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In Spanje verwierf bíj de jongste verkiezíngen de (sociaal--demokratische) PSOE de volstrekte meerderheid. Sindsdien wordt heË Land geregeerd
door een kabínet onder leidíng van Filipe ConzaLez. ot Beleíd van deze regering verschilt heel- duídelijk van 't beleid dat door de voorafgaande kabinetten onder Adolfo Suarez en CaLvo Sotelo r¡erd gevoerd. L'lun pol-itiek
vtas er op gericht de ontwíkkeling naar een modern-kapital.ist-ische samenleving zoveel mogeLijk af te rertrtrenu teneinde de behouden<le elementen in hun
centrum-demokratische partíj zo nin mogelijk voor het hoofd te stoten. Aan
dat krampachtige, tot mísl-ukking gedoemde streven ís hun partij te gronde
gegaan nadat zij zeLf. pLaats hadden moeten maken voor de rnan die er zowel
vóór als na de verkiezingen ondubbelzinnig blíjk van gaf zijn regeringsdaden te wilLen afstemmen op de behoeften en belangen van het kapiiaaL.
De rmoderniseríng van Spanjee die ConzaLez in het vooruitzicht stelde
moest hoofdzakelijk ruorden verstaan aLs een modernisering van het ekonomisch leven en van aL hetgeen daarmee dírekt verband hield. r/oor zover het
verleden en ook het jongste verleden de ontplooiing van het bedríjfsLeven
had belenmerd, moest dat verLeden worden opgãruimd. lfaar díe opruíiríng zou
r¿el met de nodige behoedzaamheid dienen te geschieden. In tãgensteíling
tot Suarez en Sotel-o, die uít voorzichtígheid nooít rneer d.an de s c h ij ;
van hervormingsgezindheid op zich laadden, is Conzal ez voorzíchtig uít op
werkelijke hervormingen, maar geenszins op een totale veranclerín[ van aà
Spaanse rnaatschappij. Híj r¿iL de baan vrijmaken voor haar ontwilikeLing,
rnaar híj wil haar ontwikkeling niet in andere banen Leiden.
In het door Conzalez en zijn mínísters van de PSOE geregeerde Spanje
wordt nog altijd trechtt gesproken door rechters díe in het Franco-tijáperk zijn benoemd, Zíj passen daarbij üretten toe, díe nog uit <le franquistische periode startrnen, de z.g,'interne wettenr die de prak"tijk en de bevoegdheden van de rechterlijke macht regeLen, alsmede aä Uevoãgdheden van
het gehele justitiäle apparaat. Evenals in de legertop treft nen in Cat
justitiäle apparaat en:Uíj de poLitie nog heeL r¿ar aanira..gers van wijlen

-2aan" ìlen vindt ze ook oncler de oudere en hogere
in het Spanje van Conzalez hanteren politie en justitie
wijls fascistische nethoden.
Franco

amT¡tenaren I ) "
nog r,raar a1 te

Ook"

tlik-

Het Spaanse Ìn'eekblad Intez,udu brengt niet. a11een Èal van paginars met
vrouwelijk naakt, het onthult ook de naakËe rrraarheid omtrent de vele franquistísche resten in de Spaanse maatschappij van nu in se::ieuze bijdragen
van bekwame journalisten" Eén daarvan is l(a.¡ier Vinader, die op een gegeven ogenblik de aandacht vestigde op enkele Ëypisch franquisÈische polÍtiefunktionarissen. Toen deze kort, rlaarop om het leven kroanen bij aanslagen

van de Baskísche bevrijdingsbeweging ETA,, werd Vinader aangekLaagd rregens
luitlokking tot moord!. Hoewel hem in feite niets van díen aard ten laste
kon worden gelegd en ondanks heË feit dat <1e huirlige Spaan¡¡e ¡¡rondr"ret nadrukkelijk de vrijheid van meningsuiting garandeert, Ìüerrl híj niettemin
veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf.
0p het moment <lat dit vonnis werd uitgesproken vertoefde Xavier Vinader in opdracht van zijn blad in Londen. llij is zo ivijs ger.reesË om niet
naar Spanje terug te keren. Tijdens een wandeling ín het Londense Regentspark s¡rrak hij rnet liederlandse televisíeversLagírrevers 2) , Deze vroegen hem
ietv¡at verr¡onderd, of de Spaanse esocialisteno clan de vrijheicl van meningsuiting níet verdedigden.

Xav íer
V inad er: t'DeSpaansesoeíaLístenuarensolídair met de Dertegenuoordigers uan de demokyøtíse'he pez,s zolang
ze nog niet aan de regering uayen. Daarna níeb meer" omdat ze d.e
konfrontatíe met de rechterldjke maeht zoehten te uervnijden. Het
míiden uan dengelijke konfrorctati,es én het Land uepanderen gaa't;
eehten niet sarnen en d.at is de gvote tegenstnijdìgheid tan de
Spaanse

poLítíek.tl

In t bewuste vraaggesprek verkl aarde Vinader oolc" dat de Spaanse sociaListen roat dat betreft vele oprechte demokraten en anti-fascisten ernstig hadden teleurgesteld. Vinader ziet blijkbaar niet dat de Spaanse tsocialistenr sociaal-demokraten zijn, die - zoals alle sociaal-demokraten,
of. ze van reformistische, var.r bolsjewistische of van pragmaÈische siqnatuur zijn - zich binnen het raam van de burgerlijke demolcratie bervegen en
als voortrekkers van het moderne kapitalisme handelen. Llij verwachtte kennelijk van hen dingen, die uren niet van hen verv¡achten kón. llij schijnt
bovendien Ëe menen, dat via de politiek ehet land veranderdt lcan rrrorclen en
hij ziet niet, dat de everandering van het landu het aanzijn geeft aan
een bepaal-de politiek, noch dat verarideringen in de juridische en polítieI

ke bovenboul¡I van een samenleving zich nu eenmaal pas voltrekken nádat veranderingen Ín de ekonomische onderbouiv hebben plaaÈs gevonden. Voor zover
het huidige Spanje tegenstrijdigheden vertoont, zijn het geen teÍìenstrijdígheden die de Spaanse politíek kenmerken, dan wel cegenstri-jdigheden die
de,spaanse rna¿tschappeiíjke ontwikkeling, zo goed a1s al-Le nraatsðhappelijke ontr¿ikkefïùþ'aankleven

l) rn februari j.t"

hebben deze hogere ambtenaren gestaakt tegen
de regeríng Conzalez uit verzeL tegen haar pogingen enig begin te maken met een hervorming van de bureaukratie. Al.dus een
bericht in de Tðmes van l6-2-183,
2) Hun progrä*o" rverd op 16 maart j.1. uitgezonden op Nederl. l"

-3Dat dit soort tegenstríjdigheden in Spanje ürat scherper op de voorgrond treden dan elders is een gevoLg hiervan, dat de geboorte van de burgerlijke samenleving in Spanje veel later heeft plaats gevonden dan waar
ook ín Vlest-Europa. De burgerlijke verhoudingen zijn er van jonge daËum,
noch nauwelijks tot voLle wasdom gekomen, belemmerd aLs zij gedurende vele
jaren werden door de franquistische diktatuur. Dat de resten van dat franquisme nog immer zichtbaar zijn is niet in tegenspraak met de modern-kapitalistische ontr'rikkeling van Spanje, maar is van die moderne ontwikkeling
de typisch Spaanse bijzondere eigenaardigheid.
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Tijdens Marxr leven heeft de burgerl.ijke pers hem nieË veel- r.roorden
waardig gekeurd. Zijn dood op 14 rnaart 1883 is ook door het krantenLezend
publiek vrijweL onopgemerkt gebleven. Een halve eeurr later üras er, tengevolge van dÍverse omstandigheden, een aanzienlijke veranderíng ingetreden,
maar de woorden die toen werden gesproken en geschreven steken niettemín
nog maar zéér armzaLig af bÍj de springvloed van gesproken en geschreven
beschouwingen die ter gel-egenheid van zíjn honderdste sterfdag over ons
zijn uítgestort. In 1933 was er naast het geduldige papier alleen nog maar
de radio. Nu we bovendien meË de televisíe everrijktr zijn hebben v¡e het
6ók nog met fiLmbeelden moeten stelLen. I,:laar zo het aantal herdenkíngen en
herdenkingsstukken sinds 1933 al op een r,rerkeLijk verbijsterende maníer is
toegenomen, de inhoudeLijke betelcenis daarvan is op bíjkans even verbijsterende wijze afgenomen. Ilij die herdacht r¡erd, placht op tthet omsLaan uan
de la'tantiteít in de 'lç¡aLiteítrt te wijzen. rn de afgelopen maand maarr is
in de medía van het omgekeerde sprake gehreest. Voor zover er een halve
eeuw geleden nog enige kr¡aliteit betrachÈ werd, !Ías die thans praktísch
verdr^renen om plaats te maken voor de kr¡antíteit.
Natuurlijk hebben wij niet aLLes onder ogen gehad en vanzeLfsprekend
zijn er uitzonderingen. l4aar wij kennen het soort schier misseLijk rnakende

Marx-beschouwingen waaraan men zich ín het zogenaamde Oostblok, in China
of in Cuba te buÍten pLeegt te gaan. En als r,rij zelfs in kwal"íteitskranten
de ongeloofLijkste onbenulLigheden en de wonderLijkste onjuistheden hebben
kunnen aantreffen, dan achten wij het bovenstaande oordeeL in ieder op-

zicht gerechtvaardigd.

De gunstigste uitzondering die wij in Nederlandse dagbladen tegenkwamen stond merkrraardÍgerwijze in de beutsrubriek van Het PayooL en zíj is
het waard om hier volledig te r.rorden geciteerd:

ttVeertíen maart üas het honderd jaar geLeden, dat de toen 6í-jaz'íge KarL Mavæ otserLeed" De media hebben deze heydenkingsdag
niet onbenut uoorbij Laten gaqn en aL naar geLang hzm opsteLLing
in het maatsehappeLijk üerkee? hebben zij tutaræ op zijn sterfdag
herdacht aLs schuLdenmakende dnonkeLapo aLs gz,ootste de.nkez, aLl
Len tijden of aLs iets ergens daar tussenin. Ziektes en sterfgeuaLLen ín lûaræt fæniLie kuamen ín menðge besehou¡ing ook goed

-4u¿t de üerf. Ile'b ds te betreuz.en dnt niet &)eper gespit aez'd ín
het uerk dat d.oor l&aræ aLs econoom uerd geschreuen. Ju¿st in deze tijd üan economisehe ey.isis z.ou het w)tez,st actueeL ç¡eweest
ziin ez, op te aöjzen" dat !úaræ aL omstreeks .1845 tot de coy¿eLus'ie uas gekomen dat onze uoor u)l:nst producerende maatsehappij
tot economische cy,'ise-s Leddt, die steeds tenugkenen e,n steeds
dreígenrLer het bestaqn ü(tn de rnaatscinppí,j in geuaan brengen en
dat, om deze cy,dsis te oüem¡ínnen n'iewrte an koLossaLere ey,dses

worden uoorbeyedd"
Het uemueyen uan niew¡e markten" het ç7z,ondùgen ttitbuil;en üan
ourle" het toepassen üen efiíeíëntere pz,oduktdemethodèn" monetaiz'e gooeheLtrues" besnoedey," uan in'komsten ete", het zijn a.LLemaaL
geneesmì.ddeLtjes met een koyte u'ik¡erkingsduu.z," Cie- d.e eeonomie
op de duur steeds uez,der tn het sLop uoez,en. llet r,ou dnteyessant
geueest zíjn l;er geLegenheid uan l4ayæ' sterfda.g da,az, een d.eskundige boom ouer op te zetten met eeonomen en poLíticö.rnaaz' kenneL¿jk ís de anömo eruoor afuezig hoeueL Vtet toeh om een thtema

gaat dat ruehtíg intey,essante aspecten heeft"
Dat geen ínteresse bestond om aan een andez,e eonelusie uan de
bekende eeonoom aandacltb 'te uijden" is ouenígens ual begríjpe-

L¿ik. De maatschappeLijke omstandigVteden hepaLen" uoLgens Ì:.!aræ"
iemands denken, wat ondey andey,e betekent dnt ¿ndioíduen of groepen met royaLe inkomsten de rnaatschWpíj heeL andez,s beaden dan
mensen met een scllraLe poz,temonnee en andey,som. VooraL uoor poLítici" die tegem,tooz,díg tot de niem¡e yf,jken behonen, zekez. een
ondem'terp om L'tetser te uermijden. ''
Ervan afgezien dat wij er nieÈ naar streven nret ekonornen en politici
te zetten (en wel juist om de redenen die in de laatste alinea
van het cítaat worden aangeduid) worden met bovenst,aande r+oorden ook onze
opvattingen min of meer hreergegeven. Ze vertolken ook ons oordeel over de
zo kwistig geproduceerde herdenkingsstukken. I.Ie hebben er niets aan toe te
een boom op

voegen.
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Ilet ís inmiddels weL duidelijk geworden dat L.larcel van Ðam - over vrie
wij de vorige maal schreven - bepaald niet de enige ís díe ziet dat er \'rat
broiet, niet de enige die konstateert dar de opgekropte r¡oecle over de onbeschaamde wíjze r¡¡aarop de bezitters materíäLe offers van de níet-bezítters
vragen (zonder dat zij er zeLf. op achteruitgaan) zich hoe langer hoe r:¡eer
opstapelt. IIij is niet de enige die begrijpto rlat de mínstbedeelden en de
armsten in onze samenlevíng het niet heel- veel langer zullen pikken, dat
juist zLJ r¿orden gepakt en geplukÈ. irliet aLleen l.larcel van Dam ís ervan
overtuigd, dat zij die nog raerken en het van dag tot dag toenemend aantal
werklozen uit de arbeidende lrl-asse in verzet zullen komen tegen de brutale
aanval die op hen wordt ondernomen. ITiet alleen hij weet dat grote massats
ín onze maatschappij het \rater tot aan hun f.ippen hebben voelen stijgen.

-5Er zijn er hoe langer hoe meer die beseffen, dat de verbijsrering en de
haat zích even zeker een uitweg zullen zoeken aLs de stoom uit de aknaar
verhítte ketel.
"Ik begrijp nieto', verklaarde onl-angs een dergenen die uit hoofde van
zijn funktie maar aL te goed vreet hoe jonge én bejaarde arbeiders rvorden
uítgeknepen, "ik begrijp nieÈ", zei minisÈer De i(oníng van sociale zalcen,
"dat er nog geen doden zijn gevall-en en ilc hou mijn hait vast voor r.¡at komen gaat." Híj zotJ, zo komt het ons voore misschíen beter zijn cynische
staatssekretaris De Graaf kunnen vast- of liever gezegð" tegenhouden. lfaar
dat terzíjde gelaten, zijn r:itspraak karakteriseert de situatie waarin r,rij
verkeren. Ìiiiernand lteet. r^ranneere rraar of hoe de grote knaL zal komenn maai
iedereen weet dat de stijgende wanhoop en de toenemende razernij tot iets
dergelijks moet leiden.
Op vrijdag l8 maart - toevallig de dag waarop eens de Commune van paríjs werd uítgeroepen - zaten ze in het tel-evisieprogramma vân Sonja Baread ter weerszíjden van haar en tegenover elkaar: de (PvdA) politicus Jos
van l(er¡unenade en de uitkeringstrekker die door middel van een advertentie
andere uitkeringstrekkers had opgeroepen oü gezamenlijk iets te ondernemen,
om een d a a d te stellen die duideLijker dan woorden of papieren protesten zou aantonen hoe onhoudbaar voor de betrokkenen de toestand ruel was ge-

worden.

t'Llat of het wordt rreeË ik nog niet precíes
en kan ik niet zeggen, zo
"
sprak hij
het wordt wel iets clat een enorme schok tekreeg zã1 bren"maar
' op mtn advertentie ongeLooflíjk veel reacties gehad en dat begen. Ik heb
treft mensen die doordat ze tot wanhoop zijn gedreven tegelijkertijd vastbesloten zijn en die er geen misverstand over hebben Laten bestaan, dat ze
bereid zíjn de voLle verantwoordelijkheid voor hun daad te aanvaard.en en
er gevangenisstraf voor over hebben.tt
fiGeweld?tt, vroeg de kenneLíjk uiterst
bezorgd.e, bewogen en gespannen
Sonj a.
?Jook ruijo',
zei de uitkeringstrekker, o?zíjn geen ge!,reldaanbídders maar
er zijn situatíes waarin ons mensen kennelíjk niãts and.rs overbl-ijft.u'
Jos van Kemmenade bezwoer hem, dat met geweLd géén maatschappel.ijke
problemen worden opgelost.
u'Als ik verdíende htat u verdient zou
ik er mísschien ook zo over denken en als u moest rond komen van dat traarvan u'ij moeten zíen rond te komen zou u stellig net zo denken aLs ik."
ttlk begrijp dat u dat zegtut, antÍ,roordde Jos van l(emmenade,
'rnaar desondanks blijf ik er bij, dat nieË door middel van geweld maar door middel
van soortgeLijke akties aLs de arbeídersbewegíng in het verleden heeft ondernomen het beleid moet worden omgebogen. Ik deel utrr verontwaardígíng
over het beLeid -van deze regering; ik strijd met rnijn fraktiegenoten dãge1íjks voor een ãndere politiek."
De uitkeringstrekker: "En waË haalt het uit? I,Iat is het resultaat van
al die ¡,roorden en paperassen? Begrijpt u niet dat, voor mensen als wij, ja
voor hoe Langer hoe meer mensen, de politiek hoe langer hoe ongeloofwaai-

diger is

geworden?"
Van Kernmenade; ttlk kan me dat voorstelLen. l.faar ik moet u geweld ontraden omdat ger.reld altijd geweld oproepË en van gerveld juist de zrvakken
het slachtoffer zullen worden.tr
De uitkeríngstrekker kneep de líppen samen en hulde zich in zwíjgen.
Het r¿as duidelijk dat hij al lang het stadium voorbij rvas waarop wooiãen,

-6rrroorden en nog eens $/oorden ook maar enige
"41s het tot gevreld komtr'¡ zo luídde

indruk op

hem maalcten.

zijn enige reaktie,

"clan is in
laatste instantie de overheid die al dit soort naatregelerr.cl.oorvoert daar*

voor de enige veranthroordelijke. "
Dat r¡aren zorrel Sonja als Jos van Kemmenade neË hem eens. "En dat ís
ook aL door i,larceL van Dam gezegdt?, merkte Somja op.
t'Ik zie het ook zoir, al-dus Van l(emmenade. "MarceL van Dam is echt cle
enige niet die het zo zíet. Je kunt er bijna níet meer om heen.,'
"Niemand die iret, niet aan den f-ijve onilervíndt kent onze wanhoop en
onze woede", zeí de uitkeringstrekker. "Ik vraag me af of geweld nog te
vermijden is. Ik ben er niet v6ór, måar rire zijn het punt genaderd en mogelijk ook al voorbij, waarop de woede-uítbarsting onvermíjdelijk is gewort'
den.
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In de zomet van 1978 publ"iceerde de groep 'Daad en Gedacht-er een brochure over de arbeidersopstand van juni 1953 in Oost-Duítsland. Een Franse
vertal-íng van dat geschrift rverd een jaar later uitgegeven cloor de groep
'Echangest. In februari j.1. verscheen in Londen e.n.rãrtrling in nei nngels. l'laar aanleiding daarvan ontvingen wij een brief van een jonge Engelsmanr die zich dankbaar toonde voor de in de tekst vervatte informatie, er
echter geen geheim van maakte, dat hij het op een enkel punt niet met onze
ziensl'rijze eens was. Zijn bríef en ons antr,roord daarop zíjn te lang om in
hun geheeL hier te r,rrorden afgedrukt. T.Iij publiceren rle bel-angrijkste passages en wel om geen andere reden, dan dat zij het rlTezen van onze ziensruijze
raken en bovendien betrekking hebben op iets dat naar onze mening van het
alLergrootste bel"ang is voor een goed begríp van de arbeidersstrijd.
***
SUTTON

(Surrey), ll maarr t983.

Beste ..., jullie brochure bevat een schat aan informatie. . . Er zijn vooral in Engeland vreínig goede bronnen voor úrat betreft de gebeurtenissen in
Oost-Duitsland in 1953. ilet vras bijvoorbeeld nieuw voor mij dat de arbeiders overal in aktie rraren err dat hun stri,jd niet beperkt bleef roË OostBerlijn. Ik ben het echter niet helemaal eens met jul1ie opvatting, dat
het er in de lclassenstríjd niet op aankomt wat of de arbeideri omtrent hun
eígen optreden denken, maar dat het er om gaat r^tat of hun handelen betekent en dat overigens arbeíders zó handel*n ãLs zíj gedwongen zíjn te doen
ZoaLs ik het zie, bestaat er een direkt verband tussen hei optreden
van de arbeíders en hun denken over dat opt.reden of over hun vroeger optreden of het optreden van kameraden. llun handelen houdt ook verband met hun
haat tegen de bestaande verhoudingen en hun verLangen naar volstrekte, autonome arbeidersmacht, Ik zie het 26, dat het kapitalisme er met vele, zo

*7
níet alle (ídeologische

ón materiäle) middelen naar streeft ons te scheiden van onze kLassegenoten, zowel in de persoonlijke sfeer aLs op r,rereldschaal5 dat het er naar sËreeft ons te scheiden van de produktiekrachten¡
dat het ons de rveg wil versperren naar inzícht in ons eigen leven; clat heÈ
een scheiding tot stand vril brengen tussen theorie en praktíjk, nn scheiding van theorie en praktíjk betekent niets anders dan dat de praktijk tekortschiet, zowel kr+al-itatief als kwantitatief . ì{ijn opvatti.ng is, dat de
arbeiders in 1953, l968 en l97O/71 de nederlaag hebben geleden doordat zij
niet ten voLle en in onvoldoend aantaL beseften hoe radikaal zíj toÈ op
dat tijdstip al gehandeLd hadden, In één woord, rnrat ik poog duidelijlc te
malcen is dit, dat I t. denken over ons handelen en over het handelen van onze kameraden en het denken over de rverlcing van het kapitalisme en over de
methoden l¡taarvan het zich bedient (en dat en niets anders is te verstaan
onder t h e o r i e ), mits we daarbij ot oog op de praktijk gericht houden, alleen naar kan bijdragen ons optreden radikaler en effektíever Le malcen, zowel nu aLs in de toekomst.., I,/aar het om gaat is dit, dat niet a1.leen de theorie in praktijk moet worden gebracht, maar: dat oolc de praktíjk
haar theoretische uitdrukking moet vinden... I¡EIL.
A.....oooe 20 maart 1983"

Neil, zo er in de geschiedenis al- een verband kan rvorden aangetoond
tussen Ît denken van de mensen en hun cloen, dat bLijkt heË veelal een volstrekt, verkeerd
verband. Anders gezegd: voor zoverdemensenzich
voorstellíngen maken omtrent de betekenis van hun handelen, zijn het doorgaans o n j u i s t e voorstellingen.
- De Parijse vrouweno die op 5 oktober 1789 (dus na het uitbreken van
de Franse revolutie) naar Versailles trokken om de daarheen gevluchte koning terug te halen, stelden zich voor, dat zij aldus ?de goede koningl
zouden onttrekken aan en beschermen Èegen tde slechte invloedt van de feodale adel en van het hof. ZíJ hadden er niet het mínste idee van, <lat een
op die manier beschermde en onder hun invl-oed en toezicht geplaatste koning, daarmee van hen afhankelijk werd en derhalve ophield een koning in
de Èot dan toe bestaande zin te zijn. riat zii aanzagen voor een middel om
de koning dichter bij het vol-k te brengen \¡¡as in r.rerkelijkheid de eerste
stap naêr de grootst-denkbare verruijdering tussen lconíng en volk, de eerste stap naar de afschaffing van het koningschap.
- En wat denk je van de toenmalige Franse revolutionairen in het algemeen? Zij neenden naar urijheíd" gelijkheíd en broedersehap te koersen,
doeh wat zíj in r¿erkelijkheíd tot stand brachten r.ras níet rneer dan de bevrijding van de bourgeoisie en de ge1-íjkheid voor de r¿et.
- I,üat denk je van de Russische revoluËionaíren, die dachten dat ze bezíg waren de arbeídersrevolutie door te voeren, naar die in werkelijkheid
de weg baanden voor het staatskapitalisme, dat wiL zegger- voor een burger1íjke samenleving met een ándere heersende klasse dan de bourgeoisie?
Beste

Maar misschien heb je liever dat wij meË Engelse voorbeeLden komen
dat een rnan als John r,,,þcLiffe, die

aandragen? rn dat geval wíjzen r're erop,
wel de rmorgenster van de (Britse)

keikhervormingt r.rordt genoemd en Lieden

aLsllatryler endez.g. Loll-ards meend en dat zíj naar theEgodsrijk op aarder streefden, maar dat hun opstandige beweging in feite gericht r^ras op de boerenbevrijding en agrarísche hervorming.
Aan deze voorbeelden uit vroeger tijden kan een Lange reeks voorbeeLden uít onze tijd of uit onze eeur^r ¡"rorden toegevoegd, dus bepaaLd niet al-

-Bleen de voorbeelden die in de brochure over Oost-Duítslancl r¿orden qenoemrj"
LÏaarom, denk jeo lctramen voor de 2e wereldoorlcg de bedrijf sbezettingen in
zwang? Soms omdat de arbeiders inbreuk rvilden maken op de private eigendorir
die. de basis van oË (r,resterse) kapitalisme vormt? Geen sorake van. i:Iet r,rapen van de bedri.jfsbezetting ruerd gehanteerd om de rverving van onclerltruipers orÌmogelíjk te rnakeno c{.ie vooral in de jaren van de grote lrrisis:laar
aL te graag de plaats van stalcende klassegenoten r+ilden ínnemen. l.ia de 2e
r,rereldoorlog werd bedrijfsbezetting toegepast om bedrijf ssluítirrg en verlioop van het r¡achinepark t.e voorkornen. Dát was het r¡at de arbei<lers in hun
hoofd hadden. Dat lrat zi.j deden een veel wijdere streirlcing had dan wat zi.j
beoogden, daarvan gaven ze zLch niet of naur,relijks rekenschap" ".
Arbeíders theoretiseren niet, daÈ rvil zeggen ze houden zich níet be*

zigrnethet trekkenvan a l gemene
koniclusiesuitde b ij z on*,
d e r e verschijnselen van cle maatschappelijhe ontwíkkeling. En aLs \rrê
zeggeî dat arbeiders dat niet doen, dan bedoele:^¡ we. dat zíj (de tritzonderingendaargelaten) het d o o t ga an s riiet doenenr.¡eL omd,evoor de
hand l"iggende reden dat het uitbuitíngsproces !üaaraan zíj aLs arbeider onderworpen zijn hen praktisch beroofd van iedere mogelijkheict claartoe" Hun
klasse-optreden vloeít daarom níet uít theoretir¡che overwegingen voort
maar uit praktische noodzaak. ".
I{et is o.i. een foutieve opvatting, dat niet slechts (rvat juist is)
de praktijk haar theoretische uitdrukking vindt, doch CaÈ omgekeerd ook cle
theorie in praktijk rnoet r,rorden gebracht. Ilet laatste í.s niet alLeen Þuur
i d e a 1 i s m e, maar komt bovendíen neer op een misverstand omtrent <le
theoríe. Hen kan niet zonder meer, zonder onderwerp, zonder subjelct clenken.,
men denkt altíjd over iet.s. tt Gaat er nieÈ om onze gedachten te verürezen1íjken, het gaat er om dat, onze gedaehten overeenstemmen rnet de werkeLijhheid" I{et eerste, d.rv.z. het streven de gedachten t,e verwezenlíjken, is
datgene l^rat men bedoelt a1s men het heeft over de opheffíng van tde scheiding tussen theorie en praktíjk?. llaar die scheiding bestaat niet aangezien de Lheorie de v e r a 1 g e m e n í n g van de praktijk ís. nn zo
de theorie (per ongeluk of om een andere reden) niet rnet de praktijk in
overeenstemming is, dan kan die scheidíng Èussen theoríe en pral,tijlc rnaar
op één wijze r.rrorden opgeheven, namelijk door de z.g. (níet kloppende) theorie te vervangen door een betere. llat echter ryordt meestal niet bertoeld
als er gesproken v¡ordt over het. in overeenstenming brengen van prakËijk en
theorie. l{en wil dan de praktijk aan de theorie aanpas,sen i.np1-aats van om-

gekeerd.. "
De klassenstrijd worrlt niet terwille van benaalde opvattingen gestreden, ntaar ter behartiging van belangen" Llet is een belangenbotsing rvaaruit
hij ontstaat, niet de meningbotsing, Ilederlagen doen zich voor, rvanneer de
belangen niet zwaar genoeg r^regen of cloor een te gering aantal wor<len ondervonden of beseft. Overr¿inningen kunnen behaald worden ook zonder dat cle
zegevierende arbeiders de draagrvijdte, d.vr,z. het radíkaLisme van hun handelen hebben ingezien. . .
Ik denk dat.je daar, \¡¡aar je spreekË over het feit dat de arbeiders
van de ?produktiekrachËenr zíjn gescheiden, bedoelt, dai- ze gescheiclen

zijnvande produkt
i enTidrl e l en
uat jeopmerktoverde
scheiding in de persoonlíjke sfeer (een scheiding tussen arbeiclers en arbeiders) r'rij zíen die niet" Er is in de lcapitalisiische maatschappíj integendeel sprake van het omgekeerde: bij de massa-produktíe r¡orclen tot dusver geseheiden producenten samengepakÈ, krijgen ze een gemeenschaopeLíjlc

..9".
lot en een eender dageLijks bestaan.
deeltelíjk in tegenovergestelde zin,

I,leLisruaar r'rerkt rle autonatisering temaar die r,rerkíng r,rordt door het ontstaan van andere soorten van iudustríe weer teníet geclaan.
Enfin, dat is een onderT"¡erp apartr rLat ons te ver zou voeren van de
zalcen, die je in je brief hebÈ aangesneden.
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Op iaaandag 2B februari j"1" bevatte het katholíeke Belgische dagbLad
De Standa,ard een opmerkelijk hoofdartikel dat gerdijd was aan cì.e gekombineerde betoging van heÈ Algemeen en het ChristeLijk Belgische vakverbond

die de voorafgaande zaterdag op opvallend ordelíjke wíjze te Brussel ¡uas
gehouden. In het bewuste stuk ¡¿erd all-ereerst - en volkornen terecht '- gekonstateerd, dat, de massabetoging van de tnee grote rrakcentralen niet voor
verrassíngen had gezorgd. Inderdaad. Niemand had iets anders verr.Íacht clan
een demonstratie die getuigde van perfekte díscipline en met toespraken
die oolc de krant van de kathoLieke Vlaamse patroons "'rustig en beheerstl'
noemde"

Ðat De Standaard vervolgens opmerlcte, dat de vakbonden deze betoging
o e s t e n houden, getuigde van een goed inzicht in de ryerkelijke positíe van deze otganisaties in de burgerlijke samenleving, een inzicht dat
men overigens in onrl.ernemerskringen r-vel vaker aantref t" Ze moesten, zo betoogde het genoemde blad, het hoofd bieden å,an twee uitdagingenr de blíjvende groei van de r'rerkloosheid en de nadering van de sociaLe verkiezíngen
(van gedelegeerden). "Vandaar de beslissing om op straat te komen" De nil"im

t,anten rviLden heË zo en de Leiders hebben daarop moeten inspeLen." l.1et andere rvoorden; de betoging te Brussel is aLleen maar gehouden onder druk
van de achterban en dat kan slechts betekenen dat de vakbenegí.ngstop haar
georganiseerd heeft on die clruk van de lcetel r,7eg te nemene dat wiL zeg1en
om de arbeiders stoom te laËen afblazen en meer niet.
Voor de regering, zo schreef. De Sl;andaaz.d Ëerecht, leverde de beto*
ging geen onnriddellijk gevaar op. i:iet r^ras, zo heette het, geen demonstratie die een revolutionaire sítuatie aankondigde of ÍnLuidde" Absoluut níet,
zo voegen r.rij er aan toe, het r.¡as een dernonstratie die georganiseerd r'¡erd
am zo inogeli-jk een dergelijke situatie te voorkomen"
"De t,rrevel van cle werknemers om het voortduren .¡an de versobering is
begrijpelijk" i{aar het heeft geen zin en geen nuË die rvrevel te doen omsLaan in alles vernielende r¿oêde", aldus het Belgische blad" Geen zin en
Been nuË voor wíe? Voor de heersende klasse uíteraard. Dat is de reden dat
de t¡re'¿el beheerst moest r¡rorden, <1aË r¿il zegger" ín banen geleid die beslist niet buiten de grenzen van de burgerlijke maatschappij zouden r.zoeren"
Aangezien het doel- bereikt rverd spraken cle vakbondsl-eÍ.Cers van een succes.
Iruniddels zijn de versoberingen ín Relgiä doodgewoon doorgegaan. Ðe
regeríng l'llartens heeft níeur^re voLmachten gevraagcl en gekregen. l)lisschien
za| de ?wrevelo als gevolg daarvan ín r,roede omsl-aan? Volgens ABW-voorzitter VandenBroucke r¡as het aL zo vet" Op de Rrusselse Stalingradl.aan deden
zich dientengevolge lincidenËenr voor. l'Iíe slaagden erin ðe zaak rín de
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te houdeno? Preciess de ordediensten van cle vakboncien.
bourgeoisie kan erop vertrouÌùen.
hand
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In voorafgaande beschour'¡íngen hebben Ìre eroo fletrezen, dat er bij kapitalistisehe produktie op uitgebreirler schaal altijd rnéér goederen r+orden
voortgebrachË dan in een voorafgaanrie produk"tieperiode, dat and,ers g,ezegd
de produktie voorËdurend de (voorafgaande) rlconsu..rilptiee overtre.ft, en rls.t
dit eoverschot? aan geproduceerde qoederen iyordt afgenomen door nieur,¡e kategorietin arbeiders die de gelederen van de beroepsbevolk-:ing konen versterken. De waren díe door deze kategorie tnieuwe arbei,lersr r¡orden gelcocht,
zo zeLter" rvij uiteen, kúnnen door hen r¡orden gekocht door<lat zij loon ontvangen' l)at loon is het oav,iabele kapitaal van de ond-ernemer, d.íe ciaarover
beschikt door de verkoop van zijn produkten, rvaarbij alaten r¿orden omgezet
in geld" Het probleem dat zich daarbij schijnt voor te doen, hebben wij I )
als volgt geformuleerd"
Verkoopt ¡le onderr¡emer dezelfde hoeveelheid ¡..'aren a1s in de voorafgaande produktieperiode, d.an beschikt híj over het geld om de ongestoorcl.e
voortgang van de bestaande produlttie te verzelteren, het geld, bestemd voor
de loonbetal-ing aan de arbeiders clie hij reeds in clienst had, inaar no¡¡ aLlesbehaLve over het geLd voor de loonbetal-ing aan nieur,¡e arbeíders. ûn dát
te verkrijgen moet hij oolc nog verkopen r^rat er rlêér geprorluceerd ís. Ðe afnemers van dat meer geproduceerde zijn de arbeiders van de nieur¿e leategorieo die echter alleen maar goederen kunnen afnemeïÌ r¡râlìnsêr ze over loon
beschikken, dat de ondernemer pas als variabel hapítaal in bezít krijgt
rùanneer hij datgene wat zíJ met hun loon nog liopen m o e t e n reeds
verkocht heeft
Vooruitlopend op de oplossingu hebben røij er cle voríge maal reeds op
gehrezen' dat het probleem zich alleen maar voorrloet, vranneer nen Let op
hetgeen er wordt ondernomen door één enlcele kapital-ist, di.e machínes, halffabrikaten of grondstoffen en arbeidskracht, hoopt om één enkel produkt op
de marltt te brengen. Ilaarmee we in l.rerkelijkhei<l te rnaken hebben, rlat is
het totaLe proces van de kapitalistische produktie. ]'tet is een zeer gekompliceerde werkelijkheid" Er opereren vele kapitalen tegelijkertijd, die in
zêêr van elkaar verschillende produlctieprocessen met zé.êx òngel-ijke prorluktietíjden r+orden gestoken en ¡^raarbij door tal van on.dernemingen een produlit rsordt vervaardigd dat (zoals bíjvoorbeeld machines, grondstoffen en
haLffabrikaten) nirmrer door arbeíderse maar door andere kapítalisten r,¡orrlt
afgenonen. Ir zijn daarnaast ondernemingen die geen produkËen fabriceren,
maar díensten verlenen en die derhaLve niet lnet r^raren aan cle markt komen,
l)
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Voor het probleem vzaarom het ons hier en op dít ogenblik te doen ís,
laten wij de dienstvereLnende bedrijven buiten beschour,ring. De werkelijkheid die ons dan rest, is rvaarachtig gekompliceerel genoeg" ifaar het is åie
gekornpliceerdheid díe er toe leidt, dat de moeiLijkheid ûraarop r,rij gestr:it
zijn zich in de prakÊíjk nier voordoet"
Op de vraag hoe of het rnogelijk is, dat de kapitalist aan de arbeiders geld voorschiet. op eeû moment dat het d,aarvoor benodigcle deeL van zfnkapitaaL nog de hrarenvorm heeft en nog nieL <le geldvorrn kan het even juíste als simpeLe antwoord r,rorden gegeven, dat hij daartoe in staat ís d.oordat het geld hem door de bank ryordt geleend" Dat de banlc dat doet omdat ze
de kapitalist kredietrsaardig vindt, dat ruiL zeggen het voLste verËrour{en
heeft dat zíjn verkoopresultaËen behoorlijk zul1en zijn, spreekt r.¡elhaast
vanzel"f. Dat behoeft geen nadere uitLeg. Iüal r.¡é1 verlclaard moet worden is,
rvaar het gel"d van de bank vandaan kornt.
Llet geld hraarover banlcen beschíklcen is - af.gezíen van de spaargelrlen
van partikulieren die wij hier ven¿aarlozen - afkomstig van het bediijfsleven. Ilet is belegd door kapitaListen die al r,¡el hun kapitaal van de warenvorm in de geLdvorm hebben omgezet en dat geld niet allemaal nodig hebben in hun ondernemíng. Banken Lenen geLd, op díe manier verkregen, uit
aan ondernemers in ¡¡íer bedrijf de kringloop SeLd-llaar-Geld nog níet voltooid ís, ondernemers derhaLve díe op dat momenÈ niet over voldoende geLd
beschikken, maar die verwachten het te zull_en krijgen.
Ðat dit mogeLijk is spruit híeruit voort, dat de produktietijden van
de verschillende ondernemingen nu eenmaal- níet gel.ijk zijn, dat 't ene bedríjf zijn rneerr¿aarde veeL eerder kan realiseràn (zoaLs-dat heet) dan heÈ
andere bedrijf en dat de behoefte aan invesÈering zích bij de verschíllende bedríjven ook op totaaL verschíLlende tijdsËippen voordoet. Ðe banlcen
treden rvat dit a1Les betreft, regelend op, stur.,¡en kapitaaL daarheen ryaar
het nodig is en er derhalve vraag naa¡1 bestaat, maken kapitaal dat tijde*
1íjk geen empLooi heeft op díe mánier produktíef en rendabel" rrlat trieitÍj
natuurLijk ook een roL speel.t is dit, dat tt ene'n-edríjf veel m.eer behoefte aan kapítaaL heeft en ook snelLer dan het andere, êl naar gelang de
noodzaak tot akkumuLatíe dríngender wordt gevoeld.
Deze opmerkíng leidt als vanzelf tot de - zoals de lezer zich zal her.
Lnneren nog openstaande - vraag, waaruit de drang tot akkumul-atie eigenlijk voortvloeit" I'relnu, uit niets anders dan uit de konkurrentie" A1ã er
tr'¡ee bedrijven zijn díe hetzeLfde produkt aan de markt brenten, rlan staat
het wel vast dat er van heË goedkoopst.e der tr.ree prorlukten niets onverkocht zal blijven en dan is er de mogelijkheid dat van het duurdere produkt niet de gehele geproduceerde voorraað, zaL r,rorden atgezet. In dat geval behaalt dat (duurdere) bedrijf ninder r.rinst d.an ît andur". Is er spral. "?1 een bijzonder scherpe konkurrenÈie, niet van één ander soortgeiijk
bedrijf
maar van vele, dan is het denkbaar dat cle vrínst van die ottã*rrrãming die onder de ongunstigste omstandígheden produceert beneden een verantrvoord ninimum daalt. Dat verantÌroorde minimum ís in de praktijk de gerniddelde rryÍnst in de desbetreffende bedrijfstak. Overtreft het aanbod verre de vraage dan is er zelfs kans dat het minst efficiänte bedrijf (de zogenaamd maz'gínaLe onderneming) de groot,st mogelijke afzetmoeilijf,nerien zal
krijgen. Ben dergeLijke gang van zaken kan slechts r¡orden voorkomen door
maatregelen die de produktíe en daarmee het produkt goeclkoper naken. Goedkoper produceren
'¿il zegger.: meer produeeren in dezeLfae tija. Dat kan r.¡or-

l2den bereikt door de i-nvoering van ni-eur¡e produktietechnielcen, daÈ r+iL zeggen door te investeren ofternrel te akkumrrleren. t'latuurl.ijlc doen rLe konicur*
rentene die hun voorsprong lrillen behouden, rlat eveneens. Da;¡rnee onlstaat
de konkurrentiestrijd van voren af aan. Dat j.s een onverrnijrlelijke zaak,
Om de afzet te verzekeren, dat víL zeggen de lconlcurrentie het hoofd
te bieden en winstmogelijkheden te behouden, moet de kapitalist akkumuleren, d"w. z. zijn kapitaaf irergroten wat darr fegelijlcertijd de tenclens ver*
sterkt van een dalende ¡r¡instvoet. Ziedaar nogmaals de aandacht gevestigd
op de tegenstrijdigheden der lcapitalistische produktiewijze" die overigens
meer Ëegenstrijdigheden vertoont, dan wíj trier in deze toch altijd nog uíterst be.knopËe en buitengewoon versimpeLde uiteenzetting (met r"reglâtinq
van vele details) hebben kunnen behandelen.
Laat. ons echter varr de konkr¡rrentie als drijfveer der akkumulatie terugkeren naar ons eigenlijke onderwerp: de krisis als onvernrijdelijk begeleidingsverschijnseL van het kapitalistische systeem. De Lezer zaL zíeh
weLl.icht herinneren, dat nij in een van onze opstellen hetrben gesproken
over het feit,, dat zich bij het optreden van een krisis tengevolge r¡an rie
daLing van cle winstvoet een overschot aan kapitaal vormt, dat vanwege het
geringe roinstpercentage niet opnieurv in de produktie rvordt belegd" Als dat
zo is, Inlat - zo is ons f¡evraagd - doen de banken dan meL dat geld? En hoe
komt het dat er ond.anks de geLdovervloed en de verminderde beLeggingsmogelijkheden nog altijd zorn hoge rente wordt gevraagd en betaal"d? De vorige
krisis, zo voegden de bewuste vragenstellers hieraan toe, die van de .jaren
'30, v¡as ook en ín niet geringe mate, een krisis van heÈ hankrvezen. Grote
banken, zoals b.v. de bekende )esteyneíehísehe KyedítanstaLt, gingen al
vrij spoedíg na het aanbreken van de depressíe over de kop en die grote
banken sLeepten in hun val tal van andere banken mee. Thans claarentegen,
zo r¿erd opgemerkt, is er van een bankkrisis geen sprake en daarin onderscheidt zich de huidige lerísis van de voorafgaande.
Naar onze mening is er als rve op het r¿el en rvee van de banken letten
weL een verschíl met de jaren t 30 Ëe besperrrene maar is dat verschil toch
minder groot dan onze vragenstelLers schíjnen te veronderstellen. In cle aL-'
lereersËe plaats: er is ook nu r'rel degelijk sprake van een bankkrisis. Ðe
afgel-open maand maart nog ís dat zonder omwegen uitgesproken door cle Londense bankier l{alter H. Salomon, die er ín een speciaaL vcor het Duitse
Cagblad "Die hllet'? geschreven opstel, de aandacht op vestigde dat deze ltrisis welis¡saar latent, d.Í.t.2. nín of meer verborgen \,ras, maar nietternin van
minstens zo ernstige aard als de bankkrisis van 1929 t/m 1932 2) " Dat deze
lcrísis minder openlíjk is en zieh ook op rn later tijdstip r¡oordoeË dan de
vorige is naar onze mening een gevolg daarvan, dat de overheid in praktisch alle industrielanden als gevolg van een Ëotaal ander financieel beleid dan voorheen een zeer grote behoefte aan fínanciäle middeLen heeft.
Het zou ons t,e ver voeren, i+ílden rurij alle aspelcten van dit financíäLe beleid en van de kapitaaLbehoefte der regeringen hier in bijzonderheden
schetsen. ZoveeL zíj er hier over opgemerkt, dat de overheid veel meer dan
destijds in de jaren r20 aktivÍteiten heeft ontplooid die de rtaling van de
v¡instvoet in het algemeen hebben tegengehrerkt. l/andaar niet alleen dat j. n
de krisis de banken later in moeiLijkheden zijn gekomen dan destijds, maar
vandaar 6õko dat de periode van welvaart langer heeft geduurd dan <1ie cussen de beíde depressíes van de jaren e 20, de kLeine van '21, de grote van

2) "Díe T.Ielt,'r van 3 maart 1983"

r3 acht jaar later. llaar deze verschillen, er zi.jn er rneer zoals men veet?
niets aan het feit, dat heË r¡Jezen van de vorige krisís hetzelfde is als het lrezen van de hui<lige en géé.n verschil zal ook iets eraan veranderen, dat de hregen naar herstel in beginsel op elkaar zullen lijken. Zodra echter dat herstel zi.ch duidelijk begint af te Èekenen rvordt de basis
voor een volgende ekonomische katastrofe alweer geLegd.
Elke nieuwe krisis van de kapitaiistische ekonomie r¡or<lt overwonnen
op een wijze, die de kíem voor een vo1-gende, veelal nog heviger, lcrisis in
zich bergt. Indien met Ëermen aLs rdoodskrí-sís' of tkrisis in permanentier
wordt bedoeldo dat de ene krisis op rle andere blijft volgen, dan zijn de
bewuste termen verkeerd gekozen. Ilet gaat niet om 6 é. n krisis díe lpermanente is, dat '.¡iL zeggen onafgebroken blijft voorËduren: het gaat om kri-.
ses (meervoud) díe periodiek
zíjn, daÈr¿il ze,íJgenzichrneteen
betrekkelijke regelmaaE op gezeÈte tíjden voordoen. l,laar tussen de ene en
de andere krisis ligt teLkens een periode van hoogkonjunktuur, dat wil zeggen van ekonomische voorspoed. Die periode zal langer of korter duren al
naar gelang de krachten die de daling van de urinstvoet tegenrverken en Eegenhouden sterker dan r"¡el z¡¡akker zijn.
tt Gaat bíj de ekonornische depressíes ook duidelíjk om telkenmale een
geheel n i e u w e krisís, geenszins om een voortzetting van rlezeLfde,
zoals sommigen geLoven. hlat !üij in de aanhef van deze artikelserie over
het ontstaan van de krisis hebben opgemerkt - namelijk dat in de akkumulatie van het kapitaaL het ontstaan van de krisis (door daling van de r,rinstvoet) ligt opgesloten - lcan, en daarmee willen wij onze reeks besluiten,
veranderen

variatie en in omgekeerde zin óók op de krisis worden toegepast:
all.e ekonomische gevolgen van de krísis zijn, hoe paradoxaal dat ook moge
klinken, evenzovele bijdragen tot een ekonornísch herstel,
Zeker" tot een over$rinníng van de vorige icrisis - die van de jaren
e30 - heeft niet ¡veinig de oorlog bijgedragen. Reeds vóór en zeker terstoncl na zijn uitbreken schiep deze een enorme vtaa9, naar alLes r¡r¿tt voor
het voeren ervan vereíst rvas. Vervolgens l,rerd, door de ver-woesting op ongekende schaal, de organische samenstel-Lí-ng van het irapitaal 3) zodanig getrijzigd, dat een herstel van de rentabilíteit íntrad. l,.laar dat neemt niet
wê8, dat 6ók in het midden van de jaren t 30 zích symptomen van een elconomisch hersteL aandienden. Bovendien heeft de oor1.og, als een niet-ekonomísche faktor, aan het mechanisme van akkumulatíe, daLing van de winstvoet,
krísis, enzovoorts, natuurLijk niets veranderd" I"lat ook het politielce lot
van de hedendaagse samenlevíng moge zijn, het ís rJíe inÈerne ÞretmatigheidÞ
die in ieder geval de opvattinA als zou er zoiets a1s een 'dooclskrisist
met enige

zijn de doodsteek geeft. Za de thans levende generaties de atoomdood zou
wacht.en, de huidige samenleving (en ieCere vorm van samenleving trour.rens)
zou tenonder gaanåaneen na tuur
kund i g verschíjnsel enniet,
zoats ons de tdoodskrisis-theoriet voorspiegelt, aan een verschijnseL van
ekonomische aard 4).
I,'lat overigens het begrip tdoodskrisisr aangaat, als daarmee te ver3) Onder de organische sao.enstelling van het kapitaaL moeÈ de
et
4)

verhouding tussen
variabele en het konstanüe kapitaal worden verstaan.
Het feit dat oorlog op zichzelf geen ekonomisch verschijnsel
i s neemt natuurlijk níet weg, rlat oorlogen elconomische oorzaken hebben.

t4-.
staan r,'tordt gegeven dat de (als permanent) opgevatte lcrisis hel lcapitalisten grave zal slepen, dan zijn zij die het begrip hanÈeren werJeron het
slachtoffer van een misverstand. i.Tiet de krísis (r¡elhe dan ook) zal een
einde aan het kapitalisme maken, naar de strijdende arbeiderslclasse en ¡¿el
doordat zij voor haar materi?ile bel"angen opkomt, ni.et doordat zij het oog
gericht houdt op de ondergang van het irapitaLisne of op de opheffing van
de Loonarbeid,
me

Datde k1 as s ens tr ij d dedrijvendekracht isdiedepro-

duktieverhoudingen revolutioneert" daarop heeft een van de geestelíjke vaders van de dor¡dskrisístheorie nadrukkeLijk Ítelùezene ook al had hij op die
klassenstrijd stellig een andere kijk dan wij. i{aar rnet zíjn desbetreffende waarschuwing heeft hij aan dc¡vemans deur geklopt. Eén van de oorzaken
zaL we! deze zijn, dat zij die zich doorgaans met, ekonor¡.ische theorieiån,
dat wil zeggen met, ekonomische abstrakties, bezíg houden, maar moeilijk
vermogen in te ziea, hoe arbeiders díe bij hun akties ¡1een sehoncle aan een
maatschappelijke omr¿enteling denken, Laat staan daarop u i t zijn, niettemín de sarnenleving zouden kunnen revol.utioneren.
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Op I maart j,1. st,emden de leden van de Brítse mi-jnwerkersbond over
vraag
de
of er een landel.ijke staking moest r¡orden uitgeroepen uit solidaríteit meË de kompels van de míjn Lewís Ì:'lerthyr in Zuid-t"{a1es, clíe inníddeLs het werk hadden neergelegd uit proËest tegen een dreigende sluiting.
liaar Líefst 6l procent van de stemgerechtigden zei tnee'. Een bittere pil
voor Arthur Scargill, de president van de NationaL Union of l(iners, rviens
sLakíngsoproep daarmee vruchteLoos werd gemaakt.
Volgens de Financ¿aL Tí"mes (editíe van l0-3-?83) rvas de uitslag van
deze stemrning in hoofdzaak tt gevolg van een ín 1977 ingevoerd premíestelsel. rt tlerkt aldus, dat er een bepaalde produktienorm is vastgesteld. Indien er mêér lcolen worden gedol-ven, r,rordt een bonus uitbetaaLl. Dít heeft
de eenheid van de mijnr,rerkers totaal- verscheurd. 7,íJ strijden, zo lconstateert genoemd bl-ad, niet meer als één nan, zoals ín 1972 en in 1974"
Ðe FínqncúaT Times moet zich vergissen. In lg8l - vier jaar ná de ínvoering van bedoeld premiesteLseL dus - kr,ramen de Bricse mi.inwerkers als
één man in aktíe, toen de regering-Thatcher met een n:ijnsluiting op ,qrote
schaaL dreigde" De rijzeren dame'werd toen genoodzaakt íjlings van de clesbetreffende pLannen af te zien,
Dat de dingen nu anders liggeno komt niet door het premiestelseL. Arbeiders tonen zich slechts tot (bíttere) strijd bereid lranneer hun dírekt
aanÈoonbare beLangen op het spel staan. Eén mijn ín i" I.,rales is niet hetzelfde als een hele reeks, over heel Groot-Rrittanniä verspreid. 'laarbij
clan nog komt, dat tt om een uitermate verouderde en bovendien voor de kompels hoogst gevaarlijke rnijn ga.at, naarin niet één mijnwerker zonder angst
en beven afdaalt
Volgens het weekbLad The )bsemsey, ruerd de uitslag van de sternming nee
bepaalcl door de omstandig¡heid dat de kolenvoorraden thans bijzonder groot
zíin, DaË moet, geLoven r+ij, eveneens een vergissíng zijn. Tt 172 waren de
voorraden 66k erg groot. De mijnwerkers vonden er l.rat op door bij de kolendepots te posten " Ze zouden, verondersteLlen wij, er ook nu hrat op hebben
gevonden al.s een dwingende noodzaak hen tot strijd gedreven had.
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