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een vraaggesprek met een verslaggever van tt grote Brítse zondagsblad "Swtãay Tímestlheeft Lech Ï"Ialesa het verbod van de vakbeweging nsoiídariteitt door het Poolse miLitaíre regiem "een grote polítíeke fout" genoend. i'Iaar onze meníng heeft Î,'talesa met deze r¿oorden de spijker op de kop
geslagen, Zoals wij het zien gaat het bij dit r¡erbod om een zelfde soort
fout als tot tthreemaaL toe in Groot-Bríttanníä .loor een konservatíef lcabÍnet gemaakt ís, een fout die voortspruit uit een vol.strekt onjuiste beoordeLing van de funktie van de vakbewegíng ín de moderne inaatschappij.
Toegegevenr deze funktie, die îSol"ÍdarÍteíte sinds de ondertekening
van de akkoorden van Gdansk eínd augustus 1980 heeft trachten uít te oefenen, oefende zfj niet op een voor de PooLse heersende klasse en voor het
bewínd bevredigende wíjze uit" Inlalesa sprak r,reLiswaar nog voor de inkt van
de handtekeningen onder de 2t punten was gedroogcl at onomwond.en uit dat de
stakingen in Polen nu maar afgeLopen moesten zijn, de arbeiders, hoezeer
ze rSolídaríteitr en tr'tralesa zeLf ook mochten toejuíchen, dachten er anders
over. i{et alle inspanníngen om de van onderop uitbrekende stakingen uit de
wereLd te heLpen boekten llalesa en de nieuwe organisatie vervoLgens aL weínr.g meer succes. Integendeel. idaarmate de samenwerkíng tussen esoLidariteitt en de regeríng nauwer werd, namen de autonome, "wilde'o stalcingen van
de Poolse werkers in aantal toe. De arbeiders stoorden zich niet aan cle
van boven af gegeven orders van tSolidariteíto, waarmee hun onnníddetlijke
werkhervattíng werd bevolen. Ze gingen hun eígen weg, eveff^rel zonder zich
er nog van bewust te zijn, dat er tussen hun praktijk en de oraktijk van
de jonge vakorganísatie een langzaam brerler worãende lloof begãn te ßapen"
lliet het succes, maar het gebrek aan succes van tsoLídariteitr heeft
generaal. JaruzeLski ertoe gebracht op l3 december lgSl de nilitaire noodtoestand af te kondígen. Er bestonden daarvoor voor he¡r en zijn naaste nedewerkers tv¡ee drnringende redenen. Ten eerste diende er een àin¿ te komen
aan de stakíngsbewegingen, die - naar een r¡oord van vice-premíer Rakor¡ski de ekonomie van ft land tot aan de rand van de afgrond hadden gevoerd. In-

In

-2díen tsolidariteit,o dat einde niet kon bewerkst,elligen, dan bleef er niets
anders over dan de arbeidende bevolking van Polen onder niLicair gezag te
plaatsen. Ten tweede zagen Poolse heersers zich gekonfronteerd met een toe*
nemende invloed van politieke, in cle kring van het I(OR i.evende iclealen binnen de níeur¿e vakbeweging. Die groei zou van te verwaarlozen betekenis gebLeven zíjnu in<lien de vakber.¡eging rSolid;.rriteite er '.¿él- in rvas geslaagcl
on de PooLse arbeiders ín toom en onder de duin te houdene meL andere \¡toorden indíen zij haar Êypische vakbondsfunktie naar behoren had kunnen vervullen. lrlu zij in daL opzieht had gefaald ondergíng zíj langzaan: een verandering van karalcter, ireL dien verstande dat zíj die er van ¡lroornden tSoLidariteitt als een politielr instrument te kunnen hant,eren hun posities daarbinr¡en meer en meer versterkten"
In de maand november van het .jaar l98l voerden de Poolse regering en
vertegeff^roordigers van trat wij de rvakbonclsvleugele van tsolidariteitt zouden willen noemen, besprekingen over de t.e volgen \reg en de onclerlinge samenwerking. Die besprekingen resulteerden op lB november in een akkoord.
Omtrent de daaraan voorafgaande onderhanclelingen r¿erd verklaard, dat ze in
een konstruktíeve sfeer qraren gevoerd. i¡laar onze overtuiging zou het vervolgens zó gelopen zijn als men op grond van dat akkoord verwachLen mocht,
ware tt niet dat de ontr¿íkkelingen binnen rSolídariteitl heË voor de regering hoe langer hoe onduidelíjker maakten, r.rat of zij nu eigenlijk aan die
partner had.
Aan een vakbeweging die de arbeiders niet in de hand kan houden heeft
geen enkele regering wat, ook de Poolse niet. Daar kwam bij rlat het breder
rEorden van de kloof tussen de leden en cle leiding binnen tsoLidaríreite natuurlijk de neiging deed onËstaan heË oor vrat meer aan de arbeiders te lenen en wat mínder aan de autoriteiten. De gang van zalcen in Polen leek rvat
dat betreft als Ëwee droppels water op bijvoorbeeld de gang van zaken in
Groot-Brit,tanníä, hraar 1È overkoepel.end vakverbond TIïC en aangesLoten bonden een eindweegs met de regering kunnen meegaan, maar ¡¡edwongen zijn terug te .krabbelen zodra er voor hen gezichtsverlies dreigt" Bn niet zodra
wordt er teruggekrabbeld of tradikaler vakbondsbestuurders treden rneer dan
aanvankelijk op de voorgrond" Ook bij 1Solídariteit' kon men een dergelijke ontwikkeling Ì^¡aarnemen. De sLinger begon zich - ruederom heel langzaam
nog - te bewegen in de richting van die vákbondsleiders die tot voor kort
hun voornaamste aktíviteiten ontpLooiden in het I(OR, dat zich eind septem-

ber 'Bl zelf had opgeheven
De op l3 december rBI afgekondigde, uit de zojuist beschreven tendensen te verklaren, staat van oorlog - in véél. mindere mate tegen de vakbewegingsvl.eugel dan tegen de polítieke vLeugel van rsolidarit,eit' gerichr leidde ertoe, dat de kLoof tussen cle arbeitlers en lsolidariteitr zich aan
de waarneming onttrok. Door lsolidpriteitr tot martelaar te maken wercl de
vakbondsmythe die van het begin af aan de voorwaarde had gevormd waaronder
de níeuwe vakberoegíng zich kon ontplooíen, opeens r¿eer nieuw Leven ingeblazen. Toen aktiviteíten van de arbeiders door mi1ítair optreden onmogelijk
r¿erden gemaakt, bLeef het meteen verborgen dat die aktíviteiten ín een ge-'
heel ander vlak lagen dan de aktiviteiËen van rsoLidariteit?. I,laLesa, die
ruim dertien maanden Lang tegen de bewegingen van de Poolse arbeiders was
opgetreden, werd na de l3e december r8l opeens hTeer hun held nadat hij
dat rheldendomt al aardig bezig was kwijt te raken.
I¡Iat Ï¡lalesa bedoeld kan hebben met zijn opmerking" dat het verbieden
vân tSolidariteitt een tgrote politíeke fãutt is geweest en met zijn hier-

-3aan toegevoegde opmerking, dat het aL even ffoutt úras door hem op 16 deeember j,1. ín Gdansk het spreken te beletten, is voLgens ons dit,- dat nu
hÍj néér nog dan voorheen reeds het geval" was tot dã 'hel¿e van de massa
is.geworden, beter dan voorheen ín staat is die massa te manipuLeren. Als
hij aan de Sunday Times verklaart,, dat nrde konflikten Èussen SoLídariteít
en de Poolse overheíd door onderhandelingen hadden kunnen worden opgeLostrr, dan betekent dat, dat hij .. in tegenstelling tot de Leíders van-de
I(OR-richting - tot die onderhandelingen bereíd is, dat hij het standpunt
huLdígt dat, indÍen tsolídaríteitf níet verboden was deze vakbewegíng,
well'icht na enige reorganisatie en aan!ãGíng, rvel clegelíjk haar funtttÍe
ín Polen naar behoren zou kunnen vervuLlen
HoeweL uíteraard in het algemeen een naam er níet zo veel toe doet
en de inhoud datgene is waarop het aankomt, schijnt lrlaLesa in de bijzondere omstandigheden r¿aarin Polen verkeert, een buítengewone betekenis te
hechten aan de naam tsolidariteitt,
maar over de inhoud van die organisatíe best te wiLlen praten of marchartderen. Dat spruít híeruit voorl, dat
in PoLen namen als díe van tsolídariteitt .n .ratt llalesa zelf tot een begríp geworden zijn, of Líever: tot een verkeerd begríp, dat velerlei mogelijkheden biedt om er juíst dat vakbewegingsbeLeid-mee re voeren, dat in
het jongste verleden niet, weL mogelijk bLeek. Dat is her hrat her verbod
van tsoLídariteÍt1 voorlopig tot een vrome wens heef t gemaakt. Iolat JaruzeLski c's. niet begrepen hebben is, dat een vakbervegíng om het kapitaal
goed Ëe kunnen díenen, zowel een zekere spelíng ats een zeker image hebben moet'. Het is net precies wat de Bríts; oud:premier Heath errenorin begreep tot hij door schade wijs werd en het is datgene hTat mevrouw Thatcher en haar mínisters nog aLtíjd niet verstaan. Uiieraard zaL d,e aan een
vakbewegíng toegestane spelíng in staat,skapitalistische Landen of gerínger zíjn dan ín het wetsen of weL een ander karakter hebben. De vakbeweging kan daar níet dezelfde gedaante hebben als de zogenaamd rvrijer vakbewegíng in het westen. Î'faar haar funktie ginds veréchílt niet vari haar

funktie hier.
Tussen 3l augustus l9B0 en december l98l hebben l,IaLesa en de vakber,regíng tsoLidariteitr tevergeefs getracht die funktie te vervull.en. Een ietwat ándere vakbeweging, maar nog attíjd tsolidariteitf geheten en nog altijd onder leiding van Lech ïtraleÀa zoi welt icht díe taãk wél kunnen vervulLen. Dat lijkt een merkr¿aardíge spekuLatie, maar het is niets anders
dan het in gedachten doortrekken van een ontwikkeLing díe Lech Ï,lalesa van
het begin af aan konsekwent heeft gevoLgd" 0nder zijn Leiding en gelet op
de onvermíjdetijke druk van de omstandígheden zou 'solidarlteitî in¿ien
het nog bestond, vanzeLf díe ándere vakbeweging worden, In r¿eLke mate l,lalesa zích daar van bewust is weten we niet, maãr dat is niet belangrijk.

Van díverse lezers hebben wíj reeds een bijdrage ontvangen voor het jaar
1983. Er zíjn echter ook heel wat Lezers, ãíe ieeds Lange tijd niets hebben betaald. Zij worden dringend verzocht een bijdrage over le maken. Ur,¡
dagbLad kunt u toch ook níet voor niets lezen z ¡etaãt dan ook ons.
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Sinris eníge tijd verschijnt bij de Ðuitse uitgeveríj. l'ischer in Frankfort
een serie poekets onder de verzamelnaam van ;¿B'i.bLðotlzeek der uerbrande boekent'. Het gaat om herdruicken van r,rerken die rle eind januari 1933 in
Duitsland aan de macht gekomen Lrlazils onwelgevall-ig rdaren. $ommige ervan,
voor zovet in cle boekhandeL en ín biblíoihokut nog .roorradig, werden in
mei van genoemd jaar in het openbaar aan de vlammen prijsgegeven" Andere,
toch in de reeks opgenomen ¡¡eschriften, ondergíngen dat lot aLleen maar
niet doordat ze in bal-Lingschap r¡erden geschreven en gedrukt. Stuk voor
stuk hebben de titels van de serie dit meÈ etkaar gemeen, rlat ze de thans
in DuítsLand levende generatie tot voor kort vrijlvel onbekend r^raren.
Tot één van de eerste boeken <tíe in deze reeks opnieuw zijn uitgegeven behoort t'Der Kaíser gdng" rlie GeneräLe bLíeben'r i"De keizãr gin[,"ae
generaals bLeven") van Theodor PLíeuíer" De in 1955 in Zwitserland-ovárleden schrijver' heeft vooral bekendheid gekregen door zijn na de tr+eede werel-doorlog verschenen boeken fßtalíngrad'. (1948) , ttMoskourt (lg5z) en *BerLiint'(1954. Irloch op de betekenis, ãoch op de kwaliteit daarvan r.riLLen we
ook maar iets afdingen. l'{aar het onLangs herdrukte ¡.rerk houden we zor¿el
voor het belangrijkste aLs voor het beste dat Plievier geschreven heeft.
Dat het na zoveel- jaren thans weer verkrijgbaar is, bescäouwen r.re aLs een
goede zaak, mede omdat het op overtuigende wijze beschríjft hoe op een bettleidíng"

slissend historisch moment de zogenaamde
van de arbeídersmassats
volkomen ftfaald.e" en hoe die massa's zé1Í bij ñun optr.den die "leídin,g"
vér aehter zích l-ieten.
'tDer Kaíser gíng"."" verscheen oorspronlcelijk in 1932. 't Was - afgezien van een bundel eerder in diverse bladen gepubliceerde verhalen I ) Plieviers tr¿eede boek" In 1929 zag zíjn eersteting het lichte eerÌ tt?oman
uan de Duítse oorLogsoLootil d,ie t'Des Kaisers ktLöstt heette z) " zf n reputatie als schrijver r¡tas er in één klap mee gevestígd. Onderr,rerp ervan vormden de lotgeval-len van de Duitse marine gedurende de eerste werelclgorlog.
De auteur, díe daarbíj was íngelijfd in die jareu, baseerde zích én op z'n
eígen ervaringen én op historisch feítenmateiiaaL. Tn het boek komt een
realistische en indríngende schilderíng voor van de grote zeesLag bij .futLand op 3l ruei en I juni 1916, aLsmecle een meeslep"r,ãe beschrijving van de
beide matrozenopstanden; die van l917 en die van 1918, r¿eLke laatste het
onmÍddeLLijke voorspel zormde van de Duitse novemberrevolucie"
Plievíers tweede boek vormt min of meer een vervolg op et eerste aangezien daarín de novemberdagen worden gerelconstruee-rd" Er bestaat echter,
naast een bepaalde overeenkomst tussen beide boeken, tùaarover wij nog zul-

) îtztnöLf l{ann und ein lØpítän,, (1929) "
2) Van dit boek bestaat een t'trederLandse vertaling: t,ìs Keizeya
ttDey
I

koeLdes¡l. Van

Kaiser ging.. Ít verschenen deãtijds rvel en-

kele vertaalde fragmenten in het blad rûBevrijding"" maar een
kompLete Nederlandse vertaLíng heeft helaas niru,ner het lícht
gezíen.

-5len spreken, daartussen ook een niet gering verschíi.. "îs l(eiaers koelies"u
dat niet voor niets bij de verschijnin,g grote sensatie rvekte, was ín de aLLerbeste zin van het woord, een historische nommt" dat r¿iL zeggen een boek
waarin de handeLende personen géên Levenloze poppetjes zijn mear mensen
van vlees en bloed en r¡aarin de hÍstorische gebeurtenÍssen op uiterst verantwoorde r^ríjze en kennel.Íjk aan de hand van zorgvuLdig geraadpLeegde bronnen worrlen geschetst. t'Der l{aisen ging".. t' echtei, dat destíjdi door middetvan een ondertítel als een Duítse yomayr werd gepresenteerd, zouden r'¡íj bÍj
voorkeur níet als een roman r¡íLLen karakteriseren, doch veeLeer aLs gesehíedseVpíjuing"

In feíte wordt deze opvatting onderschreven door PLievier zeLf. In een
aan het, boek toegevoegd "Na.,)oordil, gedateerd maayt L932, verkl-aart hij:
t'Ik heb deze poging om gesehiedenis te schrijuen de üorm van de roman gegeven, orndat ik van mening ben, dat gebeurteníssen dÍe níet ontstaan door
het wisseLen van diplomatieke notats naar door de botsing van tegengestelde krachten, in een wetenschappelijke uiteenzettíng niet kunnen worden gevat. o. Een Levend totaalbeeld kan sLechts door een artistieke uitbeelding
worden verkregen. . .tt (kursiveringen van ons)
t¡líe 'tDer T"aiser ging".,rf als een romen beschouwt, Laat zich door de,
groot
met,
literair meesterschap gehanteerde uorrn mísLeiden. Het is deze
Ðown waardoor Plíevier de Duitse novemberdagen van 1928 laat herLeven met
aL1e hoop, geestdríft, successen, tegenslagen, stoutnoedige inítíatieven
en r¿eifelingen !úaarvan sprake is gerveest. Maar aldus doende houdt hij zích
strikt aan de hístorische, aan de werkeLijke gang van zaken. Waar hij, uítsLuitend terwilLe van de konpositÍe, daarvan zelfs maar een heeL kleín
beetje ís afgeweken, legt híj daarvan verantwoordíng af.
"Ik hebt', schrijft híj in zijn nanoord" ¡'in het eerste hoofdstuk drie
bijeenkonsten van de ríjksdag tot één enkeLe zítting samengevat en enkele
belangrijke zinnen uit redevoeríngen van afgevaardigden sLechts als interrupries opgenomeh. Bovendien heb ík ín het derde hoofdstuk de voor het gebeuren op de üloot karakterístíeke <lingen van de nacht van 29 op 30 oktober l9l8 allernaaL op het schi.p tGrote Keurvorstt gesítueerd. Verder zíjn
enkele zínnen, die men in de bronnen in de indírekte vorm aantreft in de
direkte vorm rreergegeven, zoncler dat ook maar ergens iets aan de zin ervan
gewijzigd werd. ALle beschreven gebeurtenissen en alle optredende personen
zÍjn waarheídsgetrouw uítgebeeld en het door hen gesprokene is woordel.ijk

Iùeergegevên.

o

.
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In rrts Keizers koelies" lcomen veeL nrínder hístorÍsehe personen voor
en voor zavet ze et in voorkomen wordt datgene wat zí3 zeggen minder vaak
ín de dírekte vorm gegoten 3). De enorme werking van "os l(eizers koeliesf'
berustte hi.erop, dat de beschreven figuren hande\en zoals ze gehandelct hebben en dat de wiLLekeurige officieren, matrozen en stokers zich uitdrukken
zoaLs enerzijds offícieren en anderzíjds matrozen en stokers sich rverke3)

o.a" de stoker ALuin l(öbis en de matroos le kLasse \rlaæ Reíehpíetseh, die r{regens hun betrokkenheíd bij de marine-opstand van I 917 op .5 september van dat
jaar op het schietterreín Wahn bij Keulen door een landstormpeLoton zijn gefusill.eerd. Aan hun nagedachtenís heeft Plievier - die kennelijk kennís heeft kunnen nemen van de processtukken - zijn boek opgedragen.
Een uítzondering vormen

-6Líjl< pLegen uit te drukken. overigens * en zíe daar één van de punten van
overeenkomst - komË hel noch in "rs I(eizers koelies'î, noeh in t'Dey. Ita'iser
ging.. " tt in de eerst.e plaats op de historische fÍguren aan. ttHoofdpersoon"
in beide boeken is de naamloze massa. Voor¡¡i in het tr,reede boek wordt zij
door PLievier beschreven op een wijze die ver uitsteekt boven dat LÌat hre
ooít bij een andere auteur hebben aangetroffen.
Zien wíj het goed, dan zijn er twee oorzaken r.¡aarcloor de beschrijving
van de massa ín ilDex Kaíser g'i.ng. ". " t' pakkender en overtuigender is dan in
"'s Keizers koelíes"" Ten eerste blijkt het beelCend vermogen van ?lievíer

sinds het verschijnen van zijn eerstelíng aanzíenLíjk te zijn toegenomen.
ttDer Kaíser g,ing..."'t en uils ï(eÍzers koelies" zijn - een tweede punt van
overeenkomsË - beide geschreven ín 'sat men een doewrtentaire stijl kan noemen" In het tr¿eede boek hanteert Plievier díe met veel grotere bekr,¡aamheid
en dus vanzelfsprekend. ook met veel groter gemak. In de tr,¡eecle plaats is
in rtrs l(eízers koeLies¡Ì de rnassa naar verhouding van slechts beperkte ornvang. Ze ís nimmer groter dan de totale sterkte van tt lagere narinepersoneel bedraagt. Tn ttDer Kaisev' ging""'1' claarentegen bestaat cle 'nassa uít vele duizenden tot tienduizenden arbeiders. l.Ien kan berveren dat deze massa
anders optreedt dan de rebellerende schepelingen doordat zij in een ietr,rat
latere fase van het omr,t¡entelíngsproces ten tonele verschíjnt. l4en kan ook
steLlen, dat zij tengevolge van haar'grote getalsterkte anders handelt en
dããrdoor het omwentelingsproces versnelt. Hoe het zíj, het kan niet worden
betrrrist, dat deze massa - zoweL door het feít dát, als door de omsËandig-'
heden r,¡aarónder en de wíjze waaríp zij in het maatschappelíjk gebeuren ingrijpt - een oplettend toeschouwer, en dus Plievier, veel méér openbaart
omtrent, haar wezen.
Hier geldt, evenals in de natuur of op welk gebíed ook, de r,ret van de
grote getallen. Eén individu gedraagt zich anders dan vele individuen samen en veLe indíviduen samen gedragen zich ç¡eer anders dan een massa r^raarin alLe enkeLingen zíjn opgegaan. Vandaar bijvoorbeeld dat in eels Keízers
koel-ies" van de wat beperkter matrozenopstand van l9l7 een ander beel-d op-'
rijst dan van die uit IéIS.
Datgene waarop we hier de aandacht vestigen vormt, naasË de ontwikke-'
ling van Plíeviers schríjverstâLent, de voornaamste verklaring voor wat in
het oog springt üranneer men de beschrijving van de inassa in het ene boek

vergelíjkt met die in het andere.
I'Iij schreven hierboven" dat de naamloze massa ile hoofclpersoon is van
ttDer l(aísen gíng,.". Daarin onderscheidt dit boek zich als geschiedschríj*
ving van al die geschiedschrijvingen waarin de massa totaal geen of een
hoogst ondergeschikte ro1 speeLt. IIet ís de naamloosheid van deze massa
díe Plievíer genoopt heeft te kíezen voor de romanvorm" Deze stelde hem in
staat deze massa te schílderen met al haar geestdrifte maar ooh met haar
iL1usies, haar halfslachtigheden, haar onivetendheid en bLínd vertrouÌren,
met haar desondanks soms feilloos instinkt en meË een radikalisme dat zij
zeLf mísschien't alLerminst vermoedt. En anders dan ín de meeste geschiedenisboekene hraar hístorísche grootheden optreden voor historísche coulissen díe de massa geheel aan het oog onttrekken, rvordt bij plíevier de massa voor het voeËlicht gehaald en zijn het de meer of minder bekende historísche 'rgrootheden'r die een - overigens z-eêr belangríjke - t'bijrol-" vervulLen.

I^lat deze hístorische figuren zeggen en doen - en ruat exact overeenzíj índerdaad gezegd hebben en gedaan - vormt aLdus de achter-

komt mêt wat

-7grond waartegen ît optreden van de massa zinvol en begrijpel"íjk r¿ordt. Orngekeerd r¡ordt het handelen der historische figuren begríjpelijlc in het
licht van wat de massaf s ondernemen. rtDev. Kaiser gíng",".ít ís daarom zorn
razend knap boek, omdat het dusdanig van kompositie ís dat passages waarín
bekende personen zich z6 gedragen als ín ontelbare hístorische dokumenten
is vastgelegd schier onmerkbaar (en zonder veranderíng van sËijL) overgaan
in passages waarin rnen kennís maakt met verzonnen figuren, z6 uít de nrassa
gepikt maar niettenin ontsproten aan rschríjvers fantasÍeo díe voortdurend
hééL dicht bij de werkelijkheid blijft.
{et is een aspekt, van PLievíers
dokumentaíte methode, díe uiteraard zijn stijL beinvloedt. Dezelfde methode zaL hij veeL later op eveneens knappe wíjze hanteren in zijn boeken aLs
¡tStaLingradî!" rtMoskoutî en ttBerLijntt. Nooit echter heef t hij haar z6 lr;nap
gehanteerd aLs in zíjn reLaas over de novemberdagen.
De vraag f.igt voor de hand hoe het dan komt, dat zijn over de tweede
r¿ereldoorlog en de direkt daaropvolgende període handelende boeken rekordopLagen hebben bereikt, uitgerekend ltÛer ltaíser gín7"." tt echÈer ín vergetelheid raakte en daarín een krappe halve eeunr bleef. Het antr¿oord ís níet
moeiLijk te geven. t t Lot dat deze t'Duítse romantt van Theodor PLíevier ten
deel vieL híeld nauw verband híermee, dat veel polítieke groeperíngen ín
Duitsland er het grootste belang bij hadden de çraarheid omtrent november
l9l8 te verdoezeLen of te verdraaien" Dat geLdt voor konservatíeve groepen
als de Deutsch-NatíonaLen of de StahLheLm al. evenzeer als voor de lrlazírs
dan wel voor de sociaaLdemokraten en de boLsjewikí. I{et r¿as de door Plievier onder leugens en vervaLsing opgedolven waarheid die de genoemde groepen maar moeíLíjk of in Ît geheel niet konden verdragen. net was die úraarheíd die op l0 mei 1933 op de brandstapel vrerd gebracht; het r¡as die ¡çaarheid díe ook na 1945 zowel ín de DDR als in de Bonrlsrepublíek een hoogst

gast bleef.
ín het kort geformuleerd kont die waarheíd hierop neer, dat de
sociaaldemokratie, verre van zích een omûrentelende kracht te tonen, er in
de besLissende novemberdagen juist uit alle machÈ naâr heeft gestreefd van
het oude zoveeL rnogelíjk te behouden en er daarbíj niet voor is teruggeschrokken, met de instellingen $råarop de oude samenl.evíng steunden in cle
eerste plaats het keizerl"ijke Legere ten nauwste samen te werken. Die karakteri-stiek kr¡am de Nazíts - die de SPD voortdurend afschiLderden als de
grot,e, de bestaande orde bedreigende, boosdoenster die veranthroordelijk
zou zíjn voor het tongeLukt, dat Duitsland aan lret ein<le van de eerste r,rereldoorlog had getroffen - natuurlijk allerminst geLegen. I{at PLievier ín
zíjn boek Líet zien, paste oolc geenszins de S"P"D. ZíJ zou haar funktíe in
de burgerlíjke maatschappíj aLLeen dan naar behoren kunnen vervullen indíen men geloof bLeef hechten aan de nrythe, dat zij d é politieke representante van de r¡erkende klasse zou zijn" T¡rennís van haar werkelíjke roL
in lglB was voor het handhaven van díe mythe alLerminst bevorderlijk" Vandaar dat zíj na 1945 aan een herdruk van ttDez, Kaiser girtg". t' nou niet beonweLkome
Z'e-er

"

paaLd behoefte had.
Bij de boLsjewielcen, aL behoorden zíj dan tot de poLítieke ltonkurrenten en dãárom tot de opposanten der sociaaldemokratie, bestond die behoefte aL evenrnin" Uít de schil-dering van Plievíer blijkt ondubbeLzinnig dat
de bolsjewístische opvattingen omtrent de noodzaak van een orevoLutionaire
voorhoedet zonder weLke de proletarísche massa niet in beweging zou komen
of, zo zíj zích aL bewoog, gedoend zou zijn tot verdwalen, in stríjd zíjn
met de werkeLijke gang van zaken. L'IeLiswaar verheimelijkt flievier nieto
I
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cle mâssatt op tal van soms zeer belangrijke momenten niet in staat bleken de revolutíe voorv/aart,s te dríjven" itaar hij laat er geen twi-jfel over
bestaan dat dit de nomenten hraren rvaarop zij, inplaats vân op eigen hracht
te vertroLlkrerle naar hun zogenaamde r leíders t blilcten"
Dat ;tD'ie Rote llahnet'" het dagblad van cre I(pD, ||Dev, l(a.tser gíng"" ",t in
1932 aLs feuilleton in zijn kolommen publiceerde nog eer het ti-j ,ritguvet
ir'{alik aLs boelc verscheen, is sieehts sehijnbaar met het vooraigaan.ie in
strijd. De rverkeLíjke beteke-nisvan Plievíer zen analyse r,/as in eerste instantie aan cle bolsjeruistische rvoorhoedee onËgaan" llan een vaag gevoel,
dat die analyse niàt in iecler opzicht klopte *uI ,iu ziensr.rij ze \ran de I{Pt)
gaf op 4 juni 1932 een zekere Alexander A,busch blijk. i-tij ãchreef in een
op die datum in de Rote ltaVme af.gedrukte recensie, ãat "?lievíer er níet
in was geslaagd rle sËimulerende rol van l(arl- Liebknecht" in zíjn roman
over de Duitse revolutie op passende wijze rüeer te geven. r'Iat hij konstateerde ¡'¡as in feite nieËs anders dan ttat de karikatuur die cle KpD van
Líebknecht placht te maken geen enkele gelijkenis vertoonde met de r^rerkelíjke Liebknecht, zoal-s die door Plievier was uítgebeeld. Veel en veel- Later Pas gaven de bolsjewieken zich er rekenschap van clat zíj en plievier,
die zich overigens nimmer bij hen aansloot, niets met elkaar Ëe maken had-

den.

De níeurve pocketuitgave van t¡Der !{aíser. gíng..". " i.s voorzíen van een
voorwoord van Hans-Harald Ì4üLLer die in PLievier een anârchist zíet. Diens
t'rs Iieizers koeleis" zou îîeen Latente anayc4t¿stösehe
tend.enstt bevat,ten omdat PLievíer ttde matnozenopstand uan L9L7 besehy.eef aLs een sponl;aan anarchist.isch opnoez'tî, ttDer l(aiser gíng.",'t zottttsLeihts schíjrtbaan ç1een ten1'zí¡n 'i.deologisch standpunt ni'ât aan c'te
Qenstt hebben omdat Plievier daarin
lezer opd.r'ongtt. 0p \^reer een and.ere plaats in aat voorr,roãrd noemt :tüller
l{ax Stirner als degene die "meev dan uíe oo'l< aLs de geesl;eLí,jke tsader tayt
PLieuíens anarchisme,','moet worden beschour.rd. I,lelisr¡aai heeft áat 'anarchismet van Plievier dan betrekking op een bepaalde període van diens l"êven,
Ëe wetens de eerste helft van de jaren t20, maar voLgens itüller waren bíj
deze sehrijver ook later 'tde banden met z.i,jn ananchístiseh uez,Led,en ueeL
stey,key dan hent zelf beuust zaL zijn geaeestil
"
In hoeverre de 28-jarige Plieviei de invLoed
van }lax Stirner heeft ondergaan is ons níet bekend. Ì4aar het staat voor ons vast) dat van een dergelijke invloed - zo die ooit heeft, bestaan - geen sikkepít meer te bespeuren valt in îtDer I{an)ser ging..".'|. î,laæ stirney, ís de man díe zich ín }tDe
enige en ziin e'ígendomlt ¿ã in¿iviclualíst bij uirstek roonË. plievíer ech.ter" die
zíjn rel-aas van de novembergebeurÊenissen n6g sterker dan in
I'ts l(eízersinkoelies"
de schíjnrverper rictrt op het kollektlef handelen van
de massa, is vríj van ieder spoor van individualisne.
Er sLaan in het voorr,roord van lÎüLler nog meer díngen r^raartegen wí-j
protest r,rillen aantekenen" Volgens hem zou Plíeviers schildering van rle matrozenopstand van l9l7 ín strijd zijn met de door hemzelf ¡¡ebruil..te bronnen. DaE is hierom een merlcr¡aard,í.g,e bewering, omdat Plíevier
nergens verneldt welke bronnen hem bíj het schrijven van "rs Keizers koeLíesii ter beschikking stonden. I(ennelijk achtte hij dat - terechÈ - overbodig orndat
het om eèn hístorische yoman ging.
t¡ätler noemt ook tlDey Kaisã2, gíng." " Ìr een ronan. lroor het schrijven
daarvan zou PLíevier zijn dokumentáirè methode
nog'ruerdíeptrt hebbetr en
daarvan zou hij zel-f , in zijn nawoord, melding hebben gemaa,"'-t. ltaar oolc

bij

de zorgvuldigste lezing ís in dat narr¡oord niets .rrñ di"r, aard te vin-
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den" 't^Iel vindt men daar - omdat het niet om een roman maar om geschíedschrijving gaat - een nauwkeuríge verantwoording. Plievier deelt rnee, dat
hij gebruik heeft gemaakt van eígen ervaringen, van een reelcs gedrukte
bronnen en van niet minder dan 92 interviews met personen die be¡¿ust de
novemberdagen van lglB meemaakten, waaronder vertegenr,toordigers van de el*
kaar bestrijdende poLitieke stroniingen, arbeiders, soldaten, matrozeno ofiicieren, de verantwoordelíjke ingenieur van een elektrische centrale' zes
pârtijleiders en tT^ree ministers. De gedrukle bronnen roorden vervoLgens opgesomd in een waarlijk indrukv¡ekkende Líteratuurl"ijst.
De novemberdagen van lglB vormden tË sl-uitstuk van de burgerlíjke revolutie, welke in Duitslancl door een reelcs van oorzaken nog steeds niet
was volËooid' rn die slotfase der burgerl-ijke omr'renteling traden ' zoars
in alle burgerLijke omr¡¡entelingen - de arbeíders als stoottroep op' zonder
evenr¿el de historisch gegeven grenzen van de burgerlijke revolutie meer
dan slechts weinige passen en niet meer dan tijdelíjk te overschrijden"
Een dergelijk oordeelo resulÈaat van een sociale analyse, wordt niet
uitgesproken in ttDey, I{aíser ging."tt. Plíevier analyseert niet maar hij registreert. Uit zijn regístratie blijkt hoe scherp Rosa Luxemburg had geobãerveerd toen zij haar vríendin l,lathil-de Idurrn voorhield dat "de massars
een zee van mogelijkheden in zich bergen en altijd dât zíjn rEat de historisehe omstandigheden van hen maken""

oursÈandigheden tot een beperktheíd van
wordt v¡eergegeven. Even neesterl.ijk
meesterli.jk
handel-en díe door Pl-ievier
portretteert hij het eveneens door de historische omstandigheden bepaalde
optreden van bekende onafhankelijke fsocialistenr, van leden van de Spartakusbond en van kleinburgerlijke nfatsoenlijke? meerderheíds-tsocialistent
a1s \loske, Ebert en sctràide*ànn. Uit de bladzijclen van t'Der Kaiser ging".tr
ríjzen ze op: trevoLutíonaire vertrourìTensmannent die zorgvuLdig niLítaire.
p1-annen voor een opstand beramen, Ìrraar totaal niets van terecht komt; arbeiders, die slechts met de grootste moeite door kameraden kunnen r¡orden
overgehaald om de arbeid neer te l-eggen; muitende matrozen riie naar Berl-ijn trekken, maar die als ze daar aankomen zo vermoeid zijn dat ze zích
laten arresteren zonder ook maar aan tegenstand te denkeni staatssekreta-

In l9l8 leidden de historische

rissen die bij hun pogingen om heÈ onafwendbare Eegen te houden een r.ranhopig gevecht met de tijd leveren; pol-itici, die zich alleen rnaar verbeelden
dat ze aan de touwtjes trekken en hoge mílitairen, die precies weten l^tat
ze rvíllen en díe handíg gebruik maken rran het feit, dat de bekrompen lieden die door de vloedgolf naar omhoog zi-jn geÈild rrieÈs ?"ozeer vrezen als
de nimmer door hen begrepen arbeidersklasse en die er uitsluitend naar
stTeven de burgerLijke orde met behulp van de llohenzoLlern-generaals te
handhaven.

bont gewemel voor zijn ogenn
maar Theodor Plíevier brengt daar stap voor stap samenhang in, een samenhang die er ook tevoren üras en die alleen rnaar zichtbaar behoefde te \^7orden gemaakt, die op een índrukwekkende manier zíchtbaar gemaakt wordt" Ilet
paradoxale blijkt plotseling logisch, het schijnbaar tegenstrijdige blíjkt
te gehoorzamen aan de wetmaiighéíd van de maaÈschappelijke en historische
ontr,¡ikkeLíng. Een boek dat men niet meer wegLegt eer men het uit heeft.
Een boek dat men niet licht vergeet.

Schijnbaar onthraart
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r0 -

LOSSE

T{OTITTES

OVER

KAPITA.LTSIrSCHE

DE KRISIS

Er(OïtrOitIE

VA}T

DE

(3)

Beantwoording van vragen is iets, waardoor meer clan eens nieuwe vragen wgrden opge$Iorpen. Het bekende verschijnseL heeft zich ook voorgedaan
naar aanl.eicling van de toelichtingen en verduídelijlcingen die trij in het
januarinummer bij onze not,itíes over de ekonomische krisis plaatsten, Het
is, schreven wij daar, :: i e t ze, dat het variabele kapítaaL kLeÍner
wordt d o o r d a t. er arbeíders worden ontslagen, maar er r¿orden arbeiders ont,slagen doordat het variabele kapitaal kleiner r,rordt, Er verdr¿ijnen
arbeidsplaatsen, zo voegden r.re er aan toee doordat het kapitaal in r':indere
mate op de arbeídsmarkt verschÍjnt om de r,¡aar arbeidskracht te kopen" Bíj
deze formuleríngo zo is ons gebleken, heeft de beknoptheid die wij nu eenmaal betraeht,en moeten het van de duidel"ijkheíd ge$ronnen.
Naar zich laat raden schuilt de moeilijkheÍd in heË oorzakeLijk verband" Indien er, om een r,rillekeurig cijfervoorbeeld te rremen, in een bedrijf ruaar 400 arbeiders werken honderd arbei.ders r.¡orden ontsLagen, dan
zijn nâ dat ontslag de loonkosten van rË bewuste bedrijf rnet een k-rvart oftewel met 257, verrninderd" Daar vaLt uiteraard niets tegen in te brengen.
Iiiaar het nu echter om gaaË ís dit, dat men geneígd is aan te nemen dat het
ontslag van de genoemde honderd de o o r z a a k moet r¿orden genoemd
welke tot een vermindering van de loonkosten (anders gezegd: het varíabele
kapitaal) heeft gel"eid. triat vríj, helaas met achËerwegelatíng van voLdoende uítLeg, stelden is dit, dat de getingere Loonkosten tot het desbetreffende ontslag hebben geleid; lfíj geven toe, dat dit een bijzonder vreemde steLling schijnt. l,Iant r,¡at er met zoveeL woorden staat komE er op neer,

daüer eerst
minderloonkostenzíjnen daarna
pas minderarbeiders. En de voorspeLbare reaktie r¡as: rå-ra, hoe kan tlat nou?
Ons antwoord luidt, dat het niet aLLeen kan, maar dat het zeLfs niet
anders kan; 0m dat duidelijk te maken wíjzen r¡re erop, dat men zich vooral
niet door het woord Loonkosten op een dwaalspoor moet laten brengen" llet
ís een woord dat we aan de bedrijfsboekhouding en aan de burgerl"íjke ekonomie ontleend hebben, het is het algemeen bekende r¡oord dat in de dagelijkseomgangstaal.wordt gebezigd, maarhet is het verkeerd
e !,/oorde
dat rve hierboven weliswaar gemakshalve hebben gebruikt, maar r^raarvan we

zonder reden tussen haakjes hebben toegevoegd, dat tt in feite om het
oatíabeLe kapitaaL gaar"
['Ie noemen het r,roord Loonkosten daarom verkeerd omdat er onvo]"doende
door wordt uitgedrukt hraarom het gaat en wat of er eigenlijk aan de hand
is:de koop
van
arbeidskracht
namel-ijk.
I{et variabele kapitaal is dat deel" van het totale, de geLdvorm bezittende, kapitaaL dat besternd is om arbeidskracht te kopen" Vandaar dat r,rij
ín ons januarinummer schreven (op bLz. 13), dat het variabele kapítaaL op
de arbeidsmarkË verschijnt, alwaar - voegen wij daar thans aan toe - de arbeiders verschíjnen om hun arbeidskrachË te verkopen. Deae koop (respektíevelíjk verkoop) víndt uiteraard plaats vóórdat de arbeidskracht gebruíkt
r¿ordt. De kapitaList koopt deze tsaar juist om dezelfde reden aLs íedere
waar gekocht wordt: namelijk om haar te gáán gebruiken; met het oog op het
t o e k o m s t í g gebruik ervan.

niet

n
De koop van de waar arbeidskracht gaat, evenals <le koop van grondsËoffen en machines¡ v o o r a f aan de produktie. Het geld (kapitaal ín cle
geldvorm) dat de kapitalist in ¡¡rondstoffen, machines en arbeidskracht :1estoken heeft krijgt in en dóór cle produlctie de r¡arenvorm en keert pas,loor
de verkoop der geproduceercle hTaren m6t de behaalde r.¡inst in de geldvorm
bij de kapitalisÈ terug. Di'c betelcent dat het ¡¡elrl rtaarmee de voor de produlctie onontbeerlijke zaken moeten worden aangeschaft altíjd dient te r¡orden voo r g e s cho Ë en. I,'Iie arbeidskrachtrvil. kopenrlient éérst
over geld (variabel lcapitaal) te beschikken. En als hij de arbeidskracht
van honderd arbeiders rrriL kopen en (rveclerom een willekeurig cíjfervoor*

beeld) de príjs van de ¡vaar arbeidskracht komt overeen met een r.¡eekloon
van f 500,- dan zaL híj ongetwijfeld over veel méér gelC, moeten beschikl",en
dan 100 x / 500,- = / 500"000,-. i,Iant als de produktie één week aan rle
gang is moet hij de loonzakjes Laten vullen, maar hij behoeft er níet op
te rekenen, dat het in de produktie gestoken, vervolgens in de produlcten
overgegane kapitaaL op dat moment al r,'eer via de verkoop ervan bij hem ís
teruggekeerd. Transport van het produkt naar de rliverse distributietredríjven kost ook de nodige tijd; niet aIle produkten worden meteen verkocht zodra ze daar zíjn gearriveerd en bovendien zíjn et bedríjven (de scheepsbouw b.v. of machinefabrieken) i^raar de periode van de produlctie heel ¡*rat
langer duurt dan êén enkele r¿eek"
Dit alles betekent, dat de kapítalist héél wat moet voorschieten, dat
hij over: hêél wat variabel kapitaal moeÈ beschikken. i.,Iel-k gedeelte van ztn
variabeL kapí.taal hij onrniddelLijk (d.w.z, aan't einde van de eerste produktíeweek) nodig heeft en hoeveel hij moet reserveren voor zo en zoveel
produktierveken waarin 't gei.nvesteerde kapitaal plus de winst nog níet Ëevoorschíjn zi.jn gekomen (gerealiseerd, zoals men zegt) dat hangt af van
de s o o r t ondernemÍng die hij ís begonnen. l'laar om rÀrat voor soort onderneming het ook gaat en vüaÈ voor soort berekeníng de kapÍtaList ook zal
maken, één ding is zeker¡ hoe meer variabeL kapitaal hij heeft, des te
meer arbeídslcracht za1- híj kunnen kopen. Van de voor uitbetaLing van de
lonen bestemde geldsom hangt af hoeveel arbeiders hij ín dienst neemt. Een
kapítaList met veel (variabeL) kapitaaL kan veel arbeiders in díenst nemen,
een kapítal-ist met r¡einig (variabel-) kapitaa1- zaL het met weinig arbeíders
moeten steLlen. Hier ziet men nue naar viij hopen, dat het de hoeveelheid
variabel kapitaaL is, die het aantal arbeidskrachten bepaalt en níet de
hoeveelheíd arbeidskrachten die uitmaakË hoeveel varíabel kapitaal er moet
zíjn.

Nu is het variabel kapítaal nooit íeËs anders dan kapitaal dat men in
de produktíe wíl steken en bovendien i-s het een deel van het totale kapitaal dat in de produktie wordt geinvesteerd. Zoðra er dus tengevolge van
een krisis (dat wil zeggenz dalíng van het rvinstpercentage beneden een
voor de kapitalisË aanvaardbaar nivearr) minder kapitaal in de produktÍe
wordt gestoken en derhaLve er ook minder variabel- kapicaal beschikbaar is,
zaL er minder arbeídskracht kunnen rvorden gekocht. En als r¡e híer van het
kopen van arbeidskracht spreken, dan slaat dat niet op het kopen van nieuwe arbeidskracht (een probleem dat hre nog behandelen zulLen) maar op níets
anders dan op de loonbetaLing der in dienst zi.jnde arbeiders. In ons voorbeeld - een bedrijf met 400 arbeíders - moet de arbeidskracht van die 400
van r¡eek tot week opnieuw ¡¡orden gekocht. Bij vermindering van het varía*
be1 kapítaal kan er minder gekocht r¡orden: in ons voorbeeld 252.

..o-

t2Ilovenstaande regels kunnen er nrísschien toe bijdrâgen een and-er din¡¡
te verduidelijken" Er ís namelijk in ons eerste opstel over cle kapitalistische krisis een passage geüreest, die onder meer tengevolge van haar be-

knoptheid, eveneens aanleiding Ëot vragen heeft gegeven, Die vragen hebben
rt¡ederom door de ber¡erkíngen die de ruimte ons nu eenmaal oplegt - in.
ons tweede opstel onbeantwoord gelaüen"
De akkumuLatie van het kapitaal, zo betoogden ¡^¡e op rle be¡^ruste pLaats,
heeft tot voorr4raarrle, dat er m66r wordt geproduceer<] dan er op íeder ge|,aven moment vereist ís voor het liersËel van de verbruíkte arbeidskrachto de
aanvuLling van de gebruíkte ¡¡rondstoffen, de afschrijving van machínes, gebouwen, wagenpark, eËc" en het parËilrrrliere gebruik l¡an cle heersende kl"asse" Daarnaast, zo vervolgden we, dienen er andere machines te komen en er
moeten voor díe andere machines m6ér of ándere grondstoffen rsordne geproduceerd, ttMaast de kona*npl;r)egoederen 7)oor de arbeí.ders die tol; tiusuey (tan
de 'bot dusuev, aam'tezíge maehínes stonden, ntoeter¡ er konsurnptíegoedenen komen uoor de erbeiders die met de ní,ew¡e rnachines moeten üerken. En zeLfs
ee! het zouev, is moeten ev, aL meer konsurnptieç¡oederen uoyden gepyoduceeyd,
ooor de arbeíders naneLíjk die de núean¡e mach¿ines maken" í,lrmt uoor ey, mët
de nieuwe maehínes kan uorden gepyodttceerd moeten deze mae4tines zðLf gep?o*
dueeerd ziintt L)" Eén aLinea eerder hadden v'e deze Bang van zaken samengevat in de stelling, dat "üanneer de produktie de konsunptíe níet zou oue?-tz,effen, er Ðoo? het kapitaaL een bedenkeL'ijke situatie zou ontstadrl, daav
de uolstrekt noodzakeLijke uitbreídíng der. pror.Taktde rJan onmogeLijk zou ù)e*
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sÈelling is in feíte veel simpeler dan ze lijkt. Er wordt in de lcapitalistische maatschappíj een schíer onafzíenbare hoeveelheíd waren geproduceerd. Door de verkoop van die rvaren krijgen de kapitaListen met wínst
de voorgeschoten kapitalen terug. Als de totale opbrengst van de narenverkoop gelijk is aan datgene hrat er van de waarde der gebour.ren en machines
moet worden afgeschreven, pLus wat er aan grondstoffen ís uitgegeven, plus
verdere onkosÈen (als bijvoorbeeld: energiee transporÈ en socíale premíes),
plus wat er aan lonen moet r,¡orden betaald, pLus datgene wat de heersende
klassen verteren 2), dan is de voortgang der produktie rnogelijk. l'{aar men
heeft dan te maken meË een voortzettÍng van de produktie op dezeLfde ooet
als voorheen. In nerkelijkheid echter is er niet dáárvan sprake, doch van
een produktie op uítgebneidez, sehaaL.
De praktijk van de kapital-istische samenleving is z6o dat er een grotere hoeveeLheid meerwaarde wordt voortgebrac.ht dan er door de heersende

klassen r¡ordt verteerd. Die grotere hoeveeLheid ryordt gebruikt voor een
uitbreiding van de produktie. Deze uitbreiding kan op drie rnanieren tot
stand worden gebracht¡ door ter¡erkstel-ling van een groter aanËal arbeíderso
door een verbeterde cechniek (ruaardoor per arbeíder meer produkten worclen

l) "Daad en Gedachte", december 1982, bl.z. 13"
2) Zoals praktisch ieder voorbeeLd is ook dit een sterke vereenvoudiging" l.le hebben stíLzwíjgend aangenomen daË alLe gepro-

duceerde waren ook worden afgezet, we hebben geen rekening gei"rouden met de bedragen die door de ondernemingen - i¡r de vorm
van belastingen - aan de overheid ruorden afgedragen en nog vele andere zaken verwaarloosd. llet wezenLíjke van wat er gebeurt trordt door deze vereenvoudigingen níet aangetast.
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vervaardigd), alsmede door toepassing van beide methoden tegel.íjkertijd.
trüelke van de drie methoden er ook r*'ordt aangewend, er is voor de aanwending daarvan altijd kapitaal nodig. t,lorden er m6ér arbeiders aangetrokkeno dat wil zeggent, koopt de onclernemer nieu¡.re arbeidskracht naast die
r,reLke hij tot dusver al" pLacht te kopen (het geuaL rlus dat ue húerbouen
etsen Lieten rusten), dan ís variabel kapitaal vereíst, om<lat naar r,re zojuist hebben gekonsLateerd rle Loonbetalí.ng door de kapitalist moet rrorden
voorgeschoten. Gaat het om de í.nvoering van een nÍeur¡e techníek, dat l¿iL

zeggen om de aansehaf van een nieuw type machines, dus ora de vermeerderíng
van het konstante hapitaal", dan dient de kapitalist voor dat doel over het
benodigde geld te beschikken.
Is nu de totale opbrengst van de warenverkoop z6 al-s we hierboven veronderstel-den (in het geval van de produktie op steeds clezelfcle voet ofteweL de enkeLooudíge produktie) dan verkrijgt de kapitalist het benodigde
geld n i e t . Er roordt rrrel meerwaarde geproduceerd, maar precies zoveel
als de heersende klassen verteren en ni-et voltloende dus om in de produktie
te investerene niet genoeg om te akkumuLeren. I'Iil er akkumulatie plaats
vinden, dan dient de opbrengst van rle warenverkoop groter Ee zíjn dan tot
dusver; dan dient er - voorr¿aarde die bíj voortdurende akkumulatíe voortdurend blí.jft besÈaan - een grotere hoeveelheíd waren te ruorden geproduceerd
dan er tot op dat moment uit de markÈ vrerd genomen.
Ziedaar wederom" in ruat andere bewoordingen, onze stelling, die - als
ons
r¡re
niet vergissen - mede noeilíjkheden heeft opgeleverd door het gebruik van het woord konsuntptíe, Als het alleen maar dát r.ras, zouclen deze
rnoeilijkheden snel" uit de wereld kunnen rvorden geholpen" In de gerÀrone dagef.ijkse omgangstaaL wordt het praktisch nooít anders gebezígd dan met betrekking tot eten of drinken. Dit of dat zegt men, is al- dan niet geschiht
voor de konsurnptie. Hebben we het echter over heL maatschappel-ijk gebeuren
dan staat konsumeye,4 tegenovel. pvodueeren en dan wiL konswrptie niets anders zeggen dan gebruík" maar met dien verstande dat n i e t ruordt bedoeld het gebruik als kapitaal, omdat het gebruik als kapitaaL prodilceven
ís. A1Le goederen díe gebruikt worden voor de vervulLing van de dagelijkse
Levensbehoeften in de ruímste zin des woords zíjn konsutrtptiegoedenene
onverschiLLig of zij meteeî Devbruikt worden dan wel gedurende een wat Langere tijd meegaan. Een bLik appelmoes en een personenåuto zijn beide konsumptÍe-artikelen, doch de machine r,raarmee dat blik gevuld rvordt en de machine waarmee het plaatwerk van de auto wordt geponst zijn het niet; cle
boormachine van de doe-het-zeLver is een konsumptie-artikel, de boormachine in een aut,ofabriek, een garage of op een scheepswerf is het niet, ook
al heirben we in de garage niet met produktie voor het gebruík, maar met
herstel voor een normaal gebruik te doen.
llanneer ure echter het r¿oord lronsumptie door het rvoorcï. gebruik vervangen of, zoals hre zopas hebben gedaan, het omschrijven a1,s üaren uit che
markt nemen, dan zijn de moeiLijkheden nog allesbehalve opgeLost. De eerste vraag die kan worden gesteld, luidt:
w i e de extra geproduceerde
hoeveelheíd waren waarvan daareven sprake was uit de markt nemen oftewel
konsumeren" Dat 0 t n i e t de tot dan toe in de produktie of in de dienstensektor r¡erkzame arbeiders, n o c h de heersende klassen zijn vol"gt
onmiddel.lijk rrit ons gegevens het gaat om een hoeveelheid r,raren b o v e n
hetgeen er door deze kategorieiln gekonsumeerd ¡,rordt.
Het antwoord dat wíj een vorige keer hebben gegeven en in dit artikel
nog eens hebben geciteerd komt hierop neer, dat het (voor zover het om kon-
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gaat) n i e u lí e kategorieän arbeíders zijn, hetzij betrokken bij de bouw van de maehínes, bestemd voor de verbetering der teehníek, hetzij aan deze nachines of instaLlaties ter¡¡erkgestel-d. l,laar dat antr¿oord - en dat hebben r¡/e er niet bij verteld - is een puut statdstiseh antwoord. In de praktijk zaL ut ook vaak genoeg gebeurd zijn en nog gebeuren,
dat een roË dusver in de bestaancie maehinebouv¡ r^rerkzame arbeidet ztn brood
in de níeutue rnachinebourv gaat verdíenen en dat zíjn plaats in de oude machínebou¡¿ wordt ingenomen door íemand die Lot op dat tijdsÈip nog niet als
Loonarbeider werkzaam úras. Dergelijke interne versehuivingen (er zijn vele
soorterr daarvan denkbaar) doen aan tt wezen van de zaak niets af . H.et gaat
erom, waar de tot, dusver niet a1s Loonarbeider ¡¿erkzamen vandaan komen met
daaraan gekoppeld de voor de hand Líggende vraag of zij dan voorheen niet
konsumeerden en ín h.oeverre dan hun konsumpt,ie als loonarbeider beschorrwd
kan r,rorden als konsumptíe van de extra geproduceerde hoeveelheid r^raren.
Tot de níeuwe loonarbeiders behoorden ín het verLeden grote groepen
wier niet- of v66rkapitalistische bestaansverhoudingen vernietigd waren of
opzettelíjk vernietigd werden, wier arbeidskracht bijgevoLg het enige bezit was dat hun was gebLeven, zodat zíj gedwongen r^raren die arbeidskracht
te verkopen. In de zogenaamde derde wereldlanden wordt de snelgroeíende
LoonarbeíderskLasse nog op deze wijze aangevuld en uitgebreíd. In kt. Europa behoort een dergeLijke aanvuLLíng reeds l"ang tot het verleden en ook ín
het staatskapitalistische 0. Europa komt ze niet of op zeer geringe schaal
voor. In de hoog-geindustrialíseerde ståten worden wat wij gemakshalve de
nieuwe arbeiderskategorieän hebben genoemd, gerekruteerd uit de arbeidersklasse zeLf. ÏIet gaat om de zonen en dochters van loonarbeíders die niet
meer leerpLichtig zijn, de díverse technische schoLen hebben doorlopen en
vervoLgens ín het produktieproces r^rorden opgenomen en voor uitbreíding van
de beroepsbevolking zorgen, rùanneer tenminste het kapitalÍsne niet door
krisis wordt geteisterd.
Natuurlíjk hebben zíj ook voordíen "gekonsumeerdrr in de zin dat bepaaLde levensbehoeft,en aLs voedseL, kleding, enz. bevredigd v¡erden. l'îaar
dat gebeurde via uítgaven die uit het Loon van vader of moeder r¡erden besumptiegoederen

streden. Ze konsumeerden niet als zelfstandig loonarbeider. Plaatsgebrek
verhindert ons dat híer verder uit te werken. lle komen erop terug. Ðan zulgeven op de voor de hand l-iggende vraag, hoe
dat de waren díe zij kopen de kapitaList aan o.a. variabel kapítaaL moeten helpen, zij die waren echter pas kopen k u n n e n
!'ranneer het (nog te verúrerven) variabeLe kapítaaL hun als Loon ís voorgeschoten.
Len we ook anthroord pogen

het urogelijk is,
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