in opvattíng ovefuJongemeenschappelijke -E-1!ry
nen.
A1s iemand nu zou beuieren tegen die bij hun actj-e een rrrerkelijke eenheid vormende arbeiclers, dat je met een actie in é6n bedrijfl het kapitalisme niet nten vaf tr kunt brengen, dan zot-) hem ongetuijf eld tlorden toegevoegd:
nllan donder op met je ge1u1, IJij strijden hier niet om hEt kapitalisme ten
val te brengen, *."" om het tempo van de lopende band veranderd te krijgen'rr
lY1
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-3\r\at die idealen \erkondrgende polrtieke\r.nq niet begr\)pt rs: dat het kapital-isme ten va1 'uordt gebracht door de strijdende arbeiders, maar dat de arbeiders niet strijden om het kapitalisme teir val- te brengen.
De zel-fstandige arbeidersstrijd, zeiden uEr is een belanqenstrijd, geen
strijd voor ideeën of idealen. En die belangenstrijC is een zelfs!end-Lge
strijd, omdat de belangen aarom het gaat door de traditionel-e georganíseerde arbeidersbeweging niet behartigd uorden. Vergeleken bij het optreden van
ciie traditionel-e organisaties is het zeffstandige arbeidersoptreden in de
bedrijven daarom een grote stap vooruit. lrlie er op uit is, de aandacht van
de arbeiders ueer op de trgeorganiseerde arbei-dersbeueging" te richten, verlangt derhalve niet meer of mÍnder dan dat de arbeiders !reer een stap terug zull-en doen. en kan er slechts verheugd over zijn, dat pogingen in die
richling onherroepelijk schipbreuk moeten lijden. aar het doet vreemd aan,
uJanneer men mensen zteL, die dat soort pogingen in het irerk stel-1en met
het argument, dat zij de kl-assenstrijd rrvooruitri ui-l-1en helpen, []at ze bedoeLen is kennelijk niet de l<lassens brijd zoals overal- de arbeiders hem hoe langer hoe meer gaan voeren (omdat hun belang hen in die richting dringt),
maar de 'rklassenstrijdrrqelijk dat soort lieden hem opvatten en gelijk dat
soort lieden menen dat hij qevoerd moet ucrden. tiliet u-rat de arbeiders in
f eite doen, en r,.rat, of daL maabschappelijk te betekenen heeflt, interesseert
hun, nee ze stel-len belang 1n ideeön, die ze zich verplicht voelen aan de
arbeiders op te dringen.Zijzullen - en zo uras het vanouds in de 'tgeorganiseerde arbeidersbeuegingrr - de Lrerkers ure.L eens even vertellen, uat of zli,
de u.rerkers, nu eigenlijk voor belangen hebben en rr-rat of ze nu eigenlijk moeten doen.
Vanzelfsprekend: de échte gerneenschappelijke belangen van de arbeiders
spreken een zo sterke, en bitte::e taa,1, dat deze ideeënpropaganda er op af
zal moeten stuiten. Dat neemt niet ueg, dat de verkondigers ervan de strijdende kf asse u.Le l in de ur eg 1open. i'liet hun ideeën en f euzen brengen de
kl-assenstrijd vooruit. Iniegendeel, die zijn Er als het are op gericht de
klassenstrijd pas op de plaats te doen maken. I n zichzeJ-'? hec lt het zel-f standig arbeidersoptreden al-1e elementen, die de strijd tot groter kracht,
tot uitbreiding en brede ontL'.likkeling l<unnen brengen, De Britse ervaring
heeft geleerd, dat er niet eens ze heel veel- voor.nodig is, om de zel-fstandige strijd per !pdriif tot een zeLfstandiqe beu-reging van de gehele kl-asse
te doen uitgroeien. lJaar uraren de rrl-in!<sert groepEn toen ci at qebeurde? Previ-es: nergens !
Natuurlijk zul-1en de rrlinkserr groepen dit al-les niet gel-oven. fllaar
voor hen ge1dt, dat een schip met narren een tijdlang voor de uind kan blijven drijven, maar dat het niettemin zijn noodl-ot tegemoet drijf t en ue1 juist
omdat de narren dat niet gel-oven. Het lot dat de rrl-inksetr grcepen uacht is
dit, dat onherroepelijk de dag komt, clat zij door de strijdende arbeiders met
zevenmijlsl-aarzen zul1en uorden ingehaal-cl. lLJaarschijnlijk zijn die groepen dan
nog altijd bezig met dat uat de R. A. L. als hun taak beschouu-rt, namelijk het
uitdel-en van trordeuroordenrt. Ptaar de nieuure orde, die door de strijd van de
arbeiders tot stand gebracht zaI u.rorden, zaI juist daardoor tot stand komen, dat de arbeiderskl-asse, uJaaraan attijd IordeuJoordenrrzijn gegeven, van
geen mens meer rrordeu-roordenrr accepteert. Dét is de orol-etarische revo.l_utie.
Zij heeft niets te maken met het oFpercommandortje spelen, ulaarmee de groepen een hoeveelheid tijd verdrijven, uJaarover de arbeiders niet beschikken.
u.t
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BEDENKINGEN

LOSSE
II

In het vorige nummer van trDaad en Gedachterrplaatsten tlÍj een
een aantal kritische bedenkingen van één onzer Belgische vrienden en voorzagen die van commentaar. Thans komen uJeer enige bedenkingen van orze vriend aan de orde. 0mdat vooral- ock punt 5
nogal veel commentaar vergte kunnen rr-r1j in dit nummer sl-echts de
punten 5 en 6 behandelen. In het volgende nummer gaan uJe echter
verder met de volgende punten. De bedenkingen van cnze vriend
zijn stuk voor stuk het behandel-en rlaard en daaiom zullen ze al-l-emaal aan de orde komen,
Redactie r?Daad en Gedachtert
-o
5. Vietnam en de klassenstriid
Vergelijk D & G, jaargang 3, nummer 12 (december | 67) z brief van RoeI
van Duyn en ju11ie antu.roord.
Roel zegL, dat de Vietnam-oorlog rap afgelopen zou zijn al-s de arbeiders maar ingrepen. lLJaarop julIie antuoorden : het proletariaat qrijpt niet
in omdat het zich a1l-een tnzeL voor kfassebelanqen.
Is de Uietnam-oorlog dan volledig vreemd aan kl-assebe.Iangen? tiJordt hij
soms niet gEVoerd door dezelfde klasse die het proletariaat uitbuit en bovendien .juist om deze uitbuitinq te doen voortdtrren? Verzet tegen deze oor1og hoeft daarom met paciflistische of humanÍtaire overuegingen nog niets
te maken te hebben! Ju1lie vinden het naar uat goed, dat de arbeiders zich
van Vietnam niets aantrekken. Dat zou hun aandacht toch maar van de kl-assenstrijd afhouden! Alsofl een inzicht in de klassebelangen die d6b spelen,
en uJaarmee ze direkt of indirekt te maken hebben, hen zau afhouden uan de
klassenstrijd ! Ju11ie schijnen het ber.:.iustzijn van de arbeider tot zijn f abriek ol zijn erk te uil-l-en beperken
rrr

!
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Het beuustzijn van de arbeider zete.lt d6ír, r!aar het bij iedereen zetel-t; namelijk in het hoof d. lïaar daaraan moet ue1 meteen uorden toegevoegd,
dat het van buiten af in dat hoofd gef<omen is, via de zintulgen. Van het
moment af, dat de mens geboren is, gebruikt hij zijn beschi-kbare organen, omdat zulks een vooruaarde is voor zijn bestaan. Hij eet met zijn mond, hij kijkt
met zijn ogen, hij ademt met zijn Iongen en hij denkt met zijn hersenen en dat
gebeurt - om het eens paradoxaal te flormuleren - zónder dat hij er bij denkt!
De baby die in de r,;ieg liqt zegL niet bij zichzel-f ; kom l-aat ik nu eens aan
het denken gaan; nee, zijn hersens ulerken en dat uerken houdt in, dat de inorden gedrukken die van buiten komen gerangschikt uorden en op een rijtje
te
denken
kunnen
moet er
zeL. aar dÍe indrukken moeten er eerst zijn. 0m
iets zijn om aan en oveL te denken. Het denken zonder inhoud is nu eenmaal
ondenkbaar. De inhoud van het denken is de buitenrr.rereld. En de buitenuereld bestaat a1 op het rnoment dat de mens geboren uiordt. Daarmee is ook de
inhoud van zijn denken min of mEer bepaald. Al het geleuter over het zogenaamde vrije denken is daarom geleuter, omdat niemand vrij is in de keuze
van de hem omringende uereld en denken l-os van die buitenuerel-d níet beu.r
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Het bovenstaande houdt in, dat het beuustzijn (ofue1, zoal-s in het bovenstaande 1n feite uJordt betoogd, het beuuste zijn) van de één énders is
dan het berrrustzijn van de ander. Beider denken heeflt uel de omringende uterel-d, het zi.\n tot inhoud, maar het zi-i n varr de één is niet gelijk aan het
zijn van de andeE. De bourgecis l-eef t nu eenmaal j-n een Éndere uerel-d dan
de arbeider. In deze zin. maar .l-et uóI uitsluitend in deze zin, kan er gestel-d uorden dat a1le beuustzijn kl-assebeuustzijn j-s en dat a1le denken klassegebonden is, Het houdt in - urij geven maar een héé1 simpel en uat ovÉrtrokken voorbeeld - dat een arbeicier die aan een sok denkt, denkt aan het
voorurerp, dat hij bij C & A of op de (super) markt-En kopen, de bourgeois
daarentegen aan het vooruJerp, dat hij koopt in het House of Lords of in een
nóg s jiekere herenmorlezaak !
Je ziel , hier is een voorbeeld, dat niets met f abriek of r..uerk te mavan de portemonnee en van de kfasseverhouken heeft, ué1 met de realiteit
dingen. Al-s een arbeÍCer tegen een arbeider zegLz rrlk heb een uagentje in
de schuur staan!rr, dan kan de aangesprokene uel- aan iets anders denken dan
zijn zegsman (a" een aan een Eend je b.v., de ander aan een kf eine Ilorris),
het staat vast, dat géén van belden aan een Ro11s Royce denkt of aan een
Bentley. TeqL daarentegen de ene f abrieksdirecteur tegen de andere 3 rr[vl ijn
uJaqen staat voor!'r, dan kunnen beiden zich uederom iets anders voorstellen,
maar geen van beiden zal denken aan een VlLl-kever of iets derqelijks.
Akkoord, akkoord, hoor ik je zeggen, maar iedere arbeider kan toch
ook ue1 denken aan dingen die hij niet heef t, die hij zich voorstel-t? atuurIijk kan hij dat. Hij kan denken aan de tv, die hij graag zou tuj-11en kopen,
maar dat heeflt dan tot vooruJaarde, dat er tvrs ziin. En natuurlijk kan een
arbeider ook met bitterheid denken aan de bungalou van zijn directeur, uraarin hij ook best zau uil-l-en Lronen, maar uJaarvan hij verdomd goed u.reet, dat hij
er niet ulonen kÉn. aar ook dÉt stel-t voorop , daL zot n bungalorrl er ;§. En
het laatste voorbeeld is er al- ureer een, uiaarbij het denken van de directeur
geheel ónders verloopt dan dat van de arbeider. Voor de directeur is het
uronen in een bungal-ou min of meer vanzelfsprekend. Hij uoont er eenvoudÍ-9.
De arbeider denkt altijd aan zot n bungalou als iels cjat niet vanzelfsprekend is o
Tot nu toe hebben uij het uitsl-uitend over het denken aan concrete dingen gehad ("n l-et ué1: dingen buiten het ,uerk, al- is het uét zo t dat het
soort van uJerk, d.u.z. de positie Ín de maatschappij, bepaalt of zotn bunga1ou binnen iemands bereik 1j-gt). [ïaar daarnaast is er toch ook nog zoiets
als abstract denken? I nderdaad: abstraheren -i s in fleite de denkarbeid. 0nze hersens zijn daarvoor bestemd. aar abstralreren uil- aJ-tijd zeggen: abstraheren van de uerkelijkheio. fr zijn vefe soorten van bomen in de uerkelijkheid: dennen, eiken, beuken, noen Íïaar op. In de uerkei-ijkheid is een concrete hoom altljd een eik, of een beuk, enz. De boom zonder meer, de boom
als beqrip bestaan al-leen maar in ons hoofd. ln de zin: de kat zaL in de
boom, kun je je de soort boom denken die je ui1t. Het gaat 1n die zin om een
abstracte boom. En iedereen, ook de arbeider denkt in abstracties. Het za\
bij dat a11es duidelijk zijn, dat een beuoner van een Zuidzee-eiland (met pa1men uaarschijnlijk ) zich bij het uoord boom (of hoe dat in zijn taal- dan ook
mag luiden) uat 6nders voorstel+, dan de boerenjongen die tot zijn tiende of
elf de jaar a1l-een maar de knotLlilgen langs de s.1 ootkant heef t gezien.
lJaarover ilij tot nu toe Eesproken hebben is het f eit, dat af 1e denken
bestaat uit abstraheren van de urerkelijkheid. Doch uranneer iemand het over
l''j
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-6abstract denken heeft, dan bedoelt hij meestal nog iets anders. Hij heelt de
denkarbeid op het oogr die bestaat uii het systematiseren van het uit de
bijzondere uerkelijkheid afgel-eide alqqrnene. Dat is een denkarbeid, zoals
men die in de uetenschap aantreft, Het is de denkarbeid die tiid vergt, een
trjd die de arbeider niet heeft, heLzij omdat zijn tijd gevuld is met handarbeid, hetz ij omdat hij aIs chauf f eur op een vrachtauto zit, of achter een r-uinkel-toonbank staat" Natuurlljk moet hij bij dat uerk ook zijn hersens qebruiken.
[Iaar hij gebruikt ze niet, zoals b.u,. een professor ze gebruikt.
llat dit alfes met Uietnam te mal<en heeft? 14eer dan je denkt misschien.
in klassebelangen
lLJij kunnen dat het beste aantonen aan je 2e1fl. Inzicht
dÍe d6fu spelen, schrijf je, kunnen de arbeiders toch niet at'houden van de
klassenstrijd? l.dij kunnen die uitspraak a1leen maar z6 opvatten, dat je bedoel-t; inzicht in de klasseverhoudlngen déàr kan afleen maar het inzicht
Ín de kLasseverhoudingen hier versterken; hoe beter inzichl hoe beter de
strijd. Dat beste urriend, is volgens ons nu beslist niet uaar. In de eerste plaats is i_nzf!_hl- nu net precaes het resul-taat van dAL soorL denkarbeid, dai de arbeider niet verrj-cht. Inzicht is iets, dat het result,aat is
van een niet-proletarisch e bezigheid. Vandaar dat tJij hierboven za nadrukkelijk stelden, dat kLassebeuustzijn niets anders kan betekenen dan
het beuustzijn van een geqeven kfasserL;erke-l-ijkheid. Dat is héó1 iets anders
dan er doorgaans onder uordt verstaan. Tn het politieke spraakgebruik uil
klasseberr.lustzijn zovee.l- zeggen af s: kennis en inzicht in maatschappelijke en
uant veela]politieke verhoudingen. In dat is dan nog de beste definitie,
noemt men een arbeider klassebeuusl als hlj de par'urj aanhangt ulaarvan men
zelf toevallig de l-eider is cf uaartoe men behoort.
Dat l-aatste doe jjj natuurlijk nlet. [Ylaar ue moeten je er ué1 op tLtijzen,
dat politiek verstand en inzicht j-n de maatschappeli jke samenhangen niet
ontstaat Ín de arbeiderskl-asse en daar ook niet ontstaan kén. Inzicht veronderstelt een d errkarbeid, die typerend is vcor de niet-arbeider . De arbeider voert de kfassenstrijd niet omdat hij inzicht heeft in de maatschappij,
maar op grond van zijn positie, vanuit zijn ervaringsuereld " Anders gezegd;
De klassenstrijd is qéén ideeënstrijd, maar een belangenstrijd. lJat de arbeider in de klassenstrijd meebrengt, dat is niet het inzicht in de klassenstriid, maar inzicht in de verhouding uaarin hij concreat is q"pt-ufE[[[k
op de situatie in het bedríjf , op grond uraarvan hij tot verzet kcmt. Dat zijn
tuee geheef verschill-ende dingen" Natuurlijk zijn er - individueel - ook ueL
arbeiders, die een bepaald inzicht in de klassenstrijd hebben. Dacht je,
dat die arbeide::s op grond dóórvan het meest geschikt uaren om bijvoorbeeld
in een stakingscomitó 'e uorden gekozen? Uergeet het maar. In dat stakingscomité hebben ze die mensen nodig die het nreestc kijk hebben op de gang van
zaken in heb bedrijfl! Het één hoeft het ander niet uit te sluiten, maar het
één hoeft het ander ook niet in te houden. [íleestal trelt men de beide eigenschappen juist n1e! bij dezelfde persoon aan.
Nog iets en ueL over de mensen, die zich. ruét een bepaald inzicht hebben kunnen veruierven, bijvoorbeeld over Uietnam. Hoe komt het, dacht je,
dal ze in staat zijn de gebeurtenissen d5fu a1s een botsinq van kl-assebelangen te onderkennen? Toclr ai-f een maar, omdat ze dicht bij huis, op grond van
bepaalde ervaringen al- iets van klassebelangen hebben gesnapt? Dacht je
dat inzicht in klassebelangen over de omureg van Vietnam 1Íep, ofl geloof je
met ons , dat begrip voor klassebotsingen h i er kan bijdragen tot een beter
begrip van u-tat er in Vietnam gebeurt? Het l-aatste toch zeker. aar a]-s je
er ook zo over denkt, zul je toch meL ons eens moeten zijn, dat de samenlvl
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hang, die jij tussen Vietnam en de klassenstrijd hier constateert in uerkelijkheid helemaal niet bestaat.
lLJij zeggen: de arbeiders grijpen niet in bij de oorlog in Vietnam. Dat nu
die door niemancj kan u.rorden ontkend, 0ver het f eit, dat
is een realiteit
de arbeiders niet ingrijpen, behoeft evenmin gediscussieerd te uorden als
over het Í'eit, dat de dag volgt op de nacht. \Llaarover je kunt discussiéren is de vraag, uaarórn ze niet ingrijpen, zoa.Is je ook kunt discussiëren
over de vraag hoe of het kómt, ciat cie Cag op de nacht volgt (uetenschappelijke verklaring: de aarde draait om zijn asl). Uaar je o.i. niet over moet
di-scussiëren is, of de dag soms niet op de nacht zou moeten volgen of over
de vraag ofl de arbeicjers in de Vietnam-oorl-og zouden moeten ingrijpen. Dat
laatste nu is eigenlijk Lr aar jij mee beztq bent. Jij vindt, ci at de arbeiders
behoorden ie doen, rr,at ze in Lr.rerkelijkheid niet doen' Dat is een instelling die uij vool onjuist houden. Dai komt eI op neeI, dat jij - a1 beuat ze eigenlijk
doel- je het niet zo - aan cie arbeiders uil-t vertellen,
zouden moeten doen.

Hel typische is, dat die instellinq iemand niet naar mÉér, maar naar
minder inzicht in de kl-assenstrijd voert. irJant het qaat niet erom uat de
klassenstrijd zou moeten zijn ("n volgens u j-e dan Luel? ) maalr het qaat er om
uat of hij is: de reactie van de arbeiders op hín ervaringsuereld. En aLs
iemand vraagt hoe of het dan ueI zit met die reaciie en die ervaringsuere1d, dan antuJoorden L,tíj op de manier aIs ure in dit commentaar begonnen
zijn.
AlsjezegL;jul1ievj-ndenhetmaaru-ratgoed,datdearbeiderszich
niets van Vietnam aantrekken, dan zeggen u.iij: met de u-roorden goed vinden
ofl niet goed vinden is de zaak n:l-et correct i!eergegeven. lJij, noch jij, hebben in dit opzicht iets goed te vinden. De dingen z\in nu eenrnaal- zoals ze
zijn. En het is zot dat het zich niets van Vietnam aantrekken, zoals jij
flormuleert, een uitvloeisel- is van de proletarische situatie, van de kl-assenpositie. En oovendien: gesteld, er is eBn arbeider, nauugezet kranten1ezer, die uakker liqt van de menselijke elfende in Uietnam en die bovendien ook uéét dat tlat aflemaal gebeurt te::u.ril-le van ci e uitbuiterspositie
der heersende klasse in de U.S.A. Uat dacht je? Dat die een klassenstrijd
in zijn fabriek kon beginnen ten bate van Uietnam? Zorn arbeider ueet uel
beter. Hij r.leet dat de klassenstrijd iets totaal- anders is, op grond van de
concrete situatie in een bedrijf uordt gevoerd, en dat een dernonsLratie tegen de gruuelijke misdaden in Vietnam een ideëe1-polilieke demonstratie is
dle met de klassenstrijd niets te doen heeft. lvlaar afleen; a1 deze uoorden
za)- een arbeider niet gebruiken, omdat hij niet in dergelijke abstract-ideë1e begrippen denkt.
wlisschien heb je na a1 het bovenstaande toch iets meer begrip gekregen voor ons standpunt, dat dergelijke politieke en rdeËle acties de aandacht van de klasssenstrijd afhouden (alueer: aneer de zaken abstract geanalyseerd uorden; er is natuurlijk geen arbeider die redeneart: ik moet
niet op Uietnam l-etten, maar op de klassenstrijd; hij handel-t in de praktijk
aLdus, of Roel- van Duyn of uie dan ook dat nu prettig vindt of niet; de
abstracte redenering kan zijn handelen achteral verkfaren, zij ligt niet aan
zijn handelen ten grondslaS), 0verigens: LJij zijn het bepaald niet a1leen
die zo denken. lLJe verkeren in het gezel-schap van o-a- Karl lvl arx. Nu ber.lijst dat ueinig. Iets is niet juist o1'onjuist omdat [vlarx het ai of niet
verkoncjigde. Plaar r,.rét hij over deze materie schreef kan uef tot verhel-dering bijdragen. Het is te veel om hier te kunnen Lreerqeven. Je vindt
rrr

-Bhet in zijn opstel rrKritische kanttekeningen bij het artikel tDe koning van
Pruisen en de sociale hervormiogt t', uJaarvan he.l-aas voor zover [,Jij ueten
gEen Nederl-andse vertali-ng bestaat, maar dat je kunt vlnden in de lvlarx-Engels lJerke, Band I, blz. 392.
6. prol-etarische striid = anti-kapital-istische
striid?
Vergelijk D & G, jaargang 3, numfler 12; antuoord aan Roel van Duyn.
Ik zie niet in uJaarom arbeiders die sLrijden om een groter aandeel- van
het maatschappelijk produkt, noodzakelijkeruijze een anti-kapitalistische
strijd
voeren. Je zegL zelf cjat de arbeiders de zaken uraar ze om streden (ftat,
auto, koe1kast,...) ook al-lemaal gekregen hebben, maar dat het kapltalisme
vandaag reeds nieuu-re behoelten schept en dat dezel-fde arbej-der dan morgen
meér zal- uillen. En uJaarom zou hij ook d6t niet krijgenZ Nij zàl het ook krijgen ! En ik kan moeilijk inzien clat hij 'rbij zijn strijd orn meer met het kapitalisme zou botsen". Hij maakt a.l-1een dat hij een groter stuk van de koek krljqt.
Pl aar
dat brengt de koek zéif toch niet in Eevaar? Uerandert dat r.rezenl i.lk
ook maar één sikkepit aan "het kapital-ismer'? [1 e dunkt van niet. Integendee]-,
zou je haast geneigd zijn te antrLroorden ! De arbeiders uorden steeds beter
in het systeem ingepast; het systeem verloopt steeds gesmeerder. Hoe meer
de arbeiders j-mmers r.ril-l-en, des te meer het sys-leem ook kan produseren
(Daarmee zij natuurlijk niei gezegd, dat de arbeiders dat al-l-emaal niet zouden mogen r:.ri11en. aar daarmee op het kapitalisme botsen. . . nee, dat zie
ik niet. )
I
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rrDaarmee zij natuurlíjk niet qezeqd dat de arbeiders dat al-l-emaal- niet
zouden nrogen uil-1en. flaarrr - en nu verl-aten uJij aven de uoorden van onze

vriend om zijn zin op onze manier aan te vullsn -?thet zou toch veel beter
ziln a1s de arbeiders inplaats van steeds méér te uil-1en, beuust voor een
social-istische maatschappij zouden strijden; beuust tegen 't kapital-isme ten
strijde zouden trekkenrr. Iilant dat en niets anders is de konsekuentie van zijn
redenering.
lJlj zouden van onze Belgische vriend graag u.ril-l-en ueten hoe hij het verkl-aart, dat er in de jaren na de tr,.leede uJerel-doorlog. - ondanks de steeds
betere inpassing (vol9ens hem dan) - veel meer arbeidersstrijd is geu-reest
dan ooit in de jaren daarvoor. Dat is niet zo rTraar een l-osse beuering van
ons, doch het is statistisch beuezen. Die meerdere strijd past niet bij de
rrsteeds betere inpassing i-n het systeemrr. f r is dan ook geen sprake van een
sLeeds betere inpassing. 0ndanks a1le Sociaal- Econornische Raden, de Stichting van de Arbeid, de Dndernem i ngsraden, erz. , enz. , ondanks de flat,
de
auto, de koelkast, de val<antie in hel buitenland, enz., enz., is de heersende kl-asse er niet in geslaagd de strijduii van de arbeiders in be dammen. Uit het fleit, dat er na de lr.r.reede uJeref doorlog meer arbeidersstrijd is
geu:eest dan ooit in de jaren daarvoor, trekken urij de simpele concl-usie dat
de tegenstel-1i-ngen tussen kapitaal en arbeid zijn vergroot.
rrHoe meet de arbeiders immers r-ui11en, des te meer het systeem ook kan
produserenrrzegl onze vriend. De ccncLusie van deze redenering is, dat het
kapital-isme er belang bij heef t, dat de arbeiders steeds meet krijgen. LJaarom dan echter a1 die strijd van de arbeiders? AIs het ondernemerdom er belang bij heeft, dat de arbeiders steeds meer krijqen, uraarorTt laten ze het dan
steeds uJeer op strijd aankomen?
0nze vriend vergeet, dat het kapital-i sme vol- tegenstellingen is. Het
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kapitalisme is gebaseerd op de koop en verkoop van arbeidskracht. Een oRdernemer laat de gekochte arbeidskracht produceren, doch meerr veel meer
dan hij ervoor betaal-d heeft. Dat meer, de meeruaarde dus, is groter naarmate de produktiekosten lager zijn. Die produktiekosten kan hij enerzijds za
Iaag moqelijk houden door de besle machines aan te schaffen, anderzijds door
de arbeiders niet meer te betal-en dan strikt noodzakelijk is, dus door het
loon zo laag mogelijk te houden. En dat is nu één van de grote tegenstell-ingen in het kapitafisme zélf; aan de ene kant probeert het de l-onen zo laag
Àogelijk te houden om de meeruaarde zo groot mogelijk te doen zljn En aan de
andere kant doet het niets anders dan door middel- van nÍeuue produkten en
grote reclamecampagnes de begeerte tot kopen op te rrrekken. En inderdaad,
hoe meer er op de markt komt, hoe meer zullen de arbeiders uiflen hebben.
Zij zd,1en steeds een groter deel van de koek uÍlf en hebben. En die strijd
om de koek (het maatschappelijk produkt) zal niet eerder ophouden voor de
arbeiders de hele koek hebben veroverdl voor ze heL volle beschikkj-ngsrecht
over het maatschappelijk produkt en over het produktieapparaat hebben. Dat
het knagen aan de meeruaarde geen aantasting van het kapitalisme is is een
die menen dat de arbeiders niet voor materiËIe
misvatting van idealisten,
moeten strijden. Stellinq I van rrDaad en
het
socialisme
voor
doch
zaken,
rr.
.. dat de strijd der arbeiders niet zonder ontGedachte'r Iuidt echter;
r.:.rikkeling is. lJat in de aanvang een B.,g399a aan de meeruiaarde is, r'lordt tenslotte bij verbreding en verdieping van de slrijd een uJorstel-inq om het maat-
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Geruime tijd qeleden hebben uJij in rrDaad en Gedachterral eens de aandacht gevraagd voor de ontuikkeJ-ing van de p.C.I.., de bolsjerrristische parUJe lrebben toen l-aten zien hoe deze partij sedert het begin
t jj van Italië.
van haar legaIe periode na de tueede uereldoorfog er stel-seJ-matig op uit
is geu./eest om ieder zelfstandig optreden van de onderdrukte klassen in dat
land te verhinderen ofl stuk te faten Iopen. |..rJe hebben er ook op geuJezen,
dat ziit met haar opvattingen over een planmatig kapitalisme, hoe langer
hoe aantrekkelijker uJerd voor diegenen die verantuoordelijkheid dragen voor
de modernste sectoren der Italiaanse economie.
0nze l-ezers zul-1en zich rL.ref iicht herinneren, dat een nan al-s Agne1li,
de directeur van de FIAT-bedrijven in Turijn, een deelneming van de P.C.I.
aan de Italiaanse reqering, all-erm j-nst al-s een ramp, doch integendeel- al-s
een zegen voor het Ital-iaanse kapital-isme zou zien. Ilisschien herinneDen
zij zicl, ook, dat de FIAT-directeur met zijn opvattingen allerminst al1een
staat en dat er heeL at ondernemers en economen in IlaliË! zijn, die besef fen dat bij een regeringsveranttuoordelijkheid van de P.C.I. mogelijk eindelijk
eens een eind zaI komen aan de tuilde stakingen en de arbeidsonrust, die alvele jaren achtereen de produktie in Italië ernslig bemoeilijken en dat
uat men het ondernemersklimaat pleeqt te noemen grondiq bederven.
Zij die al-dus redeneren schijnen nuchtere f ieden te zijn, die zich door
u-r

- 10 de mythe van de Ital-iaanse C.P. of door de mythe van het bolsjeu.tisme qeen
ogenbJ-ik zand in de oqen l-aten strooien. De na-oorlogse geschiedenis van
ItaIië liqt hun nog vers in het geheugen. Zi: ueten nog heel qoed, hoeveelkeren de Italiaanse C.p. voor rrrust en orde'* in het krijt is getreden. Zi:
geven zich er terdege rekenschap van, dat enkeL en al-leen de Italiaanse
C. p . de arbeiderskl-asse misschien nog in het gareel kan houden. Zi: r.ueten
ook, dat het voorstel van één der ltal-iaanse bolsjeuistische leiders, Ciorgià Amendola, on maar eens de konsekuenties uit de ontuikkeling te trekken
en de naam van de P. U. I . te vervangen door een Éndere naam, allesbehalve
een sluu trucje is, maar een loEische stap. fen dergelijke naamsverandering
zal , verre van he'u karakter der bolsjerr-ristische partij te veranderen, integendeel juist de naam in overeenstemming trrengen met een karakter dat de
Ital-iaanse C.P. a1 geruime tijd heeft, ja in fleite altijd aI bezat.
lLlie mocht menen dat het hier om dingen gaat, die af Ieen maar in Italië voorkomen, vergist zlch grondig. Nergens ter r.uereld zijn de bolsjeulstische partijen radikal-e of revol-utionaire organj-saties, uraarvan de heersende
kl-asse veel- te vrezen heef t. In patricttisme doen zi: bijna neDgens onder
voor het patriott j-sme van de bourgeoisie. Aan zelf standige kl-assenstrijd
van de ar[:eiders hebben zii a1 evEn hard een broertje dood a1s r.ue]-ke patroon dan ook en uat zij op economisch gebied voorstaan gaat nergens uit boven een hervorming van het kapitalistische produktieproces, di-e bij geen enkele reijel denkende kapiialist op ook rnaar enige eerstand stuit.
Irij kunnen binnen het bestek van dit aan Iialië en de Italiaanse C.p.
brengen" lvlaar
qeuJijd opstel niet uitvoerrg de beuijzen voor deze stelling
uijzen ue er oPr da+- in het
om haar niettemin toch enigszins te ilfuslreren
jaar 1923 de uooEzitter van de Duitse partij, de KpD, een zekere Heinrich
Branciler, nadrukkeJ-ijk te kennen 9af, dat het bolsjeuli-sme de gronduet van
lJeimar respecteerde, eerbied voor het legale gezag had, kortom helemaaf
niet bestond uit een ste.l- uilCe revolutionaire knapen, uraarvoor zij r,.rerd
versleten. Dat lijkl, naar iedereen za)- beseffen, a.l- bijzonder veel- op dat
uat in de huidige tijd door de l-eiders der Ilaliaanse C.p. verkondigd uordt.
Is er ooit, 7-a vraqen uij, in het verleden een bols jer,-ri-stische partlj 9eueest, die niet van harte bereid Lr.las innig sarnen te r.uerken met de kl-assevijanden van het proletariaat? De Duitse partij uerkte.zé1fs bij de Berlijnse
verkeersstaking van 1932 nel, de HitIer-f ascisten samen. Ill aar ook uat dal
betreft kan de Italiaanse partij er zich op beroepen, dat de Dui-tsers beslist niet met de tuijflelachtige eer al-Leen kunnen gaan strijken. In'1936 hebben de Italiaanse bolsjeuJieken aan de fascisten van ussol-ini een samen[derking voorgesteld op basis van. . , . het rrdoor lYlussol-ini verraden flascistische program van 1922tt. Dat is bepaald nog heeL Íets anders dan de Duitsers hebben gepresteerd. En u.tat het algelasten van sLakinqen betreft, ook
daarin staat de Itaiiaanse C.P. bepaald niet al-l-een, ant in juni 1936' op
het moment clat een qrote golf van bedrijfsbezettinqen door Frankrijk spoel-de,
riep de Ieider van de Franse C.P", Ii aurice Thorez, de arbeiders tot erkhervatting op met de beroemde uoorden, dat men "een staking moest ureten te
beijindigenrr "
Deze luttele voorbeelden zijn, naar ue hopen vol-doende om de lezet te
doen besef f en, dat 'rrat PaLmiro Togliatti trde Italiaanse uJeg naar het communismerr heeft genoemd, in het geheel niet zo'n specifiek Ital-iaanse rrreg is,
bovendien natuurlijk een uegr die in het geheel niet naar het communisme
voert, maar regelrecht naar de burqerlijke maatschapcij. Naar een óndere burqerlijke maatschappij uellicht dan thans in een aantaf landen bestaatr maar
u-r
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niettemin een samen.l-eving uJaaIVan de modern-kapitalistische trekken zo duidelijk zijn al-s het maar kan.
0màat vér zien,je ondernemers al-s de FI AT-Cirecteur dat dóór hebben, oilde
dat ontelbaar veel- burgers in Italië zo langzamerhand uel beseffen, dat hoe
traditionele partijen van het burgerdom bankroet zijn, omdat hoe langer
meel j-ntell-Bctuelen en klelnburgers sympa+'hie koesteren vool de poJ-itieke
koers van Berl-inquer en Amendola, daarom nadert in ItaIië met rasse schreden het uur van de rrraarhej-d. En afs uJij hel uur van de uaarheid zeggen, dan
bedoelen uij daarmee eEn tureelediq iets'
In de afl-ereerste plaats zal aan de Italiaanse arbeiders - voor zover
dat althans nog niet heb geval- is - duidelijk uorden dal- de Itafiaanse C.p.
bepaald niet hín belanqen verdedigt '
In de tueede plaats za.I het aan het burqerdom van Italië duidelijk
die to-u dusver in het algemeen bestond in het
uJorden, dat een potitiek,
rtanti-cofir-runistische
sentimentenrrgedoemd is volledig schipspeculàren op
partji die met opheifing van de Iooneen
van
opzichte
breul< te leicJen ten
' aan de gemeenschap, toLaal en
proclukiiemiddelen
cler
arbeid of het brengen
dan ook totaal niets hee t te maken.
In een vorig opstel hebben uJe er al- eens de aandacht op gevestiqd,
dat de I taliaanse C. P . r,lel-isuraar nog niet (mee) regeert, maar dat de polikan
tieke situatie in het land aldus is, dat er ook niet meer tegen haar
gevolg
als
de
schermen,
zi)
achter
heef'b
a1
uorden geregeerd. Geruj-rne tijd
pap.
van haar toegenomen invloed, bij alle besl-issingen een vinger in de
thans
C.P.
Italiaanse
die
de
praktische
invl-oed
de
Dit laatste fleit:
geen
helemaaf
bolsjeuJieken
de
Italiaanse
dat
toe,
reeds heeft, leidt er
het
van
de
behoeften
zeggen
Luil
tijd,
dat
de
dat
haast hebben. Ze r,.;éten,
r"Llie haast hebben, dat zijn
uerkt.
voordeel
hun
in
Italiaanse bedrijfsleven,
de I taliaanse ondernemers en de I taliaanse politici . tr uordt , naarmate het
uur van de uaarheid nadert, hoe lanqer hoe meer over de regeringsdeelnejeuieming geschreven en gepraat. Het zijn niet in de eerste pJ-aats de bol-s qeconDe
christen-democraten,
de
énderen.
zijn
hei
praten,
ken die Er over
flronteerd rnet cle ruïnes van hun jarenlang gevoerde politiek, beseffen dat
het zo niet langer gaat en dat er iets moet gebeuren. Niet al-l-e christendemocraten natuurlijk, maar uét díegenen in de chri-sten-democratische partij, die nog niet helemaal veESUflt ziin of door de slepende ouderdomsverschijnseJen van deze richting aangetast.
Een vertegenLroorcJiger van de laatst,e scort is de nu 46-jarige Ciriaco
De lvlita, die in de christendemocratische regering van ariano Rumor de jon!ste minister LJas met de portef euill-e voor de industrie. Tussen de t'aken
van dót departement en zijn voor de christen-democratie bepaaldrrketterserl
opvattingen, bestaat, zo vermoeden Llij, urel enig verband. Hoe het zii, hij is
in de kringen der christen-democraten de eerste geueest, die zich openlijk
voor een samenuerking met de bolsjeuieken van I taliË heelt uitgesproken.
Uoor een gezaghebbend, in de Engelse taal verschijnend ondernemeEsb1ad, uJe bedoelen rrVisiontr ("Uisiet') is een en ander aanleidi;1g geuJorden om zouel- met De ilita, a1s met de C.P.-leider Giorgio Amendol-a een gesprek te voeren. Beide gesprekken uerden in november 1974 inrrUisionrr gepubliceerd. Ze zijn buitengeuJoon interessant en dat is eigenlijk aflerminst
veruonderJ-ijk, uant ondernemers-tijdschriften pJ.egen ín het algemeen niet
tot de fektuur van de arbeidersklasse te behoren. Engelstaliqe ondernemersbladen zal e.l- geen enkele arbeider in Ital-iij ooil lezen. Dat ueten natuurlijk zor.lel Amendola al-s De i!'lita. Dat betekent, dat zij in de beu.ruste gespreklYl

rr.r

- tz ken u'tat openhartiger konden zijn dan doorqaans het geval is. Die openhartigheid voert regelrecht naar een bevestiging van a1 datgene uat uij hierboven
aan de hand van een ontu.iikkelrng der Italiaanse partij, een analyse van haar
karakter en van de Italiaanse situatie aI hebben opgemerkt.
0fschoon de chr:isten-demccratie in Italië nog altijd - afs het om de
C.p. gaat - het spook van het communisme oproept, zegL De ita in het beuuste intervieu ronduit, dat in de meesl kritieke situaties, die het Ita1j-aanse kapital-isme na de oorl-oq heeflt doorgemaakt, de partij van Amendola
en Berlinquer al-s de redder is opgetreden.
De Hita maakt ook in zoveel uoorden duidelijk, dat hetgeen er met een
regeringsdeelneming van de C. P. becoqd uordt, niets anders is dan een rrintegratie van de officiële arbeidersbeueging in het heersende systeemrr. De
mogelijkheid, dat daarbij - zoals sommiqen in Italië vrezen - het heersende
systeem door de [.p. aan de kant zaI uorden geschcven, bestaat volEens De
Hita niet. rrDe C.p.rr t za zegL hjj tegen zijn intervierrrer, rruJeet heel goed
dat een diepe crisis tot de ondergang van ons hele politieke systeem zou
voeren en de C . p. heef t daarvan niets te innen.rt
Betekent dit, dat De lvlita de doel-einden van de C.P . onderschat? Sommigen in Italië zull-en het ongetuilf el d ue1 beueren. aar in Dttze ogen vormen
de zojuist geciteerde uoorden van de rrlinkserr christendemocraat, het beuijs
dat hij beter het uerkelijke karakter van de C.P. begrijpt, dan vel-e van zijn
burgerlijke landgenoten van de rrrechtervl-eugelrr. 0p een vraag van de verslaggever van rrVision'r of er tussen de ll .P. en de christen-democratie dan
geen principië1e noeilijkheden rezen, ant,,.roordde De ita, dat er r.,.ré1 verschillen !Jaren inzake bepaafde details van de politiek, maar dat er over de
beginseLen volledige overeenstemming heerste, Beiden vinden uij, dat het er
voor Ital-ië in de allereerste pJ-aats op aan komt, dat er sprake za7 zijn
van economische groei. Uan het kapitafisrne, uoegen uilj er aan toe, uant uat
anders kan niet bedoeld zijn, aIs men het bestaande pclitieke systeem rrlil
lYl
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handhaven.

0verigens gaf ook De ita toe, dat onder deel-neminq van de C. P. aan
de regering, niet direct moest uorden verstaan, dat de C. p. ministers zou
leveren. Dat zou volgens hem niet alleen op sterke teqenstand in ziin eigen
stuiten, het zat-J ook l-eiden tot een splitsinq van de
chrÍsten-democratie
a- ^
L.p. zeLÍ.
ue tvlita zaq veeleer een ontr,.iikkelinq in fasen, !Jaarbij de eerstvolgende dan hierdcor zou rrorden gekenmerkt, dat de C.P. de (of f iciöl-e) oppositie die zij - ondanks haar beïnvloeding der besLissingen - no9 altijd
teruill-e van haar achterban voert, zou staken en een christendemocratisch
kabinet 1oya1e steun zcu verl-enen. "Een kabinet van christendemocratische
én CP-mÍnisters i-s niet aan de orde'r, zeí De ita. Dat uerd ulelisuaar door
Amendola niet legengesproken, rnaaE hlj van zijn kant Luierp in het intervieut
dat hem u.rerd algenomen, de gecachr-e toch niet zouet van zich af. Hij vond
dat echter ni-et zotn belanqrijk punt. [L.iaarom het hem duide]-ijk te doen uas,
dat r.las dit, dat de C.P. van een partij die op allerlei punten achter de
schermen meebesllste , zou 'oorden tot een van de partijen die besliste.
lLlat niet ler sprake kuam j-n het gesprek met De lÍita, maar r,-rel- eventjes uerd aangestipt, is het merkiraardlqe fleit, dat niet sl-echts een reacCattol-ica zich teEen een qemengd kabinet van kationair blad als Iivi]tà
tholieken en boisjeuieken heef t rrerzetr maar ó6k tIAT-baas Gíovanni Agnel1i. Is dat nÍet in strijd rnet hetqeen r,rlj hierboven over diens positie hebben beueerd, Naar onze mening niet. Zien uiij het goed, dan kijkt Agnelli nog
scherper dan urij a1 van hem veronderstel-den. Een gemengd kabinet zou nauuJelYl
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Iijks die radikale maatschappelijke verandering tot sLand kunnen brengen,
die het I taliaanse grootkapitaal van dringend bel-ang acht. trlij hebben sterk
het, uermoeden, dat Agnelli en De ita op verschill-ende qolf lengten met el-kaar praten. De lviita uil- van de ook in zijn ogen volstrekt burgerlijke en
Itfatsoenlijkel CP de steun hebben !Jaarop een stabiele christendemocratische
reEering mogelijk is, zonder de voortdurende kabinetsuisselingen van de
jongste tijd. De flita zegL eigenlijk: met steun van de CP kan de christendemocratie gered orden.
Agnelli zal dat .Iaatste een zorg zijn" Hen gaat hetl a) om economische
struktuurveranderingen, ulaardoor aan Ital-ië een moderner produktie-apparaat kan r.lorden gegeven; b ) om het beËindigen van de zelf standige acties
van het Ital-iaanse proletariaat. AgneItÍ schijnt te beselfen, dat de C.p.
al-leen dat ue1 eens beter zou kunnen dan de f,"P. met de chrislendemocraten
en zelf s meL een christendemocraat al-s De ita aan het been.
0verigens is dat een aspect uaarom - uiteraard - zouel- De tÏita als
Amendol-a heendraaidsn. Voor beide partijen - mÍsschien heeflt Aqnelli da-u mede in zijn achterhoofcJ - zj-tten er aan een gemengd kabinet grote nadelen
vanuJege het eÍ'f,ect op de achterban. Daarom deed Amendola in hel intervieul
maar net aLsof de economische struktuurueranderingen die I talië nodig heeft
ook dnor een christendemocratische regering tot stand kunnen uorden gebracht riie enkef maar de parlementaire medeuerkíng van de CP heeft. fn om
een soortgelijke reden - het nadelige effect op de achterban - praat De tlita vooral over politieke const::ucties en uei-nig oveD economische verandelYl
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In uezen is de situatie a.l-s volqt: de economische veranderingen die
de sit,uatie voor het Italiaanse kapitalÍsme zouden verbeteren, kunnen aan
de massa alleen maar uorden verkocht, indien ze als iets anders u.rorden gepresenteerd dan ze zijn. ILJorden ze cj oor de C.p. dcorgevoerd, dan kunnen
verbeterj-ngen vcorzien uorden van een anLi-kapítalisdie kapitalistische
tisch etikel. Bij een gemenqd kabinet is dat niet moqelijk. De IYlita is mogelijk niet zo bang, de meerderhej-d van de clrristendemocratische partij is al-s
etiketten. Dót is het hel-e probleem. Daar
de dood van anti-kapitalistische
ligt de reden, dat de C . p . niet zorn haast heef t. ILJant te nauuJe samenurerking - dat uil zeggen j-ntrede in ci e regering - zou.het etiket uel- eens kunnen doen verbLeken en dan zou men het niet meer kunnen gebruiken als men
het l-ater toch nog nodi-q zou hebben. lvl isschien verklaart dat ook u-raarom de
door Amendol-a voorgestelde naamsverandering nog alti.jd niet is doorgevoerd.
lLJillen de Ital-iaansB bols jeuieken een gemengd kabinet, dan kunnen ze beter
de naam uan hun partij ué1 veranderen. De tegenstand in de rechtervleugel
van De wl ita's partij zou er door verminderen. liiillen de Ital-iaanse bols jerrrieken liever, teruil.l-e van een toekomstige misleiding die naam handhaven,
dan zou dat evenzeer te begrijpen zijn. Het voorsteL tot naamsverandering,
een aantal- .i aren geJ-eden a.l gedaan, lijkt Loqisch af s men let op het f eitelijk karakter der ïtafiaanse C.P., uat ondoordacht a-Is men l-eL op Italië's
toekomst. tLJant de rust aan het loonf ront, IJaar het Italiaanse kapitaal op
uit i-s, kan misschien toch het beste bereikt u-rorden via een zogenaamd rrcommunistischrr beul ind. isschien is het gepraat over samenuerking tussen C.p.
en Democtazia Christiana a.Il-een maar een doorqangsfase. llant de tijd uerkt
geenszins in het voordeel- van de christendemocraten. Een aantal jaren geleden, zo omtrent de tijd dat Amendola met zi)n idee van een naamsverandering
op de proppen kt.lam, zouden de christendemocraten door toe te happen en de
samentr.r erkinq te stimul-eren, datgene rnisschien hebben kunnen bereiken uat
11

- 14 zr,.reef t. 0f het nu nog kan is tutijf elachtiq.
ÍIaar het is natuurlijk al-i-emaaf geen kuestie van verzuÍmde kansen, maar
van een zich doorzettende ontuikkeling, die al de beschreven aspecten vertoont. Al-l-e politieke partijen in Italië vertegenuroordigen het kapital-isme
van gisteren. Dat qeldt voor de chrÍsten-democratie, dal geldt voor de zogenaamde partijen van 'r.l-inksrr. ALIemaal, met één uitzondering; de Ital-iaanse C.P. vertegenrrJoordigt het kapital-isme van rnorgen. Als het uur van de
uaarheid slaat, za7 dat onomstotelijk blijken. aar men ag eD nu al uel- op
rekenen, daL eE juist in datrruur van de uaarheid'r mé6r leuqens over het
maatschappelijk qebeuren in I'balië verteLd zulLen ilorden dan ooit te voren.
Daar staat echter tegenouer, dat één uaarheid onomstotelijk overeind zal
blijven c de arbeiders van Italië zul-l-en in voortdurend conf l-ict bliiven met
het, kapitaal. Daar kan de C.P. samen met de christendemocratÍe niets aan
veranderen en daar kan de C.p. all-een nieLs aan veranderen. En uanneer er
een beleidzaL r-uorden gevoerd uaardoor het Italiaanse kapitalisme r.lordt qemoderniseerd, dan zal de tegenstelling tussen arbeicj en kapitaal niet minder, maar juist ko.Iossal-er uiorden dan ooit tevoren. Liat dat betrelt zal
ook de sluue Giovanni Agnelli op zijn neus kijken, niet minder dan De lYiita
ofl Amendola.

De wlita voor ogen

lYl

OVIR

TV]ENINGSVTRSCHILLTN

HEBBEN

ITt

VOOR

GTUOLGiN

DE

DE

THEORIT
P R A K T ]J

K

en ze om uelke
uaartoe dergeopletten,
moet
maar
eens
te
verkl-einen,
dan
ook
zoekt
reden
gepraat
de praktijk van
uordt
over
er
zodra
l-eiden,
meninqsverschillen
lijke
de klassenstrijd. Zodra je het dàér over hebt kun je ni.ets meer verdoeze.Len.
Dan moet je geuroon je kaarten oP tafel- leggen en dan blijkt uel- u-tat voor een
standpunt of je inneemt: of je van meninq bent, dat de arbeiders afleen
zd.f te besl-issen hebben hoe of ze il1en strijden en óf ze urillen strijden,
dan ueI of er een voorhoede moet zijn, die ze de ureq ulijst.rr
Dat hebben uJij dezer dagen iemand horen zeqqen in een discussie, die op
het eerste qezicht al1een maar liep over de vraag of de Joegoslavische samenl-eving elementen bevatte, die een oniulkkeling in sociafistische richting moqelijk maakten, alsmede over de vraag of er nu in Joegoslavié uLel of
niet zoiets a1s rrarbeiderszel-fbestuurrr bestond.
Dat mondde natuurlijk al-l-ereerst uit in de vraag of een op Ioonarbeid
berustende samenlevinq, in uel-ke de arbej-ders meeruraarde produceren en hun
arbeidskracht verkopen, nu social-istisch heten kon of niet. Vervolgens uJas
het onvermijdelijk, dat de vraag gesteld uerd, uat de bij dekreet van boven
ag gevestigde rtarbeidersradentr toch ueL te maken hadden met spontaan door
arbei-ders van onder op gevormde raden, die zich a-Is revol-utionaire organen
presenteerden.
De kameraad die de d j-scussie had ingeleid, nam daarover qeen a.l- te duidelijk standpunt in, Hij r.uil-de ue1 toegeven, dat ci e l-oonarbeid het kapitaal
voorop stelt, zoals omgekeerd het kapitaal de loonarbeid tot voorr.laarde
heeft. Hij rr.rilde ook u.ref loegeven, dat bij de uet ingestelde rrarbeidersradenil
"tLJie gering denkt over theoret.ische meningsverschillen
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- 15 natuurlijk heel uat anders uJaren dan arbeidersraden van onder op. [ïaar, zo
betoogde hij, de rLlettelijke arbeidersraden hebben de Joegoslavische arbeider
de belangstelling voor arbeiderszelflbestuur bijgebracht en Cat heeft gevolgen die niet te overzien zijn en mij aanl-eiding geven tot een rr.rat optimistischer beeld dan de discussianten hier.
Bij die discussianten bevond zich een arbeici er, die uit ei-gen ervaring
de situatie in Joegoslavië op zijn duimpje kende. Hij uees er oP, dat er in
Joegoslavië grote inkomensverschilfen zijn en hij beschreefl een reeks van
sÍtuaties, uiaarvan nu moeilijk kan uorden berL-r eerd, dat ze niet kapitalistisch zouden zijn.
De inl-eÍder verklaarde, dat naar zÍjn overtuiginq de situatie in Joegosl-aviij noch social-istisch, noch kapital-istisch kon uorden genoemd. Er uras,
dat erkende hij qrif , een bureaukratie. aar hij uilde bepaald niet erkennen
dat dÍe bureaukratie eenttnieuu.le kl-asserf zou zijn of voor eentrnÍeuue klasserr de r!eg zou banen. De inflal-Íe, het stuklopen van de planning, de kolossale l-oonverschillen, de ontevredenheid cver bepaalde maatregelen der rode
directeuren, het feit dat de arbeiders niets over de besteding van de bedrijfsuinst had Le zeqgen, hij erkende die feiten alfemaa.l- en hij had err zo
zei hij, flink uat kritiek op. [ïaar dat het alfemaa] draaide on het fleit,
détL er uJÍnst rL-rerd gemaakt, dat uilde er bij hem niet in en hij trlilde er evenmin aan, dat a-l-1e door hem erkende maatschappeliike veischijnselen het onvermijdelijke gevo19 van de .l-oonarbeid ureren.
Naar zijn meninq draaide het helemaal niet om foonarbej-d en uinstvorming,
maar om de vraaq uJaaEaan of aan uiie de geproduceerde uinsten toeviel-en.0ok
in een socialj-stlsche maatschappij zaI toch gel-d n,oeten u-rorden besteed voor
algemene voorzíeninqen?, zo riep hij uit.
De debaters probeerden hern uj-t te leqgen, dat geld een produkt is van
de ularenmaatschappij en derhalve in het social-isme niet bestaat. [Ylaar ze
vonden bij de infeider niet erq veel begrip en hij antuoordde tel-kens maar
met de opmerking, dat hij en de discussianten t,och eigenlijk niet zo ver van
elkaar af sionden, lYlaar toen hij kuam te spreken over de noodzaak het beuustzijn van de arbeiders te ontrr-rikkel-en om hen van de betekenis van rrarbeiderszeffbestuurrr te doordrÍngen, om hen in social-istische richting "op te
voedenil, toen duurde het niet zo lang meer of de verschillen die hij maar
voortdurend ontkend had, ku-r amen l-evensgroot voor de dag "
lLiant dezel-f de inleider bleek, toen er over dingen dichter bij huis uerd
gepraat, opeens een uJarm voorstander van het hervormen uan d e vakbeueging
in een "uerkeJ-ijkrt strijdinstrument van de arbeiders. en ulas op dat punt gekomen, nadat een der aanwezigen de vraag had gesteld of de inleider de belangstelling van de vakberr.reging vooE het zogenaamderrarbeiderszel-fbestuurrl
in JoegoslaviÍj niet een uiterst veeg teken vond. Hij niet ! Al-thans, niet op
de manier, ur aarop de vraagstel-ler het bedoel-d had.
Iemand zei: de ill-usie die jij over de vakber.ueging koestert zijn in feite naurrrelijks interessant. [Liaar het om gaat is, uat de arbeiders over de
vakbeueging denken" fn daarover moet je bij uilde stakers je oor maar eens
te l-ui-steren leggen.
fen andere discussianL zei: onlangs hebben de zogenaamderrvernieuulersrr
van de vakbeueqing een aantal- urilde st,akers geuJoon in hun hemd laten staan
omdat ze voor de keuze u-rerden qeplaatst tussen de rol van vakbondsoppositie of spreekbuis van de arbeiders te zljn. Ze kozen het eerste en dat is
veelzegqend. Hij doelde met die opmerking op iets, r,.lat zich in België afspeelde tijdens de staking in de gJ-asindustrie al-daar. Het uras een sprekend
lYl
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- 16 voorbeeld, uJat de inleider bekand had kunnen z\jn, aar hij verklaarde eD
totaal niets van te petenr Ef, bleef in díe houdinq volharden, ook nadat
hem man en paard uJaren genoemd.
Toen kuiam een der aanuezigen rnet de opmerking op de proppen, ulaarvan
tlij in de aanvang van dit verslagje melding hebben gemaakt. Hij verzocht de
inleider nu een precies te vertel-1en, hoe of zijo positie ten opzichte
van de ze 1f standige arbeidersstrijd dan ue1 rrJàs o Toen bl-eek af heel gauuJ,
dat hij onder zelfstandige arbeidersstrijd iets totaal anders verstond dan
een groot deel van de aanuezigen.
Dat komt , zeí dezel-f de kritikus, allemaal- uit hetzelf de voort. lLJie niet
besef t uat l-oonarbei-d is, besef t nieL uat arbei-dersstrijd is.
lvl
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u,aren. Helaas zijn er nog enkele lezers, die menen, dat ze kunnen volstaan
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