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"Geschiedenis schrijven is één ding; geschiedenis 

maken, een heel ander. In Spanje, en in het bij¬ 

zonder in Catalonië, wordt vandaag de dag geen 

geschiedenis geschreven. Maar de veranderingen 

die in dit deel van Spanje op dit momemt plaats 

vinden in het sociale leven, bieden toekomstige 

historici onuitputtelijk materiaal." 

Augustin Souchy tijdens een toespraak 

in Barcelona op 11 november 1936 



Woord vooraf 

Cver de Spaanse burgeroorlog is ongelooflijk veel geschreven. 

Voor iedere geïnteresseerde zijn stapels boeken over de meest uit¬ 

eenlopende onderwerpen beschikbaar. Al in 1961 stelde Hugh Thomas 

in zijn lijvige boek over de Spaanse burgeroorlog dat de tijd was 

aangebroken om een nuttig standaardwerk over deze periode te scrij- 

ven. Maar wie al deze en latere verken bestudeert, zal soms een 

gevoel van onbehagen bekruipen. Niet alles komt ook werkelijk aan 

de orde. 

Niemand heeft dit onbehagen beter onder woorden gebracht dan Noam 

Chomsky in zijn bekende artikel over Objektiviteit en wetenschap 

(1). Daarin stelt hij dat het meest verbijsterende van alle lit¬ 
eratuur over de Spaanse burgeroorlog gelegen is in de volstrekte 

verwaarlozing van een van de meest belangrijke aspekten van deze 

gebeurtenis. Er is in die bergen papier nauwelijks iets terug te 

vinden over de revolutie die door de links-socialistische en anar- 

cbo-sindikalistische arbeiders van Spanje tijdens de burgeroorlog 

is doorgevoerd. Sterker nog: er is aantoonbaar geprobeerd om dit 

aspekt van het Spaanae drama bewust te verdoezelen, te bagatelli¬ 

seren en in een verkeerd daglicht te stellen. 

1. Noam Chomsky, Objectivity and liberal scholarship, in: American 

power and the new mandarins, (Pelican editie 1969 

blz.63 e.v.) in het Nederlands verschenen als: De 

macht van Amerika en de nieuwe mandarijnen, Bruna 

Utrecht 1970 
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Deze geschiedvervalsing - want dat is het juiste woord - is begon¬ 

nen tijdens de burgeroorlog zelf, als onderdeel van de propaganda¬ 

machine die diende om steun uit het buitenland te verkrijgen. Maar 

erger is het feit dat het historisch onderzoek sinds 1936 zich 

nauwelijks heeft bezig gehouden met het bestuderen en analyseren 

van de werkelijke gebeurtenissen en de ware aard van het konflikt 

in Spanje. Door de amerikaanse schrijver Burnett Bolloten, die als 

journalist de burgeroorlog meemaakte, is voor dit griezelige ver¬ 

schijnsel de term "De grote kamoeflage" bedacht (2). De revolutie 

die plaats vond in de fabrieken, bedrijven en openbare diensten 

waar de arbeiders de macht overnamen en het zelfbestuur invoerden 

werd zorgvuldig gekamoefleerd voor de buitenwereld. Er was niets 

aan de hand in Spanje: de westerse parlementaire demokratieën 

konden gerust zijn. En dus eindelijk steun gaan bieden aan de re¬ 

gering van de burgerlijke Spaanse republiek. 

Nog steeds staan in de geschiedschrijving over de Spaanse burger¬ 

oorlog twee stromingen tegenover elkaar. De ene ziet de burger¬ 

oorlog als een voornamelijk militair konflikt tussen demokratische 

en fascistische stromingen. De andere beschouwt haar als een voor¬ 

namelijk politieke strijd met als inzet de 'sovietisering' van 

Spanje. In beide visies wordt geen of nauwelijks aandacht besteed 

aan het feit dat de Spaanse burgeroorlog veroorzaakt werd door wat 

in feite het uitbarsten van een ondraaglijk geworden sociale span¬ 

ning was. Het jaar 1936 is niet alleen het begin van de burgeroor¬ 

log, maar ook dat van de revolutie in Spanje. De opstand van de 

reaktionaire legerleiding tegen de wettige regering ontketende een 

diepgaande revolutie, gedragen door de massa's van de Spaanse ar¬ 

beiders - georganiseerd in de linkervleugel van de socialistische 

UGT en de anarcho-sindikalistische CNT. Waar deze revolutie slaag¬ 

de, mislukte de militaire staatsgreep; en waar de revolutie faalde 

verdween de Spaanse republiek onder het geweld van de fascistische 

militaire diktatuur. Het is een merkwaardige kontradiktie dat de 

Spaanse republiek haar voortbestaan na 19 juli 1936 in feite dank¬ 

te aan haar tegenstanders. Wat de Spaanse arbeiders in het verzet 

tegen de militaire staatsgreep wilden bereiken, was niet de voort¬ 

zetting van de burgerlijke republiek, maar het doorvoeren van een 

sociale revolutie. 

Spanje 1936-1939 is niet alleen het verhaal van de burgeroorlog, 

maar ook dat van de Spaanse revolutie. En nergens heeft het revo¬ 

lutionaire proces indringender en totaler plaats gevonden dan in 

het geïndustrialiseerde Catalonië. Nadat de fascistische opstand 

door de georganiseerde arbeiders en hun medestanders op 19 en 20 

juli 1936 was neergeslagen, waren de anarcho-sindikalistische or¬ 

ganisaties CNT en FAI in de noordoostelijke regio van Spanje heer 

2. Burnett Bolloten, The grand camouflage: the communist conspiracy 

in the Spanish civil war. Londen 1961 
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en meester. In de daarop volgende maanden werd in Catalonië een 

proces in werking gezoet dat beoogde de hele ekonomie onder arbei- 
derszelfbestuur te brengen. De twee sleutelwoorden van de Catalaan¬ 

se revolutie, zijn kollektivisatie en socialisatie. Met kollekti- 

visatie wordt bedoeld de overnatae van een bedrijf, fabriek of 

werkplaats door de arbeiders die daar werken; socialisatie houdt 

in dat een hele bedrijfstak of sektor van de ekonomie door de ar¬ 

beiders in overleg met de betreffende vakbonden (sindikaten) 

wordt overgenomen. 

Binnen enkele weken, soms enkele dagen na de overwinning op de 

fascisten werden bedrijven door de arbeiders in werking gesteld. 

Revolutionaire komitees en bedrijfsraden brachten de metaalindu¬ 

strie, het openbaar vervoer, de textielbedrijven, de chemische 

industrie enz. enz. weer op gang. In Catalonië werd in een koorts¬ 

achtig tempo een nieuwe ekonomische struktuur opgebouwd, die ge¬ 

heel gebaseerd was op het ideaal van ARBEIDERSZELFBESTUUR. 

Over dit revolutionaire proces - de kollektivisatie en de socia¬ 

lisatie van de Catalaanse ekonomie - gaat deze studie. Daarbij 

zal het aksent komen te liggen op het eerste jaar van de revolutie, 

de periode van 19 juli 1936 tot mei 1937, toen de anarcho-sindi- 

kalistische arbeidersbeweging in Catalonië de belangrijkste en 

meest invloedrijke revolutionaire groepering was. Geprobeerd zal 

worden om duidelijk te maken hoe deze revolutie mogelijk was, 

waarom de anarcho-sindikalisten erin konden slagen deze revolutie 
door te voeren en wat zij bereikten. En natuurlijk zal in het 

laatste hoofdstuk ingegaan worden op de tragische ontknoping van 

het Catalaanse eksperiment na mei 1937. 

Het hierna volgende verhaal is niet kompleet. Daarvoor ontbreken 

te veel gegevens. Sommige archieven zijn nog altijd gesloten, 

veel bronnen zijn verloren gegaan en op vele punten spreken de 

dokumenten elkaar tegen. De auteur is zich er dan ook van bewust 

dat het hier gaat om een voorlopige inventarisatie en een eerste 

aanzet tot analyse van het arbeiderszelfbestuur in Catalonië. Het 

hoofddoel is dan ook het geven van gedetailleerde informatie over 

de wijze waarop de Catalaanse arbeidersklasse het ideaal van 

arbeiderszelfbestuur, dat door de anarcho-sindikalistische orga¬ 

nisaties decennia lang was gepropageerd, heeft geprobeerd te rea¬ 

liseren. Het is daarom een verhaal vol hoopvolle verwachtingen, 

tragische mislukkingen, harde strijd en bittere teleurstelling. 

In het vorig jaar verschenen werk van Sam Dolgoff over de Spaanse 

revolutie stelt de schrijver nadrukkelijk dat hij zich wil ont¬ 

houden van een oordeel over wat de Spaanse anarchisten wél en niet 

goed gedaan hebben. Het gaat hem om de konkrete ervaring met 

arbeiderszelfbestuur in een revolutionaire situatie en niet om 

een nutteloos spelletje met de geschiedenis in de trant van: wat 
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zou er niet allemaal hebben kunnen gebeuren als.(3). In dit 

boek zal af en toe aandacht besteed worden aan de heftige menings¬ 

verschillen binnen de anarcho-sindikalistische beweging tijdens 

het eerste jaar van de revolutie. Vooral de strijd om de socia¬ 

lisatie en de doorvoering van de revolutie tot in alle sektoren 

van het ekonomische leven zal daarbij aan de orde komen (4). 

Een zekere voorkeur van mijn kant zal daarbij niet achterwege 

blijven. Haar het is tegen mijn bedoeling in om daaruit verwijten 

of een veroordeling aan het adres van de Spaanse anarcho-sindika- 

listen te lezen. Alleen zij deelnamen aan deze harde en gevaar¬ 

lijke strijd waarbij leven en veiligheid op het spel stonden, 

kunnen zich mijns inziens gerechtigd achten om een oordeel te 

vellen over de houding van de mannen en vrouwen die een rol 

speelden in het drama van de Spaanse burgeroorlog. 

Amsterdam 30 juni 1975 Jacques J.Giele. 

3. Sam Dolgoff (ed), The anarchist collectives. Workers' self- 

management in the Spanish revolution, 1936— 

1939- New York 1974 p.172 

4. zie speciaal hoofdstuk 3, De kollektivisatie van de Catalaanse 

ekonomie, par.4 De socialisatie. 
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Hoofdstuk I 

Het Spaanse Anarchisme 

De arbeidersbeweging in Spanje heeft een speciale ont¬ 
wikkeling doorgemaakt, die in weinig opzichten te ver¬ 

gelijken is met die in andere Europese landen. Zij wordt 

vanaf het begin tot aan de Burgeroorlog ( 1936—* 39) be¬ 

heerst door het anarchisme. De arbeidersbeweging ont¬ 

stond er uit propaganda voor de ideeën van Proudhon en 

Bakoenin en ontwikkelde zich later onder invloed van de 

ideeën van Kropotkin en het sindikalisme. Het socialisme 

en het kommunisme hebben zich in Spanje tot aan de 

Burgeroorlog in de schaduw van het anarchisme ontwikkeld. 

De geschiedenis van het Spaanse anarchisme zal hier 

slechts in de vorm van een beknopte schets gegeven worden, 

maar daarnaast zal uitvoeriger ingegaan worden op de 

theorieën van het anarcho-sindikalisme en het anarcho- 

kommunisme zoals deze kort voor de Spaanse burgeroorlog 

bestonden (1). De rol van Catalonië en van de Catalaanse 

anarchisten zal afzonderlijk behandeld worden. 

1. KORT HISTORISCH OVERZICHT 

In de historische ontwikkeling van het Spaanse anarchisme 

tot aan de burgeroorlog zijn ruwweg twee grote scheids¬ 

lijnen aan te brengen. De eerste wordt gevormd door de 

oprichting van de C.N.T.(Confederaci5n Nacional del 
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Trabajo) in 1910. De andere scheidslijn is die tussen 

het 'boeren-anarchisme' en het industriële anarchisme, 

die respektievelijk hun centra vonden onder de landar¬ 

beiders in Andalusië en onder de fabrieksarbeiders in 

Catalonië. De twee genoemde scheidslijnen vallen boven¬ 

dien in zoverre samen dat tijdens de eerste periode van 

de anarchistische beweging het 'boeren-anarchisme', en 

in de tweede periode het industriële anarchisme in 

Spanje overheerste. 

De grondlegger van het Spaanse anarchisme is de Itali¬ 

aanse ingenieur en vriend van Bakoenin, Giuseppe Fanelli, 

geweest. Deze vertrok in 1868 naar het woelige en door 

burgeroorlog verscheurde land, en legde in Madrid en Bar- 

celona de grondslag voor de Spaanse sektie van de Eerste 

Internationale. Fanelli sprak geen woord .Spaans en zijn 

Spaanse leerlingen verstonden nauwelijks Italiaans, maar 

nog geen vijf jaar na zijn reis door Spanje telde de 

Internationale daar tussen de 60.000 en 100.000 leden. 

De organisatie was opgebouwd uit een groot aantal losse 

federaties van boeren en arbeiders, die bijeengehouden 

en geleid werden door de 'Spaanse Alliantie der sociaal- 

demokratie', een groep militante revolutionairen en 

theoretici. Deze struktuur was typisch voor Bakoenins 

opvattingen en later vinden wij haar, bij het uitbreken 

van de burgeroorlog, in grote trekken terug in de massa¬ 

beweging van de C.N.T., die geleid wordt door de kleine 

maar meer principiële Federatie van Anarchisten, de F.A.I. 

(Federación Anarquista Ibérica). In het konflikt tussen 

Marx en Bakoenin stonden de spaanse afdelingen van de 

Internationale achter de laatste. Bakoenin had al zijn 

verwachtingen ten aanzien van een revolutionaire beweging 

gesteld op de verarmde boeren van Zuid-Europa. Dezen 

waren volgens hem de enigen, die genoeg geestdrift en elan 

bezaten om een suksesvolle revolutie te beginnen. In tegen 

stelling tot Marx verwachtte hij weinig van het Noordwest- 

Europese industrie-proletariaat. 

De geschiedenis scheen Bakoenin al snel in het gelijk te 

stellen. In 1873 wordt de federalist en leerling van 

Proudhon, Pi y Margall, tot president van de Eerste 

Spaanse Republiek gekozen. Terwijl deze nog bezig is zijn 

nieuwe grondwet met verregaande decentralisatie en groot¬ 

scheepse sociale hervormingen uit te werken, breekt de 

zoveelste Carlistenopstand uit en wordt het land in een 

burgeroorlog gestort. In het Zuiden en Oosten van Spanje 

ontstaan revolutionaire en onafhankelijke kommunes met een 

1inks-repub1ikeins en anti-klerikaal programma (2). Juist 

in deze gebieden waren de anarchisten sterk en er was veel 

in de ideeën van deze burgerlijke revolutionairen dat hen 
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erg aantrok. Zo worden de Spaanse anarchisten voor de 

eerste - maar niet voor de laatste - maal geplaatst voor 

het dilemma van meewerken aan de revolutie of niet. 

Dienden zij hun steun te geven aan de konsolidatie van de 

burgerlijke revolutie of moesten zij zich meester maken 

van de leiding en de sociale revolutie doorvoeren? Over 

deze vraag ontstaan grote meningsverschillen en het ge¬ 

volg was dat de anarchisten nauwelijks een rol van be¬ 

tekenis hebben gespeeld in deze revolutie. Binnen een 

half jaar weet het leger bovendien de macht te verover¬ 

en en is de droom van Pi en de anarchisten voorgoed 

vervlogen. 

Door het nieuwe regime wordt de Internationale officieel 

verboden, maar zij blijft nog jarenlang ondergronds be¬ 

staan. Als er in 1881 in Spanje weer vrije arbeiders¬ 

organisaties toegestaan worden, komt de anarchistische 

beweging zelfs sterker dan ooit uit de illegaliteit te 

voorschijn. Dit soepele aanpassingsvermogen blijft van 

nu af aan ëén van de typerende karaktertrekken van het 

Spaanse anarchisme. Door de nadruk op grote zelfstandig¬ 

heid van aktie en persoonlijke overtuiging, gekombineerd 

met een losse organisatievorm, hebben vervolgingen en 

onderdrukkingen weinig vat op het anarchisme als bewe¬ 

ging. 

Van nu af is het Spaanse anarchisme wezenlijk anders dan 

het anarchisme in de overige Europese landen. Daar ageer¬ 

den kleine groepen en individuen zonder direkt kontakt 

met de massa van de arbeiders en bleef als taktiek vaak 

niets anders over dan het spektakulaire, maar weinig po¬ 

sitieve, anarchisme van de daad. In Spanje daarentegen 

hadden de anarchisten het grootste deel van de arbeiders 

en arme boeren achter zich. Vooral in Andalusië konden 

zij rekenen op een massa-aanhang. Daar sloeg het anar¬ 

chisme met zijn revolutionair elan en idealisme bijzon¬ 
der sterk aan, en de Andalusische federaties waren in deze 

tijd numeriek de sterkste van heel Spanje. Daar vielen 

ook de grote akties in de vorm van felle stakingen en 

boerenopstanden, die vaak eschatologisch gekleurd waren. 

Gerald Brenan, een van de bekwaamste Spanje-deskundigen, 

onderscheidt in de periode tot 1910 twee hoofdtrekken in 
het Spaanse anarchisme. De ene is een idealistische en 

moraal-religieuze trek, de andere een nostalgisch ver¬ 

langen naar het geïdealiseerde verleden. Vooral de reli¬ 

gieuze inslag heeft grote invloed gehad. De anarchisten 
voelden zich als het ware de afgezanten van een nieuwe 

leer die de Kerk zou hervormen in de geest van bijbelse 

armoede en liefde. Tegenover de totalitaire en fanatieke 

rooms-katholieke kerk van het 'establishment' nam hun 
streven naar zuiverheid en rechtvaardigheid de vorm van 
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een ketterse hervormingsbeweging, die dan ook met de be¬ 

kende heftigheid van de officiële Kerk bestreden werd 

(3a )• Het volk voelde zich verraden door de Kerk en 

richtte zich met grote onverzoenlijkheid tegen haar en 

de gehele bestaande maatschappij. De reden voor deze heft¬ 
igheid ligt voor de hand3 zegt Brenan, de Bijbel3 en vooral het 
Nieuwe Testament3 bëvat genoeg dynamiet om alle bestaande maat¬ 
schappelijke stelsels in Europa op te blazen ! (3) 
De religieuze inslag van het anarchisme is ook in de periode na 

1910 nog sterk bewaard gebleven. Tot deze konklusie komen vele 

buitenlandse waarnemers nog tijdens de burgeroorlog. Het anar¬ 
chisme is_ een godsdienstige beweging3 stelt de linkse schrijver 

Borkenau in 1937. Het gelooft niet in de schepping van een nieuwe 
wereld door de verbetering van stoffelijke voorwaarden voor de 
lagere klassen3 maar door de morele wederopstanding van die klas- 
sen3 die nog niet bedorven zijn door de geest van hebzucht en 
mammonisme (4). En de Franse journalist Kaminski oordeelde over 

de Catalaanse anarchisten: Het sterkst bij deze arbeiders is het ge¬ 
voel van solidariteit. Hun verlangens liggen3 hoe onwaarschijn¬ 
lijk dit ook lijkt3 vooral op het geestelijk vlak. (... ) Het alle¬ 
daagse bestaan houdt hun minder bezig dan hun militant geloof in 
een beter leven van vrijheid en broederschap en voorzien van goede 
scholen. Een bijna religieuze instelling uit zich hier; maar zij 
is niet gericht op het hiernamaals3 maar juist op het aards be¬ 
staan. Deze proletarische religiositeit3 waarin het koninkrijk der 
hemelen door het libertair kommunisme vervangen is3 ligt ten grond¬ 
slag aan de Catalaanse revolutie (5). 

Voor het Spaanse anarchisme breekt in de eerste jaren van de 20e 

eeuw een geheel nieuwe periode aan. Vanuit Frankrijk komt het 

revolutionair sindikalisme of anarcho-sindikalisme naar Spanje. 

Doel van de nieuwe beweging was de vereniging van alle arbeiders 

in een krachtige, niet-politieke organisatie, die geheel op de 

vak-aktie was gericht. Haar wapen was de algemene werkstaking, 

die tot de sociale revolutie en de vestiging van de anarchistische 

samenleving zou moeten leiden . In deze samenleving zouden de vak¬ 

verenigingen, de sindikaten, centraal staan en de gehele produktie 

en distributie in handen hebben. Alle macht zou aldus aan de pro¬ 

ducenten komen (6). De hele samenleving diende via de ekonomische 

organisaties opgebouwd te worden (d.w.z. de sindikaten) met uit¬ 

sluiting van iedere andere vorm van organisatie. Deze eind-fase 

wordt het anarcho-kommunisme genoemd. 

Het anarcho-sindikalisme was sterk gericht op de arbeiders van de 

geïndustrialiseerde gebieden die de kern van de bewuste en georga¬ 

niseerde arbeiders zouden uitmaken en de stoot tot de algemene 

staking zouden moeten geven. Dit betekende een verschuiving van het 

'boeren-anarchisme’ naar het industriële anarchisme. Deze verschui¬ 

ving wordt onderstreept door een geografische verplaatsing: het 

zwaartepunt van de anarchistische beweging ligt voortaap niet meer 

op het platteland van Andalusië, maar in de industriële centra van 
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Catalonië. 
In hetzelfde jaar waarin de Franse anarcho-sindikalistische C.G.T. 

opgericht wordt, 1902, ontstaat in Barcelona de eerste Spaanse 

anarcho-sindikalistische vakorganisatie. In 1907 heeft zij zich 

over heel Catalonië uitgebreid en een jaar later wordt het eerste 

regionale kongres gehouden. Door de opstand in Barcelona van 1909, 

(de zgn. Tragische Week) en de bijzonder wrede onderdrukking door 

het leger en de politie, waarbij o.a. de bekende anarchistische 

onderwijshervormer Francisco Ferrer vermoord werd, kreeg de anar¬ 

chistische vakbeweging een zeer grote aanhang. 

In 1910 wordt op een kongres in Sevilla de C.N.T. als nationale 

organisatie opgericht. Een jaar later telt zij reeds meer dan 

30.000 leden. Evenals bij de oprichting van de Eerste Internatio¬ 

nale het geval was, slaat de nieuwe organisatie een enorm enthou¬ 

siasme los. Stakingen en opstanden worden zonder enige voorberei¬ 

ding uitgevoerd en verloren. Het doel was ook niet primair de over¬ 

winning, maar het aankweken van een revolutionaire mentaliteit 

onder de Spaanse arbeiders. 
Door de Eerste Wereldoorlog wordt ook in Spanje de arbeidersbewe¬ 

ging aangetast. De jaren 1914-1917 brachten een grote verdeeld¬ 

heid onder de C.N.T.-leden tussen voorstanders van de geallieerden 

en de neutralisten (8). Het jaar 1917 en de Russische Revolutie 

ontketenden een nieuwe golf van stakingen en opstanden, die echter 

zeer hard onderdrukt worden. 

Tot aan de vestiging van de diktatuur van generaal Primo de Rivera 

in 1923 groeit de sociale onrust in Spanje enorm. In Barcelona 

wordt in deze jaren, 1917-1923, een komplete burgeroorlog tussen 

arbeiders en ondernemers gevoerd, die uitgevochten wordt met bom¬ 

men en moordaanslagen. In de straten van de stad leveren gewapende 

anarchisten en gehuurde gangsters bloedige veldslagen. Het aantal 

stakingen stijgt tot een ongelooflijke hoogte. In 1920 zijn 

250.000 stakers bij arbeidskonflikten betrokken, die een totaal 

van ruim zeven miljoen verloren arbeidsdagen opleveren (9). Maar 

ook in Andalusië gaat de C.N.T. over tot massale stakingen. Boven¬ 

dien organiseert zij de bevolking daar in hele regio's. De C.N.T. 

kende daar meestal lokale organisaties die alle arme boeren en 

landarbeiders omvatten en die in feite de dorpen leidden. Deze 

plaatselijke sindikaten bezaten een enorm prestige en hielden 

iedere zondag grote dorpsvergaderingen, waar openlijk de vestig¬ 

ing van de nieuwe samenleving besproken werd. Deze sindikaten waren 

het ook die zich voorbereidden op de sociale revolutie, waarin zij 

de kern van de anarcho-kommunistische samenleving op het platte¬ 

land zouden vormen (10). 
In 1919 telde de C.N.T. meer dan 700.000 leden, waarvan 427.000 

alleen al in Catalonië (11). 
Zij verklaarde zich op haar jaarlijkse kongres uitgesproken revo¬ 

lutionair in doel en middelen en verwierp fusieplannen met de so¬ 

cialistische vakbeweging, de U.G.T.(Union General de Trabajadores). 
Daarentegen betuigde zij haar instemming met de pas opgerichte 
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Kommunistische Internationale van Moskou (12). Een wel zeer vreemde 

beslissing voor een organisatie die uitdrukkelijk de ideeën van Ba- 

koenin als de hare onderschreef.' De verwarring wordt nog groter als 

twee van haar voormannen, Andrés Nin en Joaquin Maurin, op reis 

door het revolutionaire Rusland, de C.N.T. officieel bij de Komin¬ 

tern aansluiten. Pas in 1922 wordt aan alle verwarring een einde ge¬ 

maakt, wanneer de C.N.T. aankondigt zich te zullen aansluiten bij de 

Anarchistische Internationale (A.I.T.) die in december van dat jaar 

opgericht wordt. 

Om aan deze gevaarlijke ideologische krisis een einde te maken, wordt 

door verschillende anarchistische groepen een plan opgesteld om de 

C.N.T. in zuiver anarchistische richting te leiden. De anarchistische 

militanten moesten de leiding van de C.N.T. in handen zien te krij¬ 
gen en haar van nu af besturen. Reeds in 1919 was daartoe in prin¬ 

cipe besloten. Hierbij werd dus teruggegrepen op het oude Bakoe- 
nistische ideaal van een grote revolutionaire arbeidersmassa, geleid 

door een groep van militante anarchisten, vastbesloten beroepsrevo¬ 

lutionairen en theoretici. Deze plannen leidden uiteindelijk, onder 

de diktatuur van Primo de Rivera, toen de C.N.T. in de illegaliteit 

gedreven was, tot de oprichting van de F.A.I.(Federación Anarquista 

Ibérica), de anarchistische federatie van het Iberisch schiereiland. 

De F.A.I. werd opgericht op een illegaal kongres dat in juli 1927 

te Valencia gehouden werd. Zij was de geheime organisatie van alle 

overtuigde Spaanse anarchisten en had tot taak de kontrole over de 

C.N.T. uit te oefenen en reformisme of revisionisme te bestrijden (13) 

Voor de F.A.I. was kwantiteit van het ledental onbelangrijk. Het 

kwam uitsluitend op de kwaliteit van de leden aan. Zij verenigde 

alle vooraanstaande C.N.T.-leden en alle anarchistische militanten. 

Als de C.N.T. in 1931 onder de Tweede Republiek haar aktiviteiten 

weer openlijk kan hervatten, komt zij onmiddellijk sterker dan ooit 

te voorschijn. Binnen zeer korte tijd is haar aanhang tot boven het 

miljoen gestegen. De ledentallen van de F.A.I. zijn niet bekend, 

maar door Brenan worden zij in de periode 1934-1936 op niet meer dan 

10.000 geschat (14). Hun invloed was echter enorm. Weldra beheersen 

zij de C.N.T. volledig en onder hun leiding wordt de C.N.T. steeds 

meer een revolutionair strijdorgaan. Vanaf 1931, zo kan men stellen, 

bereidden de C.N.T. en de F.A.I. de sociale revolutie in alle ernst 

voor. 
De periode van de Tweede Republiek is zeker de meest bewogen periode 

van de Spaanse geschiedenis geweest. De val van de monarchie en het 

uitroepen van de republiek in 1931 bracht een groot aantal konflik - 

ten aan de oppervlakte. Het land werd bitter verscheurd tussen links 

en rechts, tussen vooruitgang en reaktie. Opstanden, politieke moor¬ 

den, stakingen en vuurgevechten waren aan de orde van de dag. Vele 
van de opstanden en stakingen waren door de C.N.T. en de F.A.I. ge- 

inspireerd. Onverzoenlijk vielen de anarchisten de burgerlijke repu¬ 

bliek aan en trachtten zij haar te vernietigen. Op deze wijze ontstond 
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een klasse van revolutionaire arbeiders en boeren in Spanje, die in 

staat was om strijd te leveren tegen het leger en die de vereiste 

mentaliteit en taktiek van het straatgevecht perfekt beheerste. Een 

situatie die in 1936 tot onvoorziene gevolgen zou leiden. 

De toestand in het verscheurde Spanje werd na enige jaren kritiek. 

De republiek was niet in staat om ook maar een fraktie van de sociale 

problemen op te lossen. Landhervormingen werden aarzelend doorgevoerd 

of eenvoudigweg gesaboteerd. De burgerlijke republikeinen, die een 

grote rol bij de vestiging van de Republiek hadden gespeeld, zagen 

zich in de tang genomen door uiterst rechts en uiterst links. Door 

de wereldkrisis werd ook de Spaanse ekonomie ernstig aangetast en 

kreeg het opkomend fascisme zijn kans. 

Als in 1934 de rechtse partijen (en daardoor de reaktie) aan de macht 

komen, breken opstanden in Asturië en Catalonië uit. Niet toevallig 

vinden deze plaats in de twee meest geïndustrialiseerde gebieden van 

heel Spanje, die samen meer dan 90 % van de Spaanse industriële pro- 

duktie opleverden (15). Hun verzet was de afwijzing van de rechtse 

politiek van behoud door de werkelijk levensvatbare delen van Spanje. 

In Asturië neemt de opstand de vorm aan van een proletarische revo¬ 

lutie, die het kapitalistische stelsel als met één slag wegvaagt en 

daarvoor het ideaal van de solidariteit van alle arbeiders in de 

plaats stelt: U.H.P. is hun strijdkreet, Unidad de Hermanos Prole- 
tarios! (Eenheid van de Proletarische Broeders). Anarchisten, socia¬ 

listen en kommunisten vechten samen op de barrikades en werken schou¬ 

der aan schouder in de onteigende fabrieken. Maar Asturië stond alleen. 

In Catalonië was de opstand door de linkse republikeinen (de Esquerra) 
gèorganiseerd en het ontbrak deze partij volledig aan moed en strijd¬ 

lust om een suksesvolle opstand te kunnen doorvoeren. De enigen 

die hen daarbij hadden kunnen helpen, waren de anarchisten geweest. 

Maar dezen waren juist vervolgd en gevangen gezet door de 'Esquer¬ 

ra ' en niet in staat om voorbereidingen te treffen. En zouden de 

C.N.T. en de F.A.I. voor een dergelijke zaak onder een burgerlijke 

leiding wel ooit de wapens hebben willen opnemen?. "Het leek alsof 

zij (de 'Esquerra', J.G.) slechts in de regering zitting hadden 

genomen om de C.N.T. en de F.A.I. te bestrijden en zichzelf in 

diskrediet te brengen," oordeelde een van de F.A.I.-leiders, 

Diego Abad de Santillan, enkele maanden na de opstand over deze 

partij (16). En hij voegde er in één adem de voorwaarden aan toe 

waaraan een opstand tegen het fascisme wel zou moeten voldoen 

om op de steun van de anarchistische massa te mogen rekenen, en 

zijn woorden klinken als een waarschuwing en een profetie over de 

burgeroorlog, die nog geen twintig maanden later zou uitbreken: 

"Er is één ding dat niet vergeten mag worden. Anti-fascisme is 

geen remedie tegen fascisme. Anti-fascisme kan bepleit worden 

uit naam van de deraokratie, uit naam van het privaat kapitalisme. 

Wij zijn anti-fascisten, omdat we de huidige krisis te boven willen 

komen door middel van een nieuwe sociale omvorming, door het ini¬ 

tiatief en de direkte aktie van de arbeiders"(I7). 
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Na de nederlaag van de oktoberopstand volgde het tijdperk dat bekend 

staat als het 'bienio negro', de zwarte twee jaar. De reaktie heers¬ 

te over Spanje, de arbeiders werden vervolgd en iedere sociale her¬ 

vorming behoorde tot het land der dromen. Aan deze periode werd pas 

een einde gemaakt door de overwinning van het Volksfront in febru¬ 
ari 1936, dat met een duidelijke meerderheid in de 'Cortes' de 

leiding van het land overnam. Als opvallende verkiezingsleuze had 

zij het woord 'Amnestie' gevoerd en een andere propaganda had zij 

niet nodig. Tienduizenden verbleven sinds de oktoberopstand van '34 

zonder vorm van proces in de gevangenissen. Anderen waren tot levens¬ 

lang veroordeeld om geen andere aanwijsbare reden dan dat zij arbei¬ 

ders waren. Door de eis van amnestie won het Volksfront bovendien 

honderdduizenden stemmen van de anarchisten, die ditmaal het kon- 

signe van hun organisaties om niet te stemmen volledig in de wind 

sloegen. 

Toch betekende het Volksfront geen rust of herstel van de welvaart 

voor Spanje. Al spoedig laaide de partijstrijd hoger dan ooit op 

en bleek dat de linkse republikeinen en de sociaal-demokraten het 

ook nu met de sociale hervormingen niet erg nauw wensten te nemen. 

Maar nog dreigender was het feit dat de reaktie in de vorm van het 

leger en het opkomend fascisme, gesteund door de Kerk en het 

kapitaal, zich voorbereidden op een machtsovername en de afschaf¬ 

fing van de demokratie. Dit alles verhinderde intussen niet dat de 

anarchisten op soms roekeloze wijze hun strijd tegen de regering 

voortzetten. Opnieuw werden massale stakingen gehouden en de 

sociale onrust groeide tegen de zomer van 1936 naar -een hoogtepunt. 

In Barcelona vond in maart en april een staking onder de metaal¬ 

arbeiders plaats waaraan meer dan 40.000 arbeiders deel namen, 

in maart staakte het vervoerspersoneel, in mei en juni de textiel¬ 

arbeiders en nog op 13 juli, enkele dagen voor het begin van de 

burgeroorlog, brak een staking uit onder de havenarbeiders en dok¬ 

werkers (18). 

Spanje was in beroering. Alle tekenen wezen erop dat een totale 

uitbarsting nabij was. Het leger konspireerde, de regering was 

machteloos en de arbeiders ongeduldig. Reeds waren tot het uiterste 

getergde en half-verhongerde landarbeiders er op eigen initiatief 

toe overgegaan om land te bezetten en in kuituur te brengen, zonder 

dat de overheid tegen hen had durven optreden. In de steden hadden 

de arbeiders in bepaalde gevallen door ondernemers gesloten bedrij¬ 

ven bezet en weer in werking gesteld. In de straten vochten fascis - 
ten en anarchisten. Het onweer trok zich boven Spanje samen. Een 

officier van het leger schreef over deze laatste maanden vóór de 

grote uitbarsting: "Ieder, die bij zijn verstand was, wist dat 

Spanje allerminst een gelukkig en gezegend land was, maar integen¬ 

deel op een vulkaan leefde"(19). Er was echter één groot verschil 

tussen de twee partijen: terwijl het leger en de rechterzijde zich 

intensief voorbereidden op de staatsgreep, bleef de regering machte¬ 

loos en weifelend. Zij verzuimde maatregelen te nemen zolang dat 
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nog mogelijk was, en zij stootte de enige groep die haar zou kun¬ 

nen verdedigen, de arbeiders, steeds verder van zich af. 

Alleen de anarchisten waren tot op zekere hoogte gereed. De C.N.T. 

en de F.A.I. organiseerden zoveel mogelijk het verzet. "Een tra¬ 

ditie van meer dan een halve eeuw had de F.A.I., en door haar de 

sindikaten van de C.N.T. geleerd, dat het proletariaat alleen zelf 

zijn zaken kon behartigen, en dat het op de beslissende ogenblik¬ 

ken steeds genoodzaakt is, met de wapens in de hand de bourgeoisie 
te dwingen de belangen van de massa niet prijs te geven. Zij 
wisten wat illegale arbeid en doodsverachting was, en terwijl de 

meeste marxisten rustig dóórtheoretiseerden over hun toekomst¬ 

staat, bereidden de anarcho-sindikalisten van Catalonië en de 

medestanders der Asturiaanse U.H.P. in de noord-westelijke indus¬ 

triegebieden en in Madrid zich zo goed en zo kwaad als het ging 

voor op de tegenweer"(20). 

Aldus de Nederlander Lou Lichtveld, die in deze periode vóór het 

uitbreken van de burgeroorlog in Barcelona woonde. Op 19 juli 1936 

zou het ogenblik aangebroken zijn waarop de arbeiders ’met de 

wapens in de hand' de leiding van de bourgeoisie zouden overnemen 

en waarop de anarchisten in Catalonië de macht zouden veroveren 

door het fascisme te verslaan. 

2. DE C.N.T, EN DE F.A.I. 

Van de vele organisaties die in het verdere verloop van deze studie 

een rol spelen zijn de C.N.T. en de F.A.I. zeker de belangrijkste. 

Tot beter begrip van de houding van deze anarchistische organisa¬ 

ties in de Spaanse burgeroorlog en vooral een beter inzicht in de 

sociale revolutie is het noodzakelijk ons te verdiepen in hun orga¬ 

nisatievorm en hun ideologie. Uit de organisatie van de sindika¬ 

ten zou immers een nieuwe struktuur van de maatschappij opgebouwd 

worden en hun ideologie zou de basis van de nieuwe samenleving 

vormen. 

a. DE C.N.T. 

Het principe dat aan de C.N.T. ten grondslag lag was dat van de¬ 

centralisatie en federalisme (21). De struktuur van de C.N.T. werd 

van onder af opgebouwd en berustte op lokale organisaties. De 

basis van deze hele struktuur werd gevormd door de lokale of 

plaatselijke sindikaten. In kleine plaatsen en dorpen verenigde 

het plaatselijk sindikaat alle arbeiders van alle beroepen. In 

grotere plaatsten werden sindikaten van verschillende beroepen ge¬ 

vormd, de vaksindikaten. Deze waren op hun beurt stuk voor stuk 

opgebouwd uit sekties die arbeiders van speciale bedrijfstakken 

omvatten. Zo had b.v. het bouwvakkerssindikaat sekties van opper¬ 

lieden, metselaars, stukadoors enz. De arbeiders benoemden in 

vergaderingen van vakgenoten uit diverse bedrijven en fabrieken 

een sektiekomitee, dat de gelden beheerde en hun belangen vertegen- 
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woordigde. 

De leiding van het vaksindikaat was in handen van een komitee, dat 

afgevaardigden van alle sekties omvatte en door de arbeiders in een 
algemene vergadering gekozen werd. 

Daarnaast bestonden op een ander plan de zogenaamde bedrijfs- of 

fabriekskomitees, die alle arbeiders van een bepaald bedrijf om¬ 

vatten. "In iedere werkplaats, fabriek, werkprojekt, kantoor enz. 

waar het personeel aangesloten was bij een sindikaat, was een af¬ 

gevaardigde. Zij werden 'delegados de taller'(bedrijfsafgevaardig- 

den) genoemd en zij hadden hetzelfde beroep als de arbeiders omdat 

zij in dezelfde plaats werkten waarvoor zij afgevaardigden van het 

sindikaat waren. Het werk van deze afgevaardigden was geheel vrij¬ 

willig, maar was bekleed met het hoogste gezag van de sindikaten. 

In perioden waarin het sindikaat vervolgd werd of ondergronds 

werkte, nam de afgevaardigde de taak op zich kontakt te onderhou¬ 

den tussen de arbeiders van zijn werkplaats of fabriek en het 

komitee van zijn sektie of sindikaat. (.) 

In sommige sindikaten was er niet alleen een afgevaardigde, maar 

een bedrijfskomitee dat dezelfde funkties had als de afgevaardig- 

de"(22). Op deze wijze bestond er tussen het personeel van een be¬ 

drijf een sterke band en een grote mate van saamhorigheid. 

Op dezelfde wijze als het sindikaat was opgebouwd uit de verschil¬ 

lende sekties, was de lokale federaties van sindikaten opgebouwd 

uit de verschillende vaksindikaten in één plaats. Het was primair 

een verbindingsorgaan, dat echter geen zeggingskracht over de sin¬ 

dikaten had. Het stond onder leiding van een komitee, dat afge¬ 

vaardigden van elk plaatselijk vaksindikaat telde en dat één maal 

per week vergaderde. Het behandelde de meer algemene ekonomische 

zaken, maar bemoeide zich weinig met vakaangelegenheden. 

Dezelfde verbindende funktie werd ook uitgeoefend door de komitees 

van de streekfederatie, de regionale federatie en de nationale 

federatie van sindikaten. De hoogste macht in de C.N.T. werd echter 

niet gevormd door deze federatieve organen, maar door het nationa¬ 

le kongres, waaraan door afgevaardigden van alle bij de C.N.T. 

aangesloten vaksindikaten werd deelgenomen. Het kongres wees de 

plaats aan waar het natióle komitee gevestigd zou worden, maar be¬ 

noemde niet de leden. Deze werden benoemd door de plaatselijke 

federatie van sindikaten van de plaats van vestiging, in overleg 

met de regionale federatie. Deze vreemde maatregel was noodzake¬ 

lijk door het feit dat de C.N.T. in feite geen bezoldigde bestuurs¬ 

leden kende. In 1936 telde de C.N.T. 1.250.000 leden, maar was al¬ 

leen de sekretaris van het nationale komitee bezoldigd. De andere 

leden van het nationale komitee werkten gewoon door als arbeiders 

in hun fabrieken en bedrijven. 

Deze losse organisatievorm met haar onbezoldigd en plaatselijk 

kader was uitermate geschikt om in de illegaliteit te werken. De 

plaatselijke sindikaten en bedrijfskomitees werkten in tijden van 

vervolging gewoon door en de verbindingen bleven even eenvoudig 
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als doeltreffend gewaarborgd. De overheid slaagde er nooit in de 

C.N.T. werkelijk te treffen, omdat deze niet in haar organisatie 

te treffen was. Haar organisatie bestond uit de arbeiders zelf. 

Wel was het noodzakelijk dat in tij.den van vervolging het hoogste 

orgaan, het nationale kongres, vervangen werd door een minder om¬ 

vangrijk orgaan. Dit was het nationale komitee van de regionale fe¬ 

deraties, dat samengesteld werd door afgevaardigden van de regiona¬ 

le federaties. 

Deze uitzonderlijke struktuur was een van de grote trekpleisters 

van de C.N.T. tegenover de socialistische U.G.T. Zij gaf de arbei¬ 

ders het gevoel dat zij inderdaad zelf hun eigen zaken regelden en 

dat zij niet dienden om een goed betaald legertje van vakbondsbe¬ 

stuurders in het zadel te helpen. Deze struktuur werkte een gevoel 

van zelfstandigheid en eigenwaarde in de hand, dat de Spaanse ar¬ 

beiders bijzonder sterk aansprak. Bovendien was haar gehele aktivi- 

teit geïnspireerd op de idealen van solidariteit. Ieder vaksindi- 

kaat kon, als zij dat nodig of wenselijk achtte, een staking uit¬ 

roepen en kon daarbij rekenen op solidariteitsstakingen van de andere 

plaatselijke of regionale sindikaten. Dit begrip van solidariteit 

was (en is) sterk ontwikkeld onder de Spaanse arbeiders. Men stond 

nooit alleen, maar wist zich gesteund door alle arbeiders, die met 

vaak grote belangeloosheid en solidariteit hun kameraden te hulp 

kwamen.. Het ideaal van deze akties was natuurlijk de algemene na¬ 

tionale werkstaking, als voorbereiding 5p en begin van de revolu¬ 

tie. 

b. DE F.A.I. 

Zoals wij in het historisch overzicht zagen, werd de F.A.I. in juli 

1927 opgericht door verschillende anarchistische groeperingen met 

het doel om leiding te geven aan de C.N.T. (23). Centraal hierbij 

stond de verdediging van de a-politieke tradities en revolutionaire 

idealen van het anarchisme. De aktiviteiten van de F.A.I. waren 

vooral gericht tegen het beginnend reformisme binnen de C.N.T., 

waardoor verschillende vooraanstaande leiders in de jaren '20 be- 

invloed waren. Haar ideaal was duidelijk geïnspireerd op de Allian¬ 

tie van Bakoenin, waarmee zij ook de geheime organisatiestruktuur 

gemeen had. 

De struktuur. van de F.A.I. was sterk verwant aan die van de C.N.T. 

Aan de basis stonden groepen van drie tot tien anarchisten, die 

niet individueel maar als groep lid waren van de F.A.I. ('grupos de 

afinidad'). Deze groepjes verenigden zich in lokale, regionale en 

nationale federaties op dezelfde manier als de C.N.T. dat deed. 

De F.A.I.-leden waren de zuivere anarchisten en de revolutionairen 

in hart en nieren. Terecht werden zij de militanten, de strijders 

genoemd, want bij iedere staking of opstand waren zij het die de 
initiatieven namen, het eerst de straat opgingen en de strijd orga¬ 
niseerden. Zij vormden een voorhoede van meestal jonge en enthou¬ 

siaste strijders, die zich intensief voorbereidden op de sociale 

revolutie. Daarbij waren zij allen arbeiders en leden van de C.N.T., 
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waarin zij sinds 1931 de belangrijkste posities bekleedden, nadat 

zij de reformistische oude leiding verdrongen hadden. 

Deze strijd tussen F.A.I.-aanhangers en groep C.N.T.-leiders, die 

opteerden voor een meer gematigde en minder a-politieke richting, 

staat bekend als het 'Treintistas-konflikt’. De 'treintistas', de 

dertig man, waren de gematigde leiders die na hun nederlaag uit¬ 

traden om een eigen sindikale organisatie te stichten. Op het kon- 

gres van de C.N.T. in maart 1936, kort voor het uitbreken van de 

burgeroorlog, sloten de twee groepen zich overigens weer aaneen 

(24). De F.A.I. had in 1936 iets van haar grote overwicht op de 

C.N.T. verloren, maar was toch nog altijd in hoofdzaak bepalend 

voor de richting van het Spaanse anarchisme. 

Een belangrijk aspekt binnen de vele aktiviteiten van de F.A.I. was 

haar scholings- en vormingswerk onder de C.N.T.-leden. Zij richtte 

scholen, athenea en studiecentra op en gaf ekonomie voor arbei¬ 

ders. Haar theoretici werkten de ideeën van het anarchisme, van het 

anarcho-sindikalisme en het anarcho-kommunisme verder uit en 

publiceerden over zaken die van belang waren voor de anarchisti¬ 

sche beweging. Vooral in de anarchistische pers namen zij een 

leidende positie in. 

De theoretische werken over het anarcho-kommunisme door de F.A.I.- 

leden zijn voor ons onderwerp uiteraard van groot belang. Een 

aantal van de meest vooraanstaande theoretici was namelijk niet 

alleen in de gelegenheid om theorieën over de nieuwe maatschappij 

op te stellen, maar ook om deze ideeën vanaf juli 1936 in de 

praktijk te zien toegepast, en wel grotendeels onder hun eigen 

leiding. 

3. HET ANARCHO-KOMMUNISME 

Het ideaal van de Spaanse anarchisten was de verwezenlijking van 

het comunismo libevtario, het anarcho-kommunisme. 

In Bakoenins oorspronkelijke opvattingen zou de maatschappij na 

de revolutie kollektivistisch georganiseerd worden, d.w.z. opge¬ 

bouwd via kollektieve organen. Bakoenin gaf zijn stelsel niet de 

naam 'kommunisme', omdat deze term in zijn tijd voornamelijk as¬ 

sociaties opriep met het utopische socialisme van Cabet en Fourier, 

dat dezen zelf kommunisme moemden. De term 'kollektivisme' gaf 

beter aan wat Bakoenin voor ogen stond (25). 

Het kenmerk van de kollektivisatie was de onteigening van de 

produktiemiddelen ten behoeve van de producenten. "In een kol- 

lectivistische maatschappij zijn alle bezittingen en arbeidsmid¬ 

delen gemeenschappelijk, maar ieder heeft recht op datgene wat 

hij met zijn eigen arbeid kan verdienen en hij kan zich aanslui¬ 
ten bij andere groepen (kollektieven) welke dat recht bezitten (26). 

Dit betekende dus niets meer dan de kollektivisatie van de produk- 

26 



tiemiddelen, zonder afschaffing van het partikuliere bezit. De 

stelregel van het kollektivisme van Bakoenin was: Aan ieder naar 

zijn arbeid. 
Tegen deze opvatting werd in de jaren '70 van de 19e eeuw verzet 

aangetekend door de aanhangers van het anarchisme; pas dan komt 

overigens deze term in gebruik als aanduiding voor het vrijheids¬ 

lievend socialisme. Door Peter Kropotkin wordt de theorie van 

het anarcho-kommunisme ontwikkeld, een kommunisme dat gebaseerd 

is op de ideeën van het anarchisme. In de loop van de jaren '80 

worden zijn theorieën door de Europese anarchisten algemeen aan¬ 

vaard. Men oefent kritiek uit op het kollektivisme omdat dit zich 

geheel baseert op de waarden van de produkten, zoals die bepaald 

worden door de hoeveelheid arbeid die voor de vervaardiging nodig 

is. Dit uitgangspunt is mogelijk in een primitieve agrarische 

maatschappij, maar onbestaanbaar in een geïndustrialiseerde en 

technisch hoog-ontwikkelde wereld. Ook de mogelijkheid van aan¬ 

sluiting bij iedere andere willekeurige groep zou daar o.a. door 

specialisatie ondenkbaar zijn. 

Maar de belangrijkste kritiek richt zich op het feit dat het kol¬ 
lektivisme niet de gelijkheid waarborgt. Want door de erkenning 

van het persoonlijke eigendom, verkregen door de arbeid, wordt het 

oude strijd- en konkurrentie-ideaal van het kapitalisme weer tot 

leven gebracht. Door de kollektivisatie van de produktiemiddelen 

wordt alleen de gelijkheid van uitgangspunt aan allen gegarandeerd, 

maar niet de blijvende gelijkheid, omdat een sterk gedifferenti¬ 

eerde beloning naar arbeidsprestatie ingevoerd wordt (27). Het 

verschil tussen het kollektivisme en het anarchisme is aldus een 

gradueel verschil:"Beide verkondigen de noodzaak de produktiemid¬ 

delen te socialiseren, maar het kollektivisme houdt daarbij op, 

terwijl het anarchisme verder streeft naar de invoering van het 

integrale kommunisme" (28). De stelregel van het anarcho-kommunisme 

is dan ook niet meer: Aan ieder naar zijn arbeid, maar: 

Aan ieder naar zijn behoefte. 

De botsing tussen deze twee richtingen neemt in Spanje voornamelijk 

de vorm aan van een diskussie over de taktiek van de arbeiders¬ 

beweging. Moest men zich richten op een massa-aanhang onder de 

arbeiders die geleid zouden worden door anarchisten, of diende men 

zich te beperken tot een elitevorming van zuivere en in de leer 

geschoolde anarchisten? Bakoenin tegen Kropotkin. Zoals op ideo¬ 

logisch gebied het anarcho-kommunisme het gewonnen had van Bakoe- 

nins kollektivisme, zo wint op het gebied van de taktiek Bakoenin 

het met zijn opvattingen over de brede massa-beweging het van 

Kropotkin. De oprichting van de C.N.T. en de doorvoering van het 

anarcho-sindikalisme als taktiek betekenden de definitieve beves - 
tiging hiervan. 

Al waren de voornaamste punten beslist, toch bleef er nog veel 

onduidelijk in de theorieën van het anarcho-kommunisme. De C.N.T. 
zag haar sindikaten als de organen van de toekomstige maatschappij 
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en stond voor de moeilijkheid dat deze opvatting niet strookte met 

die van Kropotkin, die de sindikaten slechts wenste te zien als een 

van de vele vormen, en zeker niet de belangrijkste, van de nieuwe 

maatschappij. Mede als gevolg daarvan leefde het kollektivisme 

voort als een overgangsfase tussen het kapitalisme en het anarcho- 

kommunisme. Het betekende de eerste daad van de revolutie: de over¬ 

name van de bedrijven en de grond door de arbeiders. Het omvatte 

de instelling van een arbeidersekonomie, door d e arbeiders zélf 
geleid; kortom de "dageraad van een nieuwe maatschappij". 

Als zodanig behield de term kollektivisatie een grote aantrek¬ 

kingskracht op de C.N.T.-leden. 

De eigenlijke ideologische krisis van de C.N.T. valt in de periode 

rond 1920 als aan de ene kant de Russische revolutie en aan de 

andere kant het reformisme hun grote zuigkracht doen voelen. Tegen 

beide gevaren was als oplossing de F.A.I. ontstaan, die de C.N.T. 

in haar eigen koers zou houden. Wat er anders met de C.N.T. ge¬ 

beurd zou zijn, laat het lot van de Franse zusterorganisatie, de 

C.G.T. zien, die in enkele jaren 1 overgenomen’ werd door de kom- 

munistische partij. Door de F.A.I. werd de noodzaak van een bezin¬ 

ning op de ekonomische ideeën van het anarchisme sterk gevoeld en 

er ontstaat weldra onder haar leden een groeiende belangstelling 

in brede kringen, die zich openbaart in de publikatie van talloze 

ekonomische werken. 

Zij werden geïnspireerd door de Franse anarcho-sindikalist Pierre 

Besnard, die in zijn boeken "Les syndicats ouvriers et la revo- 

lution sociale" (1930) en "Le monde nouveau" (1934) een anarcho- 

kommunistisch stelsel uiteenzette, dat aansloot op de sindikalis- 

tische organisatievorm en tevens een aantal verbeteringen aan¬ 

bracht. Zijn schema voor de industriële en ekonomische opbouw fun¬ 

geerde via een aantal organisaties die de C.N.T. reeds kende. Zo 

werd de ekonomische basis gevorm door sektie-komitees en fabrieks- 

raden. Maar de verdere opbouw geschiedde niet zoals bij de C.N.T. 

via plaatselijke en regionale federaties, maar primair via ver¬ 

schillende ekonomische sektoren en de industrieën. In plaats van 

de horizontale organisatie via de plaatselijke organen wenste hij 

de ekonomie vertikaal via de industrieën en bedrijfsgroepen te 

organiseren. Wel zouden ook de plaatselijke organen blijven be¬ 

staan, maar de nadruk zou vallen op de industrieën. De nationale 

federaties van industrieën zouden verbonden worden door een natio¬ 

nale ekonomische raad (29). 

Het plan van Besnard was het antwoord op de veranderde ekonomische 

omstandigheden. De moderne ekonomie werkte steeds meer met koncen- 

traties van industrieën en grotere eenheden. De tijd van de kleine 

plaatselijke eenheden was voorbij. Het anarcho-koramunisme diende 

zich hierbij aan te passen. 

In de praktijk was de noodzaak van deze nieuwe organisatievorm 

reeds gebleken en toegepast door de oprichting van de 'sindicatos 

unicos', eenheidssindikaten, die sinds 1919 door de C.N.T. waren 
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aanvaard. Deze eenheidssindikaten verenigden de vaksindikaten van 

een plaats of streek in een organisatie om aldus bij stakingen een 

gesloten front te kunnen vormen (30). Onder invloed van de ideeën 

van Besnard worden in 1931 door de C.N.T. de nationale federaties 

van industrieën aanvaard als de organen voor de koördinatie van de 

aktiviteiten van een gehele industrie op technisch, ekonomisch en 

vakgebied. Behalve een defensief karakter als de organen voor de 

koördinatie van stakingen, kregen de nationale federaties ook een 

duidelijk offensief karakter. Zij waren als het ware het geraamte 

van de organisatie van de nieuwe maatschappij na de revolutie (31). 

Besnards ideeën werkten diepgaand in op de twee belangrijkste 
Spaanse theoretici van de dertiger jaren, Isaac Puente en Diego Abad 

de Santillan. Hun werken geven de opvattingen weer, die kort voor 

het uitbreken van de burgeroorlog in Spanje onder de anarchisten 

leefden. Zij hebben een belangrijke invloed uitgeoefend op de eko- 

nomische revolutie in Catalonië, waar de anarchisten na 19 juli 

1936 aan de macht kwamen. In dezelfde tijd was Besnard algemeen 

sekretaris van de A.I.T., de anarchistische internationale. 

Het anarcho-kommunisme streeft naar een samenleving, georganiseerd 

op ekonomische basis. Iedere politieke organisatievorm zal daarin 

moeten verdwijnen. De maatschappelijke organisatie heeft alleen tot 

doel om alles wat de sociale rijkdom uitmaakt ook aan allen ter be¬ 

schikking te stellen. Zij dient er voor te zorgen dat allen kunnen 

werken en dat de produkten naar behoefte aan allen gedistribueerd 

worden (32). Alles wat niet ekonomisch is, valt buiten deze orga¬ 
nisatie. Of, zoals Santillan het uitdrukt: "De nieuwe gesociali¬ 

seerde ekonomie zal in handen van de arbeiders en de technici zijn 
en zal geen andere beweegreden, geen ander doel hebben dan de be¬ 

vrediging van de behoeften van de bevolking."(33) 

De organen van deze samenleving zijn nu reeds in principe aanwezig. 

Zij worden gevormd door het sindikaat en het ’municipio libre', een 

term die het best met 'kommune' vertaald kan worden. Het sindikaat 

is de basisorganisatie van de industrie en de koramune die van de 

landbouw. Zij nemen alles wat nu partikulier bezit is over en be¬ 

heersen produktie en distributie, d.w.z. het hele ekonomische 

leven. Zij werken onderling en met elkaar ten nauwste samen (34). 

De ekonomie zal voortaan niet meer produceren voor een markt, zoals 

onder het kapitalisme, maar voor de behoeften van het volk. "Als 

eerste stap. van de revolutie is voor ons van belang de overname van 

de gehele ekonomische struktuur en zijn rechtstreekse leiding door 
de producenten zélf om aldus de bevrediging van de behoeftes van de 

het volk te verzekeren."(35) 

a. DE KOMMUNES 

Volgens de opvattingen van Isaac Puente is de kommune "de algemene 
vergadering van de arbeiders van een kleine plaats, een dorp of een 

gehucht, met de soevereine macht om alle zaken van die plaats te 

regelen (36). De kommune wordt ingesteld bij het begin van de revo- 
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lutie en stelt alle bewoners in de gelegenheid om te beslissen over 

produktie en distributie. Zij kent alleen gemeenschappelijk bezit 
van grond, produktiemiddelen enz. Partikulier bezit bestaat niet 

meer, hoewel ieder de beschikking heeft over huizen, kleding en ge¬ 

bruiksvoorwerpen. Alleen datgene wat ieder nodig heeft, komt hem toe. 

"Alles wat boven de noodzakelijke behoeften uitgaat, moet op een of 

andere dagdoor de kommune overgenomen worden."(37) Alle inwoners van 

de kommune zijn volledig gelijk en hebben het recht om te arbeiden 

naar vermogen, om mee te beslissen in de algemene vergadering en om 

te konsumeren naar behoefte. Alleen in noodgevallen kan beslist 

worden over de instelling van rantsoenering. Degene die geen gebruik 

maakt van zijn recht om te arbeiden verliest daarmee automatisch 

alle andere rechten. 

De kommunes verbinden zich met andere vrije kommunes en tevens met de 

lokale federaties van sindikaten in de steden. Ook met de nationale 

federaties van industrieën verbinden fcij zich. Zij bieden de produk- 

ten aan die zij over hebben, en ontvangen daarvoor in de plaats dat¬ 

gene waaraan behoefte is. De kommunes nemen deel aan gezamenlijke 

projekten zoals de aanleg van spoorwegen, de watervoorziening, wegen¬ 

bouw enz. en ontvangen daarvoor in ruil het vrije gebruik van alle 

openbare voorzieningen, van licht, elektriciteit, post, telefoon, 

ziekenhuizen, middelbaar en hoger onderwijs enz. 

Een teveel aan arbeidskrachten zal ondervangen worden door nieuwe 

projekten en eventueel door verkorting van de arbeidstijd (38). 

b. DE SINDIKATEN 

De struktuur van de industrieën via de sindikaten is in een uitge¬ 

breid schema door Santillan opgesteld. Hij gaat daarin feitelijk 

verder dan Puente door ook de landbouw in dit schema te betrekken en 

de kommune min of meer uit te schakelen als leidinggevend orgaan van 

de nieuwe maatschappij. 

Aan het begin van de revolutie moeten de arbeiders de bedrijven be¬ 

zetten en overnemen. De sindikaten dienen hierbij de leiding te heb¬ 

ben en koördinerend op te treden. Uiteraard spelen de fabriekskomi- 

tees en de eenheidssindikaten bij deze overname een grote rol door 

hun bedrijfsgewijze opzet. "In plaats van de bezitter, de steriele 

faktor in de ekonomie-, zullen wij een bedrijfsraad, een fabrieksraad 

of industriële raad hebben. Een raad samengesteld door de arbeiders, 

d.w.z. de handarbeiders en de technici, die het personeel van iedere 

onderneming of elk bedrijf zal vertegenwoordigen. Deze raad wordt 

door het personeel zelf benoemd en kan op ieder ogenblik weer afge¬ 

zet of gewijzigd worden. (....)De bedrijfsraad zal als vertegenwoor¬ 

diger van het personeel van een bepaalde produktie-eenheid koërdi- 

natie en samenwerking aanbrengen binnen het bedrijf, en zij zal het 

bedrijf in kontakt brengen met dezelfde aktiviteiten van andere 

vestigingen of produktieve groepen."(39) 

De bedrijfsraden van één sektor van de industrie zullen samen de 

nieuwe sindikaten van die sektor vormen: alle arbeiders zijn bij deze 

sindikaten aangesloten. Zij vervangen dus de pre-revolutionaire 
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arbeidersorganisaties. Deze nieuwe sindikaten worden geleid door 

de raden van industrie, die door de arbeiders van een sindikaat 

(en van een sektor van de industrie) gekozen worden. De taken van 

de raden van industrie zijn echter uitsluitend toeziend en ko- 

ordinerend (39a). Zij hebben geen zeggingsmacht over de interne 

zaken van de bedrijfsraden. Wel zien zij toe op modernisering en 

rationalisatie van de bedrijven en zorgen zij voor de ekonomische 

planning. 

Vanuit de sindikaten en hun organen, de raden van industrie, wordt 

de verdere opbouw van de ekonomische struktuur voortgezet. De ra¬ 

den van industrie van één plaats vormen de plaatselijke ekonomische 
raad; uit deze plaatselijke raden wordt de regionale ekonomische 

raad samengesteld en door alle regionale raden wordt uiteindelijk 

de federale ekonomische raad gevormd, die de integratie van de 

ekonomie belichaamt (AO). 

De plaatselijke ekonomische raad is in feite het kernorgaan van 

het nieuwe sociaal-ekonomische stelsel. Door haar en in haar wor - 

en de verschillende groepen van producenten gekoördineerd, en al¬ 

dus de noodzakelijke eenheid van de ekonomie tot stand gebracht. 

"In het kapitalisme bestaat een komplete kloof tussen de producent 

en de konsument. In de gesocialiseerde ekonomie wordt de eenheid 
tussen producent en konsument geschapen, omdat men nergens anders 

voor werkt dan voor de konsumptie en de bevrediging van alle be¬ 

hoef ten."(Al ) Deze eenheid wordt belichaamd in de plaatselijke 

ekonomische raad, die bovendien alle vroegere politieke organen 

vervangt. In geval van nood organiseert zij de verdediging. In 

kleine plaatsen en op het platteland worden alle funkties van de 

plaatselijke ekonomische raad overgenomen en geeffektueerd door de 

kommunes. Deze organen houden steeds met elkaar en onderling kon- 

takt. Zij dienen zich te oriënteren over de nationale ekonomie om 

aldus te kunnen zorgen dat de plaatselijke zaken daarmee in over¬ 

eenstemming zijn. Zij worden in deze taak gesteund door de 

regionale ekonomische raad, die door de lokale raden en door de 

kommunes wordt ingesteld. Zij heeft dezelfde funkties als de plaat - 
selijke raden, maar dan od regionale schaal. Hierdoor worden de 

regio's dus autonoom en kan eindelijk een einde komen aan de eeuw¬ 
enlange vernietigende strijd in Spanje tussen centralisme en sepa¬ 

ratisme. Door de regionale ekonomische raad wordt bovendien een 

raad voor krediet en financiën ingesteld, die alle financiële 

zaken van de lokale raden zal behartigen en statistieken van pro- 

duktie, konsumptie en bevolking zal verzorgen. De regionale raad 

draagt bovendien de zorg voor de regionale publieke werken en 
onderwijs- en researchinstellingen. Zij vergadert regelmatig en 

bespreekt plannen en initiatieven van de plaatselijke raden. 
Door de regionale raden wordt de federale ekonomische raad samenge¬ 

steld, het hoogste orgaan, dat onder meer dient te waken tegen 

lokaal of regionaal chauvinisme. Zij belichaamt de integratie en 

de eenheid van de ekonomie op landelijke basis. "Wij zien de eko- 
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nomie als een organische eenheid", schrijft Santillan," niet van¬ 

wege een bepaalde theoretische konstruktie, maar omdat het bijna 

onherroepelijk zo zal zijn door middel van een revolutionair of 

reaktionair initiatief, met als resultaat in het ene geval de so¬ 

cialisatie en in het andere geval het staatskapitalisme."(42) 

Parallel met deze ekonomische struktuur van plaatselijke, regiona¬ 

le en federale organen bestaat echter nog een struktuur op basis 

van verschillende sektoren van de ekonomie. Zoals de raden van 

industrie horizontaal samen de plaatselijke ekonomische raden 

vormen, zö vormen zij vertikaal de regionale raden van industrie. 

Deze organiseren aldus telkens een bepaalde tak van de industrie 

in haar geheel. Hun taak is de koördinatie van de aktiviteiten 

van die industrie in een bepaalde regio. Op landelijk niveau vor - 
men de regionale raden van industrie weer nationale raden van in¬ 

dustrie, die alle weer samenwerken in een nationale federatie van 

de raden van industrie. Deze heeft vooral een adviserende taak 

tegenover de federale ekonomische raad. 

In principe worden alle belangrijke beslissingen steeds genomen 

door de lokale, regionale en federale ekonomische raden, om kor- 

poratistische tendensen te voorkomen. 

Aldus de struktuur voor een nieuwe ekonomie, zoals die door de 

anarchistische theoretici kort voor de burgeroorlog ontwikkeld was. 

Zij waren ervan overtuigd dat deze struktuur voor allen aanvaard¬ 

baar zou zijn. Het doel was* een betere ekonomische struktuur en 

betere samenwerking dan tot nu toe tussen alle producenten. Het ge¬ 

volg zou zijn "de onderdrukking van alle illegale inkomens, d.w.z. 

inkomens die niet verkregen worden door fysieke of intellektuele 

arbeid, maar door arbeid die geen sociale waarde heeft."(43) 

Het plan voor een nieuwe ekonomische struktuur probeerde de vrij¬ 

heid van het individu zo veel mogelijk te waarborgen, zoals het 

ook de vrijheid van de verschillende organen probeerde te waar¬ 

borgen. Daar tegenover staat de verantwoordelijkheid van de mens 

om te arbeiden, want de vrijheid om niet te arbeiden heeft hij niet, 

tenzij hij zichzelf buiten spel wil zetten. "De arbeid moet in de 

nieuwe ekonomie een sociale verplichting zijn. Indien men het niet 

vrijwillig doet, dan wordt men vrijwillig en naar eigen wens uit¬ 

gesloten van de weldaden van de produktieve, vrije en gelijke ge¬ 

meenschap." (44) 

Het systeem heeft niet de pretentie dat het iedere vorm van on¬ 

vrijheid geheel zal kunnen uitsluiten, maar het geeft volgens San¬ 

tillan wel de grootst mogelijke kans op een samenleving die geken¬ 

merkt wordt door vrijheid en rechtvaardigheid. "Het is een fede¬ 

ratief organisme dat in bepaalde gevallen óók onderdrukking of 

verstikking zou kunnen opleveren (....), maar dat eveneens de ga¬ 

rantie kan zijn voor vrijheid en gelijkheid voor allen, iets wat 

door ieder autoritair systeem impliciet uitgesloten wordt."(45) 

Het zijn vooral deze laatste opmerkingen, die iets weergeven van 
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de werkelijke achtergronden van de aantrekkingskracht van het anar¬ 

chisme in een tijd, die geen andere uitweg meer leek te bieden dan 

het dilemma: fascisme of kommunisme. Nog niet eerder had de hope¬ 

loosheid van de strijd voor een betere en meer rechtvaardige wereld 

zo groot geschenen als in de dertiger jaren. De vrijheid leek ver¬ 
nietigd te worden tussen het fascisme van Hitler en het staatskom- 

munisme van Stalin. De westerse demokratieën waren afgeleefd, ziek 

en niet tot werkelijke tegenweer in staat. In Spanje echter bereidde 

een grote groep arbeiders en intellektuelen een laatste strijd voor, 
geïnspireerd door de anarchistische geest van vrijheid en rechtvaar¬ 

digheid. Zij waren ervan overtuigd dat het waard was daarvoor te 

strijden. Het is mede dit aspekt dat de Spaanse burgeroorlog voor 

ons ook nu nog zo belangrijk maakt. 

4, CATALONIE 

Bij het uitbreken van de burgeroorlog was Catalonië het belangrijk¬ 

ste bolwerk van het anarchisme. Zowel de C.N.T. als de F.A.I. hadden 

daar het grootste deel van hun aanhangers en geestverwanten. De 

meeste anarchistische kranten en tijdschriften verschenen in Barce- 

lona. Wij wezen er al eerder op dat het industrieel anarchisme in 

Catalonië ontstaan en tot ontwikkeling gebracht was. Als arbeiders¬ 

beweging was de C.N.T. in heel Catalonië oppermachtig. Zij telde in 

juli 1936 in Barcelona alleen al 350.000 leden, tegenover de U.G.T. 

met nauwelijks 12.000 leden (46). In alle belangrijke takken van in¬ 

dustrie had zij haar sindikaten. Alleen onder de agrarische groepen 

werd zij kwantitatief overtroffen door de politieke organisatie van 

de 'Rabasseires', de organisatie van kleine erfpachters. Dit wordt 

verklaard door de speciale verhouding in de Catalaanse landbouw, 

waar niet het grootgrondbezit, maar de kleine zelfstandige erfpacht¬ 

ers en boeren overheersten. 

Catalonië was het sterkst geïndustrialiseerde gebied van Spanje. Het 

werd in dat opzicht slechts benaderd door de industriegebieden van 

Asturië. In de jaren dertig bezat Catalonië ruim 40 % van het Spaanse 

industriële potentieel. Vooral de textielindustrie met 80 % van de 

totale Spaanse produktie, en de chemische industrie met 50 % namen 

een belangrijke plaats in. De Catalaanse landbouw omvatte 20 % van 

de totale Spaanse produktie (47). Toch telde Catalonië slechts 12 % 

van de Spaanse bevolking en besloeg haar grondgebied maar 7 % van 

heel Spanje. In 1936 telde Catalonië 3.000.000 inwoners en had zij 

het grootste aantal inwoners per vierkante kilometer van heel 
Spanje. Binnen Catalonië traden overigens nog grote verschillen aan 

de dag. Er waren vier provincies: Lérida met 320.000 inwoners, Ge- 

rona met 325.000 inwoners, Tarragona met 350.000 inwoners en Barce¬ 
lona met ongeveer 2.000.000 inwoners. De stad Barcelona alleen al 

telde 1.250.000 inwoners (48). Hieruit blijkt duidelijk het enorme 

overwicht van Barcelona in Catalonië. Ongeveer 2/3 van de totale 
bevolking van Catalonië woonde in Barcelona en naaste omgeving. Alle 
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belangrijke industrieën waren daar gevestigd. De drie andere pro¬ 

vincies waren voornamelijk agrarisch, telden geen enkele grote 

stad en waren in hoge mate afhankelijk van Barcelona. 

De bovengenoemde cijfers zijn alle slechts bij benadering, aange¬ 

zien de Spaanse statistieken nooit hebben uitgeblonken door nauw¬ 

keurigheid. Over de hele periode van de burgeroorlog zijn zelfs 

helemaal geen gegevens voorhanden over bevolkingsaantallen, ekono- 

mie, industrialisatie enz. (49). 

In Catalonië heeft steeds een sterk onafhankelijkheidsstreven ge¬ 

leefd, dat zich verzette tegen de centraliserende tendensen van 

Castilië. Deze tegenstelling werd vaak toegespitst op de kontro- 

verse Madrid - Barcelona, die soms bedenkelijke vormen aannam. Het 

streven naar onafhankelijkheid en het verzet tegen Castilië leidde 

in de loop van de Spaanse geschiedenis tot ernstige botsingen, zo¬ 

als de Catalaanse opstanen van de 17e eeuw. Binnen het geheel van 

het Spaanse Rijk was Catalonië de uitzondering, de eeuwige rebel. 

Ook in dit licht moet de positie van Catalonië in de Tweede Re¬ 

publiek en de burgeroorlog gezien worden. 

De Catalanen voelden (en voelen) zich geen Spanjaarden; zij spre¬ 

ken hun eigen taal (het Catalaans) en voelen zich gefascineerd 

door hun grootse verleden tijdens het Middellandse Zee-Rijk van 

Aragón, waarvan Barcelona de trotse hoofdstad was geweest. De pe¬ 

riode voor de verovering en de onderwerping door Castilië wordt in 

litteraire en historische werken verheerlijkt. De Catalanen beroem¬ 

en zich erop dat hun volkskarakter sterk afwijkt van dat van de 

andere Spanjaarden. Zij vormen vanouds een zeevarend en handel¬ 

drijvend volk. Handel en industrie hebben hun belangstelling en op 

dat gebied ontplooien zij, met name vanaf het begin van de twin¬ 

tigste eeuw, een opmerkelijke begaafdheid. Verder zijn de Cata¬ 

lanen praktisch ingesteld en hebben zij een grote belangstelling 

voor politieke en sociale aangelegenheden (50). 

Het latente separatisme kreeg in de twintigste eeuw een nieuwe 

impuls door de speciale ekonomische omstandigheden. Terwijl Spanje 

over het algemeen een agrarisch land bleef, industrialiseerde Ca¬ 

talonië zich in een enorm hoog tempo. De ekonomische belangen van 

Catalonië en de rest van Spanje begonnen te botsen. 

Deze hele kontroverse oefende een grote invloed uit op het anar¬ 

chisme in Catalonië. In theorie stond het anarchisme geheel af¬ 

wijzend tegenover het burgerlijk separatisme, maar in de praktijk 

werkten de anarchistische organisaties vaak samen met de burger¬ 

lijke tegenspelers. Zo bestond er tijdens de diktatuur van Primo 

de Rivera, die een fel tegenstander van het separatisme was, een 

samenwerking tussen de illegale C.N.T. en de illegale Esquerra, de 

politieke organisatie van de Catalaanse linkse republikeinen. 

Door de Tweede Republiek werd aan Catalonië een zekere mate van 

autonomie verleend om haar binnenlandse aangelegenheden en pro¬ 

blemen zelf te regelen. Dit autonomie-statuut voor Catalonië trad 
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op 9 december 1932 in werking en duurde tot de oktoberopstand van 

1934 toen het door de rechtse regering werd ingetrokken. Met de 

overwinning van het Volksfront in februari 1936 , waarbij ook de 

Esquerra zich had aangesloten, werd het autonomie-statuut opnieuw 

ingesteld. Bij het uitbreken van de burgeroorlog was het dus pas 

sinds kort in werking, na een periode waarin de leden van de C.N.T. 

en de Esquerra gezamenlijk vervolgd waren door de rechtse regering 

in Madrid. 

Catalonië was volgens het statuut gerechtigd tot het kiezen van 

een eigen parlement, dat 85 leden telde. Het had een eigen regering, 

de Generalidad genaamd, waarin ministers voor alle binnenaange- 

legenheden van Catalonië zoals onderwijs, kuituur en sociale voor¬ 

zieningen. Bovendien beschikte de Generalidad over een eigen po¬ 

litiemacht en een orgaan voor binnenlandse veiligheid (51). Aan 

het hoofd van de ministerraad van de Generalidad stond een presi¬ 

dent of voorzitter. Deze funktie werd zowel in de jaren 1932-1934 

als in 1936 door de advokaat en voorzitter van de Esquerra, Luis 

Companys, waargenomen. De Esquerra was verreweg de grootste 

politieke organisatie in Catalonië en bezette alle belangrijke 

ministersposten in de Generalidad. Zij was voorstandster van een 

ekonomische autonomie voor Catalonië en vertegenwoordigde voorna¬ 

melijk de kleine burgerij en de geschoolde arbeiders. 

Tussen 1931 en 1936 waren de anarchistische organisaties en de 

Esquerra regelmatig met elkaar in konflikt gekomen. De Esquerra 

probeerde op alle mogelijke en onmogelijke manieren de macht van 

de C.N.T. onder de arbeiders te breken en de stakingsgolven, die 

de ekonomie dreigden te ondermijnen, volledig uit te roeien. 

Tijdens de oktoberopstand van 1934 was de verhouding bijzonder 

slecht geweest en was de Esquerra juist in een periode van anar¬ 

chistenvervolging verzeild geraakt (zie hiervóór blz. 7). Dat is 

ongetwijfeld de reden geweest voor de onwil van de C.N.T. om in 

opstand te komen. Hierbij ging echter een bijzonder goede gelegen¬ 

heid om in opstand te komen voorbij. Een gezamenlijk front van 

C.N.T. en Esquerra in Catalonië was een bijzonder geduchte macht 

voor de centrale overheid in Madrid en zelfs voor het leger, zoals 

de 19e juli 1936 weldra zou bewijzen (52). 

5. HET REVOLUTIONAIRE PROGRAMMA VAN DE C.N,T.-F,A,I. 

Het ontbreken van deelname van de kant van de anarchisten aan de 

Catalaanse oktoberopstand van 1934 was de6 te tragischer, omdat op 

deze manier de proletarische revolutie van anarchisten, socialis - 

ben en kommunisten in Asturië volkomen geïsoleerd en mede daardoor 

tenslotte vernietigd werd. Bovendien ging aldus een belangrijke 

revolutionaire ervaring aan de Catalaanse anarchisten voorbij. Een 

van de doeleinden die de anarchisten door het verwekken van op¬ 

standen beoogden, was namelijk de voorbereiding op de definitieve 

sociale revolutie en het aanwakkeren en versterken van het revo- 
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lutionair élan onder de arbeidersklasse. Iedere revolutie-poging 

leerde de arbeiders en de militanten beter hoe zij moesten vech - 

ten, hoe zij de leiding in handen moesten nemen en welke maatre¬ 

gelen het eerst genomen moesten worden. Om deze reden is het de 

moeite waard om enkele revolutionaire programma's van de C.N.T. en 

de F.A.I. uit het tijdvak van de Tweede Spaanse Republiek te be¬ 

kijken en te analiseren. 

In december 1933 brak er een opstand uit in Aragón, de streek die 

aan de westzijde van Catalonië grenst en die ekonomisch steeds 

nauw met haar verbonden is geweest. De hoofdstad Saragossa was 

vanouds een bekend centrum van het anarchisme. Aan het begin van 

deze opstand werd door de C.N.T. en de F.A.I. een revolutionair 

pamflet gepubliceerd, dat duidelijk de bedoelingen en de taktiek 

van de anarchisten in geval van revolutie aangeeft: 

Aan het volk! De C.N.T. en de F.A.I. roepen ieder¬ 
een op tot de gewapende opstand. Het uur van de 
Revolutie heeft geslagen en hetogenhlik is aange¬ 
broken. Wig staan klaar voor de verwerkelijking 
van het anarcho-kommunisrne. Iedere revolutionaire 
arbeider moet de gewapende opstand volgen. (....) 
Het persoonlijk eigendom is afgeschaft en alle 
rijkdommen zullen kollektief gebruikt worden. De 
fabrieken, de werkplaatsen en alle produktiemidde- 
len zullen door het georganiseerde proletariaat 
overgenomen worden. Alles wordt onder kontrole en 
bestuur van bedrijfsraden en arbeidersraden gesteld, 
die zullen proberen de produktie op het huidige 
peil te handhaven. Op het platteland zullen de 
landbouwgronden en en alles wat de rijkdom van het 
volk vormt3 ter beschikking van de vrije kommunes 
aesteld worden. Arbeiders die in slechte omstan - 
digheden gehuistvest zijn, moeten zonder meer de 
kuizen van de rijke klassen en de bewoonbare ge¬ 
bouwen bezetten. Winkels en magazijnen moeten onder 
kontrole van wijkraden komen, die zullen zorgen 
voor de distributie van alle prodükten en die de 
bevoorrading van de bevolking zullen garanderen. 
Banken zullen onder de hoede van het Revolutionaire 
komitee gesteld worden, dat er op toe zal zien dat 
het geld ter beschikking gesteld wordt van de pro¬ 
ducenten. Het gebruik van geld is af geschaft, even¬ 
als het drijven van handel. Alle revolutionairen 
zijn verplicht om iedere ongehoorzaamheid ten op¬ 
zichte van deze revolutionaire overeenkomst te ver¬ 
volgen en te bestraffen. De C.N.T. en de F.A.I. 
zijn kenbaar aan de roodzwarte kleuren, waarmee ook 
de gebouwen die aan het volk teruggekeerd zijn be¬ 
schermd worden. Iedere andere vlag moet aangeval- 
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len worden als kontra-revolutionair. De militie- 
eenheden zijn verantwoordelijk voor de gewapende 
verdediging van de revolutie. Iedereen dient zich 
hij hen aan te sluiten. Iedereen dient bereid te 
zijn om zijn leven te géven ter verddediging van 
revolutiey die aan iedereen de twee belangrijkste 
levensbehoeften garandeert: ekonomische onafhanke¬ 
lijkheid en vrijheidl (53) 

Het meest opvallende in deze hele proklamatie is de Totale revo¬ 
lutie, die hierin gepredikt wordt. Het is een poging om in één 
slag de oude maatschappij weg te vagen en een nieuwe op te bouwen. 

Volgens de theorieën van Puente en Santillan wordt aangegeven hoe 

de nieuwe ekonomische organisatie opgebouwd kan worden. De fa- 

brieksraden, de kommunes en de revolutionaire komitees nemen een 

allesoverheersende plaats in. De meeste macht is echter in 

handen van het Revolutionaire Komitee en dat is een orgaan dat 

nergens door de theoretici genoemd wordt. Niettemin is het dui¬ 

delijk dat het gevormd wordt door de militanten van de C.N.T. en 

de F.A.I., die hiermee in feite de leiding van de revolutie 

overnemen van de arbeiders, de sindikaten en de raden. 

De instelling van een Revolutionair Komitee ureffen wij ook aan 

tijdens de opstand in Asturië in 1934. In enkele plaatsen had de 

C.N.T. een zeer grote aanhang onder de arbeiders. In La Felguera 

wordt op de ochtend van de 5e oktober een Revolutionair Komitee 

opgericht door de C.N.T.-arbeiders, dat samengesteld is uit mi¬ 

litante anarchisten Dit komitee neemt de Duro-Felguera staal¬ 

fabrieken (de op één na grootste van Spanje) over en begint on¬ 

middellijk met het uitrusten en bewapenen van vrachtwagens en 

trucks voor de aanval op Oviedo. In een algemene vergadering van 

alle arbeiders wordt besloten het anarcho-konununisme in La Fel¬ 

guera in te voeren en de produktiemiddelen te socialiseren. In 

alle wijken worden komitees ingesteld, die voor de bevoorrading 

en distributie moeten zorgen. Het Revolutionaire Komitee neemt 

alle transportmiddelen over en organiseert een medische dienst 

voor het front (54). 

Evenals in Aragón treden dus ook hier de anarchisten zeer door¬ 

tastend en snel op. Alle noodzakelijke maatregelen worden zeer 

beslist genomen en een nieuwe maatschappij wordt als het ware uit 

de grond gestampt. 
De kommune van La Felguera trok vanwege haar efficiëntie zelfs 

zozeer de aandacht van de omliggende plaatsen, dat afgevaardig¬ 

den van verschillende dorpen naar La Felguera kwamen om advies 

te vragen. Een afvaardiging van het Revolutionaire Komitee trok 

daarop naar een aantal plaatsen en gaf daar voorlichting en raad 

bij de doorvoering van de revolutie en de opbouw van een nieuwe 

maatschappij. In een van de plaatsen waar zij advies heeft ge¬ 

geven, werd de volgende proklamatie opgesteld (vergelijk deze 

ook met het Aragon-manifest) : 
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C.N.T.-A.I.T. 

Het Revolutionaire Komitee van Valdesoto aan het 
volk. 

Terwijl de sociale revolutie triomfeert in een on¬ 
noemelijk aantal steden en dorpen van Asturië en 
omgeving3 richt dit Komitee zich tot het volk om 
het volgende bekend te maken: 
In overeenstemming met de besluiten van het volk 
in de algemene vergadering zijn van nu af het per¬ 
soonlijk eigendom en het geld af geschaft. Voor het 
verkrijgen van voedsel en andere levensbehoeften 
dient iedereen zich te wenden tot de distributie- 
komitees in Lagarón en Faes. Daar zal men bonnen 
in ontvangst kunnen nemens die bij de winkeliers 
voor allerlei soorten artikelen ingewisseld kun¬ 
nen worden. 
Het Revolutionaire Komitee waarschuwt alle kame¬ 
raden die nog niet tot de beweging zijn toegetre¬ 
denj zich goed te realiseren dat zij moreel fout 
zijn, en alsnog onmiddellijk toe te treden. 
Attentie: Indien een handelaar of winkelier weigert 
om artikelen beschikbaar te stellen, zal hij on¬ 
middellijk voor het Volkstribunaal moeten ver¬ 
schijnen. 
Leve het anarcho-kommunisme! 

Het Komitee. (55) 

Uit een dergelijk manifest spreekt een opvallend efficiënte op¬ 

vatting met betrekking tot de revolutie, maar met vrijheidslie¬ 

vend anarchisme schijnt het niet erg veel meer te maken te heb¬ 

ben. Een kleine groep vastbesloten en revolutionaire arbeiders 

nam in werkelijkheid de leiding van de revolutie geheel in 

handen en dreef zijn eisen door. 

Het is van belang deze karakteristiek van de anarchistische re- 

volutiepogingen te onthouden en haar te betrekken bij de beoor¬ 

deling van de sociale revolutie, zoals deze in Catalonië in 

1936 plaats vond. Toen gebeurde namelijk het tegenovergestelde. 

Niet de aangewezen leiders en kaderleden van de anarchistische 

organisaties namen de initiatieven, maar de arbeiders in de 

bedrijven en fabrieken zélf.' (56) 

Beide revolutionaire wegen hadden hun specifieke voor- en nade¬ 

len. De toepassing van beide vormen van taktiek werd bepaald 

door een grote verscheidenheid van faktoren. De Catalaanse op¬ 

lossing voor de doorvoering van de revolutie was zeker meer in 

de geest van de anarchistische ideeën, maar het gemis aan des¬ 

kundige voorlichting en leiding zou de ekonomische revolutie 

daar zeer snel in grote moeilijkheden brengen. De theoretici en 
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kaderleden grepen pas in toen een groot aantal kansen onherroepe¬ 

lijk verspeeld was. 

Dat in Catalonië, waar de F.A.I. toch zeer sterk was, geen scher - 
pere koers is gevaren, stond zeker in verband met het Catalaanse 

karakter. Een groot talent voor improviseren en experimenteren ken¬ 

merkte de Catalaanse arbeider. Door zijn sterk gevoel voor soli¬ 

dariteit en onafhankelijkheid stond een strakke leiding hem zeer 

tegen. Van nature wantrouwde hij degenen, die zich opwierpen als 

leiders en voorgangers. Liever vertrouwde hij op zijn kameraden en 

mede-arbeiders in de fabrieken en bedrijven. Vandaar dat er een 

zeer groot aantal afwijkende vormen van arbeiderszelfbestuur in 

Catalonië ontstonden. Er waren arbeidersraden, wijkkomitees, be¬ 

drijf sraden, revolutionaire komitees, kontrolerende raden en sektie- 

komitees. Iedere groep arbeiders handelde naar eigen inzichten en 

opvattingen. Het zegt overigens wel iets over de kapaciteiten van 

de Catalaanse arbeiders dat de grote industrieën enkele dagen na 

de sociale revolutie en het neerslaan van de opstand van het leger 

weer normaal doorwerkten. 

Het is voor een beter begrip van de sociale revolutie in Catalonië 

noodzakelijk, om juist deze episode van de opstand van het leger 

en het uitbreken van de burgeroorlog tot in details te belichten. 

AANTEKENINGEN 

1. Voor de geschiedenis van het Spaanse anarchisme zie: BUENACASA, 

LORENZO, DIAZ DEL MORAL, en een goede samenvatting in BRENAN. 

Daarnaast een interressante analyse in RAPPORT GENERAL. 

2. Ook in 1936 wordt de sociale revolutie het verste doorgevoerd in 

het Zuiden (Andalusië) en oosten (Catalonië en Levante) van 

Spanje. 

3a. vgl. CARR blz.444 e.v. 

3. BRENAN blz.272 

4. BORKENAU blz. 187 

5. KAMINSKI blz. 230 

6. zie PELLOUTIER I en II, en CORNELISSEN 

8. vgl. BRADEMAS blz. 10 e.v. 
9. voor deze periode het recente werk van BALCELLS 

10. BRENAN blz. 286 e.v. 

11. BALCELLS blz. 130 

12. BRADEMAS blz.11 

13. MINTZ blz. 23 e.v. 

14. BRENAN blz. 264 noot 2 

15. gegevens HEINRICH blz. 56 

16. SANTILLAN I blz. 10 
17. idem blz. 24 

18. over deze laatste maanden voor de burgeroorlog BRADEMAS 261 e.v. 

19. geciteerd bij BOLLOTEN blz. 24 
20. LICHTVELD blz. 36 
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21. zie BRADEMAS blz. 15-20 

22. Juan Lopéz, een van de C.N.T.-voormannen en later minister van 

handel, in een brief aan Brademas; zie aldaar blz. 16 

23. zie BRADEMAS blz. 37-40 

24. over dit konflikt zie BRADEMAS hoofdstuk 5 

25. 

26. 
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GUESDE blz. 7 

BRENAN blz. 235 
voor deze kritiek LEVAL I blz. 50 e.v. 

NAGUET blz. 11 

BESNARD I blz. 276 
BRADEMAS blz. 97 e.v. 

vgl• PEIR0 II en MEMORIA CONGRESO 1931; ook BRADEMAS blz. 17 e.v. 

PUENTE blz. 16 

SANTILLAN III blz. 13 

PUENTE blz. 8, 27 

SANTILLAN III blz. 22 

PUENTE blz. 27 

idem blz. 28 

idem blz. 28, 29 

SANTILLAN III blz. 53. Dit boek is geschreven in 1935 en werd 

begin 1936, kort voor het kongres te Zaragoza, gepubliceerd. 

SANTILLAN III blz. 54,55 

idem blz. 160 

idem blz. 172 

idem blz. 17 

idem blz. 162 

idem blz. 58 

cijfers THOMAS blz. 253 en CIRCULAR no. 12 

gegevens: HEINRICH blz. 56, GE0GRAFIA blz. 386 e.v. en GANNES 

blz. 247 

in AMJARIO 1934, 1935, 1936 

In die situatie is weinig vetandering gebracht door het Franco- 

regiem. Nog in 1952 gaf het ministerie van ekonomische zaken 

in Madrid toe, "dat de cijfers tot nu toe alles behalve de 

werkelijkheid weergeven" en werd er beloofd dat een afdeling 

statistiek opgericht zou worden, zie HEINRICH blz. 25 

PI Y SUNYER en, algemener, en 0SS0RI0 

GANNES blz. 247 e.v. en 0SS0RI0 blz. 153 e.v. 

de schrijvers Gannes en Repard zeggen hierover:"Hadden zij hun 

in 1934 bewapend, zoals zij in 1936 deden, dan zou de opstand 

een uitstekende kans op slagen gehad hebben." GANNES blz. 253 

"Un manifiesto que han lazado la CNT y la FAI", geciteerd bij 

BRADEMAS blz. 169-171. Over deze revolutie ook S0UCHY V blz. 65 

54. BRADEMAS blz. 235 

55. geciteerd bij VILLAR blz. 112 

56. DE JONG blz. 64,65 en LEVAL V blz. 47 
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Hoofdstuk II 

Opstand en Revolutie 
in Barcelona 

De gebeurtenissen in Spanje tussen 17 en 20 juli 1936 betekenden 

de afsluiting van een hoofdstuk uit de Spaanse geschiedenis en het 
begin van een nieuwe periode. De Tweede Republiek ging ten onder 

en de Spaanse Burgeroorlog nam een aanvang. Met de opstand van het 
leger en de gebeurtenissen die daarop volgden, brak de sociale re¬ 
volutie in Spanje uit. Terwijl de rechtse groeperingen en de fas - 
eisten juist beoogden de dreigende sociale hervormingen de kop in 

te drukken, riepen zij een sociale revolutie op door de militaire 

opstand te beginnen. Of, zoals één van de auteurs over deze periode 

het uitdrukte:"Op 18 juli kwamen de generaals in opstand en begon 

de Spaanse Burgeroorlog. Op 19 juli kwamen de anarcho-syndicalist- 
ten en socialisten ook in opstand en begon de Spaanse revolutie". 

(1) 

1. DE GEVECHTEN VAN 19 EN 20 JULI 1936 

De berichten over de opstand van het leger in Marokko onder generaal 

Franco werden in de middag van 17 juli in Barcelona ontvangen. De 
langverwachte krisis was eindelijk uitgebroken en nog voor de op¬ 

stand naar het vasteland van Spanje was overgeslagen, wankelde de 
Tweede Republiek op haar grondvesten. Onder de bevolking van Bar¬ 

celona ontstond grote beroering. Een enorme menigte verzamelde 
zich op de Ramblas, de centrale verkeersader van Barcelona, en 
betoogde voor bewapening van de arbeidersorganisaties. Evenals de 
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regering in Madrid weigerde de Generalidad echter om zijn toevlucht 

tot deze revolutionaire maatregel te nemen. Integendeel, de poli¬ 

tie kreeg nog op 18 juli opdracht om allen, die in het bezit van 

wapens waren, te arresteren (2). De stemming onder de arbeiders 

was echter zo vastbesloten dat zij onmiddellijk in aktie komen. 

Een aantal leden van het sindikaat van transportarbeiders wist in 

de haven enkele schepen te bestormen en een aantal wapens buit te 

maken. De overheid was niet van plan dit te nemen en stuurde daar¬ 

op de Guardia de Asalto (speciale politietroepen) naar het gebouw 

van het sindikaat om desnoods met geweld de wapens in beslag te 

nemen. Zó weinig begreep men op dat ogenblik de noodzaak van een 

gezamenlijk optreden tegen het gevaar van de militaire opstand! 

Alleen door bemiddeling van Durruti en Ascaso, twee anarchistische 

voormannen, wordt een gewapend konflikt tussen de Guardias en de 

arbeiders bezworen. De laatsten geven een groot gedeelte van hun 

wapens weer af (3). 

In de loop van zaterdag 18 juli bereiken de eerste berichten over 

de opstand in Andalusië Barcelona en neemt de spanning verder toe. 

In de gebouwen van de sindikaten verzamelen zich steeds meer ar¬ 

beiders. Stoottroepen en patrouilles worden gevormd en de taktiek 

wordt besproken. Ordonnansen rijden af en aan en luidsprekers 

schetteren keihard door de straten. De radio roept allen op om 

waakzaam te zijn en een verassingsaanval van het leger onmogelijk 

te maken. Een revolutionaire koorts maakt zich meester van Barce¬ 

lona. 

Durruti en enkele andere anarchistische woordvoerders nemen kon- 

takt op met president Luis Companys en beloven om met duizend ge¬ 

weren de militairen te verhinderen uit de kazernes te komen. Op¬ 

nieuw wordt dit aanbod geweigerd, hoewel een verbindingskomitee 

tussen de Generalidad en de anarchisten ingesteld wordt (4). De 

overheid vertrouwde op de loyaliteit van de Guardias en de poli¬ 

tie om de opstand te verhinderen. Met een onbegrijpelijk optmisme 

worden verdere maatregelen uitgesteld. 

In de loop van de avond van de 18e juli besluiten de CNT-sindika- 

ten om zelf de leiding van de verdediging van de stad op zich te 

nemen. Het Regionaal Komitee van Catalonië is permanent bijeen in 

het gebouw van het bouwvakkerssindikaat en organiseert het verzet 

in Barcelona. Groepen arbeiders nemen taxi's en partikuliere 

auto's in beslag om het vervoer naar bedreigde punten te kunnen 

regelen (5). Rond de meeste openbare gebouwen en op strategische 

punten worden geïmproviseerde barrikades opgeworpen. Enkele wapen- 

winkels in het centrum worden leeggehaald, ook al bestaat de buit 

slechts grotendeels uit onbruikbare jachtgeweren. 

De anarchisten worden aldus van het ene moment op het andere van 

vervolgde misdadigers tot de organisatoren van het anti-fascisti- 

sche verzet. Grote groepen CNT-arbeiders bezetten de Ramblas en op 

de banken in de straten zitten gewapende arbeiders in de zwoele 

nacht en wachten. Om twee uur 's nachts begeeft Companys zich met 
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enkele leden van zijn regering naar het kommissariaat voor Open¬ 

bare Orde, dat tevens het hoofdkwartier van de Guardias de Asalto 

was. 
Tussen vier en vijf uur in de ochtend gebeurt datgene waar allen op 
gewacht hadden. Door ordonnansen wordt in vliegende haast meege¬ 

deeld dat een regiment soldaten de Pedralbes-kazerne in het Noorden 

van de stad heeft verlaten, en langs de Gran Via Diagonal naar het 

centrum optrekt. Even later worden kanonschoten uit de artillerie- 

kazernes gehoord, ten teken dat ook daar de strijd begonnen is. 

Boven het ademloos wachtende Barcelona beginnen de fabriekssirenes 

aan de rand van het centrum te huilen om voorlopig niet meer op te 

houden. Geweervuur knettert in de verte. De opstand van het leger 

is begonnen (6). 

Uit alle gegevens blijkt dat deze opstand bijzonder goed voorbe¬ 

reid was. Barcelona ligt in een vlakte aan zee en is aan alle kan - 
ten omgeven door steile heuvels. Aan de periferie van de stad, in 

de voorsteden, waren de meeste kazernes van het garnizoen gelegen. 

Het plan was dat de regimenten van deze kazernes het eerst in aktie 
zouden komen en via de grote aanvoerwegen naar het centrum zouden 

oprukken om daar kontakt te maken met de soldaten uit de centraal- 

gelegen kazernes. Het dichtbevolkte en revolutionaire centrum van 

de stad zou aldus in een dodelijke omklemming gevat worden en 

door de artillerie uit de havenwijken bedreigd worden. Ieder op¬ 

standig regiment had gedetailleerde plannen en schemaas ontvangen 

en alle maatregelen voor kommunikatie en koördinatie van de troe - 
pen bewegingen waren genomen (7) 

Toch zou het hele plan op een bloedig fiasko uitdraaien. De geplan¬ 

de verbindingen werden niet tot stand gebracht, de artillerie be¬ 

reikte nooit het centrum en de leiders van de opstand waren weldra 

de eersten die zich overgaven. Dit alles was het gevolg van het 

krachtige verzet en de revolutionaire stootkracht van de anarchis¬ 

tische militanten. Barcelona was op 19 juli 1936 getuige van een 

van de zeldzame voorbeelden uit de geschiedenis, waarbij een gere¬ 

geld leger door volksmassa's in een langdurige slag verslagen 

werd. In hun plannen hadden de samenzweerders natuurlijk met een 

eventueel verzet van de anarchistische arbeiders rekening gehouden, 

maar zij hadden hun tegenstanders op één punt onderschat. De anar¬ 

chisten beheersten de strategie en taktiek van het straatgevecht 

volkomen. De revolutiepogingen uit de laatste jaren wierpen ein - 
delijk vruchten af. 

De leiding van de opstand in Catalonië was in handen van generaal 

Goded, opperbevelhebber van het leger op de Balearen en een van de 

initiatiefnemers van de militaire staatsgreep. Het belang van de 

stad Barcelona en de vrees voor felle tegenstand van de anarchis - 
ten was zo groot, dat Goded pesoonlijk de leiding van de akties op 

zich had genomen. Tot aan zijn komst uit Mallorca zou de leiding 
in handen van generaal Burriel zijn. Deze telefoneerde om acht uur 

in de ochtend van de 19e juli naar Goded dat alles goed ging en dat 
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naar zijn verwachtingen de strijd binnen enkele uren beslist zou 

zijn (8). De troepen waren op dat moment op de Plaze de Cataluna 

aangekomen, het hart van Barcelona waar alle belangrijke hoofd¬ 

straten met de Ramblas samenkomen. 

Om half één ' s middags naderde het vliegtuig van Goded de stad. 

Toen dit toestel echter boven de stad cirkelde om te landen, werd 

het duidelijk dat de berichten van generaal Burriel op zijn minst 

prematuur waren geweest. Overal woedde een hevige strijd tegen de 

legereenheden. Behalve het Plaza de Cataluna was géén der strate¬ 

gische punten van- de binnenstad in handen van de opstandelingen. 

In de buitenwijken waren de artillerie- en kavallerie-regimenten 

tot staan gebracht. Kazernes werden door bewapende arbeiders- 

troepen (milities) belegerd. Vliegtuigen van de loyaal gebleven 

luchtmacht cirkelden boven de stad en bombardeerden troepen-kon- 

centraties van de fascistische opstandelingen. 

Het watervliegtuig van Goded landt dicht bij de haven. Uit de eer¬ 

ste informaties blijkt hoe slecht de toestand in werkelijkheid is. 

Met moeite weet de generaal het gebouw van de Capitania te berei¬ 

ken, waar het leger het hoofdkwartier heeft en van waaruit de op¬ 

stand geleid wordt. De loyaal gebleven garnizoenskommandant Llanos 

de Encomiendas en enkele andere officieren worden daar door Burriel 

gevangen gehouden. Generaal Llano, die tot de uiterst gematigde 

republikeinen behoorde, had verklaard in geval van nood liever 

voor het kommunisme dan voor het fascisme te zullen kiezen. On¬ 

danks dreigementen van Goded blijft hij bij zijn weigering. Ook de 

Guardias de Asalto bleven trouw aan de Republiek, en vochten in de 

straten zij aan zij met de anarchisten, hun vroegere vijanden. 

Zelfs een deel van de Guardia Civil onder generaal Anguren en ko¬ 

lonel Escobar (9) vocht aan de kant van het volk, ook al hadden de 

meeste officieren tevoren steun aan de opstand beloofd. Op deze 

manier worden de arbeidersmilities, die de eerste aanvallen hadden 

afgeslagen, in de loop van de middag versterkt en kunnen zij op 

hun beurt in het offensief gaan. 

Het probleem van de wapens werd door de arbeiders op klassieke ma¬ 

nier opgelost. Zij veroverden hun wapens grotendeels op hun tegen¬ 

standers. De strijd in Barcelona was aanvankelijk zeer verward. In 

de vroege morgen vielen groepen arbeiders de oprukkende legereen¬ 

heden met pistolen, eigengemaakte bommem en flessen benzine aan of 

bestookten hen vanuit huizen en vanaf daken met allerlei projek- 

tielen. Hierdoor werden de militairen gedwongen op pleinen en op 

belangrijke punten detachementen soldaten achter te laten, die la¬ 

ter door massale aanvallen van de arbeidersmilities verdreven 

werden. In enkele gevallen wisten de arbeiders hun tegenstanders 

te bewegen niet op hun 'broeders' te schieten en verbroederden de 

twee partijen zich na vurige toespraken. De soldaten maakten in 

deze gevallen meestal korte metten met hun officieren. Velen van 

de soldaten waren in de veronderstelling dat zij een kommunistische 

staatsgreep moesten verijdelen en aan anderen was verteld dat zij 

44 



de volksfront-regering verdedigden. 

De eerste uren van de strijd waren in alle opzichten beslissend. 

De afgesproken doelen werden door het verzet van de arbeiders niet 

bereikt door de legereenheden, behalve het Plaza de Cataluha. De 

regimenten werden gedwongen om zonder verband strijd te leveren 

aan de rand van het centrum, dat vast in handen van de arbeiders 

was. 
Een typisch voorbeeld van de onmacht van de officieren om de 

kracht van de anarchistische straatvechters te begrijpen, was de 

slag om de Montaha-kazerne. Dit artilleriedepot lag in de havenwijk 

Barceloneta en de soldaten daar hadden tot taak om vanaf de haven 

de binnenstad in te trekken en de officiële gebouwen van de Gene- 

ralidad te bestormen. Vóór de opstand waren de officieren vol 

goede moed geweest en hadden zij verklaard:"Zo gauw ze het bulderen 

van onze kanonnen horen, gaat het hele gewapende plebs op de loop." 

(10) Tijdens de oktoberopstand van 1934 was één batterij van de 

zware artillerie voldoende geweest om de opstand te dempen. Na 

twee of drie schoten op het gebouw van de Generalidad werd de wit¬ 

te vlag uitgestoken. Men vergat in legerkringen echter dat de an¬ 
archisten niet deel hadden genomen aan de opstand. In de ochtend 

van de 19e juli kwamen de artillerie-troepen niet verder dan enkele 

pleinen in Barceloneta zelf. De tegenstand van deze overwegend an¬ 

archistische volkswijk was zo hevig, dat het regiment zich weldra 

moest verschansen. Ondanks het feit dat men met de kanonnen grote 

bressen in de militietroepen schoot, bleven de arbeiders aanval¬ 

len en wisten zij enkele stukken geschut te veroveren. Van een 

vele tonnen wegende rol papier maakten zij een mobiele barrikade 

en spoedig was een groot aantal soldaten volledig uit elkaar ge¬ 

slagen. Zware vrachtwagens reden blindelings in op de soldaten en 

doorbraken hun gelederen. Na een strijd van vijf uur moesten de 

regimenten van de zware artillerie zich terugtrekken met zware 

verliezen. In de loop van de middag gaf het restant van de verde¬ 

digers zich na een formeel beleg over (11). 

De troepen die vanaf het oosten en het westen naar het centrum op¬ 

trokken om zich op het Plaza de Cataluha aan te sluiten bij de 

soldaten van de Pedralbes-kazerne, werden eveneens aan de rand van 

de binnenstad teruggeslagen. Vooral de grote Rondas of boulevards, 

die het Centrum aan alle kanten omgeven, waren het toneel van he¬ 

vige gevechten. De kavallerie wordt door de FAI-militanten terug¬ 

geslagen; slechts een klein gedeelte weet de Plaza de Cataluha te 

bereiken. Sommige troepen slagen er in om op enkele andere pleinen 

nog tot in de namiddag stand te houden. Daarna trekken zij zich op 
verzoek van Goded terug in de versterkte kazernes. 

Intussen werd de zwaarste slag geleverd op de Plaza de Cataluha, 
waar de eerste regimenten die ochtend zich verschanst hadden tegen 

de oprukkende arbeidersmilities. Deze werden geholpen door enkele 
eenheden van de Guardias de Asalto. De arbeiderstroepen bestookten 

de soldaten zo hevig vanuit de straten die op het plein uitkwamen. 
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dat deze tenslotte hun toevlucht zochten in enkele gebouwen die 

aan het plein gelegen waren. Een daarvan was de Telefooncentrale, 

die zij door een list in handen gekregen hadden. Dit gebouw wordt 

in de loop van de middag door een groep CNT-arbeiders stormender¬ 

hand genomen en aan het personeel overgedragen. De verbindingen 

worden onmiddellijk hersteld. De hele dag wordt nog op het plein 

gevochten dat met lijken van paarden en mensen bezaaid is. Pas als 

stukken veroverd geschut uit de havenwijk verschijnen geven de 

laatste opstandelingen zich over. 

Al die tijd bevond generaal Goded zich in een hopeloze situatie in 

het gebouw van de Capitania. Om half twee 's middags had hij om 

versterkingen van de Balearen gevraagd, waar de opstand in enkele 

uren geslaagd was. De tijd drong echter en Goded besloot om eerst 

artillerie uit Gerona en Mataró, ten noorden van Barcelona, te 

laten komen. Op dat moment waren telefoonverbindingen echter al 

onmogelijk door de verovering van de Telefooncentrale en een ordon¬ 

nans slaagt er niet in de stad te verlaten (12). Als tegen half 

zes de volksmilities de Capitania met geschut bestoken, geeft 

Goded zich over en wordt gevangen genomen. 

Companys laat de gevangen generaal naar het paleis van de Genera- 

lidad brengen, waar een radiostation gevestigd is. Hij vraagt Go¬ 

ded om zijn troepen op te roepen de wapens neer te leggen en on¬ 

nodig bloedvergieten verder te voorkomen. Hij herinnert de generaal 

aan zijn eigen houding twee jaar geleden, na de mislukte oktober- 

opstand, toen hij een zelfde oproep aan zijn aanhangers voor de 

radio had gedaan. Na lang aarzelen legt Goded de volgende verkla¬ 

ring af:" Het lot is mij ongunstig geweest en ik ben gevangen ge¬ 

raakt. Daarom verklaar ik dat, indien zij verder bloedvergieten 

willen vermijden, allen die aan mijn zijde stonden vrij zijn van 

hun verplichtingen."(13) Deze verklaring, die een einde aan de op¬ 

stand in Catalonië maakte, werd in heel Spanje ontvangen en ver¬ 

oorzaakte uiteraard een enorme geestdrift in het kamp van de anti¬ 

fascisten. 

In Barcelona zelf betekende de verklaring van de generaal intussen 

nog niet het einde van de strijd. In verschillende kazernes be¬ 

vonden zich nog detachementen soldaten die zich bleven verzetten 

en op hulp van buiten af rekenden. De ernstigste bedreiging vormden 

de soldaten van de Atarazanas-kazerne, dicht bij de haven aan 

enkele invalswegen en midden in een volkswijk gelegen. De kazerne 

werd pas de volgende middag om half één door de anarchisten ver¬ 

overd, na een urenlange belegering en na talloze mislukte be¬ 

stormingen. Dit sukses werd door de anarchistische milities alléén 

behaald. Zij waren er zozeer op gebrand om het fascisme de genade¬ 

slag te geven, dat zij weigerden de Guardias te laten deelnemen 

aan dit gevecht. Een van hun voormannen, Francisco Ascaso, sneuvel¬ 

de bij de laatste bestorming. Zijn dood was voor zijn wapenbroeders 

het sein voor de definitieve aanval. Zij werden aangevoerd door 

Ascaso's levenslange vriend, de bekende anarchistenleider Durruti 
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onder de kreet 'Adelantes! Los hombres de la CNTl', Voorwaarts! 

Mannen van de CNT.' (14) Durruti werd zelf bij deze aanval door 

twee kogels in schouder en arm getroffen. 

2, DE SOCIALE REVOLUTIE 

De strijd om Barcelona was in anderhalve dag volledig beslist. Het 

duidelijk dat de fascistische staatsgreep volledig mislukt was in 

Catalonië. Maar wie waren de overwinnaars? Aan wie behoorde in 

werkelijkheid de macht in Barcelona en geheel Catalonië? Ongetwij¬ 

feld komt de eer van de overwinning in de eerste plaats aan de an¬ 

archisten toe. Zij waren het beste voorbereid, kwamen het eerst in 

verzet, vochten het felst en offerden de meeste mannen in het ge¬ 

vecht. Daarnaast vochten vanaf het begin ook Esquerra-leden mee en 
vooral de leden van de kleine maar strijdbare POUM ('Partido 

Obrero de Unificación Marxista'), de revolutionair-marxistische 

arbeiderspartij. Veel minder reden tot trots was er voor de PSUC 

(’Partido Socialista Unificado de Cataluna'), de verenigde socia¬ 

listische en kommunistische partijen in Catalonië die bij de Derde 

Internationale van Moskou was aangesloten. Slechts weinige van 

haar leden hadden aan het verzet deelgenomen. Waarschijnlijk speel¬ 

de hierbij een rol het feit, dat zij grotendeels uit kantoorper¬ 

soneel en beambten gerekruteerd werden (15). 

De anarchisten maakten gebruik van hun leidende positie, door alle 

wapens, die buit gemaakt werden in de kazernes, in beslag te nemen 

en voor de distributie zorg te dragen. Als exponenten van het ver¬ 

zet tegen het leger organiseerden zij overal in de wijken van 

Barcelona revolutionaire raden en komitees, die op hun beurt gewa¬ 

pende patrouilles oprichtten en de voedselvoorziening in handen 

namen (16). Zij openden de gevangenissen, waar honderden van hun 

kameraden verbleven en lieten ook de kriminele gevangenen vrij, 

die aan hun zijde wensten te vechten. Hiermee werd een gevaarlijk 

element in de strijd tegen het fascisme geïntroduceerd, hoewel men 

niet moet vergeten dat vele gevangenen uitsluitend wegens vergrij¬ 

pen tegen het privé-eigendom veroordeeld waren en dus volgens 

anarchistische maatstaven moeilijk tot de misdadigers gerekend 

konden worden. Iets dergelijks gebeurde trouwens ook in de niet 

door anarchisten beheerste steden, zoals Madrid en Bilbao, In heel 

het revolutionaire Spanje werden de gevangenissen als gehate sym¬ 
bolen van het verleden met de grond gelijk gemaakt. 

Reeds tijdens de straatgevechten op zondag was een aspekt van de 
strijd tegen het fascisme aan de dag getreden, dat als specifiek 

Spaans en in een bepaalde historische kontekst beoordeeld dient te 

worden: de kerkverbrandingen (17). Evenals tijdens de opstanden 

van de 19e eeuw en de Tragische Week in 1909 richtte de woede van 
het volk zich tegen de uiterlijke machtssymbolen van de Kerk, die 

zij niet geheel ten onrechte als handlangers van de reaktie en het 

fascisme beschouwden. Kerken en kloosters werden bestormd en ver- 
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woest of in brand gestoken. De direkte aanleiding was gelegen in 

het feit dat het leger zich bediende van de strategische positie 

van enkele kloosters en kerken. Minstens één geval is door natio¬ 

nalistische historici toegegeven (18). Voor de anarchistische 

arbeiders van Barcelona was het vanzelfsprekend dat de klerus de 

opstand van het leger steunde, dat de geestelijken partij waren 

en als kombattanten behandeld moesten worden (19). 

Hetzelfde proces van gelijkschakeling van kombattanten en non- 

kombattanten werd psychologisch veroorzaakt door het feit dat 

enkele honderden aanhangers van de Falange en andere rechtse 

groeperingen met de soldaten mee getrokken waren naar het centrum 

van de stad. Zij waren zwaarbewapend en speciaal uitgekozen om 

een belangrije rol te spelen bij de onderwerping en bezetting van 

Barcelona. Men hoeft er niet aan te twijfelen dat deze rol geen 

andere geweest zou zijn, dan het fungeren als aanbrengers en exC 

cutie-pelotons van de linkse leidende personen, na de overwin¬ 

ning. De gebeurtenissen in de andere delen van Spanje zijn daar¬ 

voor voldoende aanduiding (20). Hun perfide gedrag is vooral de 

aanleiding geweest tot de veelbesproken 'rode terreur' in Barce¬ 

lona. De arbeiders wisten dat hun tegenstanders in geval van een 

overwinning geen enkel pardon gegeven zouden hebben. De klassen¬ 

strijd was geen theoretisch begrip voor hen, maar levende werke¬ 

lijkheid. In de eerste roes van de gevechten en de overwinning 

vereffenden zij een rekening met hun doodsvijanden. 

Met enige voorzichtigheid kan men stellen dat het aantal slacht¬ 

offers aan de kant van de klerus, de rechtse en fascistische po¬ 

litici en de werkgevers in Catalonië rond de duizend gelegen zal 

hebben. Daarbij zijn echter ook diegenen gerekend, die na een pro¬ 

ces veroordeeld zijn wegens medeplichtigheid aan de opstand (21). 

Het kategorisch ontkennen van de rode terreur heeft uiteraard 

nooit zin gehad. Wel dient er de nadruk op gelegd te worden dat de 

terreur in het linkse Spanje in geen enkele verhouding staat tot 

de slachtpartijen (Badajoz!) die door de fascisten en het leger 

van de allerchristelijkste generaal Franco in het veroverde deel 

van dat land zijn aangericht (22). De verbazing zou zich eerder 

kunnen richten op het feit dat in een streek als Catalonië in een 

periode van burgeroorlog zovelen vrij hebben kunnen rondlopen en 

verraad plegen. De talloze verklaringen van Franco over het be¬ 

staan van 'vijfde kolonnes' zijn in dit opzicht trouwens ook il - 

(ustratief. Bovendien ontstond hierdoor een angstpsychose onder de 

tegenpartij die aan heel wat fascisten het leven gekost heeft. 

Op 19 en 20 juli was de strijd zelf in bepaalde wijken van Barce¬ 

lona duidelijk vermengd met klassenstrijd-trekken. Hier botsten 

de anarchisten en militietroepen op de burgerlijke aanhang van de 

fascisten en hier ontstond in feite ook de sociale revolutie. De 

bekende anarchiste en latere minister van de Spaanse Republiek, 

Frederica Montseny, verklaarde hierover:"Vooral in de buitenwijk¬ 

en, waar veel aristokraten en rechtsgezinden woonden en waar zich 
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veel kloosters bevonden, begon de strijd duidelijke karakteristie - 

ken van de klassenstrijd te vertonen. Men koncentreerde zich daar 

en er werden aanvallen ondernomen vanuit de kerken en de kloosters 

zodat het volk al zijn woede in een felle uitbarsting tegen hen 

richtte."(23) 
De nederlaag van het leger betekende impliciet een afrekening met 

alle fascistische en rechtse elementen. Gebouwen, paleizen en 

kloosters werden onteigend en overgenomen door arbeidersorganisa¬ 

ties en revolutionaire wijkraden. Zij werden ingericht als nood¬ 

hospitalen, centrales, volkskeukens enz. Van een duidelijk plan 

was bij dit alles geen sprake, evenmin als bij de eliminatie van 

fascistische elementen. Het was een spontane aktie, die weldra het 

aanzien van heel Barcelona veranderde. Op openbare gebouwen en kan¬ 

toren verschenen de letters CNT, FAI, POUM, PSUC, UGT en UHP ten 

teken dat de arbeidersorganisaties deze gebouwen hadden overgeno¬ 

men. De rood-zwarte vlaggen van de anarchisten wapperden van alle 

belangrijke gebouwen van de stad en overal werden partikuliere 

auto's gerekwireerd. De Nederlander Lou Lichtveld, die op de eerste 

dag na de strijd te voet vanaf de buitenwijken naar het centrum 

ging, deelt mee dat alle kloosters overgenomen waren en een so¬ 

ciale of humanitaire bestemming gekregen hadden. De villa's en 

paleizen daarentegen waren meestal verlaten. "Hoe verder wij ech - 
ter in het centrum van de stad doordrongen, des te levendiger wer¬ 

den de straten. Op haast iedere hoek was er het een en ander in be¬ 

slag genomen gebouw. Ze droegen ruwe opschriften met krijt: 'In 

beslag genomen door de CNT.' of 'Onteigend door de regering ter 

inrichting van een school.' Dan weer: 'In beslag genomen door het 

Volksfront'. Maar het meest van al kwam het anarchistenteken voor 

'CNT'. Steeds waren de in beslag genomen gebouwen kloosters of an¬ 

dere kerkelijke instellingen. Eerst later volgden de villa's en de 

paleizen."(24) 

Verwoesting en plundering kwamen zo goed als niet voor. Tot grote 

verbazing van vele leden van de bourgeoisie en buitenlanders ble¬ 

ken de anarchisten allerminst een stel rovers en moordenaars te 

zijn. Streng werd er door de wijkraden, de revolutionaire komitees 

en de arbeidersorganisaties op toe gezien, dat niemand zich iets 

toeeigende waarop hij geen recht had. In hun eerste enthousiasme 

gingen enkele patrouilles er zelfs toe over om stapels bankpapier 

uit overgenomen gebouwen op straat te gooien en in brand te ste¬ 

ken. Zo groot was hun afkeer van het kapitalisme en zozeer wens¬ 

ten zij een totale verandering van de bestaande maatschappij. Het 

enige niet-religieuze gebouw dat verwoest werd, was het gebouw van 

de Italiaanse scheepvaartmaatschappij, vanwaaruit tijdens de ge¬ 

vechten door scherpschutters op de arbeiders geschoten was. 

In feite was de 'orde' snel hersteld nadat de gevechten beëindigd 

waren. Voor een stad in revolutie bood Barcelona een verrassend 

rustig beeld. Ook de kerkverbrandingen waren van een andere aard 
dan vaak is voorgesteld. De journalist Borkenau schreef in zijn 
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dagboek:"Op weg naar huis zag ik dat men een kerk in brand had ge¬ 

stoken en opnieuw was ik zeer verbaasd. Ik had gedacht dat het een 

demonische uitbarsting van de menigte zou zijn, maar het bleek een 

administratieve aangelegenheid. De kerk bevond zich op de hoek van 

de grote Plaza de Cataluha. Snel grepen de vlammen om zich heen. 

Een kleine groep mensen stond toe te kijken (het was rond 11 uur 

's avonds). Men betreurde de brand allerminst, maar was ook niet 

erg uitgelaten. De brandweer was ter plekke om de vlammen zorgvul¬ 

dig beperkt te houden tot de kerk, en de belendende percelen te 

beveiligen; niemand mocht dichtbij de brandende kerk komen - ter 

voorkoming van ongelukken - en de mensen hielden zich, met opmer - 

kelijke volgzaamheid, aan deze bepaling." (25) 

Brandende kerken, onteigende gebouwen, rood-zwarte vlaggen, gewa¬ 

pende arbeiders, dit alles was de revolutie. Militietroepen in hun 

overalls (het typische 'uniform' van deze revolutie) beheersten 

het straatbeeld. Wijkraden en revolutionaire komitees, sindikaten 

en arbeidersorganisaties beheersten het leven. En boven alles: de 

anarchisten, de onbetwiste meesters van Barcelona en Catalonië. 

3. HET 'COMITÉ DE MILICIAS ANTIFASCISTAS# 

In de loop van de middag van 20 juli, nadat de laatste bolwerken 

van de opstandelingen gevallen waren, liet Corapanys de voormannen 

van de CNT en de FAI uitnodigen voor een onderhoud in het gebouw 

van de Generalidad. Tot de tanden gewapend, vuil van de gevechten, 

en nog treurend om de gesneuvelde Ascaso begeeft een kleine groep 

anarchistische voormannen zich naar zijn werkkamer. Companys komt 

hen geëmotioneerd tegemoet en omarmt hen. De hierop volgende be¬ 

spreking besliste over de inhoud en de richting van de revolutie. 

Zij is dan ook belangrijk genoeg om hier zo volledig mogelijk ver¬ 

meld te worden. De tekst van de toespraak van Companys is later 

door Juan Garcia Oliver, een van de aanwezige anarchistische voor¬ 

mannen, meegedeeld: 

"Allereerst, zo begon Companys, moet ik u vertellen dat de CNT en 

de FAI nooit behandeld zijn zoals zij, gezien hun belangrijkheid, 

verdienden. U bent altijd en door iedereen streng vervolgd en ook 

ik was door politieke realiteiten gedwongen u tegen te werken en 

te vervolgen, hoewel ik vroeger aan uw zijde stond (26). Vandaag 

bent u echter de meesters van Barcelona en Catalonië, omdat u al¬ 

leen de fascistische militairen verslagen hebt. Toch hoop ik dat 

u niet beledigd zult zijn, indien ik u er op dit ogenblik aan her¬ 

inner dat u heeft kunnen rekenen op de hulp van een aantal loyale 

mannen van mijn partij en van de Guardias en de Mozo's." 

Companys dacht een ogenblik na en vervolgde toen langzaam: 

"Maar de waarheid is dat u, hoewel u tot eergisteren toe vervolgd 

bent, vandaag de militairen en de fascisten verslagen hebt. Omdat 

ik weet wie en wat u bent, kan ik niet anders dan met grote op¬ 

rechtheid tot u spreken. U hebt gewonnen en alles is in uw macht. 
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Indien u mij niet wenst of niet nodig heeft als president van Ca- 

talonië, zeg het mij dan nu en ik zal een soldaat extra worden in 

de strijd tegen het fascisme. Maar aan de andere kant, als u denkt 

dat ik op deze post, die ik niet verlaten zou hebben als levend 

man indien de fascisten hadden overwonnen, van enig nut zou kun¬ 

nen zijn in de strijd tegen het fascisme tesamen met de mannen 

van mijn partij, met mijn naam en prestige. dan kunt u 

rekenen op mij en mijn loyaliteit. Ik zeg dit als man en als po- 
litikus, omdat ik ervan overtuigd ben dat vandaag een heel verle¬ 

den sterft van schaamte en omdat ik oprecht wens dat Catalonië 

aan het hoofd zal staan van de sociaal meest vooruitstrevende lan¬ 

den. "(27) 

De woorden van Luis Companys lieten niet na indruk te maken op de 

anarchistische voormannen. Vooral het beroep op de oude vriend¬ 
schap en de broederlijke strijd van Esquerra en CNT-FAI in de af¬ 

gelopen dagen, overtuigde hen van de oprechtheid van Companys. 

Hun reaktie was spontaan, aldus Ricardo Sanz, een van de andere 

aanwezigen:"Zonder dat wij, die de kommissie van afvaardiging 

vormden, ons van tevoren hierover beraden hadden, zeiden wij tegen 

Companys dat hij, als degene die het absolute vertrouwen van ge¬ 

heel Catalonië bezat, eveneens ons vertrouwen had en dat wij hoop¬ 

ten dat hij de funktie van president van Catalonië zou blijven 

waarnemen."(28) 

Companys dankt de anarchisten voor dit vertrouwen en wijst op de 

noodzaak van voortzetting van de strijd tegen het fascistische 

gevaar. In het aangrenzende AragSn is de opstand geslaagd en van 

die kant zou wel eens spoedig gevaar kunnen dreigen. Hij stelt 

voor om op korte termijn een kolonne van arbeidersmilities te vorm¬ 

en om Aragón te bevrijden. Dit plan was de anarchisten welkom en 

gezamenlijk wordt tot de organisatie van deze strijdmacht besloten 

(29). Hiervoor was het nodig, volgens Companys, om alle anti-fasc- 

istische krachten in Catalonië te bundelen. Alleen gezamenlijk zal 

men de vijand kunnen verslaan. Zijn voorstel aan de anarchisten is 

daarom: een komitee samen te stellen uit afgevaardigden van alle 

revolutionaire en anti-fascistische partijen, dat de leiding van de 

oorlog en de revolutie zal hebben. Garcïa Oliver deelt echter mee 

dat de aanwezige anarchisten daarover niet kunnen beslissen, maar 

alleen hun organisaties. Zij beloven echter het voorstel van Com¬ 

panys te zullen ondersteunen (30). 

Nog diezelfde avond, 20 juli, wordt in Barcelona een vergadering 

van het Regionale Komitee van de CNT gehouden. De afgevaardigden 

delen de voorstellen van Companys mee en vragen om een snelle be¬ 

slissing. Het dilemma waarvoor het Regionale Komitee zich gesteld 
zag, was buitengewoon zwaar. Aan de ene kant bestond de wens de 

macht, die men veroverd had, te konsolideren en onmiddellijk over 

te gaan tot de invoering van het anarcho-kommunisme in Catalonië nu 

daarvoor de tijd eiadelijk rijp scheen. Aan de andere kant het 
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zwaarwegende argument van de komende oorlog tegen het fascisme, 

dat een groot deel van Spanje veroverd had. In deze strijd zouden 

de burgerlijke anti-fascistische partijen van grote waarde kunnen 

blijken als bondgenoten. Kortom, zoals Juan Garcia Oliver het sa¬ 

menvatte :"Of het anarcho-kommunisme, wat de anarchistische dikta- 

tuur betekent, óf de demokratie, wat voor ons kollaboratie bete 

kent."(31) Het zitting nemen in een bestuursorgaan, zij het een 

revolutionair bestuursorgaan, betekende immers voor de anarchisten 

de verloochening van een van de meest essentiële punten van hun 

theorieën. 

Toch besluit het Regionale Komitee van de CNT op 20 juli 1936 om 

het voorstel van Luis Companys te aanvaarden en zitting te nemen 

in het revolutionaire komitee van alle anti-fascistische partijen. 

Dit wordt de volgende dag ingesteld onder de naam "Comité de 

Milicias Antifascistas", Komitee van antifascistische milities. 

Het had tot taak de militaire expeditie naar Aragón uit te rusten 

en de revolutionaire orde in Catalonië te waarborgen. Het Comité 

telde aanvankelijk 14 leden, waaronder 3 voor de CNT, 2 voor de 

FAI, 3 voor de UGT, 3 voor de Esquerra, en 1 voor de POUM (32). 

De anarchisten hadden in dit orgaan volledig de overhand. Hun al¬ 

les overheersende positie wat betreft aanhang en bewapening maakte 

hen tot de spil van het Comité. De organisatie van de arbeiders- 

milities, de voorbereiding van de expeditie naar Aragón en de in¬ 

stelling van gewapende patrouilles in Barcelona waren geheel in 

hun handen (33). Ongetwijfeld had het Regionale Komitee deze 

sterke positie van de anarchisten voorzien. Het besluit stuitte 

bij de leidende militanten van de CNT en de FAI dan ook op bij¬ 

zonder weinig verzet. Hinder begrijpelijk was echter een tweede 

besluit, dat op dezelfde vergadering van 20 juli 's avonds geno¬ 

men werd. De Generalidad, de Catalaanse autonome regering, zou 

blijven bestaan naast het Comité de Milicias en zij zou daarin 

zelfs een vertegenwoordiger mogen benoemen. 

Volgens verklaringen van Frederica Montseny gebeurde dit omdat óók 

de anarchisten op dat ogenblik een fa^ade van rechtmatigheid en 

burgerlijke betrouwbaarheid wilden opbouwen, om buitenlandse hulp 

niet af te stoten (34). Het besluit betekende echter dat er in Ca¬ 

talonië twee bestuursvormen ontstonden, een revolutionair en een 

burgerlijk gezag en dat vroeg of laat een van beide het veld zou 

moeten ruimen. 

Deze twee uitermate belangrijke beslissingen zijn op 20 juli geno¬ 

men door het Regionale Komitee van de CNT in Catalonië, de top van 

de anarchistische organisaties. Echter, zonder dat de leden hier¬ 

over geraadpleegd werden. Ondanks verzekeringen van anarchistische 

zijde dat er op dit punt zo goed als geen oppositie bestond, 

blijft deze gang van zaken voor een anarchistische beweging een 

bevreemdende zaak. Bovendien doet zich het merkwaardige geval voor 

dat de anarchistische pers en publikaties unaniem zwijgen over de- 
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ze toch zo belangrijke vergadering van het Regionale Komitee (35). 

Beide beslissingen zijn later onderwerpen van heftige kritiek aan 

het adres van de Catalaanse anarchisten geweest. De deelname aan 

het Comité de Milicias zou verraad aan de revolutie betekend heb¬ 

ben, en lafheid toen het op handelen aankwam. Het is niet te ont¬ 

kennen dat de leiding en de top van de anarchistische organisa¬ 

ties in Catalonië minder revolutionair en radikaal geweest is dan 

haar aanhang. De arbeiders hielden veel minder rekening met de 

algemene politieke situatie en wensten in Catalonië de sociale 

revolutie volledig door te voeren. Deze tweespalt zal ook in het 

volgende hoofdstuk duidelijk naar voren komen. Maar van lafheid 

is de leidende groep anarchistische militanten zeker niet te be¬ 

schuldigen. Naast Ascaso waren talrijke bekende anarchistische 

voormannen in de straatgevechten van 19 en 20 juli gesneuveld of 

gewond. 

Het is echter een onomstotelijk feit, dat het anarchisme nooit 

dichter bij de verwezenlijking van haar ideeën is geweest dan op 

20 juli 1936. De anarchistische organisaties hadden de macht vol¬ 

ledig en onbetwist in handen. De staat was als het ware weggevaagd. 

Volgens de uitspraak van een bekende advokaat in Barcelona was op 

20 juli alleen 'het stof van de staat' nog overgebleven (36). Aan 

de andere kant moet men echter bedenken dat het doorvoeren van de 

anarchistische revolutie zeker een belemmering betekend zou heb¬ 

ben voor de voortzetting van de strijd tegen het fascisme. De op¬ 

richting van het Comité de Milicias betekende immers een brede 

basis voor deze oorlog. Het maakte een snelle en efficiënte or¬ 

ganisatie raogelijk. De beslissing om deel te nemen aan het Comité 

de Milicias en om samen te werken met alle anti-fascistische 

krachten is onder dat gezichtspunt meer dan begrijpelijk. De 

tweede beslissing, het laten voortbestaan van de Generalidad en 

al haar ambtelijke en politieke instellingen is echter onbegrij - 

pelijk en onnodig geweest. Op het ogenblik van de beslissing zelf 

was het Comité de Milicias ongetwijfeld 'de ware en enige macht, 

de absolute revolutionaire kracht' van Catalonië (37). Waar¬ 

schijnlijk hoopten de anarchisten dat het revolutionaire orgaan 

zo'n kracht zou ontwikkelen, dat het de burgerlijke instellingen 

als het ware geheel zou overvleugelen en vernietigen. Dat dit 

uiteindelijk een misrekening zou blijken, en dat de Generalidad 

in een langdurige en taaie strijd niet alleen haar oude rechten 

zou heroveren, maar tegelijkertijd ook de revolutie en haar orga¬ 

nen zou ontkrachten, was op dat moment allerminst te voorzien 
(38). 

Schrijvende over deze periode konkludeert Lichtveld dat de anar¬ 

chisten bij de strijd tegen het leger "de morele leiding (beza¬ 

ten) en die ook wekenlang behielden. Doch zij lieten heel prin¬ 
cipieel de regering in handen van andere partijen, hetgeen hun 

duur te staan is gekomen. Over het algemeen zijn zij de slacht¬ 

offers geworden van hun edele, idealistische principes, die te¬ 

recht leren dat alle politiek bevuilt...."(39) 
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4. HET REVOLUTIONAIRE BARCELONA 

Barcelona was van de ene dag op de andere volledig herschapen. Het 

straatbeeld werd beheerst door gewapende arbeiders, barrikades in 

alle belangrijke straten en pleinen, onteigende gebouwen en huizen 

en overal rood-zwarte vlaggen en namen van revolutionaire partij¬ 

en. De wijkraden in de verschillende delen van de stad namen de 

zorg voor de voedselvoorziening op zich. Voorraden levensmiddelen 

werden onteigend en overal werden volkskeukens ingericht, waar aan 

de railitiesoldaten en hun families en aan ieder die het nodig had 

voedsel verschaft werd. 

Wachtpatrouilles, samengesteld uit alle anti-fascistische partijen, 

beveiligden de stad tegen plunderaars en kriminele elementen (AO). 

Door de CNT en de FAI werden plundering of moord met de kogel be¬ 

straft. Voor de rechtsspraak over politieke misdaden werden de 

Volkstribunalen opgericht. 

Onder enorm enthousiasme vertrokken op 2A juli de eerste kolonnes 

van de arbeidersmilities naar Aragón. Meer dan 20.000 man, waar¬ 

onder IA.000 anarchisten van de CNT en de FAI waren in twee dagen 

tijd bewapend en bevoorraad. Zij vertrokken in onteigende vracht¬ 

wagens en autobussen naar de grens van Aragón. De leiding van deze 

expeditie was in handen van Buenaventura Durruti en Perez Farras, 

een populaire majoor die in 193A de leiding van de mislukte op¬ 

stand had gehad. Het plan was om via Aragón een doorbraak te for¬ 

ceren naar Asturië en de ekonomisch belangrijke industriegebieden 

van Noordwest-Spanje. Op die manier zouden de fascisten in het 

Noorden en het centrum van Spanje van elkaar gescheiden worden en 

zou de opmars naar Madrid, die later inderdaad plaats vond, onmo¬ 

gelijk zijn gemaakt (Al). De voorbereiding van deze grote militair- 

revolutionaire onderneming was in handen van de ons bekende anar¬ 

chistische theoretikus Diego Abad de Santillan. Deze had een be¬ 

langrijke rol tijdens de straatgevechten gespeeld en zat als afge¬ 

vaardigde van de FAI in het Comité de Milicias. 

Op 22 juli verschijnen de eerste kranten weer, zij het dan dat 

alle vroegere rechste kranten een geheel revolutionaire inhoud 

hebben gekregen. Door de CNT en de FAI wordt een informatie-bul - 

Ie tin opgezet, dat van nu af aan het verloop van de revolutie zal 

begeleiden en dat voor elke belangstellende een van de meest waar- 

devolle bronnen voor de geschiedenis van de Spaanse burgeroorlog 

is. Merkwaardigerwijs werd het eerste nummer (van 22 juli 1936) 

samengesteld door de bekende historikus van het anarchisme, Max 

Nettlau. Deze verbleef toevallig in Barcelona bij vrienden, toen 

de opstand van het leger plaatsvond (A2). 

Langzamerhand begint het dagelijkse leven weer op gang te komen. 

Winkels worden weer geopend en terrasjes weer bezet. Maar in plaats 
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van de burgerij is het de arbeidersklasse die de straten en plei¬ 

nen bevolkt. Overal ziet men de klederdracht van de revolutie: de 

overall met de rode halsdoek. Barcelona was een stad in revolutie, 
en waarschijnlijk was zij het toneel van de meest authentieke ar- 

beidersrevolutie die de twintigste eeuw gekend heeft. Op allen die 

de stad in deze tijd bezochten, maakte zij een diepe indruk. Ieder¬ 

een zag er datgene, wat hij gehoopt had eens te zullen zien als de 

revolutie werkelijkheid was geworden. De linkse journalist Borkenau 

(géén anarchist), die de stad anderhalve week na de gevechten be¬ 
zocht, schrijft: 

"....En dan, toen we de hoek van de Ramblas (de belangrijkste ver¬ 

keersader van Barcelona) omgingen, volgde een geweldige verrassing: 

in een flits ontvouwde zich voor onze ogen de revolutie. Het was 

overdonderend. Het was alsof we op een werelddeel geland waren, dat 

verschilde van alles wat ik tot dan toe gezien had. 

De eerste indruk: gewapende arbeiders, geweer over de schouder, 

maar gekleed in burger. (...) Wapens, wapens en nog eens wapens. 

Slechts enkele van deze gewapende proletariërs droegen het nieuwe 

donkerblauwe en fraaie militie-uniform. Ze zaten op de banken of 

liepen over de trottoirs van de Ramblas, met hun geweer over de 

rechterschouder en vaak hun meisje aan de linkerarm. (...) Het feit 

dat al deze gewapende mannen rondliepen, marcheerden en reden in 

hun gewone kleren, maakte het geheel slechts indrukwekkender: een 

demonstratie van macht van de fabrieksarbeiders. De anarchisten, 

herkenbaar aan hun rood-zwarte insignes, waren verreweg in de meer¬ 

derheid. En nergens een spoor van 'bourgeoisie*. Slechts arbeiders- 

mannen en -vrouwen; zelfs geen hoeden! 

De Ramblas is niet minder kleurrijk dan vroeger; er is immers de on¬ 

eindige afwisseling van blauw, rood, zwart, van de partij-emblemen, 

de halsdoeken, de fleurige uniformen van de militie."(43) 

Ongeveer tezelfdertijd (begin augustus 1936) bevond John Langdon- 

Davies zich in Barcelona en zijn indrukken waren geheel anders. In 

zijn boek 'Behind the Spanish barricades', een van de eerste werke¬ 

lijk informatieve boeken over de Spaanse burgeroorlog, vertelt hij: 

"Ik zal mijn aankomst in Barcelona, begin augustus 1936, niet licht 

vergeten.(.) Korte tijd was ik totaal uitgeput. Ik had mijn 

eerste ervaring opgedaan van anarcho-syndikalisme in de praktijk. 

Barcelona had namelijk stoplichten en verkeersagenten afgeschaft; 

voor zover men kon zien was het iedereen gelukt een auto te vorde¬ 

ren en tegelijkertijd bezig te leren rijden en rekords te breken. 

In een stad in volle revolutie lijkt het alsof iedereen ergens an¬ 

ders heen moet in zo weinig mogelijk sekonden. Elke jongeman in 

Barcelona had zich een auto, een overall-uniform en een of ander 
wapen weten te verschaffen, en zolang er nog benzine was, maakte 

iedereen zo goed mogelijk gebruik van deze unieke kans."(44) 

In zijn boek 'Ceux de Barcelone' beschrijft de Franse journalist 

H.E.Kaminski de eerste indruk die de revolutie op hem maakte. Boven 

alles uit het enorme lawaai dat de stad voortbracht: 
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"Op het eerste gezicht is Barcelona niet veranderd. Drukke straten 

, volle winkels, de cafe's tot op de laatste plaats bezet. 

' s Avonds is de stad schitterend verlicht, alle straatlantaarns 

branden, lichtreclame's stralen in vele kleuren en de menigte is 

nog groter dan overdag. Wat van de ochtend tot de avond voortduurt 

en tijdens de nacht nauwelijks afneemt is het lawaai: een indring¬ 

end, overweldigend lawaai dat iemand volledig verdooft, ook degeen 

die aan het zuidelijk rumoer gewend is. Onafgebroken toeteren de 

auto’s en hun geraas valt samen met dat van de trams, iedereen 

lijkt te schreeuwen en reusachtige luidsprekers braken zonder on¬ 

derbreking woorden en muziek uit."(45) 

Een vierde ooggetuige die we hier aan het woord laten, is George 

Orwell, de bekende Engelse schrijver die als verslaggever naar 

Barcelona kwam, maar zich aansloot bij de arbeidersmilities om 

aan het front van Aragón te vechten tegen het fascisme. Zijn 

merkwaardige boek ’Homage to Catalonia' houdt het midden tussen 

een politiek pamflet en een autobiografie. Barcelona betekende 

voor Orwell een eerste kennismaking met het anarchisme, waardoor 

hij later in sterke mate beïnvloed zou worden. Over Barcelona 

schrijft hij: 

".voor wie zo uit Engeland kwam was de aanblik van Barcelona 

verrassend en overweldigend. Voor het eerst van mijn leven was ik 

in een stad waar de arbeidersklasse in het zadel zat. Praktisch 

elk gebouw van enig formaat was in beslag genomen door de arbei¬ 

ders en versierd met rode vlaggen of de roodzwarte vlag van de 

anarchisten; op elke muur waren hamer en sikkel en de afkortingen 

van de revolutionaire partijen gekalkt; in bijna elke kerk waren 

de heiligenbeelden verbrand en was de rest weggehaald. Hier en 

daar werden kerken systematisch afgebroken door ploegen arbeiders. 

Elke winkel en elk café had een bordje waarop stond dat de zaak 

gekollektiviseerd was; zelfs de schoenpoetsers waren gekollekti- 

viseerd en hun kistjes waren rood-zwart geschilderd. Kelners en 

winkelbedienden keken je recht in de ogen en behandelden je als 

een gelijke. Onderdanige en zelfs formeel-beleefde uitdrukkingen 

waren tijdelijk verdwenen. Niemand zei 'Senor' of 'Don' of zelfs 

'Usted'; iedereen sprak iedereen met 'kameraad' en 'jij' aan, en 

zei 'Salud." in plaats van 'Buenos dias'. Fooien waren bij de wet 

verboden; bijna heteerste wat ik meemaaktewas een preek van een 

gerant in een hotel, omdat ik geprobeerd had de liftjongen een 

fooi te geven. Particuliere auto's waren er niet, die waren alle¬ 

maal gevorderd, en alle trams en taxi's en veel andere vervoer¬ 

middelen waren rood-zwart geverfd. Overal vlamden de revolutio¬ 

naire affiches aan de muren in heldere rode en blauwe tinten, 

waar de enkele reclame-affiches die nog over waren als modder- 

spetten bij afstaken. 

Op de Ramblas, de brede hoofdverkeersader van de stad, waar voort¬ 

durend massa's mensen heen en weer stroomden, brulden luidspre¬ 

kers de hele dag en tot laat in de avond revolutionaire liederen. 
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En het vreemdste van alles was de aanblik van de massa's. Behalve 

een klein aantal vrouwen en buitenlanders waren er in het geheel 

geen 'goedgeklede' mensen. Praktisch iedereen droeg grove arbei- 

derskleren, of een blauwe overall, of een variant van het mili- 

tie-uniform. Dit alles was vreemd en ontroerend. Veel ervan be¬ 

greep ik niet, in sommige opzichten vond ik het zelfs onprettig, 

maar ik erkende het onmiddellijk als een stand van zaken, waar¬ 

voor het waard was te vechten."(46) 

De indruk die Barcelona maakte was groot. Maar uit alle vier de 

ooggetuigeverslagen spreekt toch duidelijk de verwondering, of 

liever gezegd de bevreemding over wat er gebeurde. Een stad in 

revolutie, een stad in handen van de arbeidersklasse, maar wat 

waren de achtergronden? Er heerste opwinding in de straten van 

Barcelona, maar ook angst en dreiging. Overal verzamelden mannen 

en vrouwen zich voor de luidsprekers die het nieuws van het front 

gaven. Grote kaarten waren in de vitrines van de kranten aange¬ 

plakt en iedere militieman werd omringd door een groep vragen¬ 

stellers. Politieke organisaties en arbeiderssindikaten hielden 

grote demonstraties met muziek en zeeën van rode en zwarte vlag¬ 

gen. Soms werd er alarm geslagen en veranderde het straatbeeld op 

slag. In een oogwenk waren straten en pleinen leeg en stoven 

vrachtwagens vol zwaarbewapende anarchisten door de straten (47). 

De barrikades die tijdens de gevechten gebouwd waren werden 

slechts geleidelijk aan afgebroken. De uitvalswegen van Barcelona 

bleven tot begin september door de arbeidersmilities bewaakt. 

Voor allen die Barcelona bezochten was deze stad het levende 

symbool van de sociale revolutie in Spanje. Ook al probeerden 

kommunisten en burgerlijke groeperingen tot in het absurde het 

bestaan van de sociale revolutie te verloochenen (48), er was al¬ 

tijd nog Barcelona, de levende getuigenis van de revolutie en de 

macht van de arbeiders. Barcelona Mas de revolutie en er heerste 

een gevoel van solidariteit en gelijkheid als in geen andere re¬ 

volutie vóór haar. De achtergrond van dit alles was het speciale 

aspekt van de revolutie in Barcelona en Catalonië. Een aspekt dat 

het belang van de gebeurtenissen in deze oosthoek van Spanje deed 

uitstijgen boven het belang van de burgeroorlog alleen. Barcelona 

was het toneel van de eerste en enige werkelijke anarchistische 

revolutie. Een revolutie waarbij de macht in de handen van het 

volk lag, waarbij geen diktatuur van enige groep of partij be¬ 

stond, waarbij geen uitgeslapen partijbonzen en politici aan de 
touwtjes trokken, maar waar de arbeiders hun eigen weg trachtten 

te gaan. Dit werd voor het eerst en in al zijn konsekwenties dui¬ 

delijk in de manier waarop de Catalaanse arbeiders de leiding van 

de ekonomie overnamen en de fabrieken en bedrijven onder hun 

eigen toezicht in werking stelden. 
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Hoofdstak III 

De Kollektivisatie van de 
Catalaanse Ekonomie 
Op de avond van de 20e juli 1936 was de macht in Barcelona op on¬ 

verwachte en snelle wijze geheel in handen van de anarchisten. 

Dank zij hun persoonlijke moed en revolutionaire daadkracht was 

de opstand van het leger in Barcelona en Catalonië volledig mis¬ 

lukt en terecht had Companys hen die dag de 'meesters van de stad 

en geheel Catalonië' genoemd. Zelfs hun felste tegenstanders 

moesten toegeven dat het op de eerste plaats de anarchisten ge¬ 

weest waren die de fascisten hadden verslagen en die op de steun 

van de hele arbeidersbevolking konden rekenen. 

Maar wat een stad en welk een nieuwe meesters'. Tot voor enkele 

dagen waren de CNT- en de FAI leden door de regering van dezelf¬ 

de Companys nog beschouwd als de gevaarlijkste staatsvijanden 

en als niet meer dan een stelletje bandieten. Verschillende van 

hen waren pas de laatste 24 uur door de revolutionaire arbeiders 

uit de gevangenis bevrijd. En Barcelona zelf; nog rokend van de 

tientallen in brand gestoken kerken, met de sporen van twee dagen 

bloedige straatgevechten die honderden slachtoffers hadden ge¬ 

kost. Een stad die beheerst werd door gewapende arbeiders en 

waar vooralsnog een grenzeloze chaos heerste. 

Het was voor iedereen duidelijk dat de overwinning van de arbei¬ 

ders het einde van de bestaande maatschappelijke orde moest be¬ 

tekenen. En daar lag de grote opgave van de anarchisten in de 

eerste dagen na de 19e juli. De voedselvoorziening moest veilig 

gesteld worden, het openbare leven in de stad hersteld en de e- 

konomie zo snel mogelijk op gang gebracht. Een van de belangrijk- 
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ste vragen waarmee de CNT zich steeds had beziggehouden, was de 

vraag : wat te doen op de dag na de revolutie? En het antwoord 
daarop was duidelijk en kort : de ekonomische macht aan de sin- 

dikaten en de arbeiders.(1) Op 20 juli 1936 bestond er buiten de 

anarchistische sindikaten en de arbeiders om geen enkele macht 

meer in Barcelona. De politieke zowel als de ekonomische macht 

was geheel in hun handen. Het was slechts zaak dit waar te maken 

en handelend op te treden. 

Maar op dit punt deed zich een verbijsterend en haast onbegrijpe¬ 

lijk feit voor. De leidinggevende figuren van de CNT en de FAI 

deden niets om de noodzakelijk akties en hervormingen vorm te 

geven of te stimuleren. Met geen woord wordt er in de talloze ma¬ 

nifesten en proklamaties van de eerste revolutiedagen over de 

sociale revolutie of de nieuwe ekonomische struktuur gesproken. 

Dit alles staat in schrille tegenstelling tot de overtuigde revo¬ 

lutionaire houding van de anarchchisten bij eerdere gelegenheden. 

Het lijkt of de voorbereidingen voor de militaire strijd tegen 

het fascisme zo zeer de aandacht van de CNT- en FAI leiding op¬ 

eisten, dat de maatschappelijke en ekonomische problemen eenvou¬ 

dig vergeten werden.(2) 

Op 26 juli richt de FAI zich via de radio (de anarchisten beschik¬ 

ten over een eigen station) tot de arbeiders van Barcelona met 

een dringende oproep om de eenheid van alle anti-fascistische 

krachten in de strijd tegen het fascisme te bewaren. Twee dagen 

later (28 juli) geeft de lokale federatie van de sindikaten van 

Barcelona een kommunikee uit, waarin de arbeiders opgeroepen wor¬ 

den om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Opnieuw met 

een beroep op de inspanningen voor de strijd tegen het fascisme. 

Industrieën die van belang zijn voor de oorlog en voor de voed¬ 
selvoorziening moeten het eerst volledig in bedrijf gesteld wor¬ 

den. De lokale federatie stfilt voor om de mogelijkheid van ont¬ 

eigening van de wapenindustrie te bespreken met de kommissie 

voor ekonomie van het Comité de Milicias Antifascistas. (3) Met 

geen woord wordt gesproken over de kollektivisatie of socialisa¬ 

tie van deze industrieeën. Integendeel, alleen de onteigening van 

de wapenindustrie (ten bate van wie) zal besproken worden. Een 

dag eerder, op 27 juli, was in het officiële orgaan van de CNT- 

FAI bovendien een lijst gepubliceerd van alle ondernemingen met 

Engelse belangen in Barcelona. Een hoge funktionaris van het Eng¬ 

else konsulaat had deze lijst aan het CNT-sekretariaat overhan¬ 

digd. De CNT deed op alle arbeiders een dringend beroep om deze 
Engelse belangen te ontzien. Het sekretariaat gaat zelfs nog ver¬ 

der in zijr. ijver en vraagt andere konsulaten om hetzelfde te 

doen zodat de arbeiders gewaarschuwd kunnen worden. (4) Het leek 

wel alsof de anarchistische organisaties het in de eerste dagen 
van de revolutie tot hun belangrijkste taak rekenden de buiten¬ 

landse kapitalistische ondernemingen tegen de arbeiders te be¬ 

schermen. 

Maar juist het feit dat het Engelse konsulaat bescherming van de 
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Britse belangen vroeg, duidde aan dat er wat aan de hand was. 

Bescherming tegen wie of wat ? Een eerste aanwijzing is te vinden 

in een bericht van de anarchistische jeugdorganisatie in 'Soli- 

daridad Obrera', het dagblad van de CNT. In het eerste ongecensu¬ 

reerde nummer van 22 juli (3 dagen na het begin van de gevechten) 

worden de leden opgeroepen om het volk op 'konstruktieve daden' 

te wijzen. Het artikel eindigt met de leuze 'Por la Revolución 

Social!', 'voor de Sociale Revolutie'. In een anoniem artikel van 

de volgende dag, dat getiteld was 'Na de revolutie, het uur van 

opbouw', wordt de instelling van een proletarische ekonomie be¬ 

pleit. Als eerste stap daartoe wordt voorgesteld dat de leiding 

van fabrieken en bedrijven van nu af aan uitsluitend in handen 

van de arbeiders dient te zijn, met het uiteindelijke doel om te 

geraken tot een 'arbeidersbestuur zonder enige burgelijke kon- 

trole'.(5) 

1, DE EKQNOMISCHE REVOLUTIE, 

De situatie in Barcelona en Catalonië onmiddellijk na de overwin¬ 

ning van de arbeiders was chaotisch. Door de CNT was al op 18 

juli uit voorzorg tegen de dreigende staatsgreep een algemene 

werkstaking afgekondigd. Tijdens de twee dagen van gevechten was 

uiteraard het gehele openbare leven ontwricht geweest. Verschil¬ 

lende wijken hadden van de strijd te lijden gehad. Huizen en win¬ 

kels waren beschadigd, de straten opgebroken en de openbare voor¬ 

zieningen funktioneerden niet meer. Vooral de tram en de telefoon 

verbindingen hadden veel te lijden gehad. 

Onmiddellijk na de opheffing van het stakingsparool en soms al 

eerder, begaven grote groepen arbeiders zich aan het werk. Het 

eerst de arbeiders van de openbare diensten en zij die betrokken 

waren bij de voeselvoorziening.(6) Deze arbeiders keerden terug 

van de straat waar zij zojuist hun leven gewaagd en een grote 

overwinning behaald hadden. Allen waren nog vervuld van de ge¬ 

beurtenissen die in éën slag de macht aan de arbeiders geschonken 

hadden. Het was duidelijk dat zij zich niet opnieuw in een verne¬ 

derende en onnodige situatie zouden laten plaatsen. Het bestaande 

ekonomische stelsel had zijn langste tijd gehad. Iedereen wist 

immers dat achter de fascistische generaals ook het grootste deel 

van de industriëlen en bankiers van Catalonië had gestaan. 

Velen van hen waren veiligheidshalve reeds voor 19 juli naar het 

buitenland vertrokken om de uitslag van de gebeurtenissen af te 

wachten. Nog meer volgden hen na de 19e juli. Vaak met medeneming 

van alle kapitaal. 

De meeste grote bedrijven zaten aldus zonder direktie en zonder 

leidinggevend personeel. Toen de arbeiders dan ook aan het werk 

wilden gaan moesten zij de fabrieken en de bedrijven zelf op 

gang brengen en leiden. Daarvoor werden komitees en raden opge¬ 

richt waarin afgevaardigden van hand en hoofdarbeiders zaten. 
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Dit procedee was de normale gang van zaken in alle ondernemingen, 

waar de leiding verdwenen was. Maar ook in bedrijven waar de di- 

rektie gebleven was, werden raden opgericht die overal na enige 

tijd begonnen om de bedrijven te onteigenen, over te nemen of on¬ 

der de kontrole van arbeiders te’stellen. Verschillende van der¬ 
gelijke bedrijfsraden werkten samen om de ekonomie weer zo snel 

mogelijk op gang te krijgen. De kollektivisatie van de Catalaanse 

ekonomie werd een feit. 

Natuurlijk werd bij deze ekonomische omwenteling grote invloed 

uitgeoefend door het feit dat de Catalaanse arbeiders in grote ma¬ 

te vertrouwd waren met de anarchistische theorieeën van arbeiders- 

zelfbestuur in fabrieken en bedrijven. Door de CNT was steeds 
grote aandacht aan de ekonomische scholing van de leden besteed. 

Bovendien waren de arbeiders in de anarchistische sindikatan per 

bedrijf georganiseerd. Ieder bedrijf, iedere fabriek en iedere 

werkplaats had zijn eigen gekozen vertrouwensmannen, die bij sta¬ 

kingen en arbeidskonflikten de leiding hadden en eventueel met de 

direktie onderhandelden. (7) De kollektivisatie was in vele geval¬ 

len niets anders dan de overname van de leiding van de bedrijven 

door deze arbeidersraden, die bestonden uit mannen die het ver¬ 

trouwen van de arbeiders bezaten en geschoold waren in praktische 

problemen van bedrijfsvoering. (8) 

Hierdoor wordt het ook verklaarbaar dat de kollektivisatie in ver¬ 

schillende bedrijfstakken op geheel andere manier doorgevoerd 

werd en in sommige branches zelfs helemaal niet (bv. de banken). 

Daar waar de arbeiders het sterkst waren beïnvloed door de anar¬ 

chistische theorieën werd het eerst de kollektivisatie doorge¬ 

voerd en werden de meest radikale oplossingen gezocht. Een over¬ 

stelpende hoeveelheid vormen van kollektivisatie, zelfbestuur 

kontrole en arbeidersraden was het gevolg. Doordat de leiding 

van de CNT en de FAI bovendien verzuimde deze spontane beweging 

richting te geven, bleef deze chaotische veelvormigheid nog 

lange tijd bestaan en kreeg zij kans zich te konsolideren. 

Maar in al de verwarrende aktiviteiten van het eerste uur is 

toch duidelijk een tendens aan te wijzen : de arbeiders wensten 

hun fabrieken en bedrijven zelf te besturen, de uitwassen van 

het kapitalistisch stelsel te vernietigen en een nieuwe maat¬ 

schappij op te bouwen. Men dient bij dit alles wel te bedenken 

dat veel van deze pogingen en experimenten plaats vonden zonder 

de aanwezigheid van de werkelijke voorhoede van de arbeidersbe¬ 

weging. Deze was vaak met groot enthousiasme als eerste naar 
het front in Aragon vertrokken. Ook in dit opzicht heeft het 

samenvallen van oorlog en sociale revolutie de laatste in haar 

ontwikkeling en mogelijkheden geschaad. 
De overname van de bedrijven ging vaak bijzonder snel in zijn 

werk. Dit gebeurde vooral bij de openbare voorzieningen, die 

immers zo spoedig mogelijk weer in bedrijf moesten komen. Be¬ 

ter dan de theorie leert de praktijk van de kollektivisatie 
ons iets over de problemen en de kansen van deze nieuwe ont¬ 
wikkeling. 
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Zo was de overname van het trambedrijf van Barcelona een goed 

voorbeeld van het doortastende optreden van een groep arbeiders. 

Het trambedrijf vormde voor 19 juli ëén onderneming met de auto¬ 

bus en de metro. Het was geen gemeentelijke maar een partikuliere 

onderneming, die ruim 3.000 arbeiders in dienst had. Daarvan was 

het overgrote deel bij de CNT aangesloten, waarin zij een revo¬ 

lutionaire faktor vormden. De tramstakingen van Barcelona waren 

tot in het buitenland berucht geworden. Bij de afkondiging van 

de algemene staking op 18 juli waren de tramarbeiders juist in 

een verbitterende staking verwikkeld. (9) Barcelona telde 60 

tramlijnen door de hele stad en de buitenwijken, waar veel fa¬ 

brieken gevestigd waren. 

Terwijl op de ochtend van de 21e juli nog hier en daar gevochten 

werd tegen sluipschutters en terroristen, begeeft een groep CNT- 

arbeiders zich in een geblindeerde auto naar de kantoren van de 

Companïa de Tranvias' aan de Ronda de San Antonio. Onder hen be¬ 

vonden zich zowel tramarbeiders als leden van het sekretariaat 

van het Transportarbeiders-sindikaat, dat de verantwoordelijk¬ 

heid voor het openbaar vervoer in Barcelona op zich genomen had. 

De gebouwen van de trammaatschappij werden bewaakt door een of¬ 

ficier van de Guardia Civil en vier manschappen, die het toezicht 

aan de arbeiders overgeven en vertrekken. De arbeiders inspek- 

teren de verlaten kantoren en installeren zich op de verdieping 

van de Raad van Bestuur. Bij een kontrole van de kas blijkt de¬ 

ze geheel leeg te zijn. Een aantal direkteuren en kommissarissen 

had het zekere voor het onzekere gekozen en was er al voor 19 

juli met de kas vandoor gegaan. 

In overleg met het sekretariaat van Transportarbeiders wordt een 

Revolutionair Komitee ('Comité Revolutionario') van zevenman 

samengesteld dat de voorlopige leiding van het bedrijf op zich 

neemt, totdat door de algemene vergadering van alle arbeiders 

een nieuwe raad gekozen zal zijn. 

In een snel tempo worden de herstelwerkzaamheden georganiseerd. 

Ploegen vrijwilligers, die inderhaast samengesteld worden, be¬ 

ginnen de beschadigde tramrails en de vernielde bovenleidingen 

te repareren. Onder hen zijn vele arbeiders die nooit bij de 

tram gewerkt hebben en die regelrecht van de barrikaden komen. 

Technisch personeel herstelt ondertussen een groot aantal be¬ 

schadigde tramstellen. Het resultaat is dat de tram al op 24 

juli nauwelijks drie dagen na de gevechten, weer volledig funk- 

tioneerde» Overigens was ook aan de tramstellen te zien dat 

Barcelona in die paar dagen ingrijpende veranderingen had onder¬ 

gaan : zij waren allemaal geschilderd in rood en zwart, de 

kleuren van de anarchistische organisaties. Binnen enkele dagen 

worden via de radio alle transportarbeiders (ook de 700 werklo¬ 

zen) opgeroepen voor een algemene vergadering, waar de afgevaar¬ 

digden en de leden van de bedrijfsraad en de sektiekomitees 

gekozen zullen worden. (10) 

Op een heel andere manier gingen de arbeiders in de glasindus¬ 

trie te werk. Deze tak van industrie had zwaar te leiden gehad 
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van de ekonomische krisis : op 19 juli waren 400 van de 1.000 ar¬ 
beiders zonder werk. Van de overigen werkten velen slechts drie 

dagen per week. Bijna alle arbeiders in deze industrie waren bij 

de CNT aangesloten. Behalve bij de krisis zochten de arbeiders de 

oorzaak van de slechte toestand ook bij de veelheid van bedrijven 

en bedrijfjes in Barcelona. Er waren liefst 100 zelfstandige on¬ 

dernemingen. Met de CNT leiding worden eerst de mogelijkheden 

van kollektivisatie besproken. Een groep arbeiders begeeft zich 

dan naar een vergadering van werkgevers en geeft hen een over¬ 

zicht van de moeilijkheden in de glasindustrie. Zij zetten de op¬ 

vattingen van de arbeiders dienaangaande uiteeen en dienen voor¬ 

stellen tot kollektivisatie van alle bedrijven in. Zij wijzen er¬ 

op dat sanering en centralisatie noodzakelijk zijn en dat vooral 

de moordende onderlinge konkurentie tot nu toe de situatie steeds 

verslechterd heeft. Zij stellen voor dat de ondernemers afstand 

doen van de fabrieken, de gereedschappen en het kapitaal ten be¬ 

hoeve van de algemene kollektivisatie. In ruil daarvoor zullen 

de werkgevers als leden van de arbeidersgemeenschap opgenomen 

worden en technische of leidinggevende funkties krijgen, al naar¬ 

gelang hun kapaciteiten. Na enige diskussie gaat de meerderheid 

van de werkgevers met dit plan akkoord en wordt de overname van 

de bedrijven geregeld. Het sindikaat van de glasindustrie krijgt 

de beschikking over alle eigendommen en zal de leiding over de 

industrie als een geheel op zich nemen. (1) Dit alles vond plaats 

in de eerste week na 19 juli. 

Onder de werkgevers in de glasindustrie waren de kleine patroons 

unaniem vóór de kollektivisatie, de grote patroons echter meren¬ 

deels tegen (maar in de minderheid). Een door alle arbeiders ge¬ 

kozen bedrijfsraad begint onmiddellijk met het terugbrengen van 

het aantal ondernemingen van 100 tot 29. De lonen waren gelijkge¬ 

schakeld en bepaald op een bedrag van 100 pesetas per week. De 

verhouding tussen de arbeiders en de ex-werkgevers is over het 

algemeen goed, waarschijnlijk omdat vele kleine patroons zelf op 

de rand van de armoede geleefd hadden door de felle konkurentie 

van de grote werkgevers geweest die de kleinere gedwongen hadden 

niet aan de wensen van de arbeiders toe te geven en hen daardoor 

in stakingen gestort hadden die zij niet wilden en niet konden 

volhouden. De 400 ontslagen arbeiders vorden allen in het produk- 

tieproces opgenomen. (12) 

Deze twee voorbeelden waren geenszins uitzonderingen. Met name in 

de metaalindustrie en het vervoersbedrijf worden tijdens en on¬ 

middellijk na de gevechten veel onteigeningen en kollektivisaties 

plaats. De metaalindustrie neemt bovendien een bijzondere plaats 

in het gehele proces in, omdat de aktie hier waarschijnlijk van 

begin af geinspireerd was door het machtige sindikaat van Metaal¬ 

arbeiders. In verband met het grote belang van de metaalindustrie 

voor de oorlogvoering trachtte het sindikaat al in de eerste da¬ 

gen vorm en leiding te geven aan de spontane akties van de arbei¬ 

ders. (13) Durruti zelf had vóór zijn vertrek naar het front in 

Aragón opdracht gegeven onmiddellijk een oorlogsindustrie te or- 
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ganiseren. Catalonië bezat namelijk geen enkele fabriek voor de 

vervaardiging van oorlogsmaterieel. 

Reeds op 22 juli verscheen er in 'Solidaridad Obrera' een oproep 

van het Metaalarbeiders-sindikaat, waarin de arbeiders aangeraden 

werd zich meester te maken ('se posesionen', staat er letterlijk) 

van de produktiecentra van de metaalindustrie. Speciaal die bedrij¬ 

ven moesten overgenomen worden, die nodig waren voor dringende 

oorlogswerkzaamheden zoals het blinderen van vrachtwagens, auto¬ 

bussen en traktoren. Vijf belangrijke ondernemingen werden met 

name genoemd in deze oproep. (14) 

Op 25 juli geeft hetzelfde sindikaat als eerste zelfs richtlijnen 

aan de arbeiders hoe te handelen in verschillende situaties. In 

enkele punten wordt aangeduid hoe de kollektivisatie in zijn werk 

dient te gaan : 

1. Waar de burgelijke leiding in het bedrijf op haar plaats 

is gebleven, dient zij aan het hoofd van het bedrijf te 

blijven staan. Een door de arbeiders gekozen controleren¬ 
de raad ('Comité de Control') houdt toezicht op de pro- 

duktiebeleid en het financiële beleid. 

2. Waar de burgelijke leiding verdwenen is moet het bedrijf 

door de arbeiders overgenomen worden, in overeenstemming 

en onder toezicht van het sindikaat. De leiding van het 

bedrijf komt in handen van een door de arbeiders gekozen 

bedrijf8raad ('Comité de empresa'). 

3. Gewapende patrouilles van arbeiders moeten de fabrieksge-i 

bouwen van alle overgenomen bedrijven bewaken. 

4. In de metaalindustrie wordt een werkweek van 44 uur inge¬ 

steld. (15) 

Dat de metaalarbeiders weer snel aan het werk waren, wordt bewe¬ 

zen door foto's van geblindeerde vrachtwagens en auto's die eind 

juli 1936 in de kranten en weekbladen van Barcelona verschijnen. 

De omvang die deze beweging van onteigening, overname en kollek¬ 

tivisatie in de eerste dagen van de revolutie bereikte is moei¬ 

lijk exakt te bepalen. Uit de vaak verwarde berichten in de pers 

blijkt zij een aanzienlijke omvang te hebben gehad. Ter illustra¬ 

tie volgt hier een (onvolledige) lijst van bedrijven die in juli 

en augustus door de arbeiders zijn overgenoemen, hetzij door kol- 

lektividatie, hetzij door kontrole : 

18-19 juli Hispano-Suiza fabrieken (San Andrés). 

19 juli Telefoonmaatschappij. 

20 juli 'Muebles de Barcelona' en M.Z.A. spoorwegen. 

21 juli Trambedrijf,'Seda de Barcelona' (A.K.U.) en'Ford 

Motor Ibérica!. 

22 juli 'Casa Torras','Casa Girona','Metales y Plateria Ri¬ 

bera' , 'Maqu inar ia Terrestre y Maritima' en Casa Vul- 

cano' (alle vijf metaalbedrijven). 

23 juli Metro en Bus onderneming. 'Ferrocariles del Norte' 
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2 augustus 

8 augustus 

10 augustus 

12 augustus 

15-31 aug. 

26-31 juli 

25 juli 

27 juli 

31 juli 

24 juli 

(spoorwegen), 'S.A. Iberia'. 

Ferrocariles Catalanes' (spoorwegen). Glasindus¬ 

trie 
'Compania Transatlantica', ^Waterleidingbedrijf. 

Brandweer, onderwijs. 

Warenhuis 'El Siglo'. 

Elektriciteitsbedrijf, Medische diensten,'Cerveza 
Damm', 

Bioskopen van Barcelona. 

'Espaha Industrial' (textiel) 

Warenhuis 'El Aguila'. 

C.A.M.P.S.A. benzinemaatschappij. 

'Industrial Matas', kappersbedrijven, konfektie- 

industrie, openbare vermakelijkheden. (16) 

Niet alle bedrijven en industrieën werden dus onteigend en overge¬ 

nomen door de arbeiders of de sindikaten. Evenals bij de metaalin¬ 

dustrie ging men hier vaak niet verder dan de instelling van een 

kontrolerende raad. Deze term, en die van'bedrijfsraad'(die voor 

het eerst in de oproep van de metaalarbeiders voorkomen) werden 

het meest gebruikt. 

De beweging was aanvankelijk nog te ongekoördineerd en te gebrek¬ 

kig om tot een werkelijke berstrukturering van de hele ekonomie 

te komen. Zij was op de allereerste plaats een spontane aktie van 

de arbeiders, geboren uit het elan van de eerste revolutionaire 

dagen en raogelijk gemaakt door de traditie van zelfstandigheid, 

solidariteit en revolutionaire daadkracht, de drie kenmerken van 

de Catalaanse arbeiders. Voeg daarbij de gedurende twee generaties 

verbreidde anarchistische en sindikalistische opvattingen en men 

heeft een redelijke verklaring voor het opvallende gebeuren van 

de ekonomische revolutie in Barcelona in juli 1936. Niet ten on¬ 

rechte sprak de kommunistische auteur Frank Jellinek (overigens 

net als zijn geestverwanten een fel tegenstander van kollektivi- 

satie) van een 'drang naar kollektivisatie', die zich in Catalonië 

ontlaadde. Behoud van het kapitalisme was onmogelijk, nationali¬ 

satie ondenkbaar. De totaliteit van de ekonomische verhoudingen, 

het Spaanse karakter, het anarchisme en het vermogen tot improvi¬ 

satie van de arbeiders maakten de kollektivisatie tegelijkertijd 

noodzakelijV: en mogelijk. (17) 

2. NAAR EEN NIEUWE EKONOMISCHE STRUKTUUR. 

Een groot deel van de Catalaanse ekonomie was in handen van de ar¬ 

beiders. De bedrijfsraden en kontrolerende raden begonnen te funk- 

tionaren en de ekonomie werd verder hervormd. De nieuwe leiders 

van de ekonomie moesten nu hun kapaciteiten bewijzen. 

De meeste arbeidersraden (d.w.z. kontrolerende en bedrijfsraden) 
waren niets anders dan de voortzetting van de vroegere fabrieks- 

komitees voor het leiden van stakingen. Daarin hadden de vertrouw- 
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ensmannen van de arbeiders zitting, die hun waarde in de gevech¬ 
ten en tijdens de stakingen bewezen hadden. Borkenau merkte over 

de gekollektiviseerde busonderneming het volgende op : "Formeel 

werd, na het hervatten van het werk, de nieuwe bedrijfsleiding 

door de arbeiders zelf gekozen; maar in feite leek het het oude 

fabriekskomitee van de C.N.T. te zijn, dat al lang voor de bur¬ 

geroorlog gezag had onder de mannen. Het moet makkelijk voor zo 

een bedrijfsleiding geweest zijn om gehoorzaamd te worden". (18) 

De leden van deze arbeidersraden bleven allen normaal in hun ei¬ 

gen beroep in de fabrieken werken, in navolging van de leden van 

de bestuursorganen van de CNT. Immers, alleen temidden van de 

arbeiders kon men hun eigen belangen behartigen. De vergaderin¬ 

gen van de arbeidersraden vonden altijd buiten werktijden plaats. 

Het was regel dat zij of hun oüde loon behielden, of dat van een 

gemiddelde arbeider verdienden. (19) Alleen in enkele van de 

grootste ondernemingen werd een permanente kommissie uit de be¬ 

drijf sraad ingesteld, die tijdens de gewone werktijd haar funk- 

ties verrichtte. 

De arbeidersraden waren spontaan onder de arbeiders ontstaan op 

een moment dat de leidinggevende anarchistische organisatie hun 

voornaamste aandacht op de organisatie van de oorlogsinspanning 

richtten . In feite bemoeiden zij zich nauwelijks met de kollek- 

tivisatie beweging. Dat de arbeiders fabrieken en bedrijven over¬ 

namen was iets dat in de woelige gebeurtenissen van de eerste 

revolutiedagen nauwelijks doordrong. In de eerste weken van au¬ 

gustus 1936 verandert deze mentaliteit ingrijpend. De voormannen 

van de CNT en de FAI komen met een schok tot de ontdekking dat de 

arbeiders het initiatief in eigen handen hebben genomen en een 

ingrijpende ekonomische revolutie begonnen zijn. 

Op een vergadering van de sindikaten van Barcelona, die voor het 

eerst na de revolutie op 2 augustus gehouden zou worden, staat 

als punt 5 op de agenda vermeld : "Op welke wijze zouden de sin¬ 

dikaten de socialisatie van de produktieeenheden, die in handen 

van de sindikale arganisaties zijn er door hen gekontroleerd wor- 

dne, kunnen kanaliseren ?" (20) Uit deze formulering spreekt dui¬ 

delijk de behoefte van de sindikaten om deze aktie niet geheel 

aan de individuele akties van de arbeiders over te laten. Wij 

zagen hiervoor al dat het Metaalarbeiders-sindikaat reeds eer¬ 

der geprobeerd had regelend in te grijpen. Maar er werden ook 

van andere kant plannen bestudeerd om de kollektivisatie in een 

nieuwe ekonomische struktuur op te nemen. 

Door het Comité de Milicias Antifascistas, de enige reële macht 

in Catalonië, wordt begin augustus een Ekonomische Raad(Conseja 

de Economia) ingesteld, die zich speciaal zal moeten bezig hou¬ 

den met de moeilijkheden van de Catalaanse ekonomie. Vooral die 

moeilijkheden, die zijn ontstaan ten gevolge van de oorlog en 

de revolutie. Deze moeilijkheden waren onmiddellijk na 19 juli 

al bijna katastrofaal geworden. De uitvoer van afgewerkte pro- 

dukten, vooral die van textiel-de spil van de Catalaanse ekono¬ 

mie-,was bijna helemaal tot stilstand gekomen. Tegelijkertijd 
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was de aanvoer van grondstoffen en steenkool uit Asturië en noord¬ 

west Spanje tot stilstand gekomen door de bezetting van Aragon en 

Navarra door de legers van de rebellerende generaals. Het plan 

van de anarchisten om de militaire inspanning primair te richten 

op de verovering van Aragon .en de doorbraak naar het noorden 

was dan ook mede geinspireerd door deze ekonomische faktoren. 

De financiële positie van Catalonië was eind juli zeer slecht. 

Door de kapitaalvlucht was een ernstig deviezentekort onstaan. 
Door het wegvallen van de traditionele markten was de uitvoer ge¬ 

broken. Kredieten waren alleen van de centrale regering in Madrid 

te verwachten en deze toonde duidelijk er niets voor te voelen 

de revolutionaire situatie en de macht van de anarchisten te on¬ 

dersteunen. Deze en andere problemen vormden het werkterrein van 

de Ekonomische Raad in Catalonië. Evenals het Comité de Milicias 

was zij samengesteld uit vertegenwoordigers van alle anti-fascis- 

tische partijen. Uiteraard hadden de anarchisten ook hier de over¬ 

hand . 

Een belangrijke figuur in de Ekonomische Raad was de anarchist 

Juan P. Fabregas, over wie we later zullen spreken, terwijl de 

theoreticus Diego Abad de Santillan aan het hoofd van enkele af¬ 

delingen stond. De ekonomische Raad werkte zeer nauw samen met de 

CNT sindikaten en wist een grote invloed op de ekonomie te krij¬ 

gen."De Ekonomische Raad heeft de hele produktie van Catalonië 

onder zijn kontrole," schreef Augustin Souchy, de propagandase- 

kretaris van de CNT. (21) Een andere vooraanstaande anarchist 

zag haar als een basis en een model voor de herstrukturering van 

de wereldekonomie : "Een orgaan dat als model voor de wereld zou 

kunnen dienen is de Ekonomische raad, door de Generalidad van 

Catalonië ingesteld." (22) 

Op 11 augustus 1936 stelde de Ekonomische Raad een soort urgentie 

plan voor de ekonomie op. Het plan telde 11 punten en het vertoont 

sterke overeenkomsten met de eerder aangehaalde voorstellen van 

het sindikaat van metaalarbeiders. De ekonomische Raad stelde 
voor : 

1. Regeling van de produktie naar behoefte 

2. Verplichte kontrole op de export 

3. Kollektivisatie van het grootgrondbezit (dus niet van het 

kleingrondbezit dat in Catalonië overheerste.). 

4. Huurverlaging voor de grote steden. 

5. "Kollektivisatie van de grote industrieën , de openbare dien¬ 

sten en voorzieningen en van het vervoersbedrijf." 

6. Onteigening en kollektivisatie van alle door de eigenaars ver¬ 
laten bedrijven. 

7. Kontrole op de koöperatie bij de distributie van produkten. 

8. Kontrole op de banken tot aan de nationalisatie. 

9. Kontrole van de arbeiders over alle partikuliere bedrijven 

door middel van kontrolerende raden. 
10. Bestrijding van de werkloosheid via o.a. het kreëren van nieu¬ 

we industrieën en de elektrifikatie van Catalonië. 
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11.Afschaffing van alle indirekte belastingen. (23) 

Het plan tracht duidelijk de kollektivisatie in bepaalde banen te 

leiden. Voor kollektivisatie zouden in aanmerking komen : de grote 

industrieën, de openbare diensten, het vervoersbedrijf en alle be¬ 

drijven die door de eigenaars verlaten zijn. In alle andere be¬ 

drijven zullen slechts kontrolerende raden ingesteld worden. 

Het plan is waarschijnlijk een kompromis geweest tussen de radika- 

le eisen van de anarchsiten en de meer gematigde wensen van de 

andere groepen. Wat er zou gebeuren met die bedrijven, die vol- 

genshet plan niet voor kollektivisatie in aanmerking zouden komen 

maar door de arbeiders reeds overgenomen werden, daarover zwijgt 

men wijselijk. 

De wensen van de CNT en de FA1 ten opzichte van de ekonomische re¬ 

volutie waren sinds de eerste dagen na 19 juli steeds radikaler 

geworden, meegesleept als zij waren door het revolutionaire elan 

van de arbeidersmassa’s. Terwijl de arbeidersmilities in Aragón hun 

opmars voortzetten en Saragossa naderden, begon de leiding van 

de anarchistische organisaties in Catalonië zich in te zetten 

voor de interne revolutie. 

In een manifest van de lokale Federatie van sindikaten van Barcelo- 

na op 15 augustus, wordt opgeroepen tot de ekonomische revolutie. 

Op de ruines van de kapitalistische ekonomiemoet door de arbeiders 

een nieuwe ekonomie opgebouwd worden."Laten wij, zo zegt het mani¬ 

fest, de ekonomie volgens nieuwe principes opbouwen. En de eerste 

en meest elementaire van deze principes is de socialisatie van de j 

rijkdommen en de produktiemiddelen, zoals grond, fabrieken, mijnen 

en werkplaatsen." (24) Hier wordt dus de socialisatie van de gehe¬ 
le ekonomie geëist zonder uitzondering. Het gebruik van het woord 

socialisatie (Socialzacion) is in dit verband veelbetekenend. Kol¬ 

lektivisatie werd gebruikt voor de overname van de partikuliere be- * 

drijven door de arbeiders en de instelling van de bedrijfsraad. 

Socialisatie betekende voor de anarchisten de volgende stap in 

de ekonomische revolutie, n.1. de strukturele organisatie van de 

verschillende industrieën en bedrijfstakken binnen één geheel. 

Daarbij zouden de sindikaten van de verschillende beroepsgroepen 

(bouwvakken, metaalindustrie, transport enz.) de industrieën in 
hun geheel en als êên geheel over nemen en kollektiviseren. De sin¬ 

dikaten werden identiek aan de verschillende industrieën en het 

verschil tussen rijke en arme bedrijven zou verdwijnen. 

Dit idee van integratie van de hele ekonomie in één struktuur is 

het meest karakteristieke aspekt van de socialisatie. (25) In deze 

beginfase worden de beide termen 'kollektivisatie’ en 'socialisa¬ 

tie' echter nog tamelijk willekeurig door elkaar gebruikt. 

Enkele weken na de publikatie van het plan van de Ekonomische 

Raad, op 27 augsutus, wordt een nog dringender oproep gepubliceerd. 

Ditmaal afkomstig van de CNT leiding zelf. Hierin luidde het : 
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"Gezien de huidge omstandigheden, vol mogelijkheden voor een eko- 
nomische hervorming van de maatschappij geeft de Konfederale orga¬ 

nisatie van arbeiders(d. i. de CNT, J.G.) de volgende richtlijnen 

uit, die het proletariaat dient te volgen om de meest noodzakelijke 

en onmiddellijke doeleinden te realiseren. 

Alle arbeiders van alle industrieën moeten onmiddellijk overgaan 

tot de onteigening en kollektivisatie van de bedrijven. Dit dient 

binnen zo kort mogelijke tijd te geschieden. Vervolgens moet een 

arbeidersraad (Consejo Obrero) benoemd worden, die de industrie 

zal leiden, bijgestaan door al die technische krachten die 

nodig zijn." 

Om de eenheid in de ekonomische besluitvorming te waarborgen moet 

in iedere arbeidersraad een afgevaardigde of een vertegenwoordiger 

van de Ekonomische Raad opgenomen worden. Deze wordt echter door 

de arbeiders aangewezen, en wel liefst uit hun midden. De oproep 

van de CNT besluit met een dringende aansporing om deze richtlij¬ 

nen zo snel mogelijk tot uitvoering te brengen. (26) 

Het was de CNT dus wel degelijk ernst met haar voornemen tot kol¬ 

lektivisatie van de hele ekonomie. Begin augustus was al een cen¬ 

trale kommissie voor technische beroepen ingesteld. Deze kommissie 

diende als een kontakt en overlegorgaan voor architekten, inge¬ 

nieurs en experts op verschillende gebieden. Alle sindikaten, die 

hun gekollektiviseerde bedrijven technische specialisten nodig had¬ 

den, konden met deze kommissie kontakt op nemen. (27) Vele tech¬ 

nici en specialisten, die zich na de revolutie hadden aangeboden 

en bereid waren tot loyale medewerking, kwamen op die manier ter 

beschikking van de gekollektiviseerde bedrijven in heel Catalonië. 

Later werd de kommissie omgezet in een sindikalistische organisa¬ 

tie voor deze beroepen. In augustus 1937 telde zij meer dan 12.000 

leden uit alle technische beroepen. (28) 

Hoe de situatie in de Catalaanse ekonomie nu precies geweest is 

tijdens deze eerste weken, is onmogelijk meer te achterhalen. De 

berichten over de omvang en de intensiteit van de kollektivisatie 

spreken elkaar en zichzelf vaak tegen. Terwijl de anarchisten en de 

POUM beweerden dat de kollektivisatie algemeen was, schreven de 

Esquerra-organen dat er in feite niet veel veranderd was in de Ca¬ 

talaanse ekonomie, al erkenden zij de grote omvang van de kollek¬ 

tivisatie. Veel van de buitenlanders die Barcelona in deze tijd 

bezochten waren van mening dat de kollektivisatie zo goed als al¬ 

gemeen was en diep ingrijpende veranderingen tot stand gebracht 

had. Dit werd zelfs door de kommunisten, de felste tegenstanders 

van de kollektivisatie, toegegeven."De arbeiders hebben vandaag 

de fabrieken, de arbeiders hebben vandaag de banken, het land, zij 

hebben de wapens." verklaarde AntonioSesé, sekretaris van de UGT 

(d.w.z. van de Catalaanse UGT die nauw gelieerd was met de kommu¬ 

nisten) in april 1937. En de bekende Russische journalist Michael 
Koltzov verklaarde in september 1936 al in de Prawda dat in Barce¬ 

lona 3.000 bedrijven door de arbeiders overgenomen waren. (29) 
Dezelfde konklusies kunnen getrokken worden uit de woorden van een 

kommunistische voorman in 'Frente Rojo', die letterlijk zei : 
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” In de eerste dagen van de opstand vielen vele arbeiders in een 

manie van konfiskatie en socialisatie omdat zij geloofden dat zij 

zich in een sociale revolutie bevonden. 

Bijna alle industrieën werden gesocialiseerd." (30) 

Afgezien van het foutieve gebruik van de term'socialisatie' geeft 
deze uitspraak waarschijnlijk het beste de werkelijk weer. 

In bepaalde industrieën was de kollektivisatie algemeen, met name 

in de openbare voorzieningen en het openbaar vervoer, de bouwvak¬ 

ken, de gas-, water-, en elektriciteitsbedrijven, de textielin¬ 

dustrie enz. In al deze bedrijfstakken was in een zeer korte tijd 

een arbeidersleiding tot stand gekomen. 

De bekende Amerikaanse anarchiste Emma Golman gaf in september 

1936, na een bezoek van een week aan Barcelona, haar indrukken 

over de kollektivisatie aldus weer : 

"Na mijn aankomst in Barcelona had ik een week lang ruime gelegen¬ 

heid om de veranderde omstandigheden te onderzoeken. En ik was ver¬ 

baasd alles in perfekte toestand te zien. Niets was vernield of 

gesloopt, geen spijker was van plaats veranderd in de fabrieken 

ateliers of de vroegere herenhuizen, die nu gebruikt worden door 

de vele afdelingen van de CNT-FAI. Ik sprak met enkele van de ar¬ 

beiders om uiting te geven aan mijn verbazing dat zij totale ver¬ 

nieling hadden kunnen voorkomen van de eigendommen, die zij nu 

bezaten Op direkte en eenvoudige wijze werd mij verteld dat de 

arbeiders vonden, dat zij de rijkdom hadden voortgebracht en dat 

het op zijn minst een stommiteit zou zijn om iets te vernietigen, 

dat nu toegankelijk kan worden gemaakt voor alle werkers. Dit 

betekent een nieuwe markering in het revolutionair bewustzijn 

van de waarde en onaantastbaarheid van de menselijke inspanning 

en vormt een overtuigend voorbeeld van de kwaliteit, het inzicht 

en praktisch oordeel van de CNT-FAI." (31) 

Dezelfde mentaliteit en kapaciteiten werden ook gekonstateerd door 

de eerder genoemd journalist Borkenau. Over een bezoek aan de 

werkplaatsen van de gekollektiviseerde Autobusmaatschappij van 

Barcelona schreef hij : 

'Ontegenzeggelijk was de fabriek, die ik bezocht, een groot succes 

voor de CNT. Slechts drie weken na het begin van de burgeroorlog 

en twee weken na het einde van de algemene staking, werd er zo 

vlot gewerkt dat het leek alsof er niets gebeurd was. Ik zocht 

de mannen op bij hun machines. De werkplaatsen zagen er opgeruimd 

uit en het werk werd op gewone wijze gedaan. Sinds de socialisatie 

heeft deze fabriek twee bessen gerepareerd, een afgebouwd die al 

in aanbouw was en één geheel nieuwe gebouwd. De laatste kreeg 

het opschrift :"gebouwd onder arbeiderszelfbestuur." 

De bedrijfsleiding beweerde dat hij in vijf dagen gebouwd was, 

terwijl men er onder het vorig bewind gemiddeld zeven dagen voor 

nodig had. Een volledig succes derhalve. 

Het is een grote fabriek en ik geloof dat het onmogelijk zou zijn 

om de zaken er goed uit te laten zien, als er een grote warboel 

heerste. En ik geloof ook niet dat er voorbereidingen waren ge- 
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troffen voor mijn bezoek." 

En als een voorzichtige konklusie voegt hij er aan toe : 

"Maar hoewel het te vroeg is om vanuit deze zeer gunstige indruk 

te generaliseren, blijft het feit bestaan dat het een buitenge¬ 

wone prestatie is van een groep arbeiders om een fabriek over te 

nemen - hoe gunstig de omstandigheden ook mogen zijn - en hem bin¬ 

nen enkele dagen weer in volledige regelmaat te laten te draaien. 

Op briljante wijze getuigt het van de grote kundigheid van de ge¬ 

middelde Catalaanse arbeider en van de organisatie-bekwaamheid 
van de vakbonden in Barcelona." (32) 

Interessant en verhelderend is de mening over deze zaken van ie¬ 

mand als Luis Companys, die - in naam althans - nog steeds de pre¬ 

sident van Catalonië was. Hij had deze titel overigens pas na 

19 juli aangenomen ; daarvóór heette hij president van Generali- 

dad. Als leider van de linkse burgelijke groeperingen in Catalo¬ 

nië zag Companys zich in de eerste maanden van de revolutie ge¬ 

steld tegenover een uiterst moeilijk probleem. Voor iedereen was 

het duidelijk dat de CNT en de FAI de werkelijke macht over Cata¬ 

lonië uitoefenden en dat het hele verbond tussen de anti-fascis- 

tische groeperingen in het Comité de Milicias alleen aan hun be¬ 

reidheid tot samenwerking te danken was. 

De sociale revolutie en de kollektivisatie-beweging stelden Com¬ 

panys en zijn partijgenoten voor een dilemma. Hoe moesten zij al 

op deze uitdaging reageren ? Wat diende hun houding tegenover 

de arbeidersrevolutie van hun tijdelijke bondgenoten te zijn ? 

Door de Generalidad, die overigens weinig macht had naast het Co¬ 

mité de Milicias, werd in augustus een poging gedaan om de arbei¬ 

ders voor zich te winnen. De huren werden met 50% verlaagd en 

alle lonen onder de 6.000 pesetas per jaar met 15% verhoogd. 

Bovendien kondigde de Generalidad de 40 urige werkweek af. (33) 

Door de CNT werd hier aanvankelijk verzet aangetekend omdat de¬ 

ze maatregelen de ekonomie schade zouden kunnen toebrengen. De 

40 urige werkweek is dan ook niet doorgevoerd. De loonsverhoging 

kwam algemeen tot stand, behalve in de zwaar getroffen textiel¬ 

industrie, waar een akkoord tussen de arbeiders was afgesloten t 

dat de lonen vastlegde op het peil van 19 juli. De huurverlaging 

werd door een herstrukturering van het huizenbezit overbodig ge¬ 

maakt. (34) 

In een intervieuw dat de Engelse journalist John Langdon-Davies 

met Companys had in het midden van augustus 1936, verzekerde de¬ 

ze dat het voor het fascisme onmogelijk zou zijn om ooit de macht 

in Catalonië over te nemen, tenzij na uitroeiing van alle Catala¬ 

nen. En hij ver kaarde zich aldus nader : 

"Ik zeg dit omdat er geen ekonomische klasse meer is om het fas¬ 

cisme te helpen. De kapitalistische bourgeoisie is te gronde ge¬ 

gaan aan haar eigen dwaasheid en het is ónmogelijk om tweedracht 

te zaaien tussen ons, de kleine burgerij en het proletariaat." 

Wat betreft de gevolgen van de ekonomische struktuur van deze sa- 
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menwerking tussen proletariaat en middenstand zegt Companys het 

volgende : 

"Het kapitalisme in de oude betekenis is dood. Het pleegde zelf¬ 

moord door zijn illegale opstand. Daarom is er geen gevestigd be¬ 

lang, dat mijn burgerlijke regering(d.i. de Generalidad, J.G.) 

vertegenwoordigt. Wij vormen dat gedeelte van de middenklasse, 

dat de kapitalisten met behulp van het fascisme proberen te ver¬ 

nietigen. Daarom zijn wij het eens met het proletariaat(.) 

We hopen de komende veranderingen te sturen en daardoor de demo- 

kratische rechten van het individu te handhaven. Maar nooit zullen 
we een poging doen om de vooruitgang op ekonomisch en sociaal 

gebied tegen te houden. We geloven dat we de feiten moeten ne¬ 

men zoals ze komen, en dat we de noodzakelijke veranderingen 

in zo goed mogelijke banen moeten helpen leiden. We hebben reeds, 

te beginnen bij de openbare diensten, de kollektivieatie Van de 
industrie vergemakkelijkt." (35) 

Inderdaad is er in deze periode geen sprake geweest van tegenwer¬ 

king van de kollektivisaties van de Generalidad, maar dat is meer 

aan onmacht van dat orgaan te danken geweest dan aan over¬ 

tuiging. In een interview uit dezelfde tijd (half augustus 1936) 

verklaarde Companys op de vraag wat de Generalidad zou doen als 

het Catalaanse volk zich voor het anarcho-sindikalisme zou uit¬ 

spreken :"Dat zie ik aldus : de demokratisch gezinde burgerij, 

vrij van ieder belang bij het financieel kapitalisme, heeft niet 

het recht om de wil van het volk te veronachtzamen . Als datgene 

wat u bedoelt werkelijkheid wordt, dan zal de burgerij het nood¬ 

gedwongen moeten accepteren." (36) Noodgedwongen is inderdaad de 

beste kwalificatie die men voor de houding van de Generalidad in 

de komende maanden kan gebruiken. 

Met het verdwijnen van de revolutionaire sfeer in Barcelona en van 

de geest van solidariteit uit de eerste dagen, toen anarchisten, 

socialisten en Esquerra-leden schouder aan schouder vochten, ver¬ 

anderde het politieke klimaat in Barcelona. Er gingen meer en meer 

stemmen op om het revolutionaire Comité de Milicias Antifascistas 

te vervangen door een meer legaal en formeel overheidsgezag. Hier 

bij speelde vooral de overweging een rol dat de expeditie naar 

Aragón vastgelopen was. De militietroepen lagen sinds het begin 

van augustus in stelling voor de steden Saragossa, Teruel en Hues- 

ca, na ongeveer een derde deel van Aragón bevrijd te hebben. Door 

gebrek aan wapens en uitrusting waren zij tot machteloosheid en 

inaktiviteit gedoemd. De regering in Madrid weigerde iedere leve- 

ring van wapenen of geld aan de gevreesde anarchistische kolonnes. 

Het Comité de Milicias was niet in staaft op deze manier haar taak 

te vervullen. Zowel de Esquerra als de PSUC drongen dan ook aan 

op opheffing van het Comité en herstel van de Generalidad in al 
haar bevoegdheden. De anarchisten voelden daar uiteraard bijzon¬ 

der weinig voor. Toen echter de moeilijkheden met de centrale 
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r I regering steeds groter werden leek een oplossing alleen mogelijk 

door een herstel van de Generalidad. 

Op het regionale kongres van de CNT in Catalonië, eind september, 

zwichten de anarchisten voor de toenemende druk. Men besluit om 

deel te nemen aan een Catalaanse regering, die - om de anarchisti¬ 

sche gevoelens te sparen - 'Raad* ('Consejo') zal heten. In de 

praktijk wordt echter onmiddellijk weer van de Generalidad gespro¬ 

ken en de anarchisten gebruiken zelf deze naam na enkele maanden 

zonder blozen. (37) Zo verdween het revolutionaire orgaan van de 

juli-dagen en had de oude politieke struktuur overwonnen. 

In de autonome regering van Catalonië bezetten de anarchisten vier 

belangrijke posten, waaronder ekonomische zaken. Er waren 12 porte¬ 

feuilles. De Esquerra had 3 ministersposten, de socialisten (PSUC 

en UGT) 2; de POUM, de Rabasseires en de Acción Catala (separatis¬ 

ten) ieder één. Voor defensie was een militaire expert aangesteld; 

de vertegenwoordiger van de Accion Catala was minister zonder por¬ 

tefeuille. Minister van ekonomische zaken was Juan P. Fabregas, 

die vanaf de oprichting de leidende figuur binnen de Ekonomische 

Raad was geweest. (38) In de omstandigheden van het ogenblik was 

de portefeuille van ekonomische zaken van zeer groot belang. Bij 

Fabregas en vele andere leidende personen en ekonomische specia¬ 

listen van de CNT-FAI was de overtuiging doorgedrongen dat de 
spontane en ongeorganiseerde hervormingen van de eerste dagen niet 

voldoende waren. De ekonomie moest weliswaar geheel vernieuwd wor¬ 

den, maar zij mocht niet ontwricht worden of uit elkaar gerukt. 

Zij wensten een vorm van koördinatie die in ekonomische struktuur 

ingebouwd zou moeten worden. Dit zou verwezenlijkt kunnen worden 

door een revolutionaire ekonomische wetgeving van Catalonië, in 

overeenstemming met de bestaande kollektivisatie en geïnspireerd 

door de theorieën van het anarcho-sindikalisme en het anarcho- 

kommunisme. 

Het plan dat Fabregas daarbij voor ogen stond behelsde op de eer¬ 

ste plaats een integratie van de verschillende samenstellende 

delen van een industrie in een federale struktuur, op basis van 

de arbeidersraden. Hierbij werd hij zeker ook geleid door de 

overweging dat op deze manier een aantal wantoestanden, die in de 

ekonomie ontstaan waren, verbeterd konden worden. Het uiteinde¬ 

lijke doel van de ekonomische herstrukturering was de socialisa¬ 

tie van de ekonomie. Hiermee bedoelde ook de nieuwe minister van 

ekonomische zaken de organisatie van de gehele ekonomie in één 

struktuur, in tegenstelling tot de meer individualistische kol¬ 

lektivisatie, die slechts als overgangsfase diende. Maar juist 

deze overgangsfase was aan de orde en moest geleid worden. Toch 
waren er al stemmen opgegaan die verder wensten te gaan en die 

een radikaler programma voorstonden. Ondanks het door elkaar 

gebruiken van de termen 'kollektivisatie' en 'socialisatie' is 
het soms al duidelijk dat er een stroming begint te ontstaan die 
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de revolutie in de ekonomie konsekwent wil doorvoeren. Zo werd in 

een vergadering van de FAI groepen van Catalonië op 2 augustus 

1936 besloten dat de taktiek van nu af diende te zijn om "een 

totale ekonomische rekonstruktie te verwerkelijken, vanaf kollek- 

tivisatie tot aan algehele socialisatie van de grond, de mijnen 
en de industrieën." (39) 

Socialisatie wordt hier dus al gebruikt in de speciale betekenis 

van een volgende fase van de ekonomische revolutie, de uitbrei¬ 

ding en de vervolmaking van de kollektivisatie. Voorlopig echter 

wenste de groep rond Fabregas slechts een zekere reglementering 

en een legalisering van de bestaande toestand. Van de noodzaak 

van deze reglementering was iedereen na enkele maanden van expe¬ 

rimenten wel overtuigd geraakt. Reeds op het Regionale Kongres 

van de CNT, dat van 24 tot 26 september 1936 in Barcelona gehou¬ 

den werd, was veel kritiek losgekomen op de afzonderlijke kollek- 

tivisaties. Er werd gepraat over bureaukratisering van de revolu¬ 

tionaire komitees; men klaagde over het doorbetalen van loon aan 

leden van gewapende patrouilles en militiesoldaten. Maar het 

ernstigste verwijt trof de gekollektiviseerde bedrijven die met 

het geld uit de bedrijfskas alleen maar de lonen verhoogd hebben. 

Wanneer men bedenkt dat andere bedrijven op de rand van de onder¬ 

gang stonden door gebrek aan geld, wordt dit verwijt begrijpelijk, 

(40) 

De auteur Lou Lichtveld, die na de juli-dagen nog lange tijd in 

Catalonië bleef wonen, was van mening dat veel arbeiders de kol¬ 

lektivisatie niet begrepen. Zij beschouwden de gekollektiviseerde 

bedrijven te veel als zelfstandige lichamen of als hun eigendom 

waarmee zij konden doen wat zij wilden. Zij zagen niet in dat het 

bedrijf dat zij bestuurden alleen een aan hen toevertrouwd eigen¬ 

dom van het hele volk was. Sommige arbeiders gingen zelfs zo ver 

in deze misvattingen, dat het ene bedrijf het faillissement over 

het andere aanvroeg of dat twee bedrijven elkaar probeerden dood 

te konkurreren! (41) 

De theoretikus Diego Abad de Santillan schreef nog tijdens de 

burgeroorlog dat de voornaamste oorzaak van de langzame vordering 

van een werkelijke socialisatie gelegen was in het 'sentido 

propietarista', de 'bezittersmentaliteit', van de arbeidersraden. 

Velen meenden dat de revolutie al geëindigd was met de overname 

van de bedrijven door de arbeiders. (42) Wantoestanden bestonden 

dus in ieder geval en werden al vroeg gesignaleerd. 

Hiertegen probeerden de CNT en de FAI op te treden door een 

zekere reglementering en door een plan voor integratie van de 

gehele ekonomie. Om dit te verwezenlijken zocht de CNT kontakt 

met de andere arbeidersorganisatie in Catalonië, de UGT. Het 

ideaal was om de gehele arbeidersbevolking en de gehele Catalaan¬ 

se arbeidersbeweging te verenigen achter een revolutionair 
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proletarisch programma van sociaal-ekonomische hervormingen. 

Reeds op 11 augustus 1936 was daartoe een verbindingskomitee 
('Comité de enlace') opgericht, waarin leden van de CNT, de FAI, 

de UGT en de PSUC zitting hadden. (43) 
Het oprichtingsbesluit sprak slechts vaag van koördinatie van de 

strijd, herstel en versterking van de solidariteit van de 19e 

juli en de wens om alle punten van overeenkomst van de twee rich¬ 
tingen te onderzoeken. Op grond van dit onderzoek zou men tenslot¬ 

te tot een gezamenlijk programma kunnen komen. Men dient bij dit 

akkoord te bedenken, dat hier twee zeer ongelijkwaardige partners 

bijeen waren. Op 19 juli 1936 telde de CNT in Barcelona 350.000 

leden, tegen de UGT slechts 12.000. Dit aantal steeg snel en in 

augustus had de UGT al 35.000 leden, maar ook de cijfers van de 

CNT stegen. (44) 

De poging om tot een eenheidsprogramma van CNT en UGT te komen, 

is kennelijk niet helemaal zonder moeilijkheden verlopen of men 

heeft er zich weinig aan gelegen laten liggen. Pas op 22 oktober 

1936 wordt tussen de twee vakorganisaties een overeenkomst geslo¬ 

ten, op basis waarvan zij gezamenlijk aktie zullen voeren. De 

CNT was toen al bijna een maand in de Generalidad vertegenwoor¬ 

digd. Wanneer men het gezamnelijk CNT-UGT programma vergelijkt 

met de 11 punten van het urgentie-program van de Ekonomische 

Raad, op 11 augustus opgesteld, dan valt allereerst de grote 

overeenkomst op. Het eenheidsprogramma telde 5 punten en luidde: 

1. In principe dienen alle bedrijven, die van belang zijn voor de 

oorlogsvoering, gekollektiviseerd te worden. Dit zal gebeuren 

door overname door de arbeiders, zonder schadevergoeding. De 

leiding en de koördinatie van dit proces van kollektivisatie 

dient in handen van de Ekonomische Raad te zijn. 

2. De kleinere bedrijven en ondernemingen zullen niet gekollekti¬ 

viseerd worden, tenzij in geval van oorlogsnoodzaak of fascis¬ 

tische sympathieën van de eigenaars. In het eerste geval zal 

schadevergoeding toegekend worden. 

3. In geval van kollektivisatie van buitenlandse ondernemingen 

zal een volledige schadevergoeding aan de eigenaars uitbe¬ 

taald worden. 

4. De bankén zullen genationaliseerd worden, maar hun financieën 

zullen onder arbeiderskontrole komen. 

5. In alle partikuliere bedrijven is de instelling van een kon- 

trolerende raad verplicht, (45) 

Nieuw is dus alleen de schadevergoedingsregeling voor kleine be¬ 

drijven en buitenlandse ondernemingen. Deze maatregel is kenne¬ 

lijk op aandrang van de UGT voorgesteld, hoewel ook de CNT - 
zoals wij eerder zagen - aanvankelijk de buitenlandse ondernemin¬ 

gen volledig wilde ontzien. Het was kennelijk de bedoeling dat 

alle grote en middelgrote bedrijven gekollektiviseerd zouden wor¬ 

den, al wordt dat niet expliciet gezegd. 
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Opvallend is echter de afwezigheid van iedere bepaling over de 

koördinatie of de socialisatie van de ekonomie, hoewel daar door 

de CNT en de FAI reeds herhaaldelijk over gesproken was. Mis¬ 

schien moet de uitdrukkelijk aangegeven leiding van de Ekonotni- 

sche Raad over de kollektivisatie van de oorlogsindustrie als 

aanwijzing voor verdere bevoegdheden gezien worden. 

3, HET KOLLEKTIVISATIE-DEKREET 

Intussen was de minister van ekonomische zaken, Fabregas, bijna 

gereed met een plan, dat de nieuwe struktuur van de ekonomie 

zou moeten regelen. Dit plan noemde hij uiteindelijk in zijn 

definitieve vorm het Kollektivisatie-Dekreet. De ontstaansge¬ 

schiedenis van dit dekreet voor de Catalaanse ekonomie is tame¬ 

lijk duister. Het bouwde aan de ene kant zeker voort op de twee 

besproken programmas van de Ekonomische Raad en de CNT-UGT, maar 

het bevatte aan de andere kant een aantal interessante nieuwe 

bepalingen. In feite was het de eerste weldoordachte poging om 

de toekomstige struktuur van de revolutionaire ekonomie aan te 

geven. Ondanks alles ademde het Kollektivisatie-Dekreet een typi¬ 

sch sindikalistische geest. Het was voor de Esquerra en de andere 

burgerlijke partijen in de Generalidad ongetwijfeld een bittere 

pil om te slikken. Maar de kollektivisatie was toch reeds een 

feit en niet meer ongedaan te maken. 

Uiteindelijk wist Fabregas het hele dekreet er door te drukken, 

ondanks fel verzet van de Esquerra minister van financieën, José 

Tarradellas de rechterhand van president Companys. Deze verzette 

zich vooral tegen de grote mate van invloed die de bedrijfsraden 

zouden krijgen. Pas na zware strijd werd het Kollektivisatie- 

Dekreet om 4 uur in de ochtend van 24 oktober goedgekeurd door de 

Generalidad. Een officiële publikatie van de Generalidad sprak 

van 'langdurige en moeizame zitting van de raad van de Generali¬ 

dad. ' (46) Tarradellas legde zich woedend en verbitterd bij deze 

beslissing neer; 'ik had hem kunnen vermoorden' verklaarde 

Fabregas vele jaren later aan een historikus. (47) 

Hoewel Fabregas ongetwijfeld kontakt met de CNT en de FAI heeft 

gehad over de tekst van dit merkwaardige stuk revolutionaire 

wetgeving, vertoont het Kollektivisatie-Dekreet tóch een aantal 

specifieke trekken die wij nog niet eerder in de plannen en 

voorstellen van de anarchisten gezien hebben. 

De tekst van het hele Kollektivisatie-Dekreet is te lang om op te 

nemen. Wij zullen ons hier beperken tot een overzicht van de be¬ 

langrijkste bepalingen en verordeningen, zoals die in de 35 arti¬ 

kelen van het Dekreet vermeld zijn: 
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PREAMBULE. 
De inleiding van het Kollektivisatie-Dekreet verklaart de 

oorzaak en het waarom van de ekonomische revolutie in Ca- 

talonië. Het verzet van de bevolking tegen de fascistische 

opstand heeft een enorme sociaal-ekonomische weerslag ge¬ 

geven. Het betekende "de dood van het kapitalisme". 

De ekonomische produktie zal daarom nu zodanig hervormd 
worden, dat alleen de arbeiders en de kollektieve bedrij¬ 

ven er voordeel van zullen hebben. Rente en iedere vorm 

van arbeidsloos inkomen zullen worden afgeschaft. Het 

nieuwe ekonomische systeem zal volledig gericht zijn op 

"de organisatie van de arbeid, die de bronnen van de 

rijkdom dient te verbinden en de verdeling ervan dient te 

regelen in overeenstemming met de sociale noden." 

De overheid heeft slechts tot taak te legaliseren wat de 

arbeiders reeds tot stand hebben gebracht. De overname en 

de kollektivisatie van de bedrijven is door de arbeiders 

uitgevoerd en het Kollektivisatie-Dekreet heeft uitslui¬ 

tend tot taak om de arbeiders hierbij te adviseren, te 

helpen en met financiële middelen te steunen. 

art.1. De industriële en handelsondernemingen in Catalonië zijn 

van nu af verdeeld in twee groepen : 
a. de gekollektiviseerde bedrijven, waarbij de verant¬ 

woordelijkheid voor de leiding geheel berust bij de 

arbeiders via de bedrijfsraden 'consejos de empresa' 
b. de partikuliere bedrijven, waarbij de leiding in 

handen is van de eigenaar(s) in samenwerking met de 

arbeiders, die de bedrijfsvoering kontroleren via de 

kontrolerende raden 'comités de control' 

I. DE GEKOLLEKTIVISEERDE BEDRIJVEN. 

art.2. Voor kollektivisatie komen in aanmerking alle bedrijven die 

op 30 juni 1936 meer dan 100 arbeiders, in dienst hadden. 

Bovendien alle bedrijven met minder dan 100 arbeiders, waar¬ 

van de leiding gevlucht is of als fascistsisch bekend staat. 

Ook indien de meerderheid van de arbeiders en de eigenaars 

van kleinere bedrijven zich voor kollektivisatie uitspreekt, 

kan tot kollektivisatie worden overgegaan. 

Bij bedrijven met 50 tot 100 arbeiders is 3/4 meerderheid 

van de arbeiders daarvoor voldoende. De ekonomische Raad 

kan bovendien altijd ieder bedrijf laten kollektiviseren 

waarvan zij dat nodig acht. 

art.4. Arbeiders zijn zij die lichamelijke of geestelijke arbeid 

verrichten in het bedrijf. 

art.7. De voormalige eigenaars en de leidinggevende funktionaris- 

sen kunnen in een geschikte funktie aanblijven. 
art.8. Ontslag kan niet gegeven worden. Overplaatsing van arbeiders 

is slechts mogelijk naar een gelijkwaardige funktie. 
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via de Algemene Raden van Industrie. Deze organen doen sterk denken 
en zijn waarschijnlijk ook geïnspireerd op de Regionale Raden van 

Industrie, zoals die door de Santillan ontworpen waren.(49) Zij 

maakten een werkelijke integratie van de ekonomie en de uiteinde¬ 

lijke socialisatie in principe mogelijk. 

Het Kollektivisatie-Dekreet verscheen op 24 oktober 1936. Vijf da¬ 

gen later werden door Fabregas aanvullingen op het Dekreet gegeven c 

de uitvoering te regelen. Deze bepalingen zijn alleen door Fabregas 
en niet mede door.Tarradellas ondertekend (zoals wel bij het kol- 

lektivisatie-Dekreet gebeurd was). 

Deze aanvullingen bepaalden dat door de Ekonomische Raad en de sin- 
dikaten een kommissie benoemd zou worden, die toezicht zou moeten 

houden op en leiding zou moeten geven aan de uitvoering van het De¬ 

kreet, de ’Junta del control Sindical Econmico de Cataluna’. 

Het zou de arbeiders bij staan bij de voorbereiding van de kollekti- 

visatie van de bedrijven en daarvoor alle regelingen treffen. Door 

de kommissie moeten de kontakten met de sindikaten geregeld worden. 

Bovendien zou zij de administratie voeren van de aktes van kollek- 

tivisatie. (50) 

Zoals altijd betekende legalisatie een massa administratieve romp¬ 

slomp. Daarvan bleef ook deze revolutie niet vrij. Kollektivisatie 

van een bedrijf of legalisering van een bestaande kollektivisatie 

vereiste van nu af een aantal dokumenten, die bewezen dat het be¬ 

drijf aan de voorwaarden van het Dekreet voldeed. Deze dokumenten 

moesten door de kommissie gekeurd worden en alleen als aan alle 

voorwaarden voldaan werd, kon kollektivisatie gelegaliseerd wor¬ 

den. (51) 

In het geval van bedrijven met minder dan 100 arbeiders, die tot 

kollektivisatie wilden overgaan, moest een algemene vergadering van 

alle arbeiders en ondernemers of eigenaars gehouden worden. Deze 

vergadering zou onder voorzitterschap staan van een afgevaardigde 

van de kommissie. 

Om verwarring of vertraging in het afhandelen van de kollektivisa¬ 

tie te voorkomen, werd een programma van werkzaamheden voor de 

kommissie opgesteld. Tussen 16 november en 25 november 1936 zou 

de kollektivisatie van de bedrijven met meer dan 100 arbeiders be¬ 

handeld worden. Tussen 25 november en 5 december 1936 waren de be¬ 

drijven met minder dan 100 arbeiders, die onder de uitzonderings¬ 

bepalingen vielen aan de beurt. Na 5 december 1936 werd de op¬ 

richting van kontrolerende raden behandeld. (52) 

Om een indruk te geven van de manier waarop de kollektivisatie van 

een bedrijf in zijn werk ging, volgt hier de akte van benoeming 

van een bedrijfsraad, zoals deze van nu af door het Kollektivi¬ 

satie-Dekreet verplicht gesteld was : 

"Op .... van het jaar 19.. is het personeel van het bedrijf .... , 

"gevestigd inde plaats .... , straat .... , nummer .... , met 

".... (aantal) arbeiders in dienst en vallende onder de bepalingen 

"van het kollektivisatie-Dekreet volgens artikel .... , in 

"algemene vergadering bijeen gekomen met het doel een bedrijfs- 

"raad te benoemen zoals in artikel 10 van dat Dekreet is om- 



i "schreven, en heeft daartoe gekozen de volgende kameraden : 

I "(volgen de namen van de gekozen leden van de bedrijfsraad met ver- 

l " melding van hun funktie in het bedrijf en het sindikaat waartoe 

I " zij behoren, J.G.) 
"die allen voldoen aan de gestelde voorwaarden van artikel 10. 

I "zoals aangetoond wordt in de kopie van de personeelslijst die 

"bij deze akte gevoegd is, en waarin vermeld zijn naam, voornaam, 

* "funktie en sindikale organisatie van de personeelsleden van dit 

"bedrijf, met garantie van de sindikale organisaties. Daarnaast 

"heeft het personeel eveneens besloten om kameraad .... voor te 

"dragen bij de Ekonomische Raad als vertegenwoordiger ('interven- 

"tor') van de Generalidad, zoals in artikel 15 van het Kollektivi- 

"satie-Dekreet bepaald wordt. 

"Met betrekking tot deze zaken worden van deze akte ....(aantal) 

"exemplaren opgesteld, die in eerste instantie ondertekend worden 

"door de kameraden die benoemd zijn om in de bedrijfsraad zitting 

"te nemen, als teken van aanvaarding van de funktie en de ver¬ 

plichtingen die het Kollektivisatie-Dekreet, en speciaal de ar¬ 

tikelen 11, 12 en 17 tot 20 hen oplegt; en vervolgens door de 

"overige kameraden die deze vergadering bijwonen en die samen de 

"absolute meerderheid vormen van de arbeiders van dit bedrijf, 

"aldus te .... , de .... 19.." (53) 
Hoewel het Kollektivisatie-Dekreet op 24 oktober gepubliceerd werd 

en rechtsgeldigheid verkreeg, zal men in de anarchsitische kranten 

en periodieken tevergeefs naar de tekst zoeken. Het werd wel ge¬ 

publiceerd in de officiële organen van de Generalidad, maar niet 

in 'Solidaridad Obrera' of het 'Boletin de Información', de twee 

leidinggevende anarchsitische organen, Men kan zich dan ook te¬ 

recht afvragen wat er in de praktijk van alle officiële bepalingen 

en rgelingen van dit Dekreet terechtgekomen is. De geest van Fabre- 

gas' wetgeving heeft beslist grote invloed gehad, maar de praktijk 

zal waarschijnlijk zeer onvolmaakt geweest zijn. De bedrijven die 

al gekollektiviseerd waren ( en dat waren de belangrijkste), zullen 

zich weinig van al deze ambtelijke bepalingen aangetrokken hebben 

a. KRITIEK. 

Toch heeft het Kollektivisatie-Dekreet een storm van kritiek losge¬ 

maakt, niet alleen van de kant van de tegenstanders van arbeiders- 

zelfbestuut, maar ook van de anarchisten zelf. Voor de socialisten 

en de kommunisten was het feit dat er in het Dekreet met geen woord 

over nationalisatie van de industrieën gesproken werd reden genoeg 

om het af te wijzen. Zij bekritiseerden het openlijk en probeerden 

het zoveel mogelijk te saboteren. Op een vergadering in begin decem¬ 

ber 1936 werd Fabregas fel aangevallen door de UGT-afgevaardigde 

in de Ekonomische Raad, Estanislau Ruiz Ponseti. Deze verweet hem 

een te grote vaagheid over de financiële konsekwenties van de kol- 

lektivisatie van de ekonomie. In het oorspronkelijke ontwerp voor 
het Kollektivisatie-Dekreet, dat door de Ekonomische Raad was op¬ 

gesteld ,zouden duidelijkere bepalingen opgenomen zijn over de scha- 
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devergoeding aan de kleine eigenaars en over de vorming van Indus¬ 
triële en Kommerciële Kredietbanken. Bovendien vocht Ponseti de 

praktische waarde van de arbeidersraden aan, zowel de bedrijfsraden 

als de kontrolerende raden. Hij verzette zich tegen de grote ver¬ 

antwoordelijkheid en macht van deze raden, omdat volgens hem de 

arbeiders te snel zouden luisteren naar de grootste schreeuwers 

of zonder meer de vertrouwde stakingsleiders zouden kiezen als le¬ 

den van de raden. En juist zij waren de minst geschikte personen 
voor deze funktie. (54) Opvallend is het dat volgens een andere 

socialist, Franz Borkenau, het juist aan deze vroegere stakings- 

koramissie te danken was dat de kollektivisatie van bepaalde bedrij¬ 
ven zo’n succes was ! (55) 

De kritiek van de kant van de anarchisten is in feite het ernstig¬ 

ste en het meest diepgaande. Op de eerste plaats is men haast una¬ 

niem van mening dat door de reglementering van de kollektivisatie 

automatisch de verdere verbreiding van de kollektivisatie tegenge¬ 

houden werd. In zoverre zou het Kollektivisatie-Dekreet volgens 

hen zelfs kontra-revolutionair genoemd kunnen worden. Reglemente¬ 

ring en legalisatie van revolutionaire maatregelen betekende au¬ 

tomatisch beperking in de ogen van deze kritici. (56) 

De feiten en de ontwikkelingen na de afkondiging van het Dekreet 

bewijzen in werkelijkheid echter dat het tegenovergestelde eerder 

waar geweest is. De invloed en de stimulans die van het Dekreet 

zijn uitgegaan om tot kollektivisatie van de bedrijven over te 

gaan, bleken van grote waarde te zijn. Vooral buiten Barcelona in 

kleinere plaatsen van Catalonië heeft het Kollektivisatie-Dekreet 

duidelijk de stoot tot nieuwe ontwikkelingen gegeven. (57) 

Bovendien ging het Dekreet in zijn bepalingen over de omvang van 

de kollektivisatie veel verder dan b.v. het Eenheidsprogramma van 

de CNT en de UGT, dat alleen over de kollektivisatie van de oor¬ 

logsindustrie sprak. (58) Volgens de bepalingen van het Dekreet 

kon bijna iedere onderneming gekollektiviseerd worden, indien de 

arbeiders dit wensten. 

Volledig in tegenspraak met ée stelling van deze kritici is boven¬ 

dien een dokument uit de eerste maanden na de publikatie van het 

Kollektivisatie-Dekreet. Eind december 1936 werd door het Houtbe¬ 

werkers sindikaat een rondschrijven uitgegeven dat kritiek op het 

Dekreet leverde, maar juist de tegenovergestelde argumenten ge¬ 

bruikte. In het rondschrijven wordt het effekt van de oproep om 

tot kollektivisatie over te gaan ( zoals het Dekreet dat in feite 

deed) funest genoemd. Deze oproep werd met gejuiqh ontvangen, stelt 

het Houtbewerkerssindikaat. Iedereen zag plotseling zijn kans 

schoon en overal schoten de bedrijfsraden uit de grond. Ook daar 

waar het onnodig was en onverantwoordelijk. Zij die zich rekenschap 

gaven van de gevolgen van een overhaaste toepassing van het Kollek¬ 

tivisatie-Dekreet, waren verre in deminderheid."De meesten, en wij 

zeggen dat met grote spijt, hebben het Dekreet aangegrepen als mo¬ 

tief en als rechtvaardiging om niet te produceren. Integendeel zij 

hebben zich erop beroepen om aldus de ekonomie te saboteren ; de 

ekonomie, die welbegrepen, de ekonomie van het volk is." (59") 
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In plaats dat het Kollektivisatie-Dekreet de kollektivisatie be¬ 
perkt zou hebben, zou zij integendeel volgens dit rondschrijven 

deze juist op onverantwoordelijke wijze aangemoedigd hebben. 

Een ander zakelijk punt van kritiek achteraf op het Dekreet was het 

verwijt dat het geheel van bepalingen de overheid en de. hogere 

organen tecveel invloed op de ekonomie gaf, ten koste van de ar¬ 

beiders. De belangrijkste woordvoerder van deze groep is de Engel¬ 
se anarchist Vernon Richards. (60) Deze stelt dat het Kollektivisa¬ 

tie-Dekreet in feite alleen een verantwoordelijkheid naar boven 

toe instelde : de arbeiders waren ondergeschikt aan de verschil¬ 

lende hogere organen, maar hadden bijna geen invloed op de belang¬ 

rijkste beslissingen van die organen. Verantwoordelijkheid naar 

beneden toe wordt bijna nergens in het Dekreet genoemd. "It seems, 

voegt hij daar bitter aan toe, that all had power except the pro¬ 

ducers." (61) Hij hekelt het principe van centralisatie van de eko¬ 

nomie dat aan de Ekonomische Raad en de Algemene Raden van Indus¬ 

trie te veel macht zou geven : "Kortom, de Algemene Raad besloot 

alles eh voerde alles uit . behalve het eigenlijke werk, dat 

zoals gebruikelijk in alle gecentraliseerde systemen overgelaten 

werd aan de arbeiders." 

Het algehele beeld van de Catalaanse ekonomie na de uitvoering van 

het Dekreet was zeer ontmoedigend, oordeelt Richards. "Afgezien van 

het feit dat de arbeiders een grotere zeggenschap hadden over hun 

arbeidsomstandigheden, dan in genationaliseerde bedrijven, was het 

initiatief en alle zeggenschap overgeheveld van de afzonderlijke 

fabrieken en werkplaatsen naar de regeringsgebouwen in Barcelona. 

Het feit dat arbeidersvertegenwoordigers een fraktie vormden in 

zowel de Bedrijfsraad als de Algemene Raad van Industrie en zelfs 

de regering, maakt de beslissings-struktuur niet demokratischer 

of minder autoritair. Zolang de 'vertegenwoordigers' uitvoerende 

macht bezitten, zijn zij niet langer vertegenwoordigers in de 

ware zin van het woord. En sterker nog, wanneer de ekonomische zeg¬ 

genschap over de industrie en de kontrole over produktie en dis¬ 

tributie in handen liggen van de uitvoerende macht, dan is een 

doeltreffende arbeiderskontrole even onmogelijk en hersenschimmig 

als het idee van regeringen, die gekontroleerd worden door de ge- 

regeerden ." (62) 

Als beschriving van de werkelijke situatie en de machtsverhouding¬ 

en in Catalonië na het Kollektivisatie-Dekreet is dit beeld onge¬ 

twijfeld te somber. Het is onmiskenbaar dat het Dekreet een zekere 

centralisatie in de hand gewerkt heeft. Maar dat gebeurde welbe¬ 

wust en in overleg met de CNT-sindikaten die daarvoor herhaaldelijk 

gepleit hadden. Niet toevallig bestond in de Algemene Raden van In¬ 

dustrie de helft van de afgevaardigden uit sindikaatvertegenwoor- 

digers. Bovendien was het een karakteristiek verschijnsel in de 
industrieën die het verst gegaan waren in Kollektivisatie en socia¬ 

lisatie ( de linkervleugel van de revolutie ), dat zij juist de 

centralisatie bevorderden. Vaak ging de kollektivisatie van een tak 

van industrie onmiddellijk gepaard met centralisatie, zoals wij 

konden konstateren bij de glasindustrie van Barcelona. (63) 
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Bij hun pogingen om de oude kapitalistische ekonomie te verbeteren 

stootten de anarchisten herhaaldelijk op de wantoestanden van ver¬ 
brokkeling en versnippering van industrieën. Talloze kleine be¬ 

drijfjes konkureerden elkaar dood en verhinderden een rationele 

en moderne aanpak. Was het een wonder dat de CNT-sindikaten eerst 

in deze ekonomische chaos opruiming hielden en centralisatie be¬ 
vorderden om de ekonomie te saneren ? 

Evenmin is het juist om te stellen, zoals Richards dat doet, dat 

alle initiatief aan de arbeiders ontnomen werd. Via de arbeiders¬ 

raden bestond juist de mogelijkheid om alle voorstellen van de ar¬ 

beiders te realiseren. De Algemene Raden van Industrie hadden bo¬ 

vendien veel meer een koördinerende funktie dan een besturende. 

Zij waren sterk administratief ingesteld en lieten de arbeidersra¬ 

den grote vrijheid. De invloed van de Ekonomische Raad dient voor¬ 

al niet overschat te worden. De vertegenwoordigers van de overheid 

worden door de arbeiders meestal uit sindikale kringen benoemd. In 

de Algemene Raden van Industrie waren 12 tot 16 leden arbeiders, 

die rechtstreeks gekozen en direkt afzetbaar waren. 

Een heel ander beeld geeft de visie van de CNT voorman Augustin 

Souchy uit 1937, (Richards schreef in het begin van de jaren '50). 

Volgens hem werd de Catalaanse ekonomie na het Kollektivisatie- 

Dekreet beheerst en geleid door de arbeidersraden, de sindikaten 

en de Algemene Raden van Industrie, die onderling verbonden waren 

en elkaar in evenwicht hielden. In vele gevallen werd de funktie 

van de Algemene Raden overgenomen door de sinds juli bestaande 

werkkomitees van de CNT- en UGT-sindikaten in een bepaalde indus¬ 

trie. Op die manier was de overheidsinvloed uiteraard nihil. (64) 

Ook andere bepalingen van het Dekreet, die niet in overeenstemming 

waren met de wensen van de arbeiders, werden eenvoudig genegeerd 

of anders uitgevoerd. Zo werd tegen alle bepalingen van het Dekreet 

in door het sindikaat van kolenlossers besloten om de tientallen 

kleine bedrijven in de haven van Barcelona te kollektiviseren, of¬ 

schoon de eigenaars zich daar fel tegen verzetten. (65) 

In dit verband is het interessant om een uitspraak van Santillan 

aan te halen, die Fabregas opvolgde als minister van ekonomische 

zaken. In een artikel van na de burgeroorlog wijst hij erop dat 

de revolutionaire ekonomie van Catalonië niet van boven af, maar 

van onder af bepaald en geleid werd.Hij waarschuwt er uitdrukke¬ 

lijk voor om bij de bestudering van de kollektivisatie nooit de 

officiële dokumenten en gegevens als uitgangspunt te nemen, omdat 

deze in praktijk zo goed als geheel genegeerd werden door de arbei¬ 

ders. Het Kollektivisatie-Dekreet met name"deed niet anders dan de 

geest van de volkswil vervormen." (66) 

Wat ook op het Kollektivisatie-Dekreet aan te merken is, het was 

zeker anarcho-sindikalistisch in opzet en inspiratie. Bovendien 

betekende het een enorme vooruitgang vergeleken bij het urgentie¬ 

programma van de Ekonomische-Raad en het Eenheidsprogramma van de 

CNT-UGT. Het legaliseerde een toestand, die door de Catalaanse ar¬ 

beiders zelf geschapen was, en trachtte deze te verbeteren. Het 

bouwde geheel voort op de bestaande situatie. Dat is dan ook de 
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verklaring van een aantal vaagheden en lakunes die in het Dekreet 

te vinden zijn. Fabregas wenste de spontaan gegroeide vormen van 
arbeiderszelfbestuur te ontzien. De mening van een vooraanstaande 

anarchist uit het midden van 1937 geeft waarschijnlijk de werkelij¬ 

ke betekenis van het Kollektivisatie-Dekreet beter weer dan de 

scherpe kritiek van de bovenvermelde personen. In het tijdschrift 

'Tiempos Nuevos' schreef hij : "Het Kollektivisatie-Dekreet stelde 

zich voor de revolutionare moed die in daden was omgezet bijeen te 

brengen en te regelen. Het betekende de legalisatie van de overna¬ 

me en het in werking stellen door de arbeiders van de meerendeels 

verlaten produktie- en distributiecentra. Het had tot doel de eko- 

nomie en de produktie op te bouwen en deze in dienst te stellen van 

voornamelijk sociale doeleinden." (67) Fabregas zelf heeft steeds 

benadrukt dat het Kollektivisatie-Dekreet slechts een eerste begin, 

een middel was om tot een revolutionaire anarcho-kommunistische 

opbouw van de ekonomie te komen en geen doel op zich. Op een pers- 

konferentie vlak na de publikatie van het Dekreet verklaarde hii 

dat zijn bedoeling uitsluitend was om de grondslagen van een anar¬ 
chistische ekonomie te leggen en hij noemde het Kollektivisatie- 

Dekreet "een eerste etappe op weg naar de schepping van een nieuwe 
sociale orde".(68) 

b. DE PRAKTIJK VAN HET KOLLEKTIVISATIE-DEKREET. 

Om de werkelijke betekenis van het Kollektivisatie-Dekreet te le¬ 

ren kennen is het verhelderender een voorbeeld uit de paktijk te 

nemen, waaruit blijkt hoe het door de arbeiders werd toegepast en 

wat de resultaten waren. (69) 
Na het uitbreken van de revolutie en na de eerste kollektivisaties 

namen de arbeiders van de optische industrie in Barcelona kontakt 

op met de CNT organen. De meeste arbeiders waren voor 19 juli niet 

bij de CNT aangesloten, maar vormden een onafhankelijke vakorgani¬ 

satie van werknemers in de optische industrie. Dit kwam in Cata- 

lonië vooral bij de geschoolde en gespecialiseerde beroepen veel 

voor. Slechts enkele arbeiders waren lid van de CNT, maar zij waren 

op 23 juli al met de arbeidersmilities naar Aragón vertrokken. 

Niettemin was de onafhankelijke vakbond van optisch personeel 

sterk anarchistisch geïnspireerd. Op een algemene vergadering wordt 

met algemene stemmen besloten zich aan te sluiten bij de CNT. Ver¬ 

volgens werden in alle bedrijven kontrolerende raden ingesteld, 

maar nergens gaat men over tot onteigening en kollektivisatie. 

Een verbindingskomite ('comité de relación') wordt ingesteld als 

overlegorgaan van alle bedrijven om eenheid aan te brengen op het 

gebied van lonen en prijzen. Dit gebeurde met het oog op de kollek¬ 

tivisatie van alle optische bedrijven, die eveneens door het ver¬ 

bind ingskomitee voorbereid werd. 
In de eerste dagen van november 1936 (onmiddellijk na de publikatie 

van het Kollektivisatie-Dekreet) waren de plannen voor de kollekti¬ 

visatie van de optische industrie van Barcelona gereed. In een al¬ 

gemene vergadering van arbeiders en ondernemers wordt de problema¬ 

tiek van een dergelijke hervorming besproken. Op 8 november 1936 
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wordt het plan door de ondernemers goedgekeurd en de kollektieve 
optische industrie van Barcelona opgericht.(70) Het doel van de 

nieuwe onderneming is de koördinatie en de exploitatie van de op¬ 

tische bedrijven van Barcelona in overeenstemming met het Kollekti¬ 

visatie-Dekreet, onder de naam 'Colectividad optica de Barcelona’. 

Op verschillende plaatsen wordt uitdrukkelijk vermeld dat men zich 

baseert op hoofdstuk V, artikel 29 van het Dekreet, waarin de be¬ 

drijfsgroepen besproken worden. In totaal sluiten zich 54 bedrijven 

met 4.000 arbeiders aan bij het kollektief. Dit neemt alle aktiva 

en passiva van de voormalige bedrijven over. De schadeloosstelling¬ 
enzullen door de Ekonomische Raad geregeld worden. Een belangrijk 

doel van het kollektief is produktieverbetering, kostenbesparing 

enz. door koncentratie en rationalisatie van de bedrijven. Hierbij 

mogen echter geen arbeiders ontslagen worden.(71) 

Het kollektieve bedrijf wordt geleid door de Algemene Vergadering 

van alle personeelsleden en de Bedrijfsraad. 

De Bedrijfsraad bestaat uit vijf arbeiders van de diverse afdelingen 

plus een afgevaardigde voor de overheid, d.i. de Generalidad. Zij 

worden alle zes gekozen door de Algemene vergadering en hebben zit¬ 

ting voor twee jaar. Na een jaar wordt de helft telkens vervangen 

zoals het Kollektivisatie-Dekreet voorschrijft. De Bedrijfsraad is 

verantwoording schuldig naar beneden toe, aan de Algemene Vergade¬ 

ring, en naar boven toe aan de Algemene Raad van Chemische Indus¬ 

trie (’Consejo General de la Industria Quimica') waaronder de op¬ 

tische industrie valt. De Bedrijfsraad leidt het hele kollektief 

en is uiteindelijk verantwoordelijk. Zij kan door de Algemene Ver¬ 

gadering of door de Algemene Raad van de Industrie geheel of ge¬ 

deeltelijk afgezet worden. De Bedrijfsraad vergadert één maal in 

de veertien dagen of vaker op verzoek van 1/3 deel van het perso¬ 

neel of van het Dagelijks Bestuur. (72) 

Het Dagelijks Bestuur (’Comité Permanente’) wordt door de Bedrijfs¬ 

raad benoemt en telt drie leden, de bedrijfsleider, een sekretaris 

en een penningmeester. Het komt minstens twee maal per week bijeen 

en heeft tot taak toezicht te houden op de gang van zaken in het 

kollektief. De bedrijfsleider voert de dagelijkse leiding en on¬ 

derhoudt de kontakten met de sindikale organen. 

De afgevaardigde van de Generalidad (’interventor’) heeft tot taak 

de uitvoering van het Kollektivisatie-Dekreet en andere overheids¬ 

voorschriften te kontroleren en te waarborgen. Hij onderhoudt kon¬ 

takten met de overheidsinstanties en heeft in de Bedrijfsraad het 

recht van veto, waartegen in beroep gegaan kan worden bij de Eko¬ 

nomische Raad. Hij heeft toezicht op de boekhouding van het kollek¬ 

tief en brengt maandelijks verslag uit aan de Algemene Raad van de 

Chemische Industrie. (73) 

Het kollektieve bedrijf bestaat uit een aantal eenheden, b.v. de 
vroegere zelfstandige bedrijven, die zich aangesloten hebben. 

De eenheden worden geleid door een afgevaardigde, die gekozen wordt 

door de arbeiders van de eenheid. Deze is verantwoordelijk tegeno¬ 

ver de Algemene Vergadering en de Bedrijfsraad. Alle afgevaardigden 

worden maandelijks bijeengeroepen door de Bedrijfsraad om de gang 
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van zaken in de eenheden te bespreken. Zij dragen de verantwoorde¬ 

lijkheid van de produktie, de sfeer enz. 
In iedere eenheid wordt door de arbeiders ook een sindikale afge¬ 

vaardigde benoemd, die een adviserende en vooral sociale taak heeft. 

Het loon is volledig gelijkgeschakeld voor alle personeelsleden, 

zowel mannen als vrouwen, arbeiders en technici. Het bedroeg 400 

pesetas per maand, plus een toeslag voor ieder niet-werkend gezins¬ 

lid. In het kollektief gold een 40 urige werkweek. Ontslag kon 

slechts gegeven worden in geval van sabotage. Voor vergrijpen te¬ 

gen het kollektieve eigendom waren er straffen in de vorm van wer¬ 

ken zonder loon te ontvangen. De arbeiders konden alleen door bij¬ 

zondere omstandigheden als drukte of ziekte van anderen binnen het 

kollektief overgeplaatst worden. (74) 
De jaarlijkse balans wordt gekontroleerd door de arbeiders in de 

Algemene Vergadering en door de Algemene Raad. Van de winsten wordt 

50% gestort in de kas van de Industriële Kredietbank voor Catalonië 

('Crédito Industrial de Cataluna'), en de overige 50% worden geïn¬ 

vesteerd in het bedrijft of in sociale en kulturele voorzieningen 

Hierover wordt beslist door de Algemene Vergadering. (75) 

In deze bedrijfsstrüktuur staat de Bedrijfsraad inderdaad centraal, 

zoals het Kollektivisatie-Dekreet bedoeld had. Ook de Algemene Ver¬ 

gadering van de arbeiders heeft een zeer belangrijke positie : 

zij kontroleert en benoemt immers de Bedrijfsraad. De verhoudingen 

binnen het bedrijf zijn op verantwoordelijkheid gebouwd. In het 

huishoudelijk reglement wordt het specifieke karakter van het 

bedrijf aldus omschreven : "Een groep van volledig gelijke arbei¬ 

ders, die zich met hart en ziel hebben toegewijd aan het morele 

ideaal van ieder naar zijn kapaciteit en zijn krachten, en aan ie¬ 

der naar zijn behoeften." (76) Kortom het anarchisme in de praktijk. 

Uitgaande van de kollektieve optische industrie van Barcelona kun¬ 

nen wij aldus een schema van de gekollektiviseerde industrie op¬ 
stellen : 

ARBEIDERS-. 

EENHEDEN -T SINDIKATEN 

>1* 
ALGEMENE VERGADERING 

AFGEVAARDIGDEN 

BEDRIJFSRAAD 

4- 
ALGEMENE RAAD VAN INDUSTRIE 

4' 
EKONOMISCHE RAAD 

In grote trekken was deze struktuur dezelfde in alle grote indus¬ 

trieën van Catalonië. Alleen in een zeer hoog ontwikkelde industr¬ 

ie met een groot aantal bedrijven zoals de textielindustrie be¬ 
stonden tussen de Bedrijfsraad en de Algemene Raad nog enkele 

plaatselijke en gewestelijke organen. 
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*1. DE SOCIALISATIE 

In het geheel van de nieuwe ekonomische struktuur was er een ding 

dat duidelijk opviel : de officieel zo geringe positie van de sin- 

dikaten. Dit was te verwondelijker omdat juist zij de initiatief¬ 

nemers waren geweest van de kollektivisatie en in de eerste maan¬ 
den na de 19e juli Barcelona beheerst hadden. 

Afgezien van de verkiezing van 8 van de 16 leden van de Algemene 
Raden van Industrie hadden zij nergens een officiële funktie. 

Nu was de praktijk weliswaar vaak geheel anders, zoals wij al za¬ 

gen, maar bij de sindikaten bestond de vrees dat zij op deze ma¬ 

nier door het Kollektivisatie-Dekreet hun invloed en leiding snel 

zouden kunnen verliezen aan de overheid en de Ekonomische Raad. 

Hierbij kwam weldra een tweede punt van ernstige bezorgdheid en 

kritiek van de sindikaten. Door hun grote invloed op het ekonomi¬ 

sche leven van Catalonië kwamen zij het meest in kontakt met de 

werkelijke noden van de industrie. Door de regionale vergaderingen 

van alle sindikaten werden zij telkens weer opnieuw gekonfronteerd 

met het grote verschil tussen de goed draaiende en de lamgeslagen 

of door de burgeroorlog zwaar getroffen industrieën. Het Kollekti¬ 

visatie-Dekreet voorzag op geen enkele manier in een oplossing 

van dit vraagstuk. Hierdoor ontstond onder een groot aantal leden 

van verschillende sindikaten de overtuiging dat een verdere inte¬ 

gratie van de hele ekonomie een dringende eis was. En niet de 

overheid of de Ekonomische Raad maar de sindikaten zouden hierbij 

de leiding moeten hebben. Steeds hadden de anarchistische theore¬ 

tici er immers op aangedrongen dat de leiding van de ekonomie in 

handen van de sindikaten diende te liggen. De sindikaten waren 

dan niet meer de organisaties van arbeiders maar de centrale or¬ 

ganen van het ekonomische leven. Alleen op die manier zou de in¬ 

vloed van de arbeiders gewaarborgd blijven. Op dit punt richt 

zich van nu af dan ook de kritiek van wat de 'linkervleugel' van 

de revolutie genoemd kan worden. 

Het offensief wordt ingezet door het Houtbewerkerssindikaat dat op 

25 december 1936 een felle aanval op het Kollektivisatie-Dekreet 

lanceert. Dat was niet toevallig. Het sindikaat van de houtbewer¬ 

kers was steeds een van de meest doortastende en radikale sindi¬ 

katen op het gebied van de kollektivisatie geweest. Van begin af 

aan had zij gestreden tegen de opvatting dat de gekollektiviseer- 

de bedrijven gezien moesten worden als onafhankelijke ondernemin- j 

gen van arbeiders, een opvatting die zij spottend 'het kollektieve 

kapitalisme' noemde. (77) 

Zij organiseerde daarentegen de kollektivisatie van de houtindus¬ 

trie als één geheel. Alle takken van deze industrie werden in één 

bedrijf georganiseerd ; vanaf de beplanting van bossen tot aan de 

houtbewerking en de meubelindustrie. Typerend genoeg noemde zij 

zich de 'Madera Socializada', de gesocialiseerde houtindustrie.(78) 

In het bedoelde artikel valt dit sindikaat het Kollektivisatie- 

Dekreet heftig aan. Het zou namelijk niet anders doen dan de on- 
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gelijkheid tussen arme en rijke takken van industrie bevorderen. 

Het behoort daarom door de arbeiders niet uitgevoerd te worden. 

Het enige resultaat zou zijn : de oprichting van een grote hoeveel¬ 

heid koöperaties, waarbij alleen de gezonde industrieën van een 
eigen leven verzekerd zijn.' De noodlijdende industrieën en hun 

arbeiders daarentegen zouden geheel aan hun lot overgelaten worden. 

Kortom een vervanging van het oude kapitalisme, "Wat niets anders 

betekent dan het scheppen van twee klassen : de nieuwe rijken 

en de eeuwige armen. Een ongelijkheid waartegen fel geprotesteerd 

moet worden." (79) 
iv’at de arbeiders werkelijk wensen is dan ook niet het vage Kol- 
lektivisatie-Dekreet, maar de volledige kollektivisatie van alle 

industrieën en de oprichting van een gemeenschappelijke kas ten 

behoeve van allen. 
Spoedig volgt van andere kanten eveneens gezaghebbende kritiek. 

Deze richt zich vooral tegen het slecht funktioneren van de arbei¬ 

dersraden. In plaats van een positieve rol te spelen in de opbouw 

van de nieuwe ekonomie» onttrekken vele bedrijfsraden en kontrole- 

rende raden zich daaraan en gedragen zij zich als eigenaars van 

kapitalistische ondernemingen. Tegen hen richt het blad van de 

Energiebedrijven in Barcelona zich, als het in december 1936 ver¬ 

ontwaardigd schrijft : "Ideologisch en objectief gezien betekent 

het vervangen van een burger of een patroon door ëën of meer ande¬ 

ren in naam van de revolutie (.)niets meer of minder dan uit¬ 
buiting." (80) 
Er heerste op ekonomisch terrein een grote chaos en het Kollekti- 

visatie-Dekreet was niet in staat daar een einde aan te maken. 

De slechte ekonomische omstandigheden en de burgeroorlog maakten 

ieder experiment bijzonder gevaarlijk en bijzonder moeilijk. De 

kritiek werd steeds scherper. De Franse sindikalistische theoreti¬ 

cus Gaston Leval konstateerde dat de nieuwe ekonomische ontwikke¬ 

ling dreigde te mislukken en in verkeerde banen te komen. Wat ont¬ 

brak, was vooral samenhang en koördinatie tussen de gekollektivi- 

seerde bedrijven, : "In Barcelona en in bijna alle steden van Ca- 

talonië produceert en verkoopt iedere fabriek zijn produkten voor 

eigen rekening. Iedere fabriek zoekt afnemers en konkureert met 

de andere ondernemingen in dezelfde branche. Er is een nieuw arbei- 

derskapitalisme ontstaan. De fabriek die in de magazijnen van de 

vroegere eigenaar, die nu vaak in de bedrijfsraad is ingeschakeld 

als technisch adviseur, een overvloedige hoeveelheid grondstoffen 

aantrof, produceert nu met volledig rendement. Maar andere fabrie¬ 

ken, die minder fortuinlijk zijn, moeten nu hun produktie vermin¬ 

deren en de levensstandaard van hun arbeiders verlagen. Weer ande¬ 

re fabrieken tenslotte moeten sluiten. En de Catalaanse regering 

betaalt de arbeiders voor het niets doen! " (81) 

De kritiek richtte zich dus vooral op het ontbreken van een ekono¬ 

mische bovenbouw voor de hele ekonomie. Daardoor werd de kollekti¬ 

visatie van de bedrijven ontkracht en vertekend. De ekonomische 
revolutie dreigde zichzelf door haar organen te verstikken. 

Het regionale kongres van de FAI in Catalonië, dat op 6 december 
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1936 gehouden wordt, houdt zich als eerste intensief bezig met de¬ 
ze hele problematiek. Dit was uiteraard de taak van de FAI en het 

vreemde is dat zij zich niet eerder met de ekonomische problema¬ 

tiek had bezig gehouden. Voor het eerst wordt men zich de ongeluk¬ 

kige gevolgen van het gebrek aan leiding in de eerste maanden be¬ 

wust. Men ziet de waarheid onder ogen en deze blijkt weinig aange¬ 
naam te zijn. Felle kritiek wordt op het funktioneren van de ar¬ 

beidersraden gericht. Hier was dus geen sprake meer van losstaan¬ 

de kritiek van personen of een sindikaat. Hier sprak de machtigste 

organisatie van het Spaanse anarchisme, die de CNT-leiding en haar 

revolutionaire taktiek beheerste. De kritiek richtte zich vooral 

op de burokratisering in de revolutionaire organen:nDe bedrijfsge- 

wijze kollektivisatie en de oprichting van raden en komitees heeft 

een nieuw soort bureaukraten in het leven geroepen, die zijn voort¬ 

gekomen uit de arbeidersklasse zélf. Zonder kennis van de doel¬ 

einden van het socialisme, ongevoelig voor de geest van de revolu¬ 

tie, gaan bepaalde elementen in de leiding van werkplaatsen of 

industrieën hun gang. Zij onttrekken zich aan de sindikale kontro- 

le en gedragen zich als een ware nieuwe bureaukratie met grote 

volmachten, als waren zij de nieuwe werkgevers." (82) De fout ligt 

dus niet zozeer in de kollektivisatie zelf, maar in de verkeerde 

toepassing ervan. In plaats van de’gedeeltelijke kollektivisatie' 

uit de begintijd moet de 'volledige kollektivisatie' of de 'socia¬ 

lisatie' komen. Met deze termen voor ogen wordt veel van de komen¬ 

de theoretische strijd duidelijk. 

Het kongres van de FAI laat er weinig twijfel aan bestaan dat zij 

het meent met haar kritiek. Zij stelt een geheel nieuw plan op 

voor de ekonomie, dat aan de sindikaten grote macht geeft. Een van 

de kongresbesluiten luidde : "Dat de organisatie van de arbeid in 

handen moet zijn van de sindikaten en de komxnunes, met vermijding 

van de gedeeltelijke kollektivisatie van bedrijven, die een regel¬ 

rechte ontkenning van de geest van de socialisatie is." (83) 

De sindikaten zouden niet alleen de leiding van de produktie maar 

ook de leiding van de distributie in handen moeten krijgen. De ar¬ 

beidersraden zullen blijven bestaan als basisorganen van de ekono¬ 

mie, maar zij zullen niet meer voor eigen rekening mogen werken. 

De koërdinatie en dé supervisie van de industrieën wordt opgedra¬ 

gen aan de sindikaten. Dit is de eerste stap op weg naar de vol 

ledige socialisatie, die de integratie van de verschillende sindi¬ 

katen ten doel heeft. Voor deze fase wordt door het kongres ook 

wel de term 'sindikalisatie' gebruikt. (84) 

Onmiskenbaar betekende de nieuwe lijn zoals die door de FAI aange¬ 

geven werd een radikalisering van de ekonomische revolutie. De 

ideeën van het anarcho-kommunisme werden nu bijna zonder enige 

koncessies als richtlijnen aangegeven. De kongresbesluiten beteken¬ 

den dan ook een duidelijke breuk met de tot dan toe door de anar¬ 

chisten gevolgde koers. In tegenstelling tot de eerste maanden van 

de revolutie, wordt nu de doorvoering van de anarchistische idealen 

in de ekonomie centraal gesteld. Als oorzaak is misschien aan te 

wijzen de stagnatie van de oorlog na de eerste mislukte aanval van 
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Franco op Madrid, die eind november plaats vond en waarbij Durruti 
sneuvelde. Ook het voortschrijdende verlies van de politieke macht 

van de anarchisten op het eind van 1936 zou reden kunnen zijn voor 

de veranderde taktiek. Door de Russische steun won de kommunisti- 

sche PSUC sterk aan invloed, óók in Catalonië. 
Symptomatisch voor de nieuwe koers is de vervanging van Fabrégas 

als minister voor ekonomische zaken door Diego Abad de Santillan. 

Bij een ministriële krisis in de Generalidad, midden december 1936, 

wijst de CNT Santillan voor deze post aan. De leiding van de Ca¬ 

talaanse ekonomie was nu in handen van een radikale anarchistische 

theoreticus, die tussen 1925 en 1935 een van de meest invloedrijke 

ekonomische denkers van de internationale sindikalistische beweging 

.<?as geweest. 
In een rede die Santillan eind december 1936 voor de militanten van 

de CNT en de FAI hield, trachtte hij de nieuwe taktiek op ekonomisch 

gebied uit te stippelen. Hij gaat daarbij uit van het gegeven van 

voortgezette samenwerking met de Generalidad. Deze is niet helemaal 

zonder gevaar omdat zij, tesamen met de grote toeloop van nieuwe 

leden, zou kunnen doen vergeten dat het eerste doel van het anar¬ 

chisme is : de vernietiging van het partikulier bezit en het kapi¬ 

talisme. En de afgelopen maanden van revolutie overziende, vervolgt 

hij : "Wij hebben iets gedaan, hoewel wij het niet goed gedaan heb¬ 

ben. In plaats van de vroegere eigenaars hebben wij een half dozijn 

eigenaars gekreëerd, die de fabriek, de mijn of de vervoersmiddelen 

waarover zij de kontrole uitoefenen, volledig als hun eigen zaak 

beschouwd. (.) Neen, wij hebben in Catalonië de revolutie niet 

doorgevoerd en wij voeren haar niet door in heel Spanje alleen om 

een nieuwe katagorie bezitters te scheppen, maar om het partikulier 

bezit, als het symptoon van het kapitalisme te socialiseren. Deze 

socialisatie vraagt niet om de vervolging en uitroeiing van de ka¬ 

pitalisten, maar integendeel om hun integratie in de nieuwe produk- 

tiemethoden." (85) Na deze kritiek op de gevolgde politiek van de 

anarchisten, geeft Santillan een alternatief. De twee belangrijk¬ 

ste punten daarvan zijn : 

1 . Iedere industriële of handelsonderneming stelt voor zijn in¬ 

tern bestuur een bedrijfsraad in, die onder geen enkele voor - 

waarde als eigenaar beschouwd mag worden, maar uitsluitend 

verantwoordelijk is voor de gang van zaken in het bedrijf. 

2. De bedrijfsraden van de verschillende industrieëen verenigen 

zich via de beroepssindikaten tot funktionele eenheden : de 

industriële koncentraties ('concentrationes industriales') 

Deze verenigen zich op hun beurt tot de plaatselijke, regionale 

en nationale Industriële Federaties. Géén van deze organen is 

echter bezitter ; zij zijn slechts in funktie als verantwoor¬ 
delijke beheerder. (86) 

De verschillen met het Kollektivisatie Dekreet zijn opvallend. 

Afgezien van de positie van de Bedrijfsraad, die overigens ook in 

het Dekreet niet duidelijk omschreven wordt, wordt de leidende 

funktie van de overheidsorganen volledig vervangen door die van de 
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sindikaten. Niet de Ekonomische Raden de Algemene Raden van Indus¬ 

trie maar de sindikaten zullen de nieuwe ekonomie opbouwen. Dit had 
een belangrijk praktisch voordeel. De nieuwe organen van het Kollek- 

tivisatie-Dekreet moesten eerst nog opgericht worden, terwijl de 

sindikaten onmiddellijk aan hun nieuwe taak konden beginnen en daar¬ 
voor goed toegerust waren. 

Toch betekende het ministerschap vau Santillan geen breuk met het 

Kollektivisatie-Dekreet. In de politiek ten opzichte van de ekono¬ 

mische vraagstukken is weinig verandering te bespeuren. De genera- 

lidad als geheel was echter naar rechts geschoven door de uitslui¬ 

ting van de POUM en de versterking van de UGT-PSUC met twee minis¬ 

terposten.., Santillan heeft niet het werk van Fabregas vernietigd 

of gesaboteerd. De afnemende macht van de anarchistische organisa¬ 

ties verhinderde dat de benoeming van de radikale Santillan grote 
invloed op de ekonomie uitoefende. 

Binnen het kader van het Dekreet waren trouwens wel mogelijkheden 

voor een meer linkse koers. De Algemene Raden van Industrie zouden 

voorlopig een zelfde houding tegenover de 'ontspoorde' Bedrijfsra- 

den kunnen aannemen als de sindikaten in het plan van Santillan. 

Want ook Fabregas zelf had zeer kritisch tegenover de eigengereid¬ 

heid van de Bedrijfsraden. In een interview met Kaminski verklaar¬ 

de hij : "Lang voordat de regering haar van boven af decreteerde, 

had de kollektivisatie zich al over heel Catalonië verbreid. 

Vaak is men zelfs te ver gegaan.(.) Maar natuurlijk kan men in 

de huidige situatie spontaan genomen beslissingen niet ongedaan 

maken." (87) Hieruit spreekt duidelijk een kritiek op de akties van 

de arbeiders en zelfs een gevoel van spijt over de legalisatie 

van de kollektivisatie. Dit wordt verder verduidelijkt door een 

uitlating van Fabregas, enkele maanden later, waarin hij te ver¬ 

staan geseft dat het Kollektivisatie-Dekreet te ver ging. Hij be¬ 

toogt daarin namelijk dat het verkeerd is uitgevoerd en dat "de 

realiteit ons heeft aangetoond boe groot het gebrek aan voorbe¬ 

reiding onder de proletarische massa's was om het nieuwe experiment 

uit te voeren." (88) 

Fabregas zoekt de oplossing van de ekonomische moeilijkheden op 

een andere manier dan de voorstanders van socialisatie. Hij wil 

daarbij de goede uitvoering van het Kollektivisatie-Dekreet voorop 

stellen en garanderen. Onder zijn leiding ontstaan kleine kontakt 

groepen van lokale en regionale CNT-deskundigen, aangevuld met 

enkele funktionarissen van het Ministerie van Ekonomische Zaken. 

Deze gematigde richting vergadert in mei 1937 en probeert een al¬ 

ternatief voor de socialisatie op te stellen. In een officiële ver¬ 

klaring heet het dat de ekonomie op weg is naar de totale ineen¬ 

storting : "Men bemerkt steeds meer een geest van ontbinding in het 

hart van de industriële produktie en van alle ekonomische aktivi- 

teiten, die door een groot aantal oorzaken tot stand gebracht 

wordt." (89) Deze oorzaken zouden zijn : 

1. De verkeerde toepassing van het Kollektivisatie-Dekreet in be¬ 

drijven waar dat niet zinvol was. 
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2. De bezittersmentaliteit van de arbeiders, die de bedrijven als 

hun eigendom zagen. 
3. De laksheid en de onwil om te komen tot de oprichting van de 

Algemene Raden van Industrie, 
4. Door de Bedrijfsraden zijn wel de aktiva, maar niet de passi¬ 

va van de gekollektiviseerde bedrijven overgenomen. 

5. Het ontbreken van een kommerciële en Industriële Kredietbank 

voor Catalonië. 
6. Het gebrek aan zelfdiscipline onder de arbeiders 

7. De dalende produktiviteit onder het grootste deel van de arbei¬ 

ders in de gekollektiviseerde bedrijven. 

De vergadering stelt het volgende plan voor reorganisatie van de e- 

konomie voor : 

1. Juiste toepassing van het Kollektivisatie-Dekreet. 

2. Oprichting van de Algemene Raden van Industrie in alle indus¬ 

trieën. 
3. Voorrang voor de oorlogsindustrie. 
4. Koncentratie van de industrieën en vermindering van het aantal 

arbeiders. 
5. Mobilisatie van de hele bevolking in een Ekonomisch Thuisfront, 

('Frente Econömico'). 

Bij de oorzaken van de ekonomische achteruitgang wordt onder punt 

2 uitdrukkelijk vermeld : 'de bezittersmentaliteit van de arbei¬ 

ders'; een onderwerp van kritiek dat de gematigde en de radikale 

richting dus met elkaar gemeen hadden. Maar de oplossingen gaan 

een heel andere kant uit. 

Tegenover de socialisatie en de sindikalisatie van de radikale 
vleuegel, staat een programma van centralisatie en overheidsinvloed 

van de gematigden. Dezen wensen zelfs de mogelijkheid van ontslag 

voor een aantal arbeiders en min of meer nationalisatie van de 

oorlogsindustrie, nota bene het belangrijkste programmapunt van de 

kommunisten .' 

Het stuk was ondertekend door J.P. Fabregas, Juan Gimenez, Andrés 

Capdevilla, J.Viadiu, J.Carbonell en A.Xena. 

Het is een hachelijke zaak om de twee richtingen van het anarcho- 

sindikalisme precies te willen onderscheiden. Er bleven natuurlijk 

een groot aantal overeenkomsten tussen de gematigden en de radika- 

len bestaan. Vaak lopen de scheidingslijnen sterk dooreen. Ook de 

aanhang onder de arbeiders en de sindikaten is soms moeilijk aan 

te geven. In het algemeen echter kan men zeggen dat een aantal 

grote industriële sindikaten van Barcelona zich voor de sociali¬ 

satie hebben uitgesproken en ook een begin hebben gemaakt met de 

realisatie van deze plannen. Te noemen zijn : de bouwvakarbeiders 

en de houtbewerkers, de arbeiders in de openbare voorzieningen, de 

textielarbeiders en de arbeiders in de chemische industrieën. (91) 

Bovendien werd de radikale vleugel gesteund door de talrijke bui¬ 
tenlandse anarchisten, die in Barcelona verbleven. Onder hen wa- 
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ren Gaston Leval en de uiterst bekwame Italiaan Camillo Berneri, 

die in mei 1937 door de kommunisten vermoord zou worden. De link¬ 

sen werden bovendien gesteund door de sekretaris-generaal van de 

Anarchistische Internationale (A.I.T.), de bekende Franse theore¬ 

ticus Pierre Besnard. (92) Het is ook opvallend dat b.v. de Franse 

en de Nederlandse uitgave van het 'Boletin de Informacion CNT-FAI' 

felle voorstanders waren van de socialisatie. 

De gematigde richting is nog minder duidelijk te onderscheiden dan 

de radikale. Fabregas was onmiskenbaar de leidende figuur in deze 

groep, zoals Santillan het in de andere groep was. Zij kon rekenen 

op de steun van de leidende 'politieke anarchisten', d.w.z. de a- 

narchistische funktionarissen en ambtenaren in de Generalidad en 

de centrale regering. Onder de arbeiders vond zij haar aanhang 

onder de arbeiders van de oorlogsindustrie (die zich in een razend 

tempo uitbreidde) en de papierindustrie. (93) Kwantitatief gezien 

was ze aanzienlijk geringer dan de radikale vleugel. 

In de loop van januari 1937 beginnen de tegenstellingen zich toe 

te spitsen. De radikalen wensen hun ideeën te realiseren via de 

sindikaten, geheel buiten de Ekonomische Raad en het ministerie van 

ekonomische zaken om. Steeds dringender worden hun oproepen. Op 

een bijeenkomst van de lokale federatie van sindikaten van Barce- 

lona spreekt Gaston Leval over de moeilijke situatie in de Cata¬ 

laanse ekonomie. Hij verklaart dat er snel ingegrepen moet worden 

door de arbeiders zelf : "De enige obsessie van de arbeiders dient 

te zijn : socialisatie. Deze is door ons tot nu toe nog niet gere¬ 

aliseerd, maar dient onmiddellijk aangepakt te worden. Wanneer ik 

in zekere zin persorganen lees dat alles al gerealiseerd is, dan 

merk ik dat er mensen zijn, die werkelijk geen enkel duidelijk be¬ 

grip hebben van wat Sociale Revolutie is." (94) 

Enkele dagen later verklaart Pierre Besnard dat de staat geheel 

dient te worden uitgeschakeld bij de opbouw van de nieuwe ekonomie. 

Socialisatie betekent immers :"alle middelen van de produktie, de 

handel en alle vormen van koramunikatie in handen van de sindikaten". 

Daarbij heeft de staat geen funktie meer. Volgens zijn voorstel 

dient de socialisatie van de Catalaanse ekonomie in drie fasen te 

geschieden : 

Eerste fase : het instellen van een kontrole door de sindikaten 

over de hele ekonomie. 

Tweede fase : kollektivisatie van de bedrijven door de arbeiders 
zelf, waarbij de sindikaten toezicht zullen houden 

om 'arbeiderskapitalisme te voorkomen. 

Derde fase : socialisatie van de ekonomie en instelling van een 

ekonomie naar behoeften. (95) 

Uit deze verklaring blijkt duidelijk het door ons al gesignaleerde 

primaire aspekt van de nieuwe beweging, n.1. het overhevelen van 

de ekonomische macht van de overheidsinstellingen naar de sindika¬ 

ten. Nergens wordt dit scherper uit de doeken gedaan dan in een ar¬ 

tikel, dat eind december 1936 in de Franse editie van het 'Boletin 
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de Informacion verscheen. Daarin wordt letterlijk gezegd : 
"De eerste fase van de revolutie, waarin wij leven, bestaat uit de 

vorming van controle-comitë's; deze zijn er de uitdrukkingsvorm en 

tegelijk werkzaam organisme van. Maar het is noodzakelijk een volg¬ 

ende, beslissende stap te zetten: de volledige socialisatie", welke 

term even verder wordt uitgelegd als "de produktie in handen van de 

werkers, door tussenkomst van hun klasseorganisaties."(96) 

Ook in de Nederlandse uitgave van het 'Boletin de Informacion* wordt 

voortdurend gepleit voor een volledige socialisatie van de ekonomie 

"Socialisatie is het doel van onze revolutie. De ekonomie in han¬ 

den van de arbeiders, georganiseerd overeenkomstig de beginselen 

van sociale solidariteit en produktieve samenwerking, eist sociali¬ 

satie, d.w.z. het produceren en het exploiteren van de natuurlijke 

rijkdommen ten bate van allen, die hun werkkracht hiervoor geven." 

(97) De gebeurtenissen na de 19e juli hebben, volgens de schrijver 

overtuigend aangetoond dat het proletariaat volledig in staat is om 

de nieuwe maatschappij te organiseren : "De arbeidersorganisaties 

zijn met de opbouw bezig, zij gaan voort met grote zin voor verant¬ 

woordelijkheid naar de rekonstruktie van de industrie ter voltooi¬ 

ing van de gedeeltelijke kollektivisatie uit de begintijd." (98) 
Intussen waren al verschillende sindikaten overgegaan tot de ver¬ 

werkelijking van de socialisatie in hun industrieën. De bouwvakkers 

waren waarschijnlijk als eerste begonnen met een 'volledige socia¬ 

lisatie’, nog voor de diskussie goed op gang was gekomen. Daar ook 

in de chemische industrie, in de textielindustrie en bij de ver¬ 

schillende openbare diensten werd de socialisatie doorgevoerd. 

In zijn boek over de kollektivisatie in Catalonië geeft Augustin 

Souchy, perssekretaris van de CNT, in 1937 een overzicht van de 

verschillende feiten van de kollektivisatie. Uitgaande van de wer¬ 

kelijkheid in het midden van 1937 beschrijft hij de volgende fasen, 

die uiteindelijk tot het ideaal van het anarcho-kommunisme zouden 
moeten leiden. Hij onderscheidt vier fasen : 

1. De overname van de afzonderlijke bedrijven door de arbeiders 

(kort na 19 juli 1936) en de instelling van arbeidersraden, 
waardoor de bedrijven weer op gang kunnen komen. 

2. Door gebrek aan grohdstoffen in de ene en afzetmoeilijkheden 

in de andere industrie ontstaat een grote ongelijkheid tussen 

de bedrijven en de industrieën onderling. Daarom wordt door de 

sindikaten besloten de bedrijven over te nemen : de sindika¬ 

ten worden bedrijven ; het loon wordt gemeenschappelijk be¬ 

paald en de kosten gemeenschappelijk gedragen. (Sindikalisatie) 

3. Om de ongelijkheid tussen de verschillende takken van indus¬ 

trie en de verschillende ekonomische bezigheden op te heffen, 

worden door de sindikaten koördinerende komitees opgericht, die 

over alle financiële middelen van de ekonomie moeten beschikken 
en deze rechtvaardig dienen te beheren. 

4. Als laatste stap wordt door de sindikaten de totale integratie 

van de gekollektiviseerde of gesocialiseerde ekonomie voorbereid 
de 'generalizacion de las colectivizaciones’, wat een volledige 
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socialisatie van onder af inhoudt. Alle fondsen van alle sin- 

dikaten moeten dan in één kas komen. (Socialisatie). (99) 

Het geheel van dit proces werd door Souchy 'kollektivisatie'genoemd 
hoewel door anderen deze term alleen voor fase 1 gebruikt werd. 
De strijd tussen de radikalen en de gematigden in het voorjaar van 

1937 was dus een strijd om de overgang van de eerste naar de volgen¬ 
de fasen. De 2e, 3e en 4e fase vormden namelijk één geheel. Daarbij 
speelden de sindikaten de hoofdrol. Uiteraard is de zeer verwarde 
en diffuse ekonomische aktiviteit van de sociale revolutie niet bin¬ 
nen een simpel schema te vangen. Zo was b.v. fase 3 in de transport¬ 
bedrijven gelijktijdig met fase 1 ingevoerd : de tramarbeiders 

steunden met hun winsten en overschotten de noodlijdende busonder¬ 
nemingen en de havenarbeiders. (100) Ook andere sindikaten steun¬ 

den de werkloze taxichauffeurs en textielarbeiders met geld uit 
hun industrieën. Soms werden de tweede en de derde fase gelijktij¬ 

dig ingevoerd, zoals bij de bouwvakkers het geval was. De vierde 

fase daarentegen (de 'volledige socialisatie') is als zodanig nooit 

uitgevoerd, ondanks een aantal pogingen daartoe van de meest radi- 
kale en revolutionaire sindikaten . 

Wel zijn er een groot aantal plannen opgesteld, die de struktuur van 

een volledig gesocialiseerde ekonomie uitwerkten. Vooral het offi¬ 

ciële orgaan van de FAI, 'Tierra y Libertad', dat de spreekbuis 

van de radikale anarchisten was, heeft zich in dit opzicht verdien¬ 
stelijk gemaakt. (101) Over het algemeen waren deze plannen iden¬ 

tiek aan de theorieën zoals die voor de burgeroorlog door Santillan 

e.a. ontworpen waren. Wij bespraken deze plannen reeds in hoofdstuk 

I, paragraaf 3. De macht van de anarchistische organisaties was ech¬ 

ter in deze tijd reeds zo ver afgenomen dat realisatie in feite on¬ 

mogelijk was geworden. De kontra-revolutionaire krachten van de 

PSUC en de Esquerra waren zo sterk dat zij in mei 1937 de CNT en de 

FAI zelfs geheel van politieke invloed konden beroven. Als er een 

kans op volledige verwezelijking van de anarchistische denkbeelden 

over de ekonomie is geweest, dan heeft deze in de eerste maanden 

van de burgeroorlog bestaan, maar toen lieten de CNT en de FAI het 

zelf afweten. 
Dat de anarchisten, ondanks hun zwakke positie, toch overgingen tot 

een geheel nieuwe benadering van de ekonomische problemen, werd ze¬ 

ker ook veroorzaakt door de aanvallen van hun tegenstanders in het 

anti-fascistische kamp. Door kommunisten, rechtse socialisten en 

burgerlijke republikeinen gelijkelijk werd de kollektivisatie af¬ 

gewezen en nationalisatie geëist. De kollektivisatie vertoonde in¬ 

derdaad een groot aantal ernstige gebreken. Dit werd door de anar¬ 

chisten beslist niet ontkend. Integendeel, zij leverden zelf felle 

kritiek op de houding van vele bedrijfsraden. Het streven naar so¬ 

cialisatie was dus mede een defensieve taktiek tegenover de roep om 

nationalisatie van de ekonomie. 
Het centralistische aspekt van de socialisatie werd door de anar- 

chsiten vooral om deze reden sterk benadrukt. Het sloot bovendien 

nauw aan bij een bestaande trek in de ekonomsische revolutie na 

juli 1936. Typerend voor de mentaliteit waarmee de sindikaten het 
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vraagstuk van de socialisatie bezagen, is de titel van een bro¬ 

chure, die het sindikaat van metaalarbeiders in deze tijd publi¬ 
ceerde. Deze luidde : "Colectivizacion ? Nacionalizacion ? No : 

Socialización l " Hierdoor werd de socialisatie scherp tegenover 
de nationalisatie gesteld en kreeg zij een strijdbaar karakter. 
In deze brochure (maart J937) wordt uitdrukkelijk gewezen op de 

noodzaak om de ekonomie te koördineren en te beheersen. Het Kol- 
lektivisatie-Dekreet zou daarin mislukt zijn. De socialisatie 
daarentegen bood de mogelijkheid om de produktie ën de distri¬ 
butie soepeler en rechtvaardiger te laten verlopen. (102) 

Al deze aspekten werkten door in de officiële taktiek van de CNT. 

Op een regionaal kongres van de CNT in februari 1937 wordt de 
socialisatie als programmapunt aanvaard. Onder de aanbevelingen 

voor de realisatie van het nieuwe programma worden genoemd : 
- afschaffing van de beperkingen van het Kollektivisatie-Dekreet, 

(d.w.z. van nu af aan géén bescherming meer voor de kleine be¬ 

drijven) 
- eenheid tussen CNT en UGT. 

- oprichting van een Kredietbank voor de industrieën onder lei¬ 
ding en toezicht van de sindikaten. 

- geleidelijke afschaffing van het geld door instelling van sin- 
dikale of kommunale magazijnen en depots. (103) 

Deze punten behelsden het meest radikale programma dat de CNT 
ooit in de burgeroorlog heeft opgesteld. Vooral de twee eerste 

punten waren van belang en hingen samen. Immers, de socialisatie 

van de hele ekonomie impliceerde het verdwijnen van de hele mid¬ 

denstand. Hiervoor moesten echter een groot aantal barrières op¬ 

geruimd worden en was eenheid van alle arbeiders noodzakelijk. 

De Catalaanse UGT-leiding was echter sterk onder de invloed van 

de kommunisten gekomen en voelde er niets voor om de middenstand 
tegen zich in het harnas te jagen. Zij werkte de socialisatie- 

plannen van de CNT heftig tegen en maakte aldus een revolutio¬ 

nair eenheidsfront onmogelijk. Hierbij had zij echter niet de 
steun, naar het schijnt van de meerderheid van de UGT-leden. 
De CNT spekuleerde daar op en trachtte de UGT aanhang achter haar 

programma te krijgen. M.Cardona Rosell, een van de leden van het 

Nationaal komitee van de CNT, schreef daarover na de oorlog : 

"De meningsverschillen tussen de CNT en de UGT op ekonomisch ge¬ 

bied waren permanent te wijten aan het feit dat - terwijl de CNT 

een steeds effektiever wordende socialisatie bepleitte - dit nauwe¬ 

lijks medewerking kreeg van de nationale, regionale en lokale 

leiders van de UGT, die weinig aandacht schonken aan dit vitale 
probleem. Met als gevolg dat de gewone leden van de UGT op vele 
plaatsen de richtlijnen van de CNT opvolgden." 

De hoop dat op deze manier van onderen af een eenheid tussen de 

CNT en de UGT tot stand zou komen, werd echter geen werkelijkheid 
De rechtse UGT-leiding bleef in het zadel en richtte haar politiek 

steeds meer naar de PSUC en de kommunisten. Hierdoor werd een ge- 
• ^ordineerde arbeidersleiding in Catalonië onmogelijk gemaakt, 
l< jn ie socialisatie niet volledig doorgevoerd worden en bleef de 
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ekonomische chaos bestaan. 

Op het definitieve punt leed de ekonomische revolutie schipbreuk. 

AANTEKENINGEN 

1. vgl. hiervoor hoofdstuk I, par. 3 en 5. 

2. Een groot aantal leiders van CNT en FAI was inderdaad volledig 

opgenomen in het bestuursapparaat van de eerste dagen : Duru- 
ti, Sanz, Santillan, Garcia Oliver enz. enz I 

3. PEIRATS I blz. 165-166. 
4. B.I. van 27 juli 1936 blz. 1. 

5. 5.0. van 22 juli, blz. 1 en van 23 juli blz. 4. 

6. Kommunikee van Comité Regional CNT 20 juli in : S.0. van 21 

juli 1936, blz. 1 

7. vgl. BORKENAU blz. 90. 

8. SOUCHY I blz. 9-12. 

9. PEITRAS I blz. 169. vgl. DE SYNDICALIST van 27 maart 1937. 

10.Souchy I blz. 53-55, LEVAL II blz. 33, LEVAL V blz. 111,112, 

PEIRATS I blz. 168-170 en S.0. van 19 aug. 1936. 

11.artikel en interviews in S.0. van 20 jan. 1937 blz. 4. 

12.idem. 

13.zie hoofdstuk IV, par.6. 

14.5.0. van 22 juli 1936 blz. 2. 

15.PEIRATS I blz. 168-169 en 5.0. van 28 juli 1936 blz. 3. 

J6.gegevens S.0.t B.I. en T.yL. van juli en augustus 1936 ; Mintz 

geeft een (onvolledige) lijst : a.w. blz. 47. 

17. JELLINEK blz. 465,466; vgl. LEVAL V blz. 82 e.v. 

18. BORKENAU blz. 90. 

19. zie 5.0. van 12 jan. 1937 blz. 2. 

20. B.I.van 30 juli 1936 blz. 3. 

21.In TIEMPOS NUEVOS van dec. 1936 blz. 403. De samenstelling 

van de E.R. was als volgt : 5 CNT-FAI, 1 UGT, 1 PSUC en 3Ge- 

neralidad, zie A. Schapiro in DE SYNDICALIST van 22 aug.'36. 

22.In TIEMPOS NUEVOS van dec. 1936 blz. 404. 

23.5.0. van 20 aug.1936 blz.6 ; PEIRATS I blz. 218, 219. 

24.5.1. van 15 aug. 1936, .blz. 4. 

25. zie hiervóór hoofdstuk I par. 3 en hierna hoofdstuk III par. 5. 

26. B.I. van 27 aug. 1936 blz. 1. 

27.5.0. van 7 aug. 1936 blz. 3. 

28. B.I. van 24 aug. 1937 blz. 2. 

29. geciteerd bij B0LL0TEN blz. 180. 

30 FRENTE R0J0 van 30 maart 1937, geciteerd bij B0LL0TEN blz. 180 

31. B.I. EN. van 25 sept. 1936 blz. 1-3. 

32. BORKENAU blz.89- 

33. DISP0SITI0NS blz. 10. 

34. zie hierna hoofdstuk IV par.4. 

35. LANGDON-DAVIES blz. 175,176. Deze hulp bestond grotendeels in 

het erkennen van de kollektivisaties en de benoeming van de 

’interventores’, zie LA BATALLA van 25 sept.1936 blz.3. 
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36. FRAGUE SOCIAL van 23 aug. 1936 blz. 7. 
37. over het toetreden van de CNT tot de Generalidad zie : RAP¬ 

PORT GENERAL deel 2 blz. 8-10. PEIRATS I blz. 216-218. 

38. zie voor Fabregas vooral JELLINEK blz. 498 e.v. en KAMINSKI 

blz.218-219. 
39. B.I. FR. van 8 aug. 1936 blz. 3. 
40. PEIRATS I blz. 215, 216 en 290. 

41. LICHTVELD blz.146. 

42. SANTILLAN IV blz. 66 

43. S.O. van 15 aug. 1936 blz. 12. 
44. B.I. van 11 aug. 1936 blz. 7. De UGT werd in Catalonië be¬ 

heerst door de kommunistische PSUC en was er behoudender dan 

in het overige Spanje. S.O. van 15 aug. 1936 blz. 12 ;TH0MAS 

blz.253 
45. S.O. van 23 okt. 1936 blz. 16. 

46. DISPOSITIONS blz. 13. 
47. in een interview met Brademas, a.w. blz.331. 

43. Officiële tekst in Catalaans en Spaans gepubliceerd in DECRET 

I, DECRET II, COLLECTIVIZACIONS; vgl. SOUCHY I blz. 26-34, 

PEIRATS I 379-384. 

49. zie hiervoor hoofdstuk I blz. 18. 

50. DECRET I blz. 92, 93. 

51* idem blz. 94-99. 

52. idem blz. 105. 

53. alleen Catalaanse tekst in DECRET I blz. 47 annex 1. 

54. JELLINEK blz. 607, 608. 

55. zie hiervoor blz. 52. 

56. woordvoerders waren Leval, Santillan en Richards. vgl. LEVAL V 

blz. 82, 83, 87, 88 en RICHARDS blz. 85. 

57. zie hierna hoofdstuk IV passim bij de bespreking van de ver¬ 

schillende industrieën. 

58. zie hiervoor blz. 61. 

59. in B.I. van 30 december 1936 blz. 7. 

60. Richards was tijdens de burgeroorlog redakteur van de perio¬ 

diek 'SPAIN'. Na de tweede wereldoorlog bundelde hij zijn kri¬ 

tieken in 'lessons of the Spanish Revolution', dat in 1953 ver¬ 
scheen. 

61. RICHARDS blz. 85. 

62. idem blz. 86, 87. 

63. hiervóór blz. 48, 49. 

64. SOUCHY I blz.35. 

65. KAMINSKI blz. 222. 

66. in LA CAMPANA 1948 Buenes Aires, geciteerd bij BRADEMAS blz.332. 

67. TIEMPOS NUEVOS van juli-augustus 1937 (ongepagineerd). 

68. S.O. van 28 okt.1936 blz. 13. vgl. ESPAGNE ANTIFASCISTE van 
31 okt. 1936 blz. 1, 2. 

69. zie ook hoofdstuk IV passim bij de bespreking van de verschil¬ 
lende industrieën. 

70. gegevens : B.I. van 24 jan. 1938 blz. 2 en T.y L. van 15 jan.'38 
blz. 4 
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71. ESTATUTOS blz. 5-8. 
72. idem. blz. 8-10. 

73. idem. blz. 11-14. 

74. ESTATUTOS blz. 15-31 en B.I. van 24 jan.1938 blz.2. 

75. ESTATUTOS blz. 17, 18. 

76. idem blz. 23. vgl. hiervoor hoofdstuk I par. 3. 

77. zie hiervoor blz. 60-61. 

78. PEIRATS I blz. 360-362. 

79. B.I. van 25 december 1936 blz. 5, 6. 

80. LUZ ï FIJEBZA van december 1936 blz. 2. 

81. LEVAL IV blz. 36, 37. 

82. T.y L van 19 dec. 1936 blz. 3 ad punt 4. 

83. T.y L van 12 dec. 1936 blz. 1 punt 5. 

84. T.y L van 19 dec. 1936 blz. 3 punt 5 en 6. 

85. rede van Santillan in B.I. van 29 dec. 1936 blz. 5-11. 

86. idem. 

86b.Volgens Santillan zelf werd hij door de FAI voor deze posi¬ 

tie gevraagd en aangewezen "ter rektifikatie van de wetge¬ 

vende arbeid op het gebied van de ekonomie van een voor¬ 

ganger, die volledig onze wensen verwaarloosde." SANTILLAN V 

blz. 150. 

87. KAMINSKI blz.222. 

88. in T.y L van 17 april 1937 blz. 2. 

89. B.I. van 26 mei 1937 blz. 2. 

90. idem blz. 2-5. 

91. zie LUZ Y FUERZA van dec. 1936 blz. 2 ; B.I. van dec. 1936 en 

jan. 1937 passim en hierna hoofdstuk IV. 

92. B.I. van 6 jan. 1937 blz. 7; van 8 jan.'37 blz.5-7 en Berneri II. 

93. T.y L.van 13 november 1937 blz. 6. 

94. B.I. van 6 jan. 1937 blz. 7. 

95. rede van Pierre Besnard in B.I.van 8 jan.1937 blz. 5-7. 

96. B.I. FR. van 25 december 1936 blz. 5. 

97. B.I. NE. van 12 febr. 1937 blz. 2. 

98. idem van 19 febr. 1937 blz. 2-4. 

99. SOUCHY I blz. 13-16. 

100. LEVAL II blz. 34 en D.H.E. van maart 1938. 

101. zie art 'Posicién de la FAI.’ in T.Y L. 26 dec. 1936, T.y L. 
van 2 jan.1937 blz. 4,5;art. 'Se impona la socializacion.' en 

'Hacia nueves realizaciones.' in T.y L 30 jan,1937; T.y L 27 

maart 1937 blz. 4, 5; vgl. B0LL0TEN blz. 177 noot 8 en 9. 0- 

verzicht in art. van G. Leval in T.y L. van 26 dec. 1936 blz.4-5 

102. C0LLECTIVIZACI0N ? blz.4, 5, 8-16. 

103. T.y L. van 6 febr.1937 blz. 4, 5. 

104. Cardona Rosel1 aan BOLLOTEN blz. 178 noot 12.vgl. LEVAL V 

blz. 84. Volgens LA BATALLA van 23 april 1937 blz.4 was de UGT 

voor 19 juli in Catalonië alleen 'op papier aanwezig' en was 

de leiding na die datum "in handen van reformistische elemen¬ 

ten, avonturiers en stakingbrekers." 
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Hoofdstuk IV 

Sindikaten en Industrieën 

Niet alleen bij de diskussie rond de socialisatie, maar bij de he¬ 

le Ekonomische Revolutie staat de vraag naar de rol van de arbeid- 
derssindikaten centraal. Zij bestonden voor de 19e juli, speelden 

een hoofdrol bij de overwinning op de fascistische legeropstand en 

maakten een begin met de ekonomische revolutie in de industrieën. 

De sindikaten zijn als het ware de rode draad die door het labyrint 

van de Spaanse Revolutie voert. 
Bij de behandeling van de kollektivisatie van de Catalaanse indu- 

trieën dienen de sindikaten ten nauwste betrokken te worden. Hun 
houding is vaak beslissend geweest voor de doorvoering van de kol¬ 

lektivisatie en de verbreiding van de revolutionaire ideeën. 

Sterker nog: de ekonomische revolutie in Catalonië zou zonder hen 

onmogelijk geweest zijn. In feite waren de sindikaten de revolutie. 

Het officiële orgaan van FAI schreef in maart 1937: 

"Iedere revolutie schept zijn eigen karakteristieke organen. Onze 

revolutie, die een arbeidersrevolutie is, rust op een granieten 

basis die door geen enkele politieke manoeuvre aangetast kan word- 

den: DE SINDIKATEN."(1) Hieronder moeten niet alleen de CNT-sindi- 

katen begrepen worden, maar ook de UGT-sindikaten en de onafhanke¬ 

lijke Catalaanse vakbonden, die in enkele industrieën een belang¬ 

rijke rol hebben gespeeld. 

Het hiervolgende overzicht van de kollektivisatie in de verschil¬ 

lende industrieën, en de rol die de sindikaten daarbij speelden, 

pretendeert geen volledigheid. Het algemene beeld wordt vertekend 

doordat er nu eenmaal over de gekollektiviseerde en gesocialiseer- 
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Je industrieën meer gegevens voorhanden zijn dan over de industrie¬ 

takken, waarin de ekenomische revolutie slechts aarzelend en half¬ 

slachtig is doorgevoerd. Niettemin zijn alle belangrijke Catalaanse 
Industrieën in dit hoofdstuk opgenomen. 

In principe wordt telkens een overzicht gegeven van de industrie 

in heel Catalonië. Door allerlei oorzaken valt de nadruk soms erg 

zwaar op het industriegebied van Barcelona en direkte omgeving. In 
dit hoofdstuk wordt alleen de industrie van regionaal belang be¬ 

sproken. De plaatselijke ekonomie en de landbouw (het 'platteland') 

zullen in het volgende hoofdstuk aan de orde komen. Geheel in de 
geest van de anarchistische theorieën zou het onderscheid tussen 

deze twee hoofdstukken ook dat tussen sindikaat en kommune kunnen 
zijn. 

1. DE VOEDSELVOORZIENING 

De voedselvoorziening van een stad van 1.250.000 inwoners is onder 

normale omstandigheden al een bijzonder ingewikkelde en kwetsbare 

zaak. Men kan zich voorstellen hoe de situatie in Barcelona geweest 

is tijdens en onmiddellijk na de revolutiedagen van juli 1936. De 

stad verkeerde in een onbeschrijflijke chaos; de meeste wijken wa¬ 

ren afgesloten door barrikades en het enige verkeer was het trans¬ 

port van gewapende arbeiders. Alle winkels waren gesloten en de 

aanvoer van levensmiddelen van buiten de stad was geheel tot stil¬ 

stand gekomen. 

Reeds op maandag 20 juli richtte de CNT een oproep aan de arbeiders 

om alle werkzaamheden in verband met de voedselvoorziening te her¬ 

vatten. Zij stelde zichzelf verantwoordelijk voor de voeding van 

de bevolking en droeg aan de inderhaast gevormde revolutionaire 

wijkraden op om de organisatie ter hand te nemen (2). Deze wijk¬ 

raden waren ingesteld door de arbeiders om de verdediging van hun 

wijken te kunnen leiden. Zij werden gevormd door militanten van de 

CNT en de FAI, aangevuld met leden van andere anti-fascistische 

organisaties. De wijkraden openen overal volkskeukens, waar gratis 

voedsel verschaft wordt aan leden van sindikaten of revolutionaire 

groeperingen en hun gezinnen. Daartoe werden de voedselvoorraden 

die zich nog in de stad bevonden verdeeld, terwijl de verbindingen 

met het platteland hersteld werden. 

Door het CNT-sindikaat van de arbeiders in de voedselvoorziening 

was een Komitee voor Voedselvoorziening ('Comité de Abastos') op¬ 

gericht, dat met het Comité de Milicias Antifascistas samenwerkte 

(3). Men voerde een systeem in waarbij aan ieder die dat nodig had 

bonnen voor voedsel en levensmiddelen uitgereikt werden. De sindi¬ 

katen stonden hiervoor garant. Diego Abad de Santillan, die het 

plan voor deze gratis voedselvoorziening opgesteld had, verklaarde 

later deze beslissing ten zeerste te betreuren, omdat op die manier 

alle voorraden van de stad binnen enkele dagen uitgeput raakten. 

De opheffing van deze gratis volkskeukens is voor de CNT een uit- 
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moeilijke en impopulaire beslissing geweest (4). Een aantal volks 

keukens bleef echter bestaan om bepaalde redenen. Dit was vooral 

het geval in de arme volksbuurten, waar de wijkraden veel van hun 

oorspronkelijke verantwoordelijkheid bleven behouden. John Langdon- 

Davies bezocht begin augustus het beroemde luxe Hotel Ritz, dat 
door het personeel was overgenomen en omgezet in het 'Gastronomisch 

Hotel no.1. CNT-UGT'. Lange rijen mensen uit het vijfde distrikt 

kwamen er op etenstijd heen. Ieder diender een sindikaatskaart te 

hebben, maar de ouden van dagen en hongerigen werden zonder meer 
toegelaten. Weldoorvoede personen echter werden teruggestuurd. De 

schrijver herinnert zich het sjieke hotel van vroeger: 
"Ik zag die tijd weer voor me; een paar geconstipeerde, overvoede 

en overrijke mensen, doof vele obers bediend. Nu duizenden halfver- 

hongerde lieden, bediend door precies dezelfde obers, met dezelfde 

koks in de keuken." In de weelderige zalen van het hotel aten nu 

de armen en verschoppelingen van het dure servies. En in al die 

weken - konstateert Langdon-Davies - was er nog niet één theelepel¬ 

tje verdwenen (5). 

Door de chaotische toestand van de eerste dagen na de 19e juli viel 

Barcelona in feite uiteen in een aantal zelfstandige wijken. Elke 

wijk probeerde de voedselproblemen op haar eigen wijze op te los¬ 

sen. De arbeiderswijk La Torrasa, aan de zuidkant van de stad, leg¬ 

de kontakten met het platteland. Onmiddellijk na de revolutie wer - 

den voedseldepots en volkskeukens ingericht, waar vooral de jonge 

vrouwen en meisjes werkzaam waren. Het gebruik van alkohol werd ver¬ 

boden en tegengegaan. Het voedsel voor de bevolking van La Torrasa 

werd verkregen door rekwisitie van alle voorraden en door 'de boer 

op te gaan'. Daar werden de produkten, die eigenlijk voor de export 

bestemd waren, opgekocht in grote hoeveelheden. Vooral met het na¬ 

burige dorp Vallirana worden goede kontakten gelegd en een onder¬ 

linge vrije uitwisseling van goederen tot stand gebracht. Industri¬ 

ële produkten tegen landbouwprodukten. Deze goede verstandhouding 

werd mede veroorzaakt door het feit dat de arbeiders van La Torrasa 

veel van de kleine dorpen in de Llobregat-vallei bevrijdden, d.w.z. 

zuiverden van klerikale, feodale en fascistische elementen. En, 

als het nodig was, ook van groepjes onverantwoordelijke elementen, 

die vanuit Barcelona op rooftocht waren uitgegaan (6). Het is 

echter niet waarschijnlijk dat deze idillische toestand van ruil¬ 
handel erg lang heeft geduurd. Toen in Barcelona de geldcirkulatie 

weer op gang kwam, konden deze experimenten niet langer blijven 

bestaan. 

Door het Komitee voor Voedselvoorziening werd onmiddellijk na het 

herstel van de normale omstandigheden een prijzenstop afgekondigd 

en werden strenge maatregelen genomen tegen winkeliers die hun 

prijzen zouden verhogen. In samenwerking met het Comité de Milicias 

Antifascistas wordt getracht om de prijzen gelijk te schakelen en 

tot een eenheidsprijs voor heel Catalonië te komen. Het sindikaat 
speelde hierbij een belangrijke rol: 
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"Het sindikaat van de arbeiders in de levensmiddelenindustrieën van 

de CNT is praktisch het middelpunt van de voedselvoorziening in de 

stad."(7) 
Aan het hoofd van het Komitee voor Voedselvoorziening stond de an¬ 

archist Juan Domenéch,die bij het aanvaarden van de regeringsver¬ 

antwoordelijkheid door de CNT minister van voedselvoorziening van 

Catalonië werd (8). 

Het sindikaat van de arbeiders in de voedselvoorziening kreeg ge¬ 

leidelijk aan de volledige leiding van de voedselvoorziening in 

handen en regelde de bevoorrading van de stad vanaf het platte¬ 

land. De eigen produkten van Catalonië bleven of in prijs gelijk 

5f werden zelfs goedkoper door de uitschakeling van de tussenhan¬ 

del. Importprodukten stegen daarentegen aanzienlijk in prijs. De 

organisatie van de voedselvoorziening was als volgt: de voedings- 

produkten werdendoor het sindikaat centraal opgekocht van de 

boeren en van de landbouwkollektieven in Catalonieen Aragón, en 

vervolgens gedistribueerd aan de detailhandel. Het sindikaat stel¬ 

de de maximumprijzen en de minimumprijzen voor de detailhandel 

vast, die dienden voor de verkoop aan het publiek. Deze prijzen 

waren in verhouding met haar eigen inkoopprijzen. Op 22 november 

1936 werden bv. de volgende prijzen vastgesteld: 
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De normale detailhandel bleef dus voortbestaan, zij het onder kon- 

trole van het sindikaat. Uitzonderingen werden alleen gemaakt wan¬ 

neer er door een bepaalde industrietak besloten werd tot sociali¬ 

satie. Uiteindelijk doel van het sindikaat was en bleef echter: 

"de gele markt aan zich trekken, de tussenhandel uitschakelen en 

zich in rechtstreekse verbinding stellen zowel met de sindikaten 

der leveranciers als met de kleinhandel."(10) 

De moeilijkheden bij de socialisatie van de levensmiddelenvoorzien¬ 

ing waren zeer groot, omdat de detailhandelaren meestal onmogelijk 

tot centralisatie van de verkooppunten konden overgaan. De super¬ 
markten waren nog niet ontdekt. 

Niettemin werd door de bakkers in Barcelona een poging gedaan om 

de 745 broodbakkerijen te kollektiviseren en te centraliseren. 

Hiertoe kwamen de arbeiders en ondernemers van 150 bakkerijen bij¬ 

een en werd besloten om de bedrijven samen te voegen en te modern¬ 

iseren. Van een algehele socialisatie is echter geen sprake ge¬ 

weest, al waren er op het einde van de burgeroorlog verschillende 

moderne grote broodfabrieken in Barcelona in werking (11). 

Een van de weinige takken van de voedselindustrie, die wel met 

sukses werd gesocialiseerd, was de melkindustrie. De toestand van 

deze industrie vóór juli '36 was uitermate bedroevend, zowel op 

financieel als op hygiënisch gebied. De tussenhandel beheerste de 

hele industrie en was maanden achter bij de betaling aan de boe - 

ren. Eind 1936 besloten de arbeiders van de gekollektiviseerde melk¬ 

fabrieken om zelf een einde aan deze situatie te maken. Zij namen 

alle fabrieken eh de hele tussenhandel over en beloofden de boe - 

ren ieder weekend de betaling van de geleverde melk. De schuld 

van de tussenhandelaren en de ex-eigenaren zou door de arbeiders 

betaald worden. Zij droegen ook zorg voor verbetering van de hygi<S 

ene en modernisering van de bedrijven en het vervoer met tankwa¬ 

gens van de boeren naar de fabriek. De kosten van dit socialisatie- 

programma zouden door de gezamenlijke melkfabrieken gedragen wor - 

den. Hun aantal zou door centralisatie overigens teruggebracht wor¬ 

den van 60 tot 9. Op zeven punten in Catalonië worden koelinstal 

laties gebouwd waar de boeren zelf hun melk naar toe kunnen bren¬ 

gen. Het transport naar Barcelona wordt uitgevoerd met 16 gekoelde 

tankwagens. Per dag wordt op deze wijze 55.000 liter melk via de 

gesocialiseerde industrie gedistribueerd, en nog eens 10.000 liter 

door partikuliere ondernemers. De totale distributie van melk was 

voor de 19e juli echter 110.000 liter per dag geweest, bijna twee 

maal zo veel. Deze scherpe teruggang werd vooral veroorzaakt door 

de grote hoeveelheden melk die onmiddellijk voor het front gekon- 

denseerd werden. De melkfabriek te Puigcerda produceerde alleen 

al meer dan 10.000 liter gekondenseerde melk per dag voor het 

front (12). 

Na de uitvaardiging van het Kollektivisatie-Dekreet is ook door de 

horeca-bedrijven een vorm van kollektivisatie en samenwerking be¬ 

proefd (13). Onder inspiratie van het Dekreet werden 114.onderne- 
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mingen gekollektiviseerd en in een bedrijfsgroep ('agrupación') 

bijeengebracht. Onder deze bedrijfsgroep bevonden zich hotels, 

pensions, kafees en restaurants. Er werkten ruim 4000 personeels¬ 

leden, waarvan tweederde lid was van de UGT. Deze heeft in de be- 
drijfsraad dan ook tien afgevaardigden en de CNT slechts vijf. Het 

geheel is duidelijk onder inspiratie van de bepalingen over be¬ 

drijfsgroepen in het Kollektivisatie-Dekreet tot stand gekomen (14). 

Volgens bepaalde opgaven zou ook de sektor dranken van deze indus¬ 
trie gesocialiseerd zijn (15). Hierover zijn echter geen gegevens 

voorhanden. Wel zijn alle bedrijven in die sektor vroegtijdig ge¬ 

kollektiviseerd. Een typische moeilijkheid waarmee ongetwijfeld 

meer gekollektiviseerde bedrijven in Catalonië te maken hebben ge¬ 

had, deed zich voor bij de bierfabriek 'Cerveza Damm'. Door het 

personeel was een eenheidsloon ingevoerd van 115 peseta's per week. 

Hen was tot deze som gekomen door het wekelijkse totaalbedrag aan 

lonen van voor 19 juli door het aantal personeelsleden te delen. 

(16) Aan het einde van 1936 blijkt het bedrijf een 'flinke' winst 

gemaakt te hebben. Onder de vroegere leiding was het gewoonte de 

arbeiders op 1 januari een premie uit te keren. Hierover ontstond 

een konflikt, dat zich volgens een lid van de Bedrijfsraad beden - 

kelijk ontwikkelde:"Er gingen stemmen op om ook thans uit de winst- 
een uitkering af te zonderen. Daartegen hebben wij ons echter ver¬ 

zet. Het bedrijf betaalt lonen, die in vergelijking met vele ande¬ 

re bedrijven zelfs vrij hoog zijn. Het betaalt de sociale maatre¬ 

gelen en de leden van de milities. Maar elk idee van winstverde- 

ling moet worden uitgeschakeld. De arbeiders van de fabriek moeten 

niet de kapitalistische eigenaars van de fabriek worden, die zich 

bevoordelen ten koste van de konsumenten. Tegen deze opvatting is 

geopponeerd. Mensen zijn mensen. De Bedrijfsraad is toen afgetreden. 

Een tweede personeelsvergadering werd gehouden en daar werden wij 

in het gelijk gesteld. Bij de toen gehouden verkiezingen voor de 

Bedrijfsraad werden dezelfde negen leden benoemd."(17) 

Uitdrukkelijk wordt vermeld dat de Bedrijfsraad van deze fabriek 

met 610 personeelsleden haar werkzaamheden buiten de normale werk¬ 

tijden om verricht. Alle leden van de Bedrijfsraad werken overdag 

in hun normale funktie en ontvangen hetzelfde loon als de andere 

arbeiders: 115 peseta's. 

De meeste grote warenhuizen van Barcelona waren reeds in juli en 

augustus door de arbeiders overgenomen, zoals 'El Siglo' met 314 

man personeel en 'El Aguila' met 700 man. Ook vele andere onderne¬ 

mingen in de levensmiddelensektor waren zeer snel gekollektivi¬ 

seerd en werkten onder leiding van een bedrijfsraad verder. Daar¬ 

onder bevonden zich fabrieken die voor 19 juli al gesloten waren, 

maar door de arbeiders weer in bedrijf werden gesteld (18). 

Hoewel door het Komitee voor Voedselvoorziening en een gemengde 

kommissie van de CNT en de UGT al tamelijk snel na de revolutie 

plannen werden opgesteld om tot een volledige socialisatie van de 
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voedingsmiddelenindustrie te komen, is de ontwikkeling in deze in¬ 

dustrie vanaf januari 1937 geheel tot stilstand gekomen. Oorzaak 

hiervan was het feit dat op 16 december 1936 de sekretaris-generaal j 

van de PSUC, de rechtse socialist Juan Comorera, tot minister van 

voedselvoorziening benoemd werd als opvolger van Domenéch. Comore¬ 

ra zette onmiddellijk het Komitee voor Voedselvoorziening buiten 

spel en kondigde het herstel van de partikuliere handel in de hele 

voedingssektor aan (19). De PSUC had van begin af aan de CNT en 

het Komitee voor Voedselvoorziening tegengewerkt en spekuleerde 

nu op de steun van de middenstand en de boeren. De laatsen zouden 

hun produkten ongetwijfeld aan de tussenhandel voor een hogere 

prijs kwijt kunnen dan aan de sindikaten, die niet boven de vast¬ 

gestelde maximumprijzen uitgingen. Op deze wijze hoopte Comorera 

de Catalaanse burgerij achter zijn politieke partij te krijgen, 

die in samenwerking met de kommunisten een offensief tegen de re¬ 

volutionaire CNT had ingezet (20). 

De gevolgen van deze politiek bleven niet uit. De prijzen voor 

brood en andere levensmiddelen begonnen snel te stijgen en de ar¬ 

beiders moesten maar zien dat zij met hun niet of nauwelijks ver¬ 

hoogde lonen aan voedsel konden komen. Het zegt wel iets voor de 

verandering in de krachtsverhoudingen in Catalonië dat de CNT di- 

rekt kon worden aangevallen op de grondbeginselen van haar poli¬ 

tiek. 

De prijzen waren weldra verdubbeld en bleven stijgen. In januari 

'37 schrijft Lou Lichtveld:"Elke week wordt de schaarste aan le¬ 

vensmiddelen groter, en nadat vlees en eieren reeds kostbaarheden 

geworden zijn, maken we nu mee dat brood iets is, dat men niet 

elke dag meer eten kan.*(21) 

In de straten van Barcelona vormden zich rijen voor de winkels. 

Zoals altijd werd het volk het zwaarst getroffen. Op de zwarte 

markt (in juli 1936 notabene door de CNT radikaal onderdrukt!) was 

voor goed geld alles te krijgen. Volgens Borkenau waren er in ja¬ 

nuari al enkele brood-oproeren voorgevallen, waarbij de politie in 

nieuwe martiale uniformen menigten vrouwen met slagen van geweer¬ 

kolven uiteengedreven had (22). 

Vergeleken met januari en juli 1936 zagen de prijzen er in febru¬ 

ari 1937 als volgt uit: 

PRODUKT JAN.'36 JULI '36 FEBR.'37 

rijst 1,20 1,20 1,40 

kalfsvlees 6,00 5,40 12,00 

lamsvlees 6,00 18,00 

melk 0,70 0,70 0,90 

vis 5,06 3,22 15,00 

bonen 1,50 1,50 2,60 
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PRODUKT JAN.'36 JULI '36 FEBR.'37 

o 1 ijfo 1 ie 2,00 2,00 2,55 

aardappe ten 0,45 0,40 0,50 

eieren (p.stuk) 0,20 0,50 

■jijn 0,60 0,60 0,60 

zeep 1,10 1,10 1,85 

groente 0,70 2,00 

PRIJSINDEX 179, 1 171,8 244,4 ( 

(23) 

Hoewel in de zomer van 1937 de situatie iets gunstiger werd, ble¬ 

ven de voedselschaarste en de hoge prijzen bestaan. Ook hierdoor 

werd een verdere kollektivisatie of socialisatie van deze industrie 

belemmerd. 

2, DE TEXTIELINDUSTRIE 

De textielindustrie was de belangrijkste industrie van Catalonië. 

Zij was voornamelijk gekoncentreerd in Barcelona en naaste omge¬ 

ving: de plaatsen Sabadell, Tarrasa an Badalona. In heel Spanje 

werkten 340.000 arbeidskrachten in deze industrie, waarvan in Cata¬ 

lonië ongeveer een kwart miljoen. Ruim 230.000 van hen waren geor¬ 

ganiseerd: 170.000 bij de CNT en 60.000 bij de UGT (24). 

Onder de textielarbeiders bevonden zich vanouds veel militanten van 

de CNT en de FAI. Durruti bv. werkte, als hij niet in de gevangenis 

zat, in een textielfabriek in Barcelona. Het is dan ook niet ver¬ 

wonderlijk dat er van de 40.000 mannelijke CNT-leden uit de textiel¬ 

industrie van Barcelona 20.000 als milicianos naar het front ver¬ 

trokken zijn.(25) Zoals in zoveel takken van industrie was de ver¬ 

houding tussen de CNT- en de UGT-arbeiders goed. Het schijnt dat 

over het algemeen de UGT-leden niet geneigd waren om de politiek 

van de PSUC te volgen. Zij gaven de voorkeur aan samenwerking en 

solidariteit met de CNT-aanhangers. Het waren voornamelijk de UGT- 

vakbondsleiders, die de PSUC volgden in haar gematigde en kontra- 

revolutionaire politiek. De gewone arbeiders gaven, althans aan¬ 

vankelijk, de voorkeur aan samenwerking. Dit verschijnsel deed zich 

vooral bij de kollektivisatie van de textielindustrie in de eerste 
maanden voor. 

In de beginfase van de sociale revolutie, onmiddellijk na de juli¬ 

dagen, worden overal kontrolerende raden ('comités de control') 

door de arbeiders ingesteld. Hun taak was om de voorlopige leiding 

van de fabrieken over te nemen en zoveel mogelijk gegevens te ver¬ 

zamelen over het werk, de produktie, de voorraden, de arbeiders enz. 

Deze gegevens wa*en bestemd voor de Centrale Kontrolerende Raad van 
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de Textielindustrie ('Comité General de Control'), die in Barcelona 

gevestigd was. De kontrlorende raden moesten bovendien de mogelijk¬ 

heden van de verschillende bedrijfstakken voor omschakeling op 

oorlogsbehoeften e.d. onderzoeken (26). Het aantal leden van de 

kontrolerende raden werd naar behoefte door de arbeiders zelf be¬ 

paald. 

De kontrlorende raden bereidden, in overleg met de Centrale Raad in 

Barcelona, de kollektivisatie van de fabrieken voor. Zij schreven 

de vergaderingen uit waarin de arbeiders zouden moeten beslissen 

over de wijze van overname en kollektivisatie van hun bedrijf. Van 

één van deze vergaderingen is een verslag bewaard gebleven, dat 

uniek in zijn soort is. Slechts zelden zijn deze dokumenten gepu¬ 

bliceerd en het heeft er de schijn van dat de anarchistische orga¬ 

nisaties deze belangrijke vergaderingen slechts als formaliteiten 

hebben gezien. Het bedoelde verslag is gepubliceerd in 'Solidaridad 

Obrera'. 

Het betreft hier de onderneming 'Espana Industrial', die 1800 ar¬ 

beiders in dienst had. De fabriek stond in een van de buitenwijken 

van Barcelona, Sans, en er was een dependance in Sabadell. Het kan¬ 

toor van de onderneming was in het centrum van Barcelona gevestigd 

(27). Op 8 augustus 1936 wotdt door een voorbereidend komité (dat 

de funktie van een kontrolerende raad had en dat op 24 juli was in¬ 

gesteld) een algemene vergadering van alle arbeiders bijeengeroep¬ 

en. Deze vergadering had plaats in een bioskoop in de wijk Sans en 

had een rumoerig verloop. Vóór- en tegenstanders kwamen vrijelijk 

aan het woord en de gemoederen waren verhit. Het voorbereidende ko- 

mitee stelde voor het bedrijf onmiddellijk over te nemen en te kol- 

lektiviseren. Men wees er op dat dit in overeenstemming was met de 

politiek van de CNT. Arbeidersleiding, zoals die al bestond bij de 

tram en het openbaar vervoer in Barcelona, wordt door een woord¬ 

voerder van het voorbereidende komitee een 'werkelijke sociale 

vooruitgang' genoemd. Het komitee wenst dat 'Espaha Industrial' op 

die manier een voorbeeld en een aanmoediging voor de hele Catalaan¬ 

se textielindustrie zal worden. 

Het voorstel wordt door enkele arbeiders bestreden. Zij wensen eerst 

de direktie uit te nodigen voor een gezamenlijke bespreking, en pas 

indien de direktie niet verschijnt of niet wil samenwerken over te 

gaan tot de kollektivisatie van de onderneming. Hierop neemt een 

van de leden van het hogere personeel (van het kantoor) het woord 

en zegt namens de direktie te kunnen meedelen dat deze zich bij de 

door de arbeiders genomen besluiten zal neerleggen. Een ingenieur 

verklaart daarna dat hij persoonlijk gaarne onder de nieuwe arbei¬ 

dersleiding zal blijven meewerken en dat veel van zijn kollega's 

van het technische en administratieve personeel van dezelfde mening 

zijn. Na deze argumenten vóór onmiddellijke kollektivisatie wordt 

door de oppositie opnieuw het woord gevraagd en betoogd dat deze 

hele vergadering een farce is omdat de CNT-arbeiders de kollekti¬ 

visatie tóch zullen doorzetten. Door een van de opposanten wordt 

120 



tl’
**

- 

Vrachtwagens van de sindikaten staan gereed 
voor de distributie van levensmiddelen. 





spottend opgemerkt dat men vroeger naar Don Pepe (de ex-direkteur) 

had te luisteren en nu naar Don Luis (de voorzitter van het komitee). 

Wat is er eigenlijk veranderd? vraagt hij zich af. De voorzitter 

verdedigt zich en wijst op de grote waarde van het arbeiderszelf- 

bestuur en een sociale ekonomie. Bij de stemming wordt met bijna 

algemene stemmen tot onmiddellijke kollektivisatie van het bedrijf 

besloten. Men bedenke hierbij dat 1500 van de 1800 arbeiders lid 

van de CNT waren. Direkt daarna wordt een bedrijfsraad van 19 le¬ 

den gekozen: 15 voor de fabriek te Sans. 2 voor Sabadell en 2 voor 

het kantoorpersoneel (28). 
Opvallend bij deze diskussie is dat de oppositie vanuit een groep 

arbeiders komt, en niet vanuit het hogere personeel. De woord¬ 

voerders van die groep zijn bereid tot loyale samenwerking. De 

leiding van 'Espana Industrial' werd geregeld zoals in de meeste 

gekollektiviseerde bedrijven. De Bedrijfsraad verdeelde zich in 

een aantal speciale kommissies, die elk een eigen taak hadden en 

die regelmatig na werktijd vergaderden. De Bedrijfsraad zelf ver¬ 

gaderde elke zaterdagmorgen in het kantoor te Barcelona. Elke week 

werd door enkele leden de kas gekontroleerd (29). Vermeldenswaard 

is het feit dat de meeste leden van de Bedrijfsraad jonge mannen 

waren. Een feit dat zich ook in andere industrieën voordeed en dat 

typerend is voor de gehele sociale revolutie. 

'Espana Industrial' werd, voor zover dat is na te gaan, goed ge¬ 

leid. Waarschijnlijk was dit een gevolg van het feit dat het tech¬ 

nische en leidinggevende personeel bijna in zijn geheel aan het 

werk bleef. Velen van hen waren lid van de eerder vermelde CNT- 

centrale van technici en ingenieurs. Enkele direkteuren werden op 

hun verzoek eveneens aangesteld als technici op een salaris van 

1000 peseta's per maand. De ingenieurs verdienden 500 peseta's per 

maand, d.w.z. het salaris van een geschoolde arbeider.(30) Uit een 

rapport van de Bedrijfsraad aan de Centrale Kontrolerende Raad van 

de Textielindustrie, gedateerd 25 oktober, blijkt hoe 'Espana In¬ 

dustrial' zich in twee en een halve maand arbeiderszelfbestuur ge¬ 
houden heeft. 

Door afzetmoeilijkheden is de voorraad tussen 19 juli en 25 ok¬ 

tober gegroeid van 48.213 tot 50.321 stuks. De prijs van de grond¬ 

stoffen is aanzienlijk gestegen doordat de belangrijkste leveran¬ 

cier, de V.S., uitsluitend betaling in dollars aksepteren, vanwege 

de devaluatie van de peseta. De kostprijs van de produkten is ge¬ 

stegen door de invoering van 15 % loonsverhoging, die overigens 

al voor 19 juli was toegestaan. Pogingen om nieuwe afzetgebieden 

te vinden nu de helft van Spanje als markt is weggevallen, zijn 

tot nu toe mislukt. Ook de markt van Barcelona levert moeilijkhe¬ 

den op doordat een geheel nieuwe vraag is ontstaan. De mode is to¬ 

taal veranderd, "zoals in alle grote sociale omwentelingen". Waar¬ 

schijnlijk doelt het rapport hier op de 'anarchistische' of 'pro¬ 

letarische' kleding die ook George Orwell opmerkte. Door al deze 

moeilijkheden is een benauwde financiële situatie ontstaan. Voor 

de geregelde uitbetaling van de lonen heeft men een beroep op het 
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bedrijfskapitaal moeten doen. Daar staat tegenover dat alle uitbe¬ 

talingen aan aandeelhouders onmiddellijk gestaakt zijn (31). 

Alles bij elkaar een weinig rooskleurige situatie, zij het dan dat 

deze grotendeels veroorzaakt is door invloeden van buiten af. Uit 

verschillende opmerkingen in het rapport blijkt dat de verhouding 

met de overheid, in casu de Ekonomische Raad, niet goed is. Deze 

heeft de invoer van grondstoffen bijna volledig laten stopzetten 

uit vrees voor een deviezen-tekort. Zij weigert bovendien een 
prijsverhoging toe te staan. 

De interne verhoudingen in het bedrijf zijn daarentegen aanzien¬ 

lijk verbeterd. Ziekte- en ouderdomsverzekeringen zijn verhoogd; 

er zijn nieuwe machines in gebruik genomen; er is een kinderkrèche 

ingericht (in de fabriek werken veel vrouwen) en een polikliniek. 

(32) Kaminski, die 'Espana Industrial' bezocht tijdens zijn ver¬ 

blijf in Catalonië, verbaasde zich over het 'patriotisme d'usine' 

dat de arbeiders kenmerkte. Hun fabriek betekende alles. Over hun 

politieke en sociale ideeën deelt hij mee:"Wanneer men hen vraagt 

naar de door hun gewenste veranderingen, krijgt men altijd dezelf¬ 

de algemene en vage antwoorden: vrijheid voor allen, socialisme en 

broederschap".(33) Allen zijn vóór een fusie van de CNT en de UGT 

en een eenheidssalaris voor alle werknemers. Zij verdedigen de so¬ 

ciale revolutie en de nieuwe hervormingen. 

'Espana Industrial' kan als typerend voor de meeste textielbedrij¬ 

ven beschouwd worden. Niet overal echter werd het bedrijf gekol- 

lektiviseerd. Somé werd alleen een kontrolerende raad ingesteld, 

zoals bij de Kunstzijdefabriek van Barcelona, een dochteronderne¬ 

ming van de AKU, waarvan direktie en kapitaal Nederlands waren. 

Wat betreft de bereidheid tot samenwerking van het hogere perso¬ 

neel schijnt 'Espaha Industrial' geen uitzondering geweest te zijn/ 

bijna overal bleef het in dienst. Zelfs een als fascistisch bekend 

staande direkteur van de San Martin-fabrieken kon in dienst blij¬ 

ven, zij het met een verlaagd salaris (35). 

Alle bedrijven met internationale belangen werden op aanraden van 

de Ekonomische Raad slechts onder kontrole geplaatst. In de Kunst¬ 

zijdefabriek was reeds op 21 juli een komitee gekozen dat in sa¬ 

menwerking met de direktie een aantal maatregelen nam, waarvan de 

eerste was de indienstneming van een aantal arbeiders, die sinds 

1931 ontslagen waren (34). 

In de 127 textielfabrieken van Alcoy die door de CNT gekollektivi- 

seerd waren, werkten nog 73 direkteuren op een totaal van 7000 

arbeiders (36). Volgens anarchistische opgave zouden van de 20.000 

'burgerlijke elementen' in de Catalaanse textielindustrie slechts 

30 personen omgekomen zijn, waarvan de meesten in de julidagen we¬ 

gens fascistische sympathieën en de anderen wegens sabotage of ver¬ 

raad. De helft van deze burgerlijke elementen zou naar het buiten¬ 

land gevlucht zijn en slechts 10 % zou in de bedrijven werkzaam 

zijn (37). In werkelijkheid moet dit aantal echter aanzienlijk ho- 
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ger liggen. Vooral onder de ingenieurs en de technici was het 

verloop minimaal. 

Reeds vanaf het begin van de revolutie bestond een zekere vorm 

van samenwerking tussen de textielbedrijven. Men trachtte via de 

Centrale Kontrolerende Raad tot koördinatie te komen, maar de 

wensen gingen verder. In september verklaren de arbeiders van 

'Espaha Industrial' dat zij voor een 'algehele kollektivisatie’ 

(d.w.z. socialisatie) van de textielindustrie zijn. Alle fabrie - 
ken zouden daartoe onteigend moeten worden, zonder schadeloosstel¬ 

ling aan de eigenaars. Zij dringen aan op snelle aktiviteiten van 

de arbeiders in die richting:"men moet zelf voortbouwen op de 

weg van de revolutie en niet wachten tot alles van boven af ge¬ 

regeld wordt."(38) 

Verschillende CNT-UGT-komitees van de afzonderlijke sektoren van 

de textielindustrie nemen het initiatief en koördineren hun fa¬ 

brieken tot één geheel. Zo besluit het komitee voor de katoen¬ 

industrie op 2 november 1936 dat alle verschillen tussen de fa¬ 

brieken opgeheven zullen worden door een centrale regeling voor 

de gehele industrie. Hierdoor zullen de werktijden gelijkge¬ 

schakeld worden en de opdrachten voor de oorlogsindustrie gelijk 

verdeeld worden (men werkte nog slechts drie dagen in de week). 

Ook het loon zal gelijkschakeld worden (39). 

Door de CNT en de UGT wordt daarop een komitee voor de voorbe¬ 

reiding van de socialisatie van de hele industrie ingesteld. 

Eind december 1936 wordt in een algemene vergadering van de CNT- 

en de UGT-afgevaardigden in het Olympia-theater te Barcelona in 

principe besloten tot de integrale kollektivisatie of socialisa¬ 
tie. De overeenkomst telde acht punten: 

1. De gehele textielindustrie van Catalonië zal gekollektivi- 
seerd worden. 

2. Er zal een Algemene Raad van Industrie ingesteld worden (vgl. 

Kollektivisatie-Dekreet) die alle gegevens over de textiel¬ 

industrie zal verzamelen en de grondstoffen zal distribueren. 

3. Door de Algemene Raad zal een Centrale Kas voor de hele tex¬ 

tielindustrie opgericht worden, die alle transakties voor al¬ 
le ondernemingen zal regelen. 

4. Door de Algemene Raad zullen lokale en regionale organen in¬ 

gesteld worden om de kontakten met de bedrijven te onderhou - 
den. 

5. De Centrale Kas en de Algemene Raad zullen de industrie cen¬ 

traliseren en rationaliseren en dragen zorg voor de planning. 

6. De macht van de arbeidersraden zal sterk beknot worden: geen 

beslissingen meer over loonsverhogingen, werktijden enz. ten¬ 

zij in overleg met de Algemene Raad. De bedrijfskapitalen 

vormen van nu af aan het kapitaal van de hele industrie en 
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worden beheerd door de Centrale Kas. 

7. De plannen voor de definitieve socialisatie van de industrie 

zullen uitgewerkt worden in overleg met de Ekonomische Raad en 

de overheid. 

8. Deze voorstellen zullen onderworpen zijn aan de goedkeuring 

van de bedrijven. (40) 

Ook hier weer is de meest opvallende trek van de socialisatie: de 

neiging tot centralisatie en beknotting van de macht van de ar¬ 
beidersraden, zowel de bedrijfsraden als de kontrolerende raden. 

Zoals in de meeste industrieën waren er zeer veel klachten over 

het optreden en de houding van deze raden, die in het begin van 

de ekonomische revolutie vaak zo’n grote rol hadden gespeeld. In 

een artikel over de socialisatie van de textielindustrie noemde 

C.Bassols de uitschakeling van de arbeidersraden zelfs het belang¬ 

rijkste voordeel. Hij pleitte voor een radikale opruiming van de 

bedrijfsraden in hun huidige vorm omdat zij "in vele gevallen 

funest geweest zijn voor de industrie en bovendien voor de zaak 

van de revolutie”.(41) De beoogde socialisatie van de textiel¬ 

industrie is in de loop van 1937 inderdaad grotendeels doorgevoerd, 

zij het dat een aantal bedrijven niet volledig door de arbei¬ 

ders overgenomen worden. Maar ook bedrijven die onder een kontro¬ 

lerende raad stonden, werkten binnen het gesocialiseerde geheel 

samen. 

In deze nieuwe organisatievorm van een gehele industrie werd de 

leiding uitgeoefend door arbeidersraden, plaatselijke raden, 

streekraden en een Regionale Raad. Daartoe was Catalonië verdeeld 

in een aantal streken, die als industrieële eenheden golden. De 

arbeidersraden werden omgezet in 'administratieve raden’ die door 

de arbeiders gekozen werden. Zij telden minstens 3 en hoogstens 9 

leden. De administratieve raden van één plaats verenigden zich in 

een Plaatselijke Raad, die in nauw kontakt stond met de sindika- 

ten van textielarbeiders. Zij wordt gekozen door de verschillende 

administratieve raden en aangevuld met enkele afgevaardigden van 

de sindikaten. De Plaatselijke Raad verdeelt zich in zes werkkom- 

missies, die de kontakten met de arbeiders van de bedrijven en 

met de Streekraad onderhouden. Ook het opslaan van de voorraden 

in gemeenschappelijke magazijnen, het vervoer van grondstoffen en 

afgewerkte produkten is aan haar toevertrouwd. Zij koördineert en 

kontroleert de bedrijven van één plaats. De besluiten van de Plaat¬ 

selijke Raad zijn onderworpen aan de goedkeuring van een algeme¬ 

ne vergadering van alle arbeiders.(42) 

De funkties van de Plaatselijke Raad worden in kleine plaatsen 

met weinig industrie overgenomen door de Streekraad. Zij wordt 

samengesteld door de plaatselijke raden van de streek en heeft de 

kontrole over de financiën. Zij regelt bovendien de verdeling van 

orders en opdrachten in samenwerking met de Regionale Raad. 
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Deze laatste heeft de leiding van de hele Catalaanse textielindus¬ 

trie en valt uiteen in twee delen. Een technische Raad, samenge¬ 

steld uit één lid van iedere Streekraad, en een Administratieve 

Raad, die gekozen wordt door dé leden van alle Streekraden tesa- 

men. De Regionale Raad regelt de werkverdeling en de ekonomische 

planning voor de hele industrie. Bovendien onderhoudt zij kontak¬ 

ten met de regionale leiding van de- CNT- en UGT-sindikaten. Het 

lidmaatschap van een van de sindikaten schijnt verplicht te zijn 

geweest. In iedere raad waren enkele afgevaardigden namens de 

sindikaten opgenomen. Deze vormen samen de Industrieële Raad, 

waarbij de arbeiders in beroep kunnen gaan tegen de beslissingen 

van de raden. Zodoende blijft uiteindelijk de kontrole van de in¬ 

dustrie in handen van de sindikaten (43). 

In de praktijk bleek de grote invloed van de sindikaten direkt al 

bij de Plaatselijke Raden. Beide organen waren immers plaatselijk 

georganiseerd. In het plaatselijke textielcentrum Badalona was de 

Plaatselijke Raad een voortzetting van de in juli '36 door het 

CNT-sindikaat opgerichte Kontrolerende Ekonomische Raad voor de 

Textielindustrie (44). De UGT werd later uitgenodigd toe te tre¬ 

den, hoewel toen de beslissingen over de kollektivisatie al ge¬ 

nomen waren. Hierdoor werd de mogelijkheid voor een ernstig kon- 

flikt geschapen. Toen de CNT de socialisatie wilde doorvoeren, 

verzette de UGT-leiding zich heftig. Dit leidde tenslotte zelfs 

tot bloedige botsingen tussen vóór- en tegenstanders. De UGT trad 

uit de Plaatselijke Raad, waardoor haar funktie in feite ontkracht 

werd. Konflikten tussen de CNT en de UGT werden in deze tijd 

(voorjaar 1937) overigens steeds talrijker, speciaal in de tex - 
tielindustrie(45). 

a. DE KONFEKTIE-INDUSTRIE 

Hoewel nauw met elkaar verbonden, waren de textielarbeiders en de 

arbeiders in de konfektie-industrie in afzonderlijke sindikaten 

georganiseerd. De grondstofverwerkende en de bewerkende industrie¬ 

ën zouden op den duur via de socialisatie moeten fuseren, maar 

zover is het bij deze industrieën niet gekomen. In de konfektie- 

industrie bleef het aantal partikuliere bedrijven nogal groot. 
Het midden- en kleinbedrijf was er overwegend. 

De kollektivisatie van afzonderlijke (grote) bedrijven was voor¬ 

namelijk het werk van een Technische Kommissie voor de Konfektie- 

industrie, die door de CNT op 2 augustus werd opgericht. Deze 

riep de arbeiders in een proklamatie op tot "een nieuwe sociale 

orde op basis van de kollektieve arbeid". Zij gaf richtlijnen uit 

voor de kollektivisatie, maar met de uitdrukkelijke verzekering 

dat alle maatregelen door de arbeiders zelf eerst moesten worden 

goedgekeurd. Aanbevolen worden o.a. een werkdag van zes uur en de 

gelijkschakeling van het loon (46). Later in augustus werd door 

de Technische Kommissie de instelling van een kontrolerende raad 
in alle bedrijven verplicht gesteld, maar niet de overname of de 
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kollektivisatie (47). 

De doorvoering van een eenheidsloon is niet tot stand gekomen in 

de konfektie-industrie. Zelfs in de door de CNT opgerichte kollek- 

tieve kleermakerswerkplaatsen bestonden grote loonsverschillen. 

Deze werkplaatsen, die onmiddellijk na de 19e juli waren opgericht 

om o.a. de overall-uniformen en de uitrusting voor de militiesol- 

daten te vervaardigen, betaalden de volgende lonen: 

leerlingen 22 pesetas per week 
gezellen 36 
ongeschoolde vrouwen 54 

geschoolde vrouwen 84 

geschoolde mannen 125 

Na het begin van socialisatie in de textielindustrie probeerden de 

sindikaten ook in de konf ektie-industrie eenheid en koirdinatie aan 

te brengen. Zij slaagden daarin echter niet. De bedrijfsraden en 

de kontrolerende raden wensten hun positie niet op te geven. Over 

het algemeen kan men zeggen dat hoe langer de socialisatie werd 

uitgesteld, des te moeilijker zij tot stand kwam. Het sindikaat 

van de textielindustrie had echter ernstige bedenkingen tegen de 

gang van zaken en de handelingen van de arbeidersraden. In april 

1937 richtten zij zich tot de arbeiders met een aantal konsignes 

die noodzakelijk waren geworden door het gebrek aan eenheid, de 

verwarde maatregelen en de ekonomische chaos. In feite echter be¬ 

tekende dit een aanval op de arbeidersraden. De arbeiders moeten 

stipt de werktijden in acht nemen, iets wat kennelijk geen gewoon¬ 

te meer was. Bitter wordt opgemerkt dat het "ongetwijfeld een reeds 

vergeten zaak was dat men niet van zijn rechten kon genieten zon¬ 

der zijn plichten te vervullen".(49) Er dient strenge kontrole in¬ 

gesteld te worden ten aanzien van het ziekteverlof, waarbij de 

laatste tijd "veel misbruik" gekonstateerd was, evenals bij het 

opnemen van vrije dagen. De produktiviteit, zo besluit dit depri¬ 

merende dokument, was sinds 19 juli 1936 "duidelijk merkbaar ver¬ 

minderd". (50) 
De moeilijkheden bij de konfektie-industrie werden dus niet alleen 

door oorzaken van buiten af veroorzaakt, maar mede door een ver¬ 

keerde aanpak van de kollektivisatie. De sindikaten dienden de ar¬ 

beiders leiding te geven. De mentaliteit van de arbeidersraden was 

niet goed genoeg om de weelde van zelfbestuur te dragen. 

3. TRANSPORT EN OPENBAAR VERVOER 

Als niet-producerende maar dienstverlenende sektor van industrie 

had het vervoerswezen een groot en onschatbaar voordeel vergele¬ 

ken met andere sektoren. Het gebrek aan grondstoffen dat bv. de 

textielindustrie tenslotte volledig verlamde, speelde bij het 

transport en het openbaar vervoer geen enkele rol. Maar dit feit 

alléén kan niet voldoende zijn om het opmerkelijke sukses van de 
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kollektivisatie in deze bedrijfstak te verklaren. Een sukses dat 

zelfs door de felste tegenstanders van de kollektivisatiebeweging 

werd toegegeven. Het heeft er tenslotte toe geleid dat anarchis - 
tische auteurs bij de beschrijving, analyse of verdediging van de 

Catalaanse experimenten, zich meestal tot dit onderwerp beperkt 

hebben. Gaston Leval noemde het vervoerswezen "misschien het meest 

opmerkelijke voorbeeld van socialisatie".(51) 
Van de 30.000 arbeiders in het transportbedrijf waren ruim 24.000 

bij de CNT aangesloten. Deze getallen gelden voor Barcelona, waar 

de CNT kort na 19 juli sterk gegroeid was. Het sindikaat van trans¬ 

portarbeiders was verdeeld in 26 autonome sekties (52). De belang¬ 

rijkste hiervan zullen behandeld worden. 

a. TRAM 

In het vorige hoofdstuk zagen wij al hoe de arbeiders van het tram¬ 

bedrijf van Barcelona er in de julidagen toe overgingen om de on¬ 

derneming te onteigenen en in bedrijf te stellen (blz. 67-68). In 

de algemene vergadering van alle arbeiders, die begin augustus 

plaats heeft, wordt een bedrijfsraad van zeven man gekozen. Ieder 

van hen heeft een speciale opdracht en wordt uit een bepaalde 

groep arbeiders gekozen (53). Vijf van hen behoorden tot de CNT en 

twee tot de UGT, wat waarschijnlijk overeen kwam met de specifieke 

verhoudingen onder het personeel, waarover verder geen gegevens 

bestaan. 

Door de bedrijfsraad werden een aantal maatregelen genomen in de 

sociale sfeer. De hoge lonen werden afgeschaft en de lagere lonen 

werden opgetrokken. In plaats van de vroegere elf loonkatagorieën 

kwamen er nu slechts vier. Arbeiders boven de 60 jaar zouden ge¬ 

pensioneerd worden en alle ontslagen arbeiders van de laatste jaren 

weer in het bedrijf geplaatst. De werkweek werd op 48 uur bepaald. 
(54) 

De prijzen voor de verschillende tramlijnen worden zoveel mogelijk 

gelijkgeschakeld; het nachttarief wordt afgeschaft en de service 

uitgebreid. Het materieel verkeerde tijdens de overname in het al¬ 

gemeen in slechte staat, wat oorzaak was van de vele ongelukken. 

Een van de eerste belangrijke besluiten van de arbeiders is de mo¬ 

dernisering en verbetering van het materieel: tussen juli en de¬ 

cember 1936 wordt voor 783.000 peseta's nieuw technisch materieel 

aangekocht, waaronder een volautomatisch beveiligingssysteem uit 

België. De reparatie-werkplaatsen worden uitgebreid met aparatuur 

voor het vervaardigen van moeilijk te verkrijgen onderdelen. De 

uitbreiding van het wagenpark van het trambedrijf komt voorname¬ 

lijk op rekening van de reparatie van kapotte tramstellen. Zo wa¬ 

ren er bij de overname liefst 208 van de 510 motorwagens buiten 

bedrijf, en 77 van de 281 aanhangwagens (55). Ondanks de gestegen 
kosten van onderhoud en materiaal, de loonsverhogingen en de ta¬ 

riefsverlaging gaf de balans over de laatste vijf maanden van 
1936, toen de arbeiders het bedrijf leidden, een gunstiger beeld 
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te zien dan de balans over de laatse vijf maanden van 1935 onder 
het kapitalistisch systeem: 

aug.-dec. 1935 aug.-dec. 1936 

UITGAVEN 

lijnen en holtes 1.203.000 pes. 1.221.000 pes. 

lonen 4.850.000 pes. 7.216.000 pes. 

aanschaf materiaal 494.000 pes. 783.000 pes. 

belastingen etc. 580.000 pes. 550.000 pes. 

diversen 2.247.000 pes. 1.110.000 pes. 

TOTAAL : 9.374.000 pes. 10.880.000 pes. 

INKOMSTEN 

kaartverkoop T2.724.000 pes. 13.145.000 pes. 

andere inkomsten 162.000 pes. 71.000 pes. 

totaal inkomsten 12.886.000 pes. 13.216.000 pes. 

totaal uitgaven 9.374.000 pes. 10.880.000 pes. 

SALDO : 3.512.000 pes. 2.336.000 pes. 

Het opmerkelijke van dit overzicht is de verschuiving van de uit¬ 

gaven. Onder de arbeidersleiding stegen de loonuitgaven, materiaal¬ 

kosten en onderhoudsuitgaven aanzienlijk. Bovendien was het saldo 

van 1935 liefst 84 % of 2.950.080 pes. bestemd voor aandeelhouders, 

tantièmes, rente van obligaties enz., zodat er slechts 561.920 pes. 

als werkelijke winst overbleef (57). Door de arbeiders werden uiter¬ 

aard geen tantièmes enz. uitgekeerd, zodat de winst over 1936 zui¬ 

ver was. Wel werden door de bedrijfsraad de aandeelhouders opge¬ 

roepen de nieuwe situatie te komen bespreken en een regeling te 

treffen. Deze oproep werd in alle kranten en periodieken geplaatst, 

maar er meldde zich slechts één aandeelhoudster, die voor 125.000 

pes. aandelen bezat. Zij verklaarde echter alle vertrouwen in de 

leiding van de arbeiders te hebben (58). De winst werd door de ar¬ 

beiders op een andere manier besteed. Zo werd aan de busonderne¬ 

ming 865.000 pes., aan de metro 400.000 pes., aan de kabelbaan 

75.000 pes. en aan de havenarbeiders 100.000 pes. als ondersteuning 

geschonken. Hier werd dus het idee van solidariteit van alle takken 
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van industrie reeds ver voor de socialisatiebeweging in praktijk 

gebracht (59). 

Dat de inkomsten uit de kaartverkoop sinds de levolutie gestegen 

waren ondanks de prijsverlaging, werd veroorzaakt door een sterke 

toename van het aantal vervoerde passagiers. Van 1 januari tot 19 

juli 1936 werden in Barcelona gemiddeld 497.483 passagiers ver¬ 

voerd. In de maanden na de revolutie, tussen 24 juli en 31 decem¬ 

ber 1936, was dit aantal gestegen tot 548.754 personen per dag. 

Maar deze stijging werd mede veroorzaakt door een aantal externe 

faktoren, zoals het gebrek aan benzine dat veel partikuliere 

auto's en later ook de taxi's uitschakelde.(60) 

Niettemin werd het trambedrijf uitstekend geleid door de arbeiders. 

De prijzen bleven gedurende de hele burgeroorlog op hetzelfde lage 

peil staan; en dat ondanks het feit dat Barcelona de goedkoopste 

tram van heel Europa had: men betaalde 20 centesimos, i.e. 4 cent, 

voor een kaartje. En dat terwijl de prijzen in de rest van Spanje 

enorm stegen. Een van de redenen voor deze efficiënte gang van za¬ 

ken was zeker gelegen in het feit dat het technische en leidingge¬ 

vende personeel in zijn geheel was blijven doorwerken onder de ar- 

beidersleiding. Behalve de direktie en enkele chefs van dienst was 

niemand na de kollektivisatie verdwenen (61) 

De gevaren die het trambedrijf uiteindelijk bedreigden kwamen van 

een heel andere kant. Zoals wij zagen telde de bedrijfsraad vijf 

CNT- en twee UGT-leden, die door de arbeiders gekozen waren in een 

algemene vergadering. In alle afdelingen en iedere werkplaats ko¬ 

zen de arbeiders bovendien een sektiekomitee, dat regelmatig met 

de bedrijfsraad .vergaderde. In hun werkplaats of afdeling echter 

hadden de sektiekomitees het voor het zeggen. Op het eind van 1937 

werden de twee vast gekozen UGT-leden afgezet in een algemene ver¬ 

gadering wegens sabotage van hun werkzaamheden. Het schijnt dat de 

kommunisten op allerlei manieren in het bedrijf invloed trachtten 

uit te oefenen en een aantal UGT-leden achter zich hadden. In een 

van de reparatiewerkplaatsen voor vervangende onderdelen slaagde 

deze groep erin de leiding in handen te krijgen. Hoewel er slechts 

24 arbeiders werkten konden zij toch het hele trambedrijf nadeel 

berokkenen door de produktie van hun onderdelen stop te zetten. 

Ook van de kant van het ministerie van oorlog, dat in koramunistische 

handen was, werd het arbeiderskollektief tegengewerkt. Dit ministe¬ 

rie had het recht bepaalde materialen van de bedrijven te rekwire- 

reren. Hiervan werd herhaaldelijk misbruik gemaakt. Bepaalde es¬ 

sentiële materialen en machines van de trambedrijven werden opge¬ 

ëist en verdwenen zonder dat zij ergens voor gebruikt werden. Een¬ 

maal is het zelfs voorgekomen dat de tramarbeiders met de wapens 

in de hand een pas aangekochte machine moesten verdedigen tegen 

een vrachtwagen vol soldaten en gewapende kommunisten, die door 
het ministerie gezonden was (62) 

In de loop van 1937 werd een ware hetze tegen de arbeidersleiding 

ontketend door de PSUC en de burgerlijke partijen. Men eiste muni- 
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cipalisatie (i.e. overname door de gemeente) van het trambedrijf. 

De verhouding met de UGT-leden werd door deze kontroverse nog ver¬ 

slechterd. In de maanden juni en juli van 1937 werd zelfs over mi- 

litarisatie van het openbaar vervoer gesproken!(63) 

De bedrijfsraad van de tram stond officieel in kontakt met de an¬ 

dere takken van het openbaar vervoer via een Algemene Raad voor 

het Openbaar Vervoer. Deze raad was samengesteld uit leden van de 

verschillende bedrijfsraden. Zij had een uitsluitend adviserende 

en koördinerende taak, maar geen uitvoerende macht. Doel van deze 

instelling was de financiën van de bedrijven te koërdineren en er 

voor te zorgen dat de winsten zo efficiënt mogelijk voor het gehele 

openbaar vervoer gebruikt werden (64). Ook hier werkten de ideeën 

van het Kollektivisatie-Dekreet dus door, hoewel de tramarbeiders 
tot de meest radikale van Barcelona behoorden. 

b. AUTOBUSBEDRIJF 

Na de tram was de belangrijkste sektor van het openbaar vervoer in 

Barcelona het 'stadsbusbedrijf'. Ondanks de naam was het een part- 
tikuliere onderneming, die nauw geliëerd was aan de tram en de me¬ 

tro. Door de arbeiders worden deze financiële banden aanvankelijk 

losgemaakt (65). Naast de stadsdienst, die 700 arbeidres in dienst 

had, bestond nog een ander busbedrijf, 'Autobuses Roca' met 200 

personeelsleden. Beide bedrijven werden enkele dagen na de 19e 

juli door de arbeiders overgenomen en gekollektiviseerd. Bij de 

stadsdienst bestond de bedrijfsraad uitsluitend uit CNT-leden 

(evenals de arbeiders), bij Roca was de verhouding half om half. 

De eerste maatregelen van de bedrijfsraden lagen ook hier op het 

gebied van de sociale voorzieningen, verbetering van de arbeids¬ 

voorwaarden en verhoging van de efficiëntie. Beide ondernemingen 

begonnen evenals de tram met een lege kas, zodat de opbrengst van 

de eerste dag het bedrijfskapitaal vormde. Men streefde naar een- 

heidsloon voor alle arbeiders. Voor de ingenieurs en technici zou 

echter een hoger loon blijven bestaan, omdat zij geld nodig hadden 

voor vaklitteratuur, ontwikkeling en studie; beslissingen hier¬ 

over werden door de algemene vergadering genomen (66). 

Onder de arbeidersleiding is het aantal bussen en lijnen aanzien¬ 

lijk uitgebreid. De service werd verbeterd: meer bussen per uur, 

meer en betere haltes enz. Aanvankelijk was er een groot gebrek 

aan reparatie-onderdelen, maar later in het jaar was de Spaanse 

industrie in staat om zelf belangrijke materialen en onderdelen te 

leveren. Het aantal werknemers bij de busdiensten steeg hierdoor 

tot ruim 1100. Het aantal passagiers was aanzienlijk toegenomen; 

ongetwijfeld om dezelfde reden als bij het trambedrijf, al be¬ 

weert Leval dat de oorzaak primair bij de verdwijnig van de werke¬ 

loosheid gezocht moet worden. Daardoor gingen meer arbeiders van 

en naar hun werk (67). 

Over de efficiëntie van de reparatie-werkplaatsen van de busbedrij¬ 
ven, die door Franz Borkenau bezocht werden in augustus 1936 t 
hebben wij reeds'eerder bericht, (hiervoor blz. - ) Opmerkelijk 
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is de mening van Borkenau dat het sukses van deze geheel door ar¬ 

beiders geleide onderneming voornamelijk toegeschreven dient te 

worden aan het feit dat de bedrijfsraad uit dezelfde personen was 

samengesteld als het CNT-aktiekomitee, dat al voor de revolutie 

door de arbeiders gekozen was om stakingen en arbeidskonflikten te 

leiden. In feite vormden deze mannen een soort vertrouwenskommis- 

sie van de arbeiders en hadden zij hun betrouwbaarheid reeds be¬ 

wezen. (68) Deze mening gaat lijnrecht tegen de kritiek van de UGT- 

en de PSUC-leiding in, die beweerden dat de voormalige stakings¬ 

leiders wl het minst geschikt waren om de gekollektiviseerde be¬ 

drijven te leiden. 

Toch zijn de beide busondernemingen uiteindelijk te gronde gegaan. 

Behalve door het feit dat zij door de tram financieel ondersteund 

moesten worden, wordt dit ook aangegeven door de overplaatsing van 

een aantal arbeiders naar andere openbare diensten. De oorzaak van 

dit alles was vooral de toenemende schaarste aan benzine in de 

loop van 1937. Na een aanvankelijke distributie was weldra geen 

benzine meer beschikbaar voor doeleinden, die niet onmiddellijk 

met de oorlogsvoering te maken hadden. 

o. METRO 

Barcelona bezat twee metro-ondernemingen: de Gran Metro (eigenlijk 

de F.C.Metropolitana de Barcelona) en de Metro Transversal. 

eerste onderneming behoorde voor de 19e juli tot dezelfde maat¬ 

schappij als de tram en de stadsbus, maar werd na de kollektivisa- 

tie onafhankelijk. Beide ondernemingen waren echter vertegenwoor¬ 

digd in de Algemene Raad voor het Openbaar Vervoer en werkten 
nauw met de andere bedrijven samen. 

De Gran Metro had 413 man personeel in dienst en werd op 22 juli 

overgenoraen door een Revolutionair Arbeiderskomitee (’Comité Obre- 

ro Revolucionario') dat al vóór de revolutie bestond. De bedrijfs¬ 

raad wordt later door alle arbeiders gekozen en had CNT- en UGT- 

afgevaardigden. De direktie was gevlucht en door de arbeiders wor - 

den 56 als fascistenbekend staande Dersoneelsleden ontslagen. 

Zij behoorden allen tot het hogere administratieve personeel. De 

ingenieurs en technici worden daarentegen allen op hun post ge¬ 

handhaafd. Op 24 juli 's morgens om 9 uur worden alle diensten 

weer normaal hervat (69). Door de arbeiders wordt een eenheids- 

tarief voor alle afstanden ingevoerd en een begin gemaakt met de 

gelijkschakeling van alle lonen. Elk van de leden van de bedrijfs¬ 

raad neemt een speciale sektie van het bedrijf onder zijn hoede, 

waar hij ook als arbeider overdag werkt. De vergaderingen van de 

bedrijfsraad vinden 's avonds na het werk plaats. De lonen worden 

met 15 % verhoogd. De inkomsten stegen ook hier door de toename 

van het aantal passagiers gemiddeld per week. In de maand augustus 

werden iedere week al 21.000 personen meer vervoerd. Door de ar¬ 

beiders zijn bovendien een aantal kinderen uit Madrid geadopteerd, 

die met enkele verpleegsters ondergebracht zijn in de villa van de 

ex-direkteur (70). Alle kosten worden door de arbeiders van de 
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metro betaald. 

Bij de tweede metro-onderneming, de Metro Transversal, worden even¬ 

eens een aantal fascistische personeelsleden ontslagen wegens 'on¬ 

bruikbaarheid en nutteloosheid', in totaal 24. Het resterende per¬ 

soneel telt 376 man. De kollektivisatie werd voorbereid door een 

Revolutionair Komitee. De gekozen bedrijfsraad telde alleen CNT- 

leden. Het bekende verschijnsel doet zich ook hier voor: de direk- 

tie is gevlucht maar het technisch personeel is gebleven. De hoofd¬ 

ingenieur van de Transversal belooft alle medewerking en neemt de 

technische leiding weer op zich. Onder zijn leiding zijn de dienst¬ 

en binnen twee dagen weer op gang gebracht. De financiële toe¬ 

stand van de Metro Transversal was beter dan die van de andere ver¬ 

voersbedrijven, omdat de direktie er hier niet (bij uitzondering!) 

met de kas van door was. Het Revolutionair Komitee treft in de kas 

een bedrag van 1.200.000 pesetas aan. Het is dan ook in staat om 

opdracht te geven tot het bouwen van vier nieuwe motorwagens (71). 

De arbeiders wijzen unaniem een loonsverhoging af en wensen de 

snelle invoering van een eenheidssalaris. Ontslagen arbeiders van 

de onderneming, die nog geen werk gevonden hebben, worden weer in 
dienst genomen. 

Uitdrukkelijk noemen de arbeiders van de Metro Transversal zich ge- 

inspireerd en geleid door de ideeën van het anarcho-kommunisme. 

Zij beroemen zich er op in een officieel rapport dat zij alle ge¬ 

zag, alle bevelen en alle autoriteit van de ene arbeider over de 

andere radikaal hebben uitgebannen. De administratie en de boek¬ 

houding van het bedrijf worden sterk vereenvoudigd: de bedrijfs¬ 

raad deelt mee dat '10 ton papieren rommel' is weggegooid in de 

maanden na de 19e juli. Tijdens de eerste algemene vergadering, 

die op 4 september '36 gehouden wordt, becijfert de bedrijfsraad 

dat de afschaffing van het kapitalistisch stelsel een maandelijkse 

besparing van 48.000 pesetas oplevert (72). 

d. TAXIBEDRIJF 

Barcelona had voor 19 juli 2500 taxi's en 4000 taxichauffeurs. 

Daarvan waren er 1300 bij de CNT aangesloten. De overigen waren 

niet georganiseerd of 'eigen rijders'. Tijdens de revolutiedagen 

neemt het sindikaat van taxichauffeurs het initiatief tot de ont¬ 

eigening van alle partikuliere auto's en taxi's om het transport 

van gewapende arbeiders mogelijk te maken. Dit gebeurde bijzonder 

grondig. Nog weken na de revolutie stonden Solidaridad Obrera en 

andere kranten vol oproepen van artsen en andere partikulieren tot 

teruggave van hun auto's. Ook het eerste vervoer van de milities 

naar Aragón werd grotendeels door dit sindikaat geregeld. Later 

werd alle transport gekoördineerd door een 'Komitee voor Autover¬ 

voer', waarin de verschillende sekties van het sindikaat van trans¬ 

portarbeiders samenwerkten (73). 

In augustus wordt door het sindikaat besloten tot de overname en 

kollektivisatie van alle taxi's, wegens het grote belang van deze 

vervoersmiddelen. Dit plan stuitte op ernstige weerstand van een 
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groot deel van de eigen rijders, die er weinig voor voelden om hun 

taxi zonder meer af te staan. Er ontstaan grote moeilijkheden. Het 

sindikaat dreigt dat gebrek aan medewerking of sabotage streng ge¬ 

straft zal worden en voelt zich gedwongen een aantal speciale 

maatregelen te nemen (74). Kortom: een duidelijk voorbeeld van ge¬ 

dwongen kollektivisatie tegen de wens van de meerderheid van de 

belanghebbenden in. 
In september 1936 zijn pas 200 taxi's weer in bedrijf; een aantal 

dat in december tot 700 is gestegen. Begin januari '37 is de toe¬ 

stand genormaliseerd en zijn 2500 taxi's rijvaardig, verdeeld over 

17 centrale garages. Een 1000 zijn geregeld in dienst. Evenals de 

trams zijn ook de taxi's in rood en zwart (de anarchistische kleu¬ 

ren) overgeschilderd. Voor artsen, medische diensten enz. wordt 

een speciale telefonische oproepdienst ingesteld. 

De bedrijfsraad telt negen leden, alle CNT. Het loon van alle. werk¬ 

nemers, ook van het kantoorpersoneel en de leden van de bedrijfs¬ 

raad is 90 pesetas per week. Door de schaarste aan benzine raakt 

ook het taxi-kollektief in grote moeilijkheden. Eind januari 1937 

wordt het bedrijf zelfs geheel stilgelegd. De werknemers worden 

enkele weken doorbetaald en daarna zoveel mogelijk overgeplaatst 

naar het transport van oorlogsgoederen (75). 

e. SPOORWEGEN 

In Catalonië bestonden drie grote spoorwegmaatschappijen: de M.Z.A. 

(Madrid-Zaragoza-Alicante), de Ferrocariles Catalanes en de Ferro- 

cariles del Norte (76). Van deze drie was de M.Z.A. de grootste 

onderneming met 123 stations in Catalonië. De twee andere maat¬ 

schappijen exploiteerden een aantal kleinere lijnen voor personen¬ 

en vrachtvervoer. Naast deze drie ondernemingen bestonden nog en¬ 

kele partikuliere spoorwegmaatschappijen van uitsluitend lokaal 

belang. 

Opvallend is de snelle overname van de spoorwegen door de arbei - 

ders in de revolutiedagen. Het belang van deze ondernemingen was 

maar al te duidelijk en de CNT-sindikaten van de verschillende 

spoorwegmaatschappijen besloten om zo snel mogelijk te handelen. 

Dit optreden van de sindikaten zelf was in zoverre een uitzondering 

dat in de meeste andere gevallen de arbeiders zélf eerst revolu¬ 

tionaire raden vormden, voordat de sindikaten tot aktie overgingen. 

"Bij de spoorwegen namen de sindikaten rechtstreeks de leiding door 
middel van een komitee dat gevormd werd uit vertegenwoordigers van 

de CNT en de UGT."(78) Enkele dagen na de revolutie waren de spoor¬ 

wegen gekollektiviseerd en weer in bedrijf voor het troepentrans¬ 

port naar het front in Aragón. Ook het normale personen- en goe - 
derenvervoer was weer snel op gang. 

Als typisch voorbeeld van de kollektivisatie bij de spoorwegen 
zullen wij hier alleen de M.Z.A. bespreken. 

Reeds in de namiddag van de 20e juli 1936 wordt door een Revolu- 

toinair Komitee van het CNT-sindikaat van spoorwegarbeiders de 
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M.Z.A. overgenomen en een groot aantal stations bezet. Leval geeft 

een beschrijving van deze gebeurtenissen en zegt dat een groot 

aantal direktiefunktionarissen en aandeelhouders bijeengekomen was 

na een oproep van het Revolutionair Komitee. In het direktiegebouw 

van de M.Z.A., waar de arbeiders zo vaak om loonsverhoging gevraagd 

hadden, zitten nu drie CNT-afgevaardigden met de geweren losjes 

naast zich. De gangen van het gebouw worden bewaakt door groepen 

zwaarbewapende arbeiders. De zakelijke afwikkeling van de overname 

was uitermate kort en droog. Een van de CNT-afgevaardigden spreekt 

zijn spijt uit over het feit dat er tijdens de gevechten zoveel 

kogels verloren zijn gegaan zonder een van de aanwezigen te treffen 
en deelt daarna mee:"Wij hebben jullie opgeroepen om van jullie 

de afstand van jullie baantjes te verkrijgen, en afstand van al 

jullie gekochte rechten in deze onderneming, die van nu af aan 

door ons geleid zal worden."(79) Men kan zich levendig indenken 

dat de aanwezigen er onder die omstandigheden weinig voor voelden 

om tegen dit besluit bezwaren in te brengen, laat staan er tegen 

te protesteren. 
Gewapende arbeiderskollonnes bezetten daarop de belangrijkste sta¬ 

tions van Barcelona, waar al sinds de vooravond van de militaire 

staatsgreep uit voorzorg wachtpatrouilles gestationeerd waren. 

Vliegende patrouilles trekken uit om de spoorbanen te bewaken en 

via de spoorwegtelegraaf wordt het nieuws van de overwinning op de 

fascisten en van de overname door de arbeiders aan alle stations 

doorgegeven. Overal worden revolutionaire komitees opgericht om de 

stations te beveiligen. Deze aktiviteiten waren geheel het werk 

van de CNT-arbeiders. Als de UGT echter enkele dagen later om toe¬ 

lating tot de koitees vraagt, wordt e°n bedrijfsraad voor de M.Z.A. 
uit beide organisaties gekozen (80). 

Door de nieuwe bedrijfsraad worden alle hoofden van dienst op non- 

aktief gesteld en de antecedenten van het hogere en het administra¬ 

tieve personeel onderzocht. Intussen werkten de arbeiders koorts¬ 

achtig aan het gereedmaken van transporttreinen voor het front. Op 

21 juli om twee uur 's middags vertrekt een verkenningstrein vanaf 

het Noorderstation in Barcelona. Enkele uren later gevolgd door de 

eerste troepentransporten richting Aragón. In de werkplaatsen 

worden treinen geblindeerd (81). Dit alles gebeurde binnen 24 uur 

nadat de militaire opstand in Barcelona onderdrukt was! 

De grote hoeveelheid goederen die door de algemene staking en het 

uitbreken van de revolutie op de stations achtergebleven was, wordt 

overgedragen aan de plaatselijke komitees voor voedselvoorziening. 

Het personenvervoer wordt binnen enkele dagen op gang gebracht en 

het reizen is binnen de grenzen van Catalonië geheel vrij. Daar¬ 

buiten dient men in het bezit te zijn van een pas, die door de re¬ 

volutionaire organisaties verstrekt kan worden. Het is echter aan 

niemand toegestaan om meer dan 200 pesetas bij zich te hebben (82). 
Blijkbaar probeerden nog vele zakenlieden met hun geld te ontsnap- 
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pen uit het revolutionaire gebied. 

Ondanks het revolutionaire optreden van de spoorwegarbeiders waren 

bv. de verschillende klassen in de treinen niet afgeschaft. Nog 

altijd kon men eerste, tweede en derde klas reizen in het revolu¬ 

tionaire Catalonië, al werd er op dit punt geen kontrole uitge¬ 

oefend. In iedere wagon hing het volgende bericht:"De spoorwegen 

zijn in handen van de arbeiders. Handelingen tegen het belang van 

de spoorwegen zijn handelingen tegen de gemeenschap. Laten wij al¬ 

les wat zich in onze handen bevindt in goede staat houden".(83) 

De organisatie van een spoorwegonderneming is moeilijker en gekom- 
pliceerder dan die van een fabriek of een werkplaats. De dienst¬ 

regeling veronderstelt een centrale leiding en een goede koördi- 

natie van alle diensten. De bedrijfsraad van de M.Z.A. telde tien 

leden (6 CNT en 4 UGT), die ieder een bepaalde dienst onder hun 

hoede hadden, zoals traktie, boekhouding, of onderhoud van bruggen 

en lijnen. Catalonië was verdeeld in negen sekties. In ieder sta¬ 

tion werd een komitee gekozen dat verantwoordelijk was voor de 

goede gang van zaken. De integratie van de sekties en de stations 

kwam slechts moeizaam tot stand en pas in de loop van 1937 kreeg 

de bedrijfsraad de algehele leiding van het bedrijf werkelijk in 

handen. Zij werd ieder jaar door een algemene vergadering gekozen. 

(84) 

De financiële positie van de M.Z.A. was bij de overname slecht. 

Door wanbeheer, de ekonomische krisis van de dertiger jaren en de 

verscherpte konkurrentie van het wegtransport was een tekort ont¬ 

staan. De inkomsten waren in de jaren vóór '36 langzaam gedaald, 

en hoewel de exploitatiekosten gelijk gebleven waren, vertoonden 

de vaste lasten, rente, aflossingen en dividenden, een relatief 

sterke stijging. De direktie had geen andere-.oplossing gezien dan 

een tariefsverhoging van 3 tot 15 % en een loonstop voor de arbei¬ 

ders. Ter illustratie volgt hier een balansoverzicht van de M.Z.A. 

over de jaren ’30-’35 : 

NETTO- 

JAAR BRUTO INKOMSTEN EXPLOITATIEKOSTEN INKOMSTEN LASTEN 

1930 319.570.000 221.240.000 98.330.000 85.040.000 

1931 292.740.000 212.060.000 80.680.000 86.780.000 , 

1932 291.660.000 211.450.000 80.510.000 85.750.000 

1933 285.330.000 222.890.000 62.450.000 85.410.000 
1934 281.880.000 228.460.000 53.420.000 85.820.000 

1935 267.000.000 223.000.000 44.000.000 86.360.000 

(85) TOTAAL : 419.390.000 515.160.000 

De bruto inkomsten waren dus in vijf jaar gedaald met 16, 5 % ter- 
wijl de netto-inkomsten met 55,25 % gedaald waren ondanks het 

gelijk blijven van de exploitatiekosten. Door de arbeiders wordt 

het grootste deel van de vaste lasten afgeschaft: er worden geen 

dividenden en tantièmes meer uitgekeerd. Ook wordt de tariefsver¬ 

hoging door hen weer ongedaan gemaakt. Opmerkelijk is het feit dat 
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hoewel de spoorwegarbeiders tot de slechtst betaalde arbeiders van 

Spanje behoren, een kleine loonsverhoging door hen pas eind 1936 

goedgekeurd wordt. 
Door de burgeroorlog verminderde het vrachtvervoer in de loop van 

1936 met liefst 70 %. Daarbij stegen de kolenprijzen zeer sterk. 
De aanvoer van steenkool uit Asturië lag stil en Catalonië zelf 

produceerde nauwelijks 10 % van de benodigde hoeveelheid. Om het 

spoorwegverkeer te redden probeerde men tot een snelle elektrifica¬ 
tie te komen van het Catalaanse net. Over witte steenkool beschik¬ 

te het aan de Pyreneeën gelegen Catalonië in grote hoeveelheden. 

(86) 
Door dit alles waren er echter weinig gunstige resultaten van het 

gekollektiviseerde spoorwegbedrijf te verwachten. Ook hier belem¬ 

merde het samenvallen van revolutie met burgeroorlog de kollekti- 

visatie in haar ontwikkeling. 
In de loop van 1937 wordt besloten tot het samengaan van de drie 

spoorwegmaatschappijen op aandringen van het CNT-sindikaat van 

transportarbeiders. Het plan was een onderdeel van de wens van de 

CNT om het hele transportbedrijf te socialiseren en onder één tech¬ 

nische leiding te brengen. Ook hier leidde socialisatie dus naar 

centralisatie en rationalisatie. Er wordt een Centrale Bedrijfsraad 

voor Catalonië ingesteld, die uit zes leden bestaat: 3 CNT en 3 UGT. 

De circa 16.000 arbeiders worden in vier groepen ingedeeld: de ver¬ 

keersdienst, de technische dienst, de administratieve dienst en de 

afdeling studie en aankoop. Personeel en materieel zijn echter ten 

allen tijde roulerend; daar waar men nodig is kan men tijdelijk in 

ingeschakeld worden (87). Dit plan was een onderdeel van een gro¬ 

ter geheel dat de socialisatie van alle spoorwegen van Spanje om¬ 

vatte. Hiertoe was in maart '37 het volgende besloten: 

1. Alle spoorwegnetten van Spanje zullen één kollektief vormen, 
geleid door de arbeiders. 

2. Alle aktiva en passiva van de vroegere maatschappijen komen aan 
het kollektief. 

3. De winsten van de ene regio zullen dienen ter dekking van het 
verlies van andere regio's. 

4. In geval van een algemeen verlies voor alle netten zal bijstand 
verkregen worden van een nationale kas. 

5. De winsten zullen alleen gebruikt mogen worden voor betere 

dienstverlening of steun aan andere kollektieven. 

6. Nationale unifikatie van lonen, prijzen, tarieven, reglementen 
enz. 

7. Het kollektieve spoorwegbedrijf zal streven naar de socialisatie 

en éénwording van alle transport: ter land, ter zee en in de 
iucht. (88) 
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Voor de verwezenlijking van deze vérgaande plannen was de steun 

van de UGT onontbeerlijk. Helaas werd de verhouding tussen de twee 

arbeidersorganisaties in de loop van 1937 steeds slechter. De UGT 

was slechts schoorvoetend met de kollektivisatiebeweging meegegaan: 
zij trad in alle gevallen toe tot de reeds bestaande revolutionai¬ 

re komitees. Bij de spoorwegen telde de UGT bovendien uitsluitend 

administratief personeel onder haar leden, en deze groep voelde 

zich bedreigd door de gelijkschakeling van lonen. De oorspronke¬ 

lijke UGT-afgevaardigden in de Centrale Bedrijfsraad (die door de 

arbeiders gekozen waren) worden door de UGT-leiding afgezet en ver¬ 

vangen door stromannen, die tegen de kollektivisatie gekant zijn. 

De UGT wenst geen kollektivisatie maar nationalisatie en werkte 

samen met de afgevaardigde van de Generalidad ('interventor') om 

dit doel te bereiken (89). 

Bpiten Catalonië zijn de spoorwegen inderdaad geheel in handen van 

de staat gekomen. Catalonië behield zijn arbeiderszelfbestuur voor¬ 

namelijk door het felle verzet van de arbeiders tegen de voort¬ 

woekerende burokratie en staatsinmenging. De meerderheid van de ar¬ 

beiders bleef de CNT trouw. 

ƒ. HAVEN EN ZEEVAART 

De haven van Barcelona was de grootste im- en exporthaven van 

Spanje.(90) Na de revolutie werd de organisatie van het havenbe¬ 

drijf grotendeels overgenomen door speciale arbeiderskomitees van 

het sindikaat van transportarbeiders. De koppelbazen, een van de 

ergste kwalen van de haven van Barcelona, worden uitgeschakeld. 

Voortaan zullen alle kontrakten rechtstreeks afgesloten worden 

tussen de arbeiderskollektieven en de belanghebbenden. De centrale 

leiding van het havenbedrijf komt in handen van een Administratieve 

Raad ('Junta Administrativa') die de lonen, arbeidsvoorwaarden en 

tarieven zal regelen. 

Voor de revolutie was het grootste deel van de havenarbeiders on¬ 

georganiseerd. Van de 5.000 arbeiders waren er 1.000 aangesloten 

bij de C.N.T. en 100 bij de UGT. Na de 19e juli en de snelle kol¬ 

lektivisatie sluit ongeveer 70 % zich aan bij de CNT. Het sindi¬ 

kaat van Transportarbeiders, sektie haven, was van begin af aan 

duidelijk de stuwende kracht in de haven. Zij bleef dit ook later 

en inspireerde vele beslissingen van de arbeiders. De toegestane 

15 % loonsverhoging werd door hen in augustus 1936 geweigerd. 

Daartegenover werd een 40-urenweek ingevoerd en werden de sociale 

voorzieningen uitgebreid (91). De invloed van het CNT-sindikaat 

vermindert pas als de kontra-revolutie in Catalonië ver doorge¬ 

drongen is. Na de bloedige mei-week in 1937 wordt het CNT-haven- 

kollektief onder druk van de Generalidad onder kontrole geplaatst. 

De Administratieve Raad wordt vervangen door een kontrole-kommissie 

van acht leden: drie CNT, drie UGT, één van de gemeente Barcelona 

en één van de Generalidad. Door de oorlog en de blokkade van Bar¬ 

celona wordt de haven echter geheel gewurgd. In augustus 1938 

werken er nog slechts 1.000 arbeiders (92). 
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Bij de scheepvaartmaatschappijen deed zich een uiterst merkwaar - 
dige ontwikkeling voor. Hier had de UGT namelijk de leiding bij de 

kollektivisaties. De bemanningen van de schepen waren meest lid 

van de CNT, het kantoorpersoneel was overwegend bij de UGT aange¬ 

sloten. Aangezien de meeste schepen op het moment van de revolutie 

niet in de thuishaven lagen, nam het UGT-kantoorpersoneel het ini¬ 

tiatief om de maatschappijen te kollektiviseren. Vreemd genoeg 

wordt in bijna alle gevallen de kollektivisatie al na enkele weken 

weer vervangen door 'kontrole'. De invloed van Generalidad groeide 

sterk en er bestonden al vroeg plannen tot nationalisatie van de 

koopvaardijvloot. Het waren vooral de zeelieden die zich daartegen 

fel verzetten. In december '36 komt het zelfs tot een openlijk 

konflikt tussen de minister van verbindingen van de Centrale Rege¬ 

ring en de bemanningen. De laatsten weigeren uit te varen zolang 

er geen maatregelen genomen zijn tegen de direkteur-generaal van 

de koopvaardij, en de leiding van de CNT-UGT hersteld is (93). 

g. HET BENZINEPBOBLEEM 

Benzine is uiteraard van levensbelang voor het transport. Het sin- 

dikaat van arbeiders in de petroleumindustrie (een sektie van het 

Transportsindikaat) neemt dan ook onmiddellijk na 19 juli de lei¬ 

ding van deze industrie op zich, in samenwerking met het Comité de 

Milicias Antifascistas. De eerste weken waren chaotisch en pas op 

12 augustus wordt door de Lokale Federatie van Sindikaten van Bar- 

celona een eind gemaakt aan de gratis verstrekking van benzine aan 

allerlei raden en komitees (94). Tot volledige distributie wordt 

pas overgegaan in januari 1937. 

Begin augustus '36 neemt het sindikaat alle Catalaanse vestigingen 

en reservoirs van het staatsbedrijf C.A.M.P.S.A. over. Behalve de 

direkteur wordt er niemand ontslagen. Door de arbeiders van alle 

bedrijven wordt een Centrale Bedrijfsraad gekozen. Deze onderhoudt 

nauwe kontakten met de Generalidad en Madrid (95). De rol van het 

sindikaat was ook hier weer centraal. De positie van de overheid 

wordt belangrijker wanneer de schaarste aan benzine tot overheids¬ 

maatregelen dwingt. Aanvankelijk heeft het sindikaat de distribu¬ 

tie in eigen hand, later krijgt het ministerie van Openbare Dien¬ 

sten de leiding. Wanhopige pogingen worden gedaan om benzine te ver¬ 
vangen door andere energiebronnen of synthetische benzine te ver¬ 

vaardigen. De ekonomie van Catalonië ondervond de ernstige weer¬ 

slag van dit gebrek aan benzine (96). 

4. BOUWVAKKEN 

Het CNT-Bouwvakkerssindikaat was met zijn 35.000 leden een van de 

grootste en machtigste sindikaten in de stad en speelde een be¬ 

langrijke rol tijdens de straatgevechten van 19 en 20 juli. Nauwe¬ 

lijks nadat deze beëindigd zijn roept het sindikaat de arbeiders 

bijeen . Een verslag van deze vergadering is niet bewaard, maar 

141 



het resultaat was dat het sindikaat de effektieve leiding over het 

hele bouwbedrijf overnam. Alle bouwprojekten kwamen onder haar 

supervisie. Waar de bedrijfsleiding gebleven was, werd een kontro- 

lerende raad ingesteld, elders een bedrijfsraad, die in kontakt 

stond met het sindikaat.Een technische kommissie regelde namens 

het sindikaat de betaling van lonen en verstrekte kredieten aan 

bedrijven, die in financiële moeilijkheden verkeerden. Door haar 

werd bovendien een urgentieplan opgesteld (97). Daarnaast werd een 

groot aantal bouwprojekten en bouwwerken overgenomen door de Gene¬ 

ral idad en door haar gefinancierd. De rol van de technische kom¬ 

missie van het Bouwvakkerssindikaat wijst al vooruit naar de Alge¬ 

mene Raden van Industrie, zoals die door het Kollektivisatie- 

Dekreet bedoeld werden. 

Een der gekollektiviseerde bouwbedrijven was de 'Fomento de Obras 

y Construcciones', waar niet minder dan 75.000.000 pesetas in kas 

gevonden werd. Deze gezonde financiële toestand van het bedrijf en 

het feit dat het kapitaal niet in veiligheid gebracht was door de 

direktie, waren een uitzondering. Het laatste feit kan verklaard 

worden door de veronderstelling dat de leiding 6f bijzonder zorge¬ 

loos, óf bijzonder zeker van de fascistische overwinning is geweest 
Toch wordt een algemene loonsverhoging in dit bedrijf niet uit dit 

bedrag betaald, maar uit de afschaffing van de zwaar overbetaalde 

direktieposten. Het gehele kapitaal wordt ter beschikking van het 

sindikaat gesteld (98). Het is waarschijnlijk met dit soort geld, 

dat de technische kommissie de nieuwe bouwprojekten financierde en 

de lonen aan de arbeiders van zwakke bedrijven uitbetaalde. 

De gekollektiviseerde bedrijven waren onafhankelijk, zij het onder 

een zekere supervisie van het sindikaat. Eind 1936 wordt een on- 

derzoekskommissie ingesteld naar de mogelijkheden van socialisatie 

van het hele bouwbedrijf. In de kommissie namen zowel CNT als UGT 

zitting. Op 5 januari worden de uitkomsten van het onderzoek be¬ 

sproken en wordt besloten tot 'algemene kollektivisatie' ('col- 

ectivización general') van het bouwbedrijf, in overeenstemming met 

de bepalingen van het Kollektivisatie-Dekreet. Er zal een Algemene 

Raad voor de Bouwnijverheid ingesteld worden en de persoonlijke 

vrijheid van de arbeiders gewaarborgd zal worden (99). Doel van 

deze socialisering (want dat was het plan, ondanks de afwijkende 

terminologie) was de verzekering van een voldoende woningbouw in 

Barcelona. Deze was door financiële moeilijkheden en door de komst 

van een groot aantal vluchtelingen uit Madrid en omstreken in ge¬ 

vaar gekomen. De voorbereidende kommissie doet in verband met deze 

problematiek een voorstel dat nogmaals het originele en kreatieve 

aspekt van de socialisatie onderstreept. Het partikuliere woning- 

bezit diende volgens de kommissie opgeheven te worden, als strij¬ 

dig met de idealen van de revolutie en als sociaal nutteloos. De 

exploitatie van alle onroerende ('propiedad urbana municipalizado') 

moest worden overgenomen door een gemeentelijke instelling 

('administración popular urbana') die voor huur en onderhoud zal 

instaan. Uit de inkomsten van deze instelling zullen de bouw- 
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aktiviteiten in Barcelona bekostigd worden (100). Op basis van de¬ 

ze uitgangspunten wordt de socialisatie van de bouwvakken voorbe- 

reid. 
De vervanging van het partikuliere woningbezit door een kollektief 

woningbezit, was niet geheel nieuw. Reeds in september 1936 werd 

voorgesteld door de FAI om alle huur af te schaffen. Daarvoor in 
de plaats moesten kollektieven van huurdersingesteld worden, die 

Je opbrengst van hun (50 % verlaagde) huur zelf zouden beheren. 

Van het bedrag zou 50 % voor de slachtoffers van het fascisme, .35 % 

voor huisbewaarders of koncierges en 25 % voor onderhoud van de 

huizen bestemd zijn (101). 
De beoogde socialisatie komt tot stand onder de naam ’Kollektieve 

Bedrijfsgroep van de Bouwvakken te Barcelona’. De uitvoerende 

werkzaamheden worden geleid door een Algemene Bedrijfsraad. Deze 

is samengesteld uit arbeiders van alle deelnemende takken van het 

bouwbedrijf: metselaars, stukadoors, opperlieden, betonwerkers enz. 

Barcelona wordt verdeeld in tien sekties of werkeenheden, waar een 

door de arbeiders gekozen technische kommissie de werkzaamheden 

zal leiden. Op ieder bouwwerk en in iedere werkplaats zal een kom¬ 

missie van drie arbeiders gekozen worden, die verantwoordelijk is 

voor de arbeidsprestaties en de kontakten met de andere organen 

onderhoudt. 

De Algemene Bedrijfsraad wordt gekozen door de algemene vergadering 

voor één jaar en is samengesteld uit één afgevaardigde van iedere 

sektie (10 leden), en 20 leden door de algemene vergadering geko¬ 

zen. Bij de eerste verkiezingen betekende dit 19 CNT leden en 11 

UGT-leden. De Algemene Bedrijfsraad kiest uit haar midden een Per¬ 

manent Komitee van 13 leden: één uit iedere sektie en één van elk 

van de drie departementen waarin de Ra!ad zich verdeelt: administra¬ 

tie, technische organisatie en werkverdeling. Het Permanent Komitee 
komt iedere dag bijeen, de Algemene Bedrijfsraad iedere week (102). 

De socialisatie volgens dit plan wordt op 10 februari 1937 offi¬ 

cieel ingevoerd. Met de onteigening van het partikuliere woning¬ 

bezit wordt een snel begin gemaakt: reeds op 24 maart '37 wordt 

meegedeeld dat 450.000 wooneenheden in Barcelona in handen van de 

gemeentelijke dienst voor woningen zijn. In juni is zij voltooid 

en zijn alle huizen en gebouwen 'gemunicipaliseerd'(door de ge¬ 

meentelijke instellingen overgenomen) (103). 

Hoe precies deze vorm van gemeentelijk-sindikaal bouwbedrijf in de 

praktijk werkte is te zien aan het voorbeeld van de stad Manresa. 

Deze plaats van 50.000 inwoners lag 60 kilometer ten noorden van 

Barcelona. Een kommissie van bouwvakarbeiders (CNT en UGT) had er 

in samenwerking met de gemeenteraad de mogelijkheden van kollektivi- 

satie bestudeerd en besloten tot municipalisatie van alle onroerende 
goederen. 

In Manresa waren 1025 arbeiders in de bouwvakken werkzaam. De jaar¬ 

opbrengst van de huren van partikuliere woningen bedroeg 3.500.000 

pesetas, waarvan na de aftrek van de onderhoudskosten enz. nog 
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1.850.000 pesetas overbleven. Dit zou betekenen voor iedere arbeider j 
een loonsom van 1850 pesetas per jaar of 35 pesetas per week, wat 

uiteraard te weinig was om van te kunnen leven. Daarom stelde de CNT-1 

UGT-kommissie voor om niet alleen het huizenbezit, maar alle onroer- , 
ende goederen onder deze regeling te brengen. Ook fabrieken, gebouwen j 

en kerken. De totale huuropbrengst zal het kapitaal van het sindikaat j 
van bouwvakkers vormen. Op deze manier wordt het bouwbedrijf, dat in 

de behoeften van de hele gemeenschap voorziet, ook door de hele ge- : 

meenschap betaald. Voor de onteigening zal geen schadevergoeding be- ' 

taald worden. Maar iedereen die een eigen huis bezit, waarin hij ook J 
zelf woont, zal daar levenslang vrij mogen blijven wonen. Oude en 

minder-valide huizenbezitters zullen (indien nodig) een uitkering 
voor hun levensonderhoud kunnen krijgen. 

De huishuren zullen herzien worden op grond van bewoonbaarheid en 

komfort; het recht op een goede woning geldt voor iedereen en daar- t 

om zullen de huren aan de lonen aangepast zijn. De kommissie begint 

haar aktiviteiten met de opruiming van een aantal wantoestanden op 

het gebied van de woningnood. Ook hier geldt het anarchistische uit¬ 
gangspunt: aan ieder naar zijn behoefte. 

De leiding en de koördinatie van dit hele projekt komt in handen van 

een kommissie van 13 arbeiders, 1 architekt, 2 technici en de burge- 1 

meester van Manresa (104). 

Manresa was geen uitzondering. Nog voordat de municipalisatie van de ] 

onroerende goederen er was door gevoerd, was in het textielcentrum 

Badalona al iets dergelijks gebeurd. Daar was in december '36 al be- : 

paald:"Al het grondbezit, de huizen en de erven in de stad zijn het I 

eigendom van de gemeente en worden door de overheid beheerd."(105) 

Wel wordt hier aan de ex-bezitters een schadevergoeding betaald, 

die gelijk is aan de gemiddelde verdienste van een arbeider. Voor 

de bouwvakkers was de lokale kollektivisatie niet het einde van de 

revolutionaire ontwikkelingen in de ekonomie. Zij wensen een gro¬ 

tere eenheid en meer samenwerking en solidariteit tussen de ver¬ 

schillende bedrijfstakken. Daartoe wordt in februari besloten tot 

een fusie met het sindikaat van de arbeiders in de houtbewerkende 

industrie. Eind juni 1937 wordt een regionaal kongres met de arbei¬ 

ders van de Stoffeer-industrie en de Hout-industrie belegd, waarop 

wordt besloten om een regionale federatie van deze drie industrieën 

op te richten. De drie sindikaten telden in Catalonië 86.000 leden 

en de Federatie zou zich bezig houden met het koördineren en centra¬ 

liseren van hun aktiviteiten (106). De bouwvakken zelf gaan in 1937 

en 1938 over tot samenvoeging van alle plaatselijke kollektieven van 

bouwvakarbeiders .In september 1938 wordt door de CNT en de UGT een 

Algemene Raad voor de Bouwvakken van Catalonië ingesteld (107). 

a. DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE 

Het sindikaat van houtbewerkers dat de bovengenoemde Federatie mede 

oprichtte, was een van de meest radikale drijfkrachten van de socia- , 

le revolutie. Reeds voor 19 juli 1936 telde het in Barcelona 12.000 
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leden, d.w.z. zo goed als 100 % van alle arbeiders in deze tak van 

industrie. Als een van de eerste sindikaten begon het na de revo¬ 

lutie onmiddellijk met het oprichten van kollektieve werkplaatsen. 

De arbeiders maakten al spoedig een begin met de volledige socia¬ 
lisatie van hun industrie op vrijwillige basis. Alle gekollektivi- 

seerde bedrijven die dat wensten konden zich bij de gesocialiseerde 

industrie aansluiten. Naast deze 'Madera Socializada' ('gesociali¬ 

seerde houtindustrie') bleven aanvankelijk nog enkele partikuliere 

en gekollektiviseerde bedrijven bestaan, die onafhankelijk wilden 

blijven (108). 
Door het sindikaat werden ook kontakten gelegd met andere industrie¬ 

ën en werd financiële steun aan onder andere de stoffeerders en de 

behangers verleend. Deze vakken waren door de revolutionaire ver¬ 

anderingen min of meer 'ongewenst' geworden. Veel houtbewerkers 

waren naar het front vertrokken en door de achtergeblevenen werd 

veel materiaal voor de oorlog geleverd. 
Het sindikaat van houtbewerkers verzette zich van begin aan fel 

tegen de opvatting dat de kollektieve bedrijven in feite een soort 

zelfstandige arbeidersondernemingen waren, los van de ware noden 

van het volk en de ware belangen van de revolutie. Het wees op de 

taak van de sindikaten tij de kulturele ontwikkeling en de opvoe - 
ding van de arbeiders. Het richtte scholen, bibliotheken en zwemba¬ 

den op. Wij wezen in het vorige hoofdstuk al op de kritiek van dit 

sindikaat ten opzichte van het Kollektivisatie-Dekreet. 

Het doel van de 'Madera Socializada' was de organisatie van de he¬ 

le houtbewerkende industrie, vanaf de bosbeplanting tot en met de 

meubelindustrie. Alle tussenfases, het transport, de zagerijen, de 

houtbewerkingen enz. waren in haar handen. Het sukses van deze ge¬ 

socialiseerde onderneming was opmerkelijk. Zij begon aanvankelijk 

met de overname van onrendabele bedrijven en het in dienst nemen 

van werkloze arbeiders. Haar primaire doel was de sanering van de 

houtindustrie door centralisatie en mechanisatie. Weldra sloten 

zich echter zo veel bedrijven bij de 'Madera Socializada' aan dat 

zij het grootste deel van alle bedrijven koördineerde. In december 

1936 werkten in Barcelona al 6.000 arbeiders bij haar, eind 1937 

was dit aantal tot 12.000 gestegen (109). Men kan stellen dat de 

'Madera Socializada', tenminste in Barcelona, alle bedrijven over¬ 

genomen had op basis van volledige vrijwilligheid. 

5.CHEMISCHE INDUSTRIE 

De chemische industrieën van Spanje waren voornamelijk gekoncen- 

treerd in Catalonië. Alleen in de provincie Barcelona bevond zich 

al 50 % van de totale produktie van Spanje. Er werkten daar 30.000 

arbeiders in de chemische industrie. De oorzaak van deze sterke 

koncentratie was de ekonomische situatie tijdens de Eerste Wereld¬ 

oorlog geweest, toen het neutrale Spanje de leverancier van de 
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oorlogsvoerenden was. Door zijn gunstige geografische ligging ten 

opzichte van Frankrijk had vooral Catalonië hiervan geprofiteerd 

(110). 
Het CNT-sindikaat van de arbeiders in de chemische industrieën 

speelde een belangrijke rol tijdens de revolutiedagen van juli *36. 

Als belangrijkste leveranciers van medikamenten enz. werd op hen 

een beroep gedaan de verzorging, distributie en toediening van me¬ 

dikamenten op zich te nemen. Het sindikaat begint onmiddellijk met 

de voorziening en bevoorrading van alle ziekenhuizen van Barcelona. 

Maar nog tijdens de gevechten wordt besloten om alle ziekenhuizen 

over te nemen en onder een speciale Raad van Kontrole te stellen. 

Het grote aantal gewonden van de strijd maakte een uitbreiding van 

het aantal bedden noodzakelijk en door het sindikaat worden kerken 

en kloosters onteigend en als hospitalen ingericht. De Raad van 

Kontrole, waarin o.a. de verpleegsters- en artsenorganisaties zit¬ 

ting hebben, neemt de administratie en de dagelijkse leiding van 

de ziekenhuizen over van de religieuzen. Er worden verbindingsko- 

mitees met apothekers, drogisten, wijkverpleegsters enz. ingesteld 

(111). 
Uit deze nauwe samenwerking zal onder inspiratie van het sindikaat 

tenslotte het Catalaanse Gezondheidssindikaat opgericht worden 

(zie hierna par.7, f.). 

De chemische industrie is uiteraard ook van zeer groot belang voor 

de wapen- en ammunitiebedrijven, die in deze tijden van oorlog een 

sterke ontwikkeling vertoonden, speciaal in het industriële Cata¬ 

lonië. Het sindikaat nam daarom zeer snel kontakt op met de leiding 

van de nieuwe oorlogsindustrie en het Metaalarbeiderssindikaat om 

tot een planning van de wapenindustrie te komen. Op eigen initia¬ 

tief stimuleerde zij onmiddellijk de produktie van essentiële 

grondstoffen voor deze industrie (112). 

De arbeiders in de chemische industrie waren voor het grootste deel 

aangesloten bij de CNT. Zoals bij de leden van verschillende ande¬ 

re machtige CNT-sindikaten bestond ook bij hen grote kritiek op 

bepaalde tendensen van het Kollektivisatie-Dekreet. Zij bestreden 

de mentaliteit van de arbeidersraden die de bedrijven leidden alsof 

deze hun eigendom waren. Op een regionaal kongres van het chemisch 

sindikaat, dat in februari '37 in Barcelona gehouden wordt, besluit 

men tot de socialisatie van de hele chemische industrie in Catalo¬ 

nië over te gaan. De afdeling Barcelona had hiertoe een plan op¬ 

gesteld en een motie ingediend, die als volgt luidde: 

"De afvaardiging van dit sindikaat wijst er nadrukkelijk op dat de 

arbeiders van Barcelona zich korte tijd na de publikatie van het 

Kollektivisatie-Dekreet rekenschap gaven van het feit dat deze re¬ 

geling de wensen van de arbeiders niet vervulde. Zij schiep integen¬ 

deel het gevaar dat de bourgeoisie bevoordeeld werd en binnen af¬ 

zienbare tijd zou kunnen veranderen in dezelfde pest, waartegen de 

massa van de konfederale arbeiders haar hele leven gestreden heeft 

(het kapitalisme). Om dit te verhinderen stelt de afvaardiging van 

Barcelona voor om de hele industrie te socialiseren."(113) 
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Door de arbeiders in de chemische industrie wordt daarop een Regio¬ 

nale Federatie gevormd. Dit was een sindikale socialisatie die 

zich over heel Catalonië uitbreidde. Zij omvatte alle takken van 

de chemische industrie, vanaf de levering of delving van grond¬ 

stoffen tot de laatste bewerkingen van het produkt. Er worden fu¬ 

sies tussen de verschillende fabrieken tot stand gebracht en er 

wordt een systeem van koërdinatie voor de hele industrie ingesteld. 

Dit werd vergemakkelijkt door een dekreet over industriële fusies 

en koncentraties, dat door minister Juan Fabregas op 28 november 

'36 was uitgevaardigd (114). Technici en specialisten, die in de¬ 

ze industrie van zeer groot belang waren, hadden hierbij een groot 

aandeel. Midden april '37 was in Barcelona al 65 % van de bedrij¬ 

ven gesocialiseerd en in het grote chemische centrum Badalona meer 

dan de helft. De rest van de bedrijven was bezig met de voorberei¬ 

ding van de socialisatie of weigerde zich aan te sluiten (115). De 

socialisatie was ook hier geheel op basis van vrijwilligheid. 

Welke problemen zich konden voordoen bij de voorbereiding en door¬ 
voering van de socialisatie in bepaalde bedrijfstakken, wordt ge- 

illustreerd door gebeurtenissen in de loodindustrie. Catalonië 

produceerde slechts 5.000 ton lood per jaar (de totale Spaanse 

produktie was 70.000 ton per jaar). Door de arbeiders van de drie 

loodmijnen werd ingezien dat dit kostbare lood niet meer geëxpor - 
teerd mocht worden, maar voor de opbouw van de Catalaanse oorlogs¬ 

industrie nodig was. De arbeiders van de loodverwerkende industrie 

waren echter vóór export, omdat zij daarmee behoorlijke winsten 

konden maken. De mijnwerkers vinden zowel het CNT- als het UGT- 

sindikaat tegenover zich. Wanneer een konflikt dreigt leggen zij 

de zaak voor aan de Ekonomische Raad, die de mijnwerkers in het 

gelijk stelt (116). Met behulp van de Ekonomische Raad weten de 

mijnwerkers daarna door te drukken dat alle arbeiders in de lood¬ 

industrie één kollektief zullen vormen, zodat dergelijke konflik - 
ten niet meer mogelijk zullen zijn. Op 4 oktober *36 komt daarop de 

CIPLO tot stand ('Colectividad Industria del Plomo’), die georga¬ 

niseerd is als een regionale bedrijfsgroep (117). 

6. METAAL- EN OORLOGSINDUSTRIE 

Op 19 juli 1936 bezat Catalonië geen eigenlijke oorlogsindustrie. 

Voor de behoeften van de strijd tegen het fascisme moest dus een 

geheel nieuwe industrie uit de grond gestampt worden (118). De aan¬ 

maak van wapens en munitie berust in belangrijke mate bij de me¬ 

taalindustrie. Beide industrieën waren voor het grootste deel in 

handen van de CNT-arbeiders. Van de metaalarbeiders waren er 40.000 
lid van de CNT en 7.000 van de UGT (119). 

Uit de Catalaanse metaalindustrie ontstond in enkele weken een 

formidabele oorlogsindustrie. De leiding van de CNT en de FAI speel¬ 

de een belangrijke rol daarbij. Nog tijdens de gevechten in Bar- 
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celona vroeg Juan Garcia Oliver aan de voorman van het CNT-Metaal- 

arbeiderssindikaat, Eugenio Vallejo, om de opbouw van een wapenin¬ 

dustrie ter hand te willen nemen. Spoedig daarna werden in samen¬ 

werking met het Comité de Milicias Antifascistas de eerste plannen 
voor een oorlogsindustrie uitgewerkt (120). 

Wij zagen reeds in het vorige hoofdstuk, bij de bespreking van het 

ontstaan van de kollektivisatiebeweging, dat het Metaalarbeiders- 

sindikaat daarbij een grote rol speelde. Zij was het eerste sindi- 
kaat dat richtlijnen voor de kollektivisatie opstelde en de ar¬ 

beiders aanspoorde om een aantal belangrijke metaalbedrijven on¬ 

middellijk over te nemen. De vestiging van Hipano-Suiza in de wijk 

San Andrés komt zelfs de eer toe waarschijnlijk de allereerste 

door de arbeiders overgenomen fabriek te zijn. Reeds in de nacht 

van 18 op 19 juli werd deze fabriek door de arbeiders bezet als 

voorzorgsmaatregel tegen de fascistische opstand. De fabriek had 

1400 arbeiders in dienst en produceerde voornamelijk auto-onder- 

delen en vliegtuigmotoren (121). De Hispano-Suizafabriek speelde 

nog op een andere manier een grote rol in de eerste dagen van de 

revolutie. Het was daar dat Eugenio Vallejo in samenwerking met 

het sindikaat en het Comité de Milicias Antifascistas zijn hoofd¬ 

kwartier inrichtte om de oorlogsindustrie op te bouwen en te lei - 

den (121). 

Een zeer groot deel van de metaalfabrieken in Barcelona werd in de 

eerste dagen na 19 juli door de arbeiders overgenomen. Toch deden 

zich een aantal moeilijkheden voor. Veel bedrijven in de metaal¬ 

industrie werkten voornamelijk met buitenlands kapitaal. Het was 

voorlopig de politiek van de CNT en de FAI om deze belangen te 

ontzien en vooral de goede betrekkingen met de Europese demokra- 

tieën niet te verstoren. In veel bedrijven ging men dan ook niet 

verder dan de instelling van een kontrolerende raad, zij het dat 

deze uitgebreide volmachten had. Waar de arbeiders reeds tot vol¬ 

ledige overname overgegaan waren moesten zij door het sindikaat 

weer beteugeld worden. Overigens voelden de direkties er meestal 

weinig voor om zich te verzetten tegen de wensen van de arbeiders. 

De eerste aktiviteiten van de arbeidersraden waren geheel ten gun¬ 

ste van de arbeiders-milities en het front in Aragón. In ijltempo 

werden auto’s en vrachtwagens geblindeerd en gepantserd. Reeds bij 

de troepen die 24 juli ’s morgens naar Aragón vertrokken, reden 

vooraan in de kolonnes geblindeerde vrachtwagens (122). Speciaal 

de fabrieken Torras en Ford waren hierbij aktief geweest: nog vóór 

het einde van juli waren door de arbeiders van deze bedrijven zes 

speciale gepantserde gevechtswagens gekonstrueerd en was een trak- 

tor omgebouwd tot een primitieve tank (123). Niet toevallig waren 

juist deze twee bedrijven op 19 juli nog in een langdurige staking 

gewikkeld. 

Dat de onteigening en de kollektivisatie in deze industrie zo snel 

doorgevoerd werden, was vooral te danken aan de nauwe samenwer* - 

king van het sindikaat met het Comité de Milicias Antifascistas. 
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Dit had de revolutionaire wijkraden opgeroepen om de metaalarbei - 

ders in hun wijken alle steun bij de overname van de bedrijven te 

verlenen (124). De eerste geblindeerde vrachtwagens waren ondanks 

de inspanningen van de arbeiders in feite toch te log en te on¬ 

handig aan het front om van veel nut te kunnen zijn. Via de ad¬ 
viezen van ingenieurs en technici, die georganiseerd waren in de 

onafhankelijke vakbond CADCI, werden in korte tijd echter aanzien¬ 

lijke verbeteringen bereikt. De CADCI besluit zich aan de zijde 

van de CNT achter de revolutie te stellen (125). 

Een typisch voorbeeld van de eigenaardige manier van kollektivise- 

ren in de metaalindustrie was het konstruktiebedrijf 'Ford Motor 

Ibérica', dat ongeveer 450 arbeiders in dienst had. Aangezien de 

meeste arbeiders van dit bedrijf aktief in de strijd om Barcelona 

meevochten, werd het door de revolutionaire wijkraad van Pueblo 

Nuevo overgenomen en onder bewaking gesteld. De CNT-UGT-arbeiders- 

raad hield de ex-direkteur als technikus in dienst op een salaris 

van 1500 pesetas per maand (d.w.z. drie maal zoveel als een ge¬ 

schoolde arbeider). 

Onmiddellijk wordt begonnen met het blinderen van vrachtwagens en 

bussen voor het front. De door de overheid toegestane loonsver¬ 

hoging van 15 % wordt door de arbeiders afgewezen met een verwij¬ 

zing naar de ernstige situatie. Daarentegen gaf iedere arbeider 

per week 5 % van zijn loon aan het oorlogsfonds van de CNT. Als de 

direkteur later verdwijnt, wordt een bedrijfsraad van 12 arbeiders 

en 6 technici ingesteld. Aangezien een groot aantal.arbeiders naar 

het front vertrokken is, kunnen een groot aantal werkloze metaal¬ 

arbeiders door het bedrijf aangenomen worden. Er wordt in drie 

ploegen dag en nacht aan de reparatie van oorlogsmaterieel gewerkt 
(126). 

Hetzelfde beeld gaven bijna alle metaalbedrijven van Barcelona in 

de eerste maanden. Zij zijn óf onteigend óf onder kontrole gesteld 

en alle werken onder leiding van een arbeidersraad. Over het alge¬ 

meen heerste er een goede samenwerking met de technici en het lei¬ 

dinggevend personeel (indien nog aanwezig) en is de arbeidersraad 

uit vertegenwoordigers van de CNT en de UGT samengesteld. De mees¬ 

te metaalbedrijven worden zwaar bewaakt door arbeiderspatroilles 

en door de arbeiders wordt vaak een militaire training van één uur 

per dag ingesteld om in geval van nood als reserve-bataljons aan 
de strijd te kunnen deelnemen. 

Hoe goed de verhouding met de (ex-)direktie kon zijn, blijkt in 

het geval van enkele metaalbedrijven. De 'S.A. Barret', een onder¬ 

neming met 80 % Belgisch kapitaal, was door de arbeiders onder een 

raad van kontrole ingesteld. Het was een konstruktiewerkplaats, 

maar op initiatief van de direktie (!) wordt overgeschakeld op de 

produktie van munitie. Een aantal van de (Belgische) stafleden had 

in de Eerste Wereldoorlog in Frankrijk in de produktie van grana¬ 

ten en mortieren gewerkt en wilde deze kennis graag ter beschikking 
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stellen van de Spaanse strijd tegen het fascisme (127). 

Bij de machinefabriek 'Wertheim Rapida', waar 300 arbeiders werkten 

, gebeurde een nog merkwaardiger feit. Volgens een rapport van de 

bedrijfsraad, dat in Solidaridad Obrera gepubliceerd werd, had de 

eigenaar Don Carlos Vallin y Vallin alle aandelen in handen. Al 

vóór 19 juli leidde hij zijn bedrijf op een bijzondere manier en 

behandelde hij zijn arbeiders rechtvaardig. Alle winst werd geïn¬ 

vesteerd in het bedrijf of aan sociale voorzieningen voor de ar¬ 

beiders besteed. Na de 19e juli had hij zijn bedrijf 'vrijwillig 

en spontaan' aan de arbeiders overgedragen. Om die reden werd door 

de arbeiders in de akte van kollektivisatie een klausule opgenomen 

dat 'kameraad Carlos Vallin y Vallin' zo lang hij dat wenste be¬ 

drijfsleider zou zijn van het gekollektiviseerde bedrijf (128). 

Door het sindikaat van metaalarbeiders worden grootscheepse plannen 

uitgewerkt voor de volledige socialisatie van de Catalaanse metaal¬ 

industrie. Deze plannen werden tot op zekere hoogte door de samen¬ 

werking van de CNT en de UGT verwezenlijkt. Eind 1937 was 85 % van 

alle metaalbedrijven in Catalonië gekollektiviseerd (129). Niette¬ 

min was het duidelijk dat alle industrieën die direkt op de oorlogs¬ 

voering betrekking hadden, op den duur onder overheidskontrole 

moesten komen. Reeds in januari 1937 werden alle aankopen van grond¬ 

stoffen door de Ekonomische Raad behandeld en geregeld. De over¬ 

heid was de enige afnemer van het oorlogsmateriaal en stond boven¬ 

dien garant voor de lonen (130). De Catalaanse metaalindustrie was 

als het ware aangewezen voor nationalisatie. In de loop van 1937 

wordt zij dan ook omgeschakeld tot een onderdeel van de officiële 

door de staat gebouwde wapenindustrie. 

a. DE WAPENINDUSTRIE 

De opbouw van een oorlogs- en wapenindustrie was dus het gevolg 

geweest van spontane akties van de metaalarbeiders en de CNT om de 

arbeidersmilities van wapenen en voertuigen te voorzien. Onder de 

bezielende leiding van Eugenio Vallejo werden spoedig een aantal 

metaalfabrieken ten dienste van de wapen- en munitie-aanmaak ge¬ 

steld. Zij werden gefinancierd door het Comité de Milicias Anti- 

fascistas en later door de Generalidad. Hun hele produktiekapaci- 

teit werd ten dienste van de oorlog gesteld. Op 1 augustus 1936 

waren dit 8 fabrieken met 1500 arbeiders; op 15 september '36 24 

fabrieken met 2650 arbeiders; op 19 juli '37, één jaar na de revo¬ 

lutie, 290 fabrieken met 35.000 arbeiders en weer een jaar later 

was dit aantal gegroeid tot 80.000 arbeiders (131). 

Om deze enorme nieuwe industrie te leiden werd op 7 augustus 1936 

door het Comité de Milicias Antifascistas in overleg met de sindi- 

katen en de Ekonomische Raad een Kommissie voor Oorlogsindustrieën 

('Comisión de Industrias de Guerra') ingesteld. Deze was als volgt 

samengesteld: 
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voorzitter: J.Tarradellas, minister van financiën (Gene- 

sekretaris: Eugenio Vallejo (CNT) ralidad) 

1 militair technikus van de landmacht ^ 

2 militaire technici van de luchtmacht 

1 afgevaardigde van de chemische industrie 
1 afgevaardigde van de grondstoffenleverende industrie 

1 afgevaardigde van de metaalindustrie 

De taak van deze kommissie bestond uit de supervisie over de me¬ 

taalindustrie, de mobilisatie van het gehele ekonomische potenti¬ 

eel, de import van grondstoffen en de kontrole over de bedrijven. 

In alle bedrijven die onder de bevoegdheid van de kommissie vielen 

werd een werkweek van 56 uur ingevoerd, zonder dat daar van één 

kant protest tegen werd aangetekend (132). 

Uit een vertrouwelijk rapport van de Kommissie voor Oorlogsindus¬ 

trieën, dat in oktober 1937 werd uitgebracht (133), blijkt dat de 

Catalaanse oorlogsindustrie een enorme produktie had. Binnen zeer 

kort tijdsverloop was men al in staat om munitie en wapens aan de 

regering in Madrid te leveren, ondanks het feit dat de centrale 

regering alle financiële steun aan Catalonië weigerde en alleen de 

fabrieken onder haar eigen kontrole van grondstoffen voorzag. 

Niettemin leverde de Catalaanse industrie niet minder dan 25 mil¬ 

joen Mauserpatronen af in het eerste oorlogsjaar. Aan deze patro¬ 

nen was een enorm gebrek, hoewel zij een levensnoodzaak voor de mi¬ 

lities waren die bijna uitsluitend over Mausergeweren beschikten. 

De Mauser was zozeer het simbool van de gewapende arbeider en de 

revolutie geworden, dat de militiesoldaten hem schertsend ’hermano 

fusil' (broeder geweer) noemden. Voor de produktie van deze Mauser¬ 

patronen gaat de verdienste geheel naar de arbeiders van enkele 

fabrieken van elektrisch materiaal, fietsen, schrijfartikelen enz. 

die binnen enkele weken omgeschakeld waren op de produktie van ge¬ 
weerpatronen (134). 

Niet altijd ging de snelle omschakeling zo goed als hier. In de 

nieuwe fabrieken waar handgranaten vervaardigd werden kwamen bv. 

de eerste weken heel wat ernstige ongelukken voor door verregaande 

onvoorzichtigheid van de arbeiders (135). 

In de nieuwe wapenindustrie was de leiding dus niet geheel in hand¬ 

en van de arbeiders. Ook de overheid en de militaire diensten had¬ 

den er hun afgevaardigden. Wel hadden de arbeiders intern volledige 

bevoegdheden en werden alle belangrijke beslissingen eerst aan hun 

voorgelegd. Zo werd een nieuwe vliegtuigfabriek, die in november 

1936 in Sabadell was opgericht en waaraan Russische ingenieurs en 

* . . 
Deze oververtegenwoordiging had een bijzondere oorzaak. De Spaan¬ 

se luchtmacht was loyaal aan de Republiek gebleven. Zij was een 

jong legeronderdeel met een moderne aanpak en technische, efficiënte 
officieren, simbool van een nieuw.Spanje. vgl. André Malraux, 
’L'Espoir'. 
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specialisten verbonden waren, geheel door de CNT gekontroleerd. 

(136) De invloed van de CNT bleef groot onder de arbeiders in de¬ 

ze nieuwe industrieën. Nog in september 1937 was 80 % van hen bij 

de CNT aangesloten, ondanks alle kommunistische propaganda en ter- 
reurakties (137). 

De grote mate van invloed van de overheid op deze tak van indus¬ 
trie is niet zonder meer tot stand gekomen. Vooral in het begin 

waren er zeer veel bezwaren van de kant van de arbeidersraden in 
de fabrieken die door de kommissie overgenomen werden. De kommis¬ 

sie wist echter snel het vertrouwen van de arbeiders te winnen en 

hen er van te overtuigen dat een sterke koördinatie in deze indus¬ 
trie volstrekt noodzakelijk was. In een schrijven aan I. Prieto, 

minister van nationale verdediging, wijst Luis Companys er met 

nadruk op dat het grote sukses en de snelle omschakeling van de 

Catalaanse industrie op een oorlogsindustrie helemaal aan de ar¬ 

beiders te danken waren. Zij pasten zich snel aan, werkten zeer 

hard, maakten lange werktijden, waren inventief genoeg om de pro- 

duktie van nieuwe materialen zelf ter hand te nemen enwerden be¬ 

heerst door een voortreffelijke geest onderling. Als er iets ge¬ 

beurde waardoor de produktie verstoord of stopgezet werd, dan was 

dat meestal te wijten aan de taktiek van de centrale regering, 

die liever de ekonomie van Catalonië saboteerde dan haar te steun¬ 

en (138). Companys schreef deze brief nadat de centrale regering 

de hele oorlogsekonomie van Catalonië binnen haar machtsinvloed 

had getrokken. Maar een bevestiging van de voortreffelijke staat 

van dienst van de Catalaanse arbeiders komt ook van de andere 

kant. In een gesprek dat op 1 september 1937 gehouden werd tussen 

Eugenio Vallejo en de staatssekretaris van het departement van 

nationale verdediging verklaarde de laatste in het bijzijn van 

verschillende getuigen dat "de oorlogsindustrie in Catalonië tien 
maal zoveel geproduceerd had als de rest van de Spaanse industrie 

bij elkaar. En (hij) was het eens met Vallejo dat deze produktie 

vanaf begin september 1936 vier keer zo hoog had kunnen zijn, als 

Catalonië toegang had gehad tot de gelden die noodzakelijk waren 

voor de aankoop van grondstoffen, die in Spanje zelf niet te 

krijgen waren".(139) 

Voor een belangrijk deel was dit sukses ook te danken aan de ak- 

tiviteiten van de Kommissie voor Oorlogsindustrieën die de stimu¬ 

lerende kracht achter de opbouw van de wapen- en munitie-industrie 

was. Het was de CNT geweest die het initiatief tot deze kommissie 

had genomen. Tarradellas verklaarde later over de verdiensten van 

deze kommissie:"Het volstaat te zeggen dat zij, met de deskundige 

, enthousiaste en toegewijde medewerking van militaire en burger- 

technici, van arbeiders en vakorganisaties in de metaalsector, in 

korte tijd een oorlogsindustrie in Catalonië op poten heeft gezet 

met een dusdanig rendement dat deze na de overwinning zonder 

twijfel een belangrijke inkomstenbron voor de Catalaanse economie 

zal zijn."(140) 
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Vooral het aspekt van de goede geest onder de arbeiders en de tech¬ 

nici trekt de aandacht. In de loop van 1937 wordt in de meeste fa¬ 
brieken een drie-ploegendienst ingesteld om kontinu te kunnen 

doorwerken. In vele fabrieken namen de arbeiders hun vrije dag 

niet op. Technici en ingenieurs werkten 12 tot 14 uur per dag zon¬ 

der extra betaling (141). De voortreffelijke samenwerking tussen 

de arbeiders en technici is een van de belangrijkste oorzaken voor 

het slagen van deze experimenten. Wat dat betreft kan opgemerkt 

worden dat de gehele kollektivisatiebeweging haar sukses voor een 

groot deel dankte aan hetzelfde feit. 

7. DE OPENBARE DIENSTEN 

Evenals bij de behandeling van het openbaar vervoer .zal ook bij 

deze paragraaf weer voorop moeten staan dat bij de dienstverlenende 

sektor het gebrek aan grondstoffen geen rol speelde. Dit in tegen¬ 

stelling tot de verwerkende industrieën. En dan doet zich weer de 

zelfde vraagstelling voor: slaagde de kollektivisatie in deze 

dienstvelenende sektoren omdat zij niet getroffen konden worden 

door een gebrek aan grondstoffen (en zou dus de kollektivisatie in 

de andere industrieën óók geslaagd zijn als zij maar over grond¬ 

stoffen hadden kunnen beschikken), óf slaagde zij omdat de natuur¬ 

lijke vraag naar deze voorzieningen hen zo onontbeerlijk maakte, 

dat het experiment wel móest slagen (en in andere industrieën ten¬ 

slotte zou mislukken). 

Want dat de kollektivisatie in de dienstvelenende sektoren geslaagd 

is, kan niet ontkend worden. En toch ging het hier niet om gemeen¬ 

tebedrijven of monopoliebedrijven, die gemakkelijk gekollektivi- 

seerd en gekoördineerd zouden kunnen worden. Integendeel, zelfs de 

elektriciteits- en de gasvoorziening van Catalonië waren in handen 

van een groot aantal partikuliere ondernemingen, met veelal buiten¬ 
lands kapitaal. 

De kollektivisatiebeweging was in deze sektor van de ekonomie bij¬ 

zonder doorgedrongen. Volgens Mariano Cardona Rosell, lid van het 

Nationale Komitee van de CNT, waren alle openbare diensten van enig 
belang door de sindikaten overgenomen (142). 

a. WATER, GAS EN ELEKTRICITEIT 

Het waterleidingbedrijf van Barcelona, de 'Sociedad General de 

Aguas', was een dochteronderneming van de veel grotere Compania 

General de Aguas, een maatschappij die grotendeels met buitenlands 

kapitaal werkte. De meeste arbeiders van deze onderneming waren 

georganiseerd in een eigen vakorganisatie, de 'Asociación de Em- 

pleados', die zich echter altijd zeer sterk op de CNT geïnspireerd 

had. Tijdens de revolutiedagen blijven de arbeiders op hun post en 
de Stad heeft geen dag zonder water gezeten. Al op 25 juli 1936 

verschijnt een aankondiging in de kranten van Barcelona dat een 
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Revolutionair Arbeiderskomitee de leiding van het waterleidingbe¬ 
drijf heeft overgenomen en de voortgezette levering van water ga¬ 

randeert (143). De overname door de arbeiders van het kapitaal dat 
in Spaanse handen was, wordt enkele dagen later door de Generalidad 

goedgekeurd. Een 'inventor', gevolmachtigde van de overheid, wordt 

door de arbeiders zelf aangewezen. Tot nader order zullen alle va¬ 

kanties en vrije dagen vervallen; veel arbeiders waren naar het 

front vertrokken. Alle arbeiders die geen funktie in revolutionaire 

komitees of de militie bekleden, worden voor maandag 27 juli op¬ 

geroepen om op hun werk te verschijnen (144). Het Revolutionair 

Arbeiderskomitee besluit tot samengaan met de CNT en verandert de 

naam van het bedrijf in 'Sindicato Obrero de Aguas', het Arbeid- 

erssindikaat voor Watervoorziening. Hier vindt dus al meteen de 

stap naar een geheel met het sindikaat samenvallende onderneming 

plaats (de zgn. sindikalisatie), die vaak elders nog maanden uit¬ 

gesteld wordt. Alle maatregelen ter bescherming en de beveiliging 

van de watervoorziening worden genomen, en de gebouwen en de lei¬ 

dingen worden door arbeiderspatrouilles bewaakt (145). 

Het Revolutionair Arbeiderskomitee werd spoedig omgezet in een 

door alle arbeiders gekozen bedrijfsraad. In de verschillende af¬ 

delingen worden komitees voor de technische leiding gekozen. Een 

poging tot verkorting van de werktijd wordt weer ongedaan gemaakt 

in verband met de oorlogssituatie. Sommige afdelingen werken extra- 

uren om de frontstrijders te vervangen. Het leidinggevend perso¬ 

neel is zo goed als helemaal 'verwijderd' (de gebruikelijke term 

die van alles kan betekenen, van normaal ontslag tot fysieke uit¬ 

schakeling) maar een aantal technici en ingenieurs is gebleven. Zij 

hebben dezelfde rechten en plichten als de arbeiders (146). 

Door de Bedrijfsraad worden een aantal maatregelen genomen op het 

sociale vlak, die al lang door de sindikaten gewenst waren en waar¬ 

voor al enkele stakingen uitgevochten waren. Daarnaast wordt een 
eenheidstarief van 40 centesimos per kubieke meter water ingevoerd, 

terwijl vroeger in bepaalde verafgelegen (arbeiders-)wijken wel 

70 tot 150 centesimos per kubieke meter betaald moest worden. Be¬ 

woners van huurhuizen betalen tot een verbruik van 250 liter per 

dag helemaal niets. Het waterverbruik van Barcelona stijgt van 140 

tot 150 miljoen liter per dag. Het waterleidingbedrijf beschikt 

echter over een kapaciteit van 300 miljoen liter per dag (147). 

Men zal bovendien van nu af enkele gemeenten in de direkte omgeving 

van Barcelona eveneens van water voorzien. Op de duur zal getracht 

worden om tot koördinatie van de watervoorziening in Catalonië te 

komen. 

De gasvoorziening van Barcelona was in handen van twee maatschap¬ 

pijen, de 'Compania General de Aguas y Gas Lebon' en de 'Compania 

Catalana de Gas y Electricidad', kortweg de Lebon en de Catalana. 

De eerste onderneming was tevens waterleidingbedrijf, de tweede 

tevens elektriciteitsbedrijf. Deze laatste kombinatie was ook bui¬ 

ten Barcelona heel gewoon en er was dan ook maar één sindikaat 

voor de arbeiders in de gas- en elektriciteitsbedrijven. Door dit 
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sindikaat (CNT) wordt een Centraal Komitee voor arbeiderskontrole 

ingesteld, dat de leiding heeft bij de kollektivisatie of de in- 

stellingvan een kontrolerende raad. Evenals bij de waterleiding 

worden ook bij de elektriciteits- en gasbedrijven de voorzieningen 

tijdens de gevechten niet onderbroken. Dit was vooral belangrijk 
in verband met de stroomvoorziening voor de radiostations, die de 

enige vorm van kommunikatie tussen de verschillende delen van Ca- 

talonië en de rest van Spanje waren. Op 25 juli is ook hier de si¬ 
tuatie volledig genormaliseerd, d.w.z. dat het sindikaat zich ga¬ 

rant stelt voor de kontinue levering van gas en elektriciteit. 

"Binnen enkele dagen namen de arbeiders van de energiebedrijven 

alle water-, gas- en elektriciteitsfabrieken in Catalonië over." 

(147) Reeds half september had het Centraal Komitee voor arbeiders¬ 

kontrole zijn taak voltooid en leken "alle waterleiding-, gas- en 

elektriciteitsbedrijven vast in handen van de arbeiders te zijn." 

(148) De praktische overname werd dus al binnen twee maanden over¬ 

al gelegaliseerd en bevestigd. 

De overname van de energiebedrijven door de arbeiders betekende in 

de meeste gevallen de instelling van een kontrolerende raad, aan¬ 

gezien het kapitaal van bijna alle bedrijven buitenlands was. Het 

was de taktiek van de CNT om in dergelijke gevallen niet tot ont¬ 

eigening over te gaan. Begin augustus 1936 was de situatie bij de 

energiebedrijven van Catalonië als volgt: 

onder een kontrolerende raad : 15.000 arbeiders 

onder een bedrijfsraad : 1.160 arbeiders 

In totaal ruim 16.000 arbeiders, waarvan er 12.000 in de elektri¬ 

citeitsvoorziening werkzaam waren (149) Uit deze cijfers blijkt 
dus tevens dat nog géén 10 % van de energiebedrijven in Catalonië 

met Spaans kapitaal werkten. Door de kontrolerende raden werd 

echter opgetreden alsof zij dezelfde rechten als de bedrijfsraden 

hadden. Wat betreft het beleid is het verschil tussen de twee ka- 

tegorieën nihil. Bij de gekollektiviseerde bedrijven wordt de in¬ 

voering van een eenheidsloon geprobeerd. Dit leverde minder moei¬ 

lijkheden dan meestal op, omdat bij de meeste bedrijven niet alleen 

de direktie, maar ook de technici verdwenen waren. Dit was vooral 

het geval in de grootste ondernemingen. Het is overigens de enige 

maal dat dit feit uitdrukkelijk vermeld wordt. De taktiek van de 

CNT was er juist op gericht geweest om de technici in het bedrijf 

te houden (150). Daarom moet de bekwaamheid van de gewone arbei - 

ders zeer hoog geschat worden, als zij er zonder hulp van het 

technische personeel toch in slaagden om de stroom- en gasvoorzie - 
ning van Barcelona volkomen op gang te houden. 

De kontrolerende raden in deze industrie gedroegen zich zelfs zo 

onafhankelijk, dat tussen de gezamenlijke energiebedrijven reeds 
in december 1936 een zeer nauwe samenwerking ontstond. De sindi- 

katen van Water, Gas en Elektriciteit besloten tot de socialisatie 

van hun industrie, waarbij niet alleen de onteigende, maar ook de 
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gekontroleerde bedrijven zich zouden aansluiten. De CNT en de UGT 
werkten voor de verwezenlijking van dit plan samen (151). 

De algehele leiding van de energiebedrijven kwam in handen van een 
Algemene Raad voor de Energievoorziening. Daaronder stonden drie 

Bedrijfsraden (voor Water, Gas en Elektriciteit). Elk van deze drie 

bedrijfsraden had een aantal fabriekskomitees onder zich, en in de 

fabrieken werden door de arbeiders van verschillende afdelingen 
weer sektiekomitees gekozen. 

ALGEMENE RAAD VOOR DE ENERGIE ALGEMENE RAAE 

ft 
BEDRIJF BEDRIJFSRAAD 

WATER 
BEDRIJFSRAAD 

FABRIEKSKOMITEES 

SEKTIEKOMITEES SEKTIEKOMITEES SEKTIEKOMITEES 

Op het eerste gezicht lijkt deze struktuur letterlijk van de richt¬ 

lijnen van het Kollektivisatie-Dekreet overgenomen te zijn. Het 

afwijkende is echter dat het sindikaat (of de sindikaten) in deze 

struktuur een alles overheersende rol speelt. De leden van de Be¬ 

drijfsraden en die van de Algemene Raad worden namelijk niet via 

de bedrijfseenheden, maar via de sindikaten gekozen. De integratie ï 

van sindikaat en industrie is hier dus geheel voltooid: sindika- 

lisatie én socialisatie in één. 

In de fabrieken werd door iedere speciale groep arbeiders van 15 

man of meer een sektiekomitee van 3 man gekozen. De voornaamste 

taak van dit komitee was het toezicht op de produktiviteit, die 

minstens op het peil van vóór 19 juli moest staan. Verder was het 

sektiekomitee de verbinding met de sindikaten, waarvan alle ar¬ 

beiders lid moesten zijn, en was het verantwoordelijk voor de hy¬ 

giëne en de sociale voorzieningen. Iedere avond vergaderden de 

sektiekomitees met het fabriekskomitee. Het fabriekskomitee telde 

eveneens drie leden, voor de handarbeiders, de technici en het 

kantoorpersoneel telkens één. Zij werden gekozen door de gezamen¬ 

lijke sektiekomitees en hun benoeming moest bekrachtigd worden door 

de algemene vergadering van alle arbeiders van de fabriek. De fa¬ 

briekskomitees vergaderden regelmatig met de Bedrijfsraad, waarvan 

de leden door de sindikaten benoemd werden maar eveneens door alle 

arbeiders van de sektor goedgekeurd moesten worden. De Bedrijfs- 

raad telde 10 leden die naar proportie door de sindikaten aange¬ 

wezen werden. Zij had zitting voor twee jaar. De Algemene Raad 

voor de Energievoorziening tenslotte acht door de sindikaten be¬ 

noemde leden en droeg zorg voor de nationale en internationale be- j 

158 



trekkingen, verhouding met de banken, de beurs, de geldmarkt, de 

prijzen enz. (152) 

b. TELEFOON 

Reeds in de namiddag van de 19e juli werd het hoofdgebouw van de 

telefoonmaatschappij op het Plaza de Cataluna door de arbeiders 

bestormd en bezet. Hiermee kwam een uiterst belangrijke voorzie - 

ning in handen van de CNT, waarbij het telefoonpersoneel groten¬ 

deels was aangesloten. Van de diensten van de telefoonarbeiders 
werd ook tijdens de gevechten druk gebruik gemaakt. Veldtelefoons 

werden herhaaldelijk aangelegd tussen de belangrijkste barrikades 

en gevechtstereinen. Op die manier kon de strijd gekoördineerd 
worden en waren de arbeiders op de hoogte van de bewegingen van 

hun tegenstanders (153) 

De Telefoonmaatschappij was opgericht met buitenlands kapitaal, 

maar had een Spaanse direktie die al vóór de opstand gevlucht was. 

Door de arbeiders wordt een kontrolerende raad ingesteld, die ook 

hier echter in feite alle beslissingen zelf nam. De bevoegdheden 

van de (Amerikaanse) aandeelhouders werden beperkt tot de admini¬ 

stratie van inkomsten en uitgaven. De kontrolerende raad regelde 

de exploitatie, het onderhoud, de verbindingen en ook het finan¬ 

ciële kontakt met de banken. De kontrolerende raad van Barcelona 

(het hoofdkantoor) stond boven een aantal sektiekomitees in de 

kleinere centrales in de Catalaanse steden. Zij benoemde daar o- 

veral een eigen vertegenwoordiger, die de kontakten met het hoofd¬ 

kantoor onderhield. De eerste taak van de kontrolerende raad was 

de organisatie van de herstelwerkzaamheden aan de apparatuur, die 

ernstig geleden had van de strijd. Ook was er grote behoefte aan 

de uitbreiding van het aantal aansluitingen voor de pas ingerichte 

hospitalen, de gebouwen van de sindikaten, de nieuwe komitees enz. 

Volgens een mededeling van de inventor van de Generalidad waren 

op 23 juli 1936 de herstelwerkzaamheden zo goed als voltooid (154). 

Een groot deel van het personeel dat tijdens de periode 1934-1936 

(het 'Bienio Negro') was aangenomen, werd door de raad als onbe¬ 

trouwbaar ontslagen, evenals veel van het administratief perso¬ 

neel. In hun plaats komen arbeiders die tijdens de stakingen ont¬ 

slagen zijn (155). Door de algemene vergadering van arbeiders 

wordt besloten geen werktijdverkorting door te voeren vóór het 

einde van de oorlog. De lonen worden vastgesteld tussen 450 en 

800 pesetas per maand, waarbij bepaald wordt dat de lonen van meer 

dan 450 pesetas in principe alleen aan technici betaald zullen 

worden. De leden van de kontrolerende raad ontvingen (onverschil¬ 

lig welke funktie zij hadden) niet meer dan 450 pesetas. Zij ver¬ 

gaderden iedere avond na afloop van de werktijd. 

In de periode tussen 19 juli '36 en 1 februari '37 werd het aantal 

telefoonaansluitingen in Barcelona met 20 % uitgebreid tot 84.174 
(was 70.500) (156). 
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o, OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN 

Het CNT-sindikaat van deze bedrijfstak had vóór 19 juli bijna uit¬ 

sluitend leden onder het lagere en dienstverlenende personeel van 

bioskopen, theaters en schouwburgen, zoals portiers, elektriciens, 
toneelknechten en mechaniciens. Onder de kreatieve kunstenaars wa¬ 

ren alleen een aantal musici bij het sindikaat aangesloten. Vele 

van de CNT-leden vochten tijdens de julidagen en namen dienst in 

de arbeidersmilities. Anderen maakten zich op andere manieren ver¬ 

dienstelijk. In samenwerking met de propaganda-afdeling van de CNT 

werd bv. door de fotografen en filmers dokumentatiemateriaal ver¬ 

vaardigd. Zo is het vertrek van de eerste militietroepen naar het 

front in Aragon en hun opmars geheel verfilmd (157). 

Na de opstand werden alle bioskopen en theaters tot nader order 

gesloten. Veel eigenaars en direktieleden waren gevlucht en een 

aantal gebouwen was beschadigd. Door het sindikaat was een Revolu¬ 

tionair Komitee ingesteld met het doel om de theaters en bioskopen 

weer zo snel mogelijk open te stellen. Het aantal leden van het 

sindikaat van openbare vermakelijkheden neemt snel toe. In augus¬ 

tus is het gestegen van 3.000 tot 13.800. Vooral de kunstenaars 

traden toe; de toneelspelers zelfs en bloc (158). Reeds op 23 juli 

1936 werden vergaderingen gehouden waarop de reorganisatie van de 

openbare vermakelijkheden besproken werd. Van begin af aan zag men 

als enige mogelijkheid de socialisatie van het hele bedrijf om op 

deze manier allen aan werk te kunnen helpen. In het bioskoopbe- 

drijf gaat men zeer snel tot werkelijke socialisatie over (159). 
Waarschijnlijk het eerste voorbeeld van een dergelijke handelwijze. 

Alle 152 bioskopen van Barcelona werden door de werknemers over¬ 

genomen en tot een bedrijf verenigd (160). De leiding van dit be¬ 

drijf komt in handen van een bedrijfsraad (hier 'comité económico’ 

genoemd), die uit 17 leden bestaat. Daarvan worden er 15 door de 

verschillende beroepsgroepen in het bioskoopbedrijf afzonderlijk 

gekozen en twee door alle werknemers gezamenlijk. Uitdrukkelijk 

wordt in de statuten van dit gesocialiseerde bedrijf vermeld dat 

de leden van de bedrijfsraad van hun gewone bezigheden vrijgesteld 

zullen worden. Dit was een uitzondering op de algemene regel. Zij 

zullen echter niet meer salaris ontvangen dan zij in hun eigenlijke 

funktie kregen. De bedrijfsraad kontroleerde de financiën van het 

hele bioskoopwezen. Alle inkomsten van de bioskopen moeten aan 

haar afgedragen worden en alle lonen worden door haar uitbetaald. 

De lonen worden via een differentiatieschaal op basis van de in¬ 

komsten berekend, maar kunnen nooit meer dan 175 pesetas per week 

bedragen. In ieder bioskooplokaal wordt een eigen komitee gekozen, 

dat op de dagelijkse gang van zaken toeziet en regelmatig met de 

bedrijfsraad vergadert. In de keuze van films is iedere bioskoop 

vrij. Buitenlandse films kunnen echter alleen door de bedrijfsraad 

geïmporteerd worden. Reaktionaire films en films die de vrijheid 

beledigen zijn verboden. Voor het personeel wordt een vakantie van 

anderhalve maand ingevoerd, waarvan twee weken in het wintersei- 
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zoen. De sociale voorzieningen worden aanzienlijk uitgebreid en de 

winst van het bioskoopbedrijf zal worden besteed aan het bouwen 

van een school en een kliniek. Al deze bepalingen werden vastge¬ 

steld op een algemene vergadering van het bioskooppersoneel, die 

op 2 augustus '36 plaats had, en op 6 augustus door de sindikaten 

bekrachtigd (161) 
De maatregelen die door het personeel van de schouwburgen en thea¬ 

ters genomen werden, waren minder vérstrekkend en minder radikaal. 

De theaters bleven zelfstandige ondernemingen en het loon werd 

door de medewerkers (d.w.z. de artisten en het personeel) zelf ge¬ 

regeld. Over het algemeen betekende dit de invoering van een mi¬ 

nimumloon van 15 pesetas per dag, en een aandeel in de opbrengsten 

van de avond in evenredigheid met ieders prestatie. Ter bepaling 

van dit aandeel werden strikte regels vastgesteld. Pogingen in en¬ 

kele theaters om een absoluut gelijk salaris voor alle personeel 

in te voeren, vanaf de toneelknecht tot de beroemde diva, werden 

eind *36 definitief opgegeven. Niettemin schijnt het in bepaalde 

gevallen met sukses toegepast te zijn (162). Alle theaters en 

schouwburgen worden op 15 augustus weer opengesteld. 

Bij al deze vernieuwingen viel de nadruk niet alleen op de ekonomi- 

sche hervormingen, maar ook op de inhoudelijke kant van het ver- 

makelijkheidsbedrijf. Van nu af aan dienen bioskopen, theaters en 

variété's volgens de ideeën van de CNT een opvoedende en kulturele 

taak te vervullen. De geestelijke beschaving van het volk op alle 

gebieden was een langgekoesterde wens van de anarchisten, waaraan 

zij bijzonder veel waarde hechtten. Ofwel, zoals het sindikaat het 

in deze augustusmaand formuleerde:"Het is niet alleen een kwestie 

van ekonomische hervormingen, maar vooral van werkelijke sociale 

hervormingen. Ieder middelmatig vermaaksbedrijf zal veranderd wor 
den in een gezonde, stimulerende, opvoedende instelling.(...) 

Deze geestelijke vernieuwing is het uiteindelijke doel van de CNT " 
(163) 

In verband met deze ideeën staat ook de opvatting van de CNT dat 

alle obsceniteit en vulgariteit uit het vermaaksleven verdwijnen 
moest. Dit zou echter tot gevolg hebben dat een aantal uitvoerende 

artisten en kunstenaars niet meer werk geholpen zou kunnen worden. 

Om die reden was ook het sindikaat van de openbare vermakelijkheden 

niet zo erg op de doorvoering van deze plannen gebrand. Er beston—- 

den nu eenmaal voor de revolutie een aantal beroepen die "niet te 
rijmen met de anarchistische denkbeelden" waren. Daaronder vielen 

ook de prostituees van Barcelona, die vooral in varieté-theaters 

en dancings opereerden. Voor hen zou een speciale akademie opge¬ 

richt worden, waar zij omgeschoold konden worden voor echte arti¬ 

stieke beroepen. Althans, dat was de bedoeling (164). De verwerke¬ 

lijking van deze anarchistisch-puriteinse plannen is nooit goed 

van de grond gekomen. De prostituees werkten na de revolutie rus - 

tig door, zij het dan gekollektiviseerd in een 'liefdessindikaat', 

zonder pooiers of 'madames' (165). De sexuele nood van de duizen - 
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den militiesoldaten was sterker dan de propaganda van de anarchis¬ 
tische organisaties. In de variété theaters bleef alles eveneens 

bij hetzelfde. Kaminski merkte tenminste bij zijn bezoek aan Bar- 

celona op, dat het oude suksesnummer van zang en strip-tease in 

één nog steeds op het programma stond, tot volle tevredenheid van 

alle bezoekers. Evenmin waren de charmes van de zangeressen in enig 
opzicht minder dan voor de revolutie (166). 

Doordat het sindikaat bij al deze kollektivisaties zo’n grote rol 

speelde, werd een verdere koördinatie van alle takken van de open¬ 

bare vermakelijkheden in de handen gewerkt. Boven de verschillende 

bedrijfsraden wordt een Sindikale Raad gesteld, die aanvankelijk 

slechts adviserende, maar later ook beslissingen genomen heeft. 

(167) 

d. HET KAPPERSBEDRIJF 

Onder de gekollektiviseerde diensten viel na de revolutie ook het 

kappersbedrijf. Door de krisis van de jaren ’30 waren zeer veel 

kappersbedienden werkloos geraakt, terwijl andere slechts drie da¬ 

gen per week of alleen ’s zaterdags werkten. De algemene situatie 

in dit beroep was zeer slecht. Als de Generalidad in augustus '36 

aan alle werknemers een loonsverhoging van 15 % toestaat, en de 

werkweek op 40 uur bepaalt, geraken de patroons in grote moeilijk¬ 

heden. De kappersbedienden besluiten daarom op advies van het CNT- 

kapperssindikaat om zelf de kontrole over hun beroep te gaan uit¬ 

oefenen. Veertien dagen later gaat men over tot kollektivisatie 

met medewerking van de meerderheid van de patroons (168). 

De eerste maatregel van de nieuwe bedrijfsraad is zoals bijna 

steeds het bevorderen van een krachtige sanering om efficiënte be¬ 

drijfsvoering mogelijk te maken. Ongeveer 900 van de 1150 kappers¬ 

zaken in Barcelona worden gesloten. Hierdoor alleen al zou per 

maand 150.000 pesetas bespaard worden. De 250 overblijvende zaken 

waren het best gelegen en het best ingericht. Zij krijgen boven¬ 

dien de beschikking over het beste materiaal van de opgeheven be¬ 

drijven. In totaal werken 3100 kappers in het kollektief, waaronder 

een groot aantal ex-patroons. Ruim 350 vluchtelingen nemen de 

plaatsen in van evenzo veel militievrijwilligers. Het loon is vol¬ 

ledig gelijk voor iedereen: aanvankelijk 60 pesetas per week, in 

oktober '36 tot 75 pesetas verhoogd. 

De nieuwe kappersbedrijven zijn geopend van 's morgens acht uur 

tot 's avonds negen uur. De arbeiders werken per dag zes en een 

half uur, in twee ploegen. Voor het eerst krijgen zij daardoor om 

de week zes vrije avonden. In ieder bedrijf wordt door de ochtend¬ 

en de avondploeg een afgevaardigde gekozen, die het kontakt met de 

bedrijfsraad onderhoudt. De waarde van de eigendommen van het kol¬ 

lektief bedroeg in 1937 4.500.000 pesetas (169). 

162 



e. ONDERWIJS 

Een van de zaken die in Catalonië na de 19e juli het dringendste 

aan vernieuwing toe waren, was het onderwijs. Dit was grotendeels 

in handen van religieuzen en stond op een zeer laag peil. Van de 

186.000 leerplichtige kinderen in Barcelona bezochten slechts 

34.000 de openbare school (170). Door de Tweede Republiek was 

niets gedaan om deze toestand te verbeteren, ondanks de talloze 

beloften. 

Na de revolutie wordt door de CNT onmiddellijk kontakt opgenomen 

met andere instanties en organisaties, die bij het onderwijs be¬ 

trokken waren. Reeds op 27 juli, één week na de gevechten, wordt 

een Raad vpor de Nieuwe Eenheidsschool opgericht (’Consejo de Es- 

cuela Nueva Unificada', meestal kortweg CENU genoemd). Deze Raad 

was samengesteld uit leden van de CNT, de UGT, de Generalidad, de 

universiteit van Barcelona, de industriële hogeschool en de aka- 

demie voor beeldende kunsten. Voorzitter was de minister van On¬ 

derwijs en Kuituur, de Catalaanse dichter Venura Gassól. Deze 

werd later vervangen door de anarchist Juan Puig y Elias, een on¬ 

derwijzer die de barrikades in de steek liet om voor de onderwijs¬ 

vernieuwing in anarchistische zin te werken (171). 

De basis van de nieuwe school en het nieuwe onderwijs werd om¬ 

schreven als "de rationele principes van de arbeid en de mense¬ 

lijke broederschap, gebaseerd op de afschaffing van iedere vorm 

van privilege". Onderwijs was voortaan een recht voor alle kind¬ 

eren. Voor ieder die de talenten had zou middelbaar en hoger on 

oerwijs mogelijk gemaakt worden. De Onderwijsraad (CENU) kreeg de 

bevoegdheid om met alle haar ten dienste staande middelen het on¬ 

derwijs in de geest van de revolutie te bevorderen en daarvoor 

scholen in te richten (172). Het onderwijs kwam door deze bepa¬ 

lingen voor een groot deel onder de invloed van het anarchisme en 

werd gegeven in de geest van de onderwijsideeën van Peter Kropot- 

kin en de Spaanse onderwijshervormer Francisco Ferrer. De Onder¬ 

wijsraad benadrukte het rationalisme in het onderwijs en wees op 

de vier grote idealen van de revolutie: arbeid, vrijheid, sociale 

rechtvaardigheid en menselijke solidariteit. De lesroosters en de 

samenstelling van het onderwijsprogramma werden opgesteld door de 

Onderwijsraad en moesten goedgekeurd worden door de komkissies 

van onderwijzers en ouders. Bij het middelbaar en hoger onderwijs 

werden daarvoor bovendien ge,engde kommissies van leraren (pro¬ 

fessoren) en leerlingen (studenten) gevormd (173). 

Door de grote aktiviteiten van de Onderwijsraad steeg het aantal 

leerlingen van de openbare scholen in Barcelona van 34.000 in juli 

1936 tot 88.000 in december ’36. In heel Catalonië zou deze stij¬ 

ging zelfs nog hoger liggen. In totaal werden meer dan 4.000 

nieuwe onderwijzers aangesteld (174). Het religieuze onderwijs 

werd zo goed als volledig opgeheven. Zes maanden na de revolutie 

zou nog slechts 10 % van de kinderen naar bijzondere scholen gaan. 

Buiten deze organisatie van het normale onderwijs, ontstonden tal» 
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loze andere onderwijsinstellingen, die vaak op eigen initiatief 

van anarchistische groepen opgericht werden. Zo werd door de an 

archistische jeugdorganisatie van Barcelona ('Juventud Libertaria’) 1 

een volksuniversiteit opgericht. Deze werd ondergebracht in de ge¬ 

bouwen van het voormalige Bisschoppelijke Seminarie, dat tijdens 

de revolutiedagen in brand gestoken was. Door de omwonenden werd 

het komplex geblust, waarbij de anarchistische jeugd er voor zorg¬ 

de dat de rijke verzameling kunstschatten gespaard bleef. In over¬ 

eenstemming met de Universiteit van Barcelona en de Onderwijsraad 

werd daarop door deze jeugdorganisatie een volksuniversiteit op¬ 

gericht. Het besturend komitee was samengesteld uit tienleden van 

de anarchistische organisaties, twee van de socialistische jeugd¬ 

beweging en tien van de verschillende arbeiderssindikaten; in to¬ 

taal 22 leden (175). 

Vooral op het gebied van beroeps- en nijverheidsonderwijs werd 

door de anarchisten veel tot stand gebracht. Door de grote gekol- 

lektiviseerde bedrijven werd meesta veel zorg besteed aan de vak¬ 

opleiding van de jonge werknemers. Dit gold in nog sterkere mate 

voor de gesocialiseerde bedrijven, industrieën en industriële fe¬ 

deraties, die vaak ook gezamenlijk een research centrum inrich - 

ten „Ooil werd er veel meer gelezen in Catalonië sinds de revolu¬ 

tie. Overal zag men affiches met de slogan 'Een goed boek is de 

beste kameraad’. Vooral de sindikaten moedigden het lezen aan en 

richtten overal bibliotheken in (176). 

f. DE GEZONDHEIDSDIENSTEN 

De straatgevechten in Barcelona en de burgeroorlog in Aragon maak¬ 

ten de medische organisatie van het begin af aan een onderwerp van 

grote zorg en belangstelling voor de CNT. In de eerste dagen van 

de revoltie werden vaak door verschillende sindikaten en arbei - 

ders organisateis noodhospitalen en klinieken ingericht. Wij wezen 

reeds op de aktiviteiten van het sindikaat van arbeiders in de 

chemische industrieën op dit gebied. Reeds op 23 juli 1936 deed 

de CNT een poging om de medische diensten te koördineren en richt¬ 

te zij een Raad voor de Volksgezondheid op (’Consejo de Sanidad’). 

Deze raad telde negen leden: twee namens de CNT, twee namens de 

UGT, drie namens de Esquerra, ëén voor de POUM, en één voor de 

PSUC. Allen waren medici (177). Voor het funktioneren van deze 

Raad voor de Volksgezondheid wordt de medewerking gevraagd van 

allen die iets met de gezondheidszorg te maken hebben. De Raad 

neemt de leiding van een aantal noodziekenhuizen over en werkt 

met de artsen samen. Een sindikaat van werknemers in de gezond¬ 

heidsdiensten bestond niet, maar de Raad begint met de organisa¬ 

tie daarvan en zet zichzelf uiteindelijk om in een sindikale ge¬ 

zondheidsdienst voor geheel Catalonië. Deze zou de organisatie 

van alle medische diensten regelen. Daarnaast kon ieder, die dat 

wenste, lid van het sindikaat worden. Begin september 1936 opge¬ 

richt, telde dit sindikaat in februari 1937 reeds meer dan 8.000 

leden. Daarvan waren er 1020 artsen, 3206 verplegers en verpleeg- 
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sters, 135 tandartsen, 350 vroedvrouwen, 180 apothekers, 663 apo¬ 

thekersassistenten en 220 veeartsen (178). 
Van de 1748 artsenin Barcelona waren er slechts weinigen in de 

julidagen naar het buitenland gevlucht. Hun aantal lag onder de 
100. In het Centrale Gemeentelijke Ziekenhuis waren er slechts 7 

van de 200 artsen verdwenen. Een rapport deelde mee:"alle anderen 

stonden tegenover het fascisme". Vele artsen vertrokken naar het 

front om daar hun diensten aan te bieden. Toch zouden zich in heel 

Catalonië niet meer dan 1000 artsen bij het CNT-sindikaat aansluit¬ 

en. Een aantal dat waarschijnlijk één-vierde van alle artsen bedra¬ 

gen heeft. Bij de UGT waren slechts 100 artsen aangesloten, zodat 

verreweg het grootste deel nooit lid van deze revolutionaire orga¬ 

nisaties is geweest (179). 
Door de sindikale gezondheidsdienst wordt Catalonië ingedeeld in 

negen distrikten, die alle geleid worden door een centraal komitee. 

Deze centrale komitees vergaderen éénmaal per week met het centra¬ 

le komitee van Barcelona, en door hen gezamenlijk worden de beslis¬ 

singen over de volksgezondheid genomen. Het belangrijkste werk van 

de centrale komitees is het inrichten van ziekenhuizen, polikli¬ 

nieken en sanatoria voor de hele bevolking. De kosten van de be¬ 

handeling in een ziekenhuis of sanatorium worden gedragen door de 

gemeente plus de Generalidad, en die van de poliklinieken door de 

gemeente plus de arbeiderssindikaten. Hoewel een groot aantal ge 

kollektiviseerde bedrijven aan de medische voorzieningen van de ar 

beiders grote aandacht gaven, bleef er toch nog veel overgelaten 

aan partikuliere artsen met een eigen praktijk (180). Van een so 

cialisatie van de gezondheidsdiensten in de eigenlijke zin van het 

woord is geen sprake geweest, ook al was de medische verzorging van 

iedereen gewaarborgd. De vrije uitoefening van het medische beroep 

werd door de arbeiders onaangetast gelaten. 

Een belangrijke vraag bij dit onderwerp is, hoe de artsen zelf te¬ 

genover alle veranderingen stonden. Verreweg de meeste artsen ble¬ 

ven in Catalonië en waren dus geen tegenstanders van de revolutie, 

zoals dat bv. wel het geval was met de industriële en zakelijke 

bovenlaag, die rond de 19e juli en masse verdween. Toch wordt in 

een publikatie van de Raad voor de Volksgezondheid kort na de re¬ 

volutie gezegd dat vele artsen vaak medeplichtig zijn geweest aan 

de wandaden van deze groep en wordt opgeroepen om het medische be¬ 

roep los te maken van alle kommerciële overwegingen (181) Volgens 

latere berichten zouden de artsen zich zeer positief gedragen heb¬ 

ben tegenover de revolutie. Er zou vooral onder de jongere medici 

met veel enthousiasme aan de verwerkelijking van de nieuwe plannen 

gewerkt zijn. Dit werd overigens mede verklaard door de bijzonder 

moeilijke omstandigheden waaronder een jonge arts voor de revolu¬ 

tie een praktijk moest overnemen. Meestal was hij eerst jarenlang 

onbezoldigd praktijkwaarneraer voor een oudere arts, die zich alle 

verdiensten toeëigende. Aan deze situatie werd na de 19e juli een 

einde gemaakt. De tegenstanders van het nieuwe bewind zijn dan ook 
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vooral onder de oudere artsen te vinden. De verdiensten van de arts¬ 

en werden gesteld op 500 pesetas per maand voor dagelijks drie uur 

dienst in een ziekenhuis of polikliniek. Daarnaast bleven er de in¬ 

komsten uit de eigen praktijk of het werk voor de kollektieven (182) 

Alles bij elkaar waren de verdiensten voor de niet-specialisten 

weinig lager dan voor de revolutie. De Catalaanse gezondheidsdienst 

is door al deze regelingen aanzienlijk uitgebreid en verbeterd. Er 

werd een grootscheepse kampagne tegen de T.B.C., volksziekte no. 

één, gevoerd en de abortus werd wettelijk geregeld. Abortus was 

van nu af aan mogelijk op verzoek van de moeder. Deze maatregel 

was vooral bedoeld om het grote aantal sterfgevallen bij illegale 

abortussen te verminderen (183). 

De Catalaanse gezondheidsorganisatie werkte bovendien in geheel 

republikeins Spanje door, omdat de Catalaanse Féderica Montseny in 

november 1936 de positie van minister van Volksgezondheid en Socia¬ 

le Zaken ging bekleden in de centrale Spaanse regering. 
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Hoofdstuk V 

De Ekonomische Revolutie 
in de Catalaanse Gemeenten 

1, OMVANG EN INTENSITEIT VAN DE REVOLUTIE 

De opstand van het leger werd, wat Catalonië betreft, neergeslagen 

in Barcelona. Toch bevonden zich ook buiten de hoofdstad legereen¬ 

heden en garnizoenen, die ongetwijfeld in overeenstemming met de 

opdrachten van de opstandige generaals zouden handelen, wanneer 

daartoe bericht uit Barcelona zou komen. In de meeste steden van 

Catalonië werd in de nacht van 18 op 19 juli dan ook de wacht ge¬ 

houden door arbeidersorganisaties en anti-fascisten. Speciaal de 

gebouwen van sindikaten en gemeentehuizen in de garnizoenssteden 

stonden onder zware bewaking. Uit de dorpen kwamen versterkingen 

aan en de meeste strategische punten zoals pleinen en markten wer - 

den door gewapende arbeiders bezet. In Figueras en Gerona dreigde 

het tot een ernstig gewapend konflikt te komen, maar de arbeiders 

omsingelden er de kazernes en verhinderden de soldaten om op straat 

te komen. In de provinciehoofdsteden Lérida en Tarragona bleef het 

rustiger, omdat daar al snel bekend werd dat de opstand in Barce¬ 

lona geheel mislukt was (1). 

In Barcelona werd onmiddellijk na de 19e juli, zoals wij zagen, de 

feitelijke macht overgenomen door het Comité de Milicias Antifasci- 

stas, waarin de anarchisten de leiding hadden. De ekonomische 

macht kwam er aan de sindikaten. In de provincies en gemeenten van 

Catalonië gebeurde iets dergelijks. In bijna alle plaatsen werden 

lokale Comités de Milicias Antifascistas opgericht, die zich mees- 
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tal Revolutionaire Komitees noemden. Zij waren samengesteld uit de 

anarchistische en socialistische arbeidersorganisaties (CNT, FAI, 

POUM, UGT, PSUC), aangevuld met de anti fascistische burgerlijke 

partijen (Esquerra, Rabassaires en Catalaanse separatisten). Deze 

Revolutionaire Komitees namen de macht in handen en beslisten over 

alle belangrijke zalen ten aanzien van de nieuwe omstandigheden. 

In veel kleine plaatsen ontbraken echter vaak politieke of vak¬ 

organisaties. De boeren waren er georganiseerd in de Catalaanse 

pachtersorganisatie 'Rabassaires’, waarvan o.a. ook de anarchisten 

en de POUM-leden deel uitmaakten. In deze plaatsen werd meestal 

een revolutionair komitee door de Rabassaires samengesteld (2). 

Van de vier Catalaanse provincies, Barcelona, Tarragona, Gerona en 

Lérida, schijnt Tarragona het snelste door de revolutie overrom - 
peld te zijn (3). Reeds één week na de gevechten in Barcelona wordt 

bericht dat in die provincie de Revolutionaire Komitees met hun 

arbeidersmilities en patrouilles het leven geheel beheersen. Door 

de komitees wordt alles onteigend v/at belang wordt geacht voor de 

revolutie of de oorlog. Alles in naam van 'het volk'. Er worden 

gemeenschappelijke eethuizen ingericht, de benzine wordt gedistri¬ 

bueerd, kerken worden gesloopt of tot garages gemaakt en de huizen 

van de klerus onteigend (4). Opvallend is ook hier de rol van de 

jeugd bij het doorvoeren van de revolutie. Het anarchisme had een 

zeer grote invloed op hen. Om een indruk te geven van de verhou - 
dingen tussen de afgevaardigden van de verschillende organisaties 

in deze Revolutionaire Komitees (of de nieuwe Gemeenteraden, die 

later volgens dezelfde sleutel samengesteld werden) volgen hier de 
opgaven van een aantal steden: 

PLAATS inw. CNT UGT ESQ POUM RAB EC TOTAAL 
aantal FAI PSUC AC* 

Vich 20.000 3 1 1 1 1 7 
Salt 5.200 1 1 6 17 
Torroella 5.600 6 2 2 1 1 1 
Villanueva 20.000 7 4 6 3 2 22 
Sitges 10.000 6 4 5 4 4 23 
Martorell 6.000 4 3 3 1 11 
Grano1 Iers 18.000 6 4 6 2 2 2 22 
Castellserd — 3 2 3 1 1 10 
Olesa 8.000 6 4 6 2 2 20 
Ripoll 9.000 9 9 9 3 30 
Tarrega 7.000 6 6 6 2 3 23 
Gerona 30.000 15 6 21 
Moncada 8.000 14 2 2 2 19 
Valls 11.000 5 2 2 1 10 

TOTAAL 101 40 57 22 18 8 246 

en AC = Estat Catala en Acción Catala, Catalaanse Separatisten¬ 

organisaties (5) 
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Het overwicht van de anarchistische organisaties was dus beperkt. 
Slechts in vier van de veertien bovengenoemde steden hadden zij 

de absolute meerderheid. In alle andere plaatsen waren de overige 

partijen gezamenlijk sterker dan de CNT-FAI. Dit was geen toeval, 

maar opzet. De CNT en de FAI wensten nadrukkelijk samenwerking en 

géén overheersing. De verhoudingen in de plaatselijke komitees 

dienden volgens hen een afspiegeling te zijn van de verhouding 

binnen het Comité de Milicias Antifascistas. Volgens mededelingen 

van een vooraanstaand anarchist waren de CNT-FAI buiten Barcelona 

slechts in enkele plaatsen numeriek sterker dan alle andere par¬ 

tijen. Hun bijzondere positie in Barcelona steunde op de sindika- 

ten en op het prestige onder de bevolking, naar aanleiding van 

hun grote rol bij het neerslaan van de fascistische opstand (6). 

De Esquerra van Luis Companys was na de anarchisten de sterkst 

vertegenwoordigde groepering; zij werd gevolgd door de UGT-PSUC 

en de POUM. De Rabassaires en de Catalaanse separatisten waren 

slechts van gering belang. De drie linkse arbeiderspartijen had¬ 

den overal ruimschoots de meerderheid. 

Ten opzichte van deze cijfers en hun belang is grote voorzichtig¬ 

heid geboden. Zij geven beslist niet de exakte situatie in het re¬ 

volutionaire Catalonië aan. Over de meeste steden bestaan boven¬ 

dien nauwelijks betrouwbare gegevens. Voor de dorpen en de platte¬ 

landsgemeenten zijn een groot aantal gegevens voorhanden, die bo¬ 

vendien van betere kwaliteit zijn. Op het einde van 1936 werd door 

het Ministerie van Landbouw van de Generalidad een vragenlijst 

opgesteld voor de gemeenten waar landbouw de hoofdbron van be¬ 

staan was. Uit de binnengekomen antwoorden op deze enquete (7) 

blijkt dat de situatie op het platteland sterk afweek van die in 

de steden. Van de 58 dorpen, waarvan een volledig antwoord gepu¬ 

bliceerd werd, waren er 43 die geleid werden door één organisatie. 

Dit in tegenstelling tot de situatie in de steden waar overal een 

koalitie optrad. De situatie in deze 43 gemeenten was alsvolgt: 

Aantal plaatsen met eenzijdige politieke leiding: 

PROVINCIE CNT Landbouw¬ 

sindikaat 

RAB. UGT onbekend TOTAAL 

Barcelona 5 1 2 2 10 

Gerona 3 2 1 1 7 

Lêrida 6 2 1 2 11 

Tarragona 10 1 1 3 15 

TOTAAL 24 5 5 1 8 43 

De meest dominerende positie werd dus door de CNT ingenomen. In de 

dorpen die geleid worden door het Landbouwsindikaat en de Rabassai¬ 

res, is zeker ook anarchistische invloed geweest. Beide organisa¬ 

ties waren eigenlijk a-politiek, maar veel anarchisten waren er 

lid van (8). 
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De sterke positie van de CNT op het platteland komt ook tot uiting 

in de gemeenten die door een koalitie bestuurd worden. In alle 15 

plaatsen, waarover cijfers bekend zijn, nam de CNT deel aan de 
koalitie. In zes gemeenten was een CNT-UGT koalitie; in drie een 

CNT-Rabasseires koalitie; in de overige plaatsen bestonden koali- 

ties van een groter aantal organisaties, waarin steeds de CNT 

vertegenwoordigd was (9). Van deze 15 gemeenten waren er 9 in de 

provincie Tarragona gelegen. Samen met de 15 gemeenten die een 

éénzijdige politieke leiding hadden, brengt dit het aantal revo¬ 

lutionair geleide gemeenten in Tarragona op 24, tegenover 12 voor 

Barcelona, 8 voor Gerona en 13 voor Lérida. Ook hieruit blijkt 

het krachtige doordringen van de revolutie in deze provincie. 

In Barcelona zelf geven ook de cijfers van de arbeiderspatrouil- 

les, die door het Comité de Milicias Antifascistas ingesteld wor - 

den, een beeld van de krachtsverhoudingen. Van de 700 man waren er 
325 lid van de CNT, 185 van de Esquerra, 145 van de UGT en 45 van 

de POUM. Het hoofd van de patrouilles was een anarchist (10). 

Bij de voorafgaande opmerkingen dient men goed in het oog te 

houden dat het ledental van de CNT onmiddellijk na de revolutie 

sterk toenam. In Catalonië bestonden een groot aantal onafhanke¬ 

lijke sindikaten, die alleen plaatselijk georganiseerd waren en 

die zich nu bij de CNT aansloten. In bepaalde gevallen zal deze 

keuze voor de winnende partij weinig met eigen overtuiging te ma¬ 

ken hebben gehad, maar het is niettemin een feit dat veel van de¬ 

ze sindikaten al lange tijd sterk anarchistisch geïnspireerd wa¬ 

ren. Het anarchisme had op zeer veel instellingen en organisaties 

in Catalonië een invloed die men zich niet of ternauwernood be¬ 

wust was. Interessant in dit verband is een opmerking van de sin- 

dikalist Angel Pestana uit 1922, waarin hij stelt dat 30 % van de 

Catalaanse arbeiders overtuigd sindikalist is. De rest vormde een 

opportunistische en onsamenhangende groep "die altijd op de win¬ 

nende partij stemde".(11) Ondanks een zekere overdrijving is er 

veel waarheid in deze uitspraak, althans voor de eerste maanden 

na de overwinning van de anarchisten. Zo traden acht van de elf 

zelfstandige sindikaten tot de CNT toe. In enkele plaatsen waar¬ 

over gegevens bestaan, steeg het ledental van de CNT aanzienlijk 
tussen juli en december 1936: 

PLAATS juli '36 dec.'36 aantal inwoners 

Gavd 959 1.855 6.300 
Perafita 15 84 700 
Suria 275 700 3.600 
Canet 425 1.700 4.851 
Manlleu 130 2.000 7.020 
Masnou 650 1.300 4.770 
Ho8pitalet 8.000 12.000 50.000 
Granollers 2.000 6.000 18.000 

TOTAAL 12.456 25.639 95.241 (12) 
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In deze acht plaatsen samen verdubbelde het ledental van de CNT 

zich in het eerste half jaar na de revolutie. Ruim één vierde van 

de totale bevolking was lid van de CNT. Ook berichten in anar¬ 

chistische bladen wijzen in de richting van een snelle ledenaan- 

was in de eerste weken na 19 juli. Zo wordt vermeld dat in dorpen 

waar nooit een CNT-afdeling was geweest, nu plotseling de rood¬ 

zwarte anarchistenvlag wapperde en auto's met de initialen van de 

CNT en de FAI beschilderd werden. Op een vergadering van CNT- 

sindikaten in Barcelona in augustus '36 wordt op de agenda een 

van de punten aldus omschreven: 

"Tot op welke hoogte kan de organisatie de aanvragen tot toetre¬ 

ding tot de CNT aksepteren, die op het ogenblik in zulke over¬ 

stelpende hoeveelheden ingediend worden ?" (13) 

In de loop van augustus 1936 zijn in heel Catalonië Comités de 

Milicias Antifascistas ingesteld en is het revolutionaire bewind 

gekonsolideerd. De samenwerking tussen de verschillende anti¬ 

fascistische partijen is over het algemeen goed. Slechts een en¬ 

kele keer wordt onenigheid tussen de CNT en de UGT of de POUM 

gemeld. Met de Esquerra zijn deze moeilijkheden bijna nergens ge¬ 

weest. De vertegenwoordigers van deze links-republikeinse partij 

waren meestal arbeiders en boeren die welwillend tegenover de an¬ 

archisten stonden. De oude beroepspolitici van voor juli werden 

zelden gehandhaafd (14). De ekonomische reorganisatie wordt ui - 
teraard ook hier door de sindikaten geleid, die tevens de bevoor¬ 

rading van het front verzorgen. Overal worden de bezittingen van 

de gevluchte of vermoorde geestelijken en fascisten onteigend ten 

bate van de gemeenschap. Grote landgoederen worden daarbij meest¬ 

al niet gekollektiviseerd, maar onder de arme boeren en landar¬ 

beiders verdeeld of in koöperaties omgezet. De laatste vorm wordt 

vooral door de Generalidad gepropageerd als meest wenselijk (15). 

Zo veel mogelijk wordt alles gemeenschappelijk opgezet: spaar¬ 

banken, koöperaties en landbouwsindikaten worden gekoOrdineerd 

en door de gemeenschap (of het komitee) geleid. In veel steden 

worden de werklozen aan werk geholpen door grote openbare werken 

zoals wegenaanleg, huizenbouw enz. (16) 

Om een voorbeeld te geven van de ekonomische aktiviteiten van 

deze plaatselijke Revolutionaire Komitees, volgt hier de lijst 

van bezittingen van fascisten en andere 'ongewenste elementen', 

die door het Komitee van Cava (6.300 inwoners) tussen 19 juli en 

12 augustus '36 onteigend zijn. Behalve het grondbezit en de on¬ 

roerende goederen van een zestal fascistische families, werden 

overgenomen: 

1. een zijdefabriek, die vóór 19 juli al door de eigen¬ 

aar was stopgezet en nu door de arbeiders opnieuw 

in bedrijf is gesteld. 

2. een dorsmachine, 
3. het plaatselijk waterleidingbedrijf, 

4. een bioskoop. 
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5. een klooster, 
6. het Casino van Gava, 

7. de parochiekerk, 
8. enkele kleine ondernemingen. (17) 

De lokale komitees stonden van begin af aan in kontakt met Barce- 
lona en het centrale Comité de Milicias Antifascistas. Hun aktivi- 

teiten werden in principe zo veel mogelijk gekoördineerd. Barcelo- 

na trachtte de revolutie in heel Catalonië leiding te geven en een 

idee van eenheid te scheppen. De gekonfiskeerde geestelijke en 

fascistische goederen werden gezien als eigendom van het hele 

volk. Zo werd door een CNT-afgevaardigde uit Vich de hele milioe - 
nenschat van de aartsbisschop van Vich in handen van het Comité de 

Milicias Antifascistas gegeven om de oorlogskosten te dekken. Dit 

gebeurde in de aanwezigheid van o.a. de politiekommandant Escofet 

en deze aanschouwde tot zijn niet geringe verbazing dat mannen, 

die al jaren door de politie gezocht werden wegens moord en plun - 

dering, tot de laatste cent verantwoording aflegden over hun missie 

(18). 
De vraag die ons in dit hoofdstuk het eerste dient bezig te houden 

luidt: in hoeverre is de anarchistische revolutie doorgedrongen in 

de steden en dorpen van Catalonië. Uit het overzicht van de kol- 

lektivisatiebeweging in de industrieën is al gebleken hoe ongelijk 

en gevarieerd de revolutie doorwerkte. Terwijl sommige industrieën 

onmiddellijk begonnen met een radikale hervorming van hun struktuur, 

bleef in aniera bedrijfsgroepen en industrieën alles bij het oude, 

zij het dat er een arbeiderskontrole ingesteld werd. Wij hebben 

geprobeerd om de oorzaken van deze grote verschillen te achterhalen, 

maar in de meeste gevallen schijnt er nauwelijks een specifieke oor¬ 

zaak aangewezen te kunnen worden. Meestal echter waren de verschil¬ 

len mede terug te voeren tot personen : daar overtuigde en revolu¬ 

tionaire anarchisten de leiding hadden werd de revolutie volledig 

doorgevoerd ; daar waar zij in de minderheid waren , gebeurde niets 

of weinig. In de gemeenten van Catalonië is iets dergelijks aan te 

wijzen. De verwarring, zo kenmerkend voor de doorvoering van de 

revolutie in de grote industrieën, speelde ook hier een grote rol. 

De Nederlandse anarcho-sindikalist Albert de Jong schreef na een 

reis naar Spanje in het voorjaar van 1937 : "De Collectivisatie, 

ook in Catalonië, loopt in de verschillende bedrijven sterk uiteen. 

Niemand in Catalonië z^u op dit ogenblik in staat zijn mede te delen, 

hoe precies in alle onderdelen de toestand in de bedrijven is. Ja 

zelfs de syndicaten zouden dat niet kunnen ten aanzien van de bedrij¬ 

ven, die onder die syndicaten vallen." (19) En hij voegt daar over 

de algemen toestand aan toe : "De economische grondslag der bedrijfs¬ 

voering is in Spanje thans vrijwel algemeen het collectivisme. 

Maar vele zeer kleine bedrijven, en tot op zekere hoogte ook het 

bankbedrijf, zijn nog kapitalistisch ; in sommige dorpen daaren¬ 
tegen is het vrije communisme doorgevoerd." (20) Deze verwarrende 

koexistentie van totaal verschillende ekonomische stelsels, gevoegd 
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bij het nagenoeg ontbreken van enig statistisch materiaal, belem¬ 

meren uiteraard ieder analyse van de toestand in deze gebieden. 

Nog een ander punt dient in het oog gehouden te worden bij de 

beoordeling van de kollektivisatiebeweging in Catalonië. In ver¬ 
schillende industrieën ontstond na kortere of langere tijd een 

regionale integratie van alle bedrijven. Hoewel niet altijd, 

ging de stimulans tot deze samenwerking en integratie meestal uit 

van Barcelona en het is buitengewoon moeilijk te achterhalen, wat 
de vrije inbreng van de bedrijven buiten Barcelona in deze plan¬ 

ning is geweest, laat staan hun werkelijke houding tegenover de 

initiatieven van de sindikale en industriële centra in Barcelona. 

De omvang van de sociale en ekonomische revolutie in het Cata¬ 

laanse land is waarschijnlijk het beste te rekonstrueren uit de 

gegevens over de gemeentelijke instellingen en de gemeentelijke 

aktiviteiten na de 19e juli. Zoals volgens de theorieën van het 

anarcho-sindikalisme in de grote steden en industriële centra de 

sindikaten de leiding van de ekonomische organisatie zouden moe¬ 

ten krijgen, zo zou de leiding op het platteland in handen van 

de vrije gemeenschappen of kommunes moeten komen (21) . Wij zul¬ 

len ons daarom in dit hoofdstuk voornamelijk beperken tot het 

onderzoek naar de gebeurtenissen in de Catalaanse gemeenten. De 

ekonomische veranderingen zullen daarbij voorop staan. 

De kracht van de revolutie, die zich na 19 juli over heel Cata¬ 

lonië uitbreidde, was aanvankelijk zo groot, dat alle oude instel¬ 

lingen als bij toverslag verdwenen leken. Overal werden revolu¬ 

tionaire antifascistische komitees opgericht, die evenals het 

centrale komitee'in Barcelona, de leiding van de oorlog en de 

revolutie in handen namen. Een funktionaris van de Generalidad 

schreef over dit proces : "De revolutie barstte plotseling los, 
met heel de indrukkwekkende grootsheid maar ook alle jammerlijke 

excessen, eigen aan ware revoluties. De weerslag was enorm en 

sleurde alles mee wat vervallen en tijdelijk was en liet slechts 

het eeuwige staan, dat voortgekomen was uit het hart van het 

volk en er in wezen één geheel mee vormde. Naast dit werk van ver¬ 

nietiging en zuivering dwongen de behoeften van het ogenblik de 

Revolutie om de noodzakelijke organen te vormen, om een instru¬ 

mentarium voor de arbeid en de strijd op te bouwen. Zo ontstonden 

in de eerste dagen na de revolutionaire uitbarsting, spontaan de 

plaatselijke anti-fascistische comités, als peetkinderen van het 

Centraal Comité der Milities..."(22) 

g 
Naast de antifascistische komitees en de revolutionaire organen, 

verbleekten de oude gemeenteraden. Zij verbleekten, maar bleven 

wél bestaan, zoals 6ók de Generalidad naast het Comité de Milicias 

Antifascistas bleef bestaan in Barcelona (23). Soms bleven deze 

gemeenteraden alleen in naam bestaan, maar in andere plaatsen 

kwamen zij nog regelmatig bijeen, regelden de financieën en namen 

eigenmachtig beslissingen. De rechtse partijen werden geweerd en 

uitgesloten en de opengevallen plaatsen werden ingenomen door de 
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vertegenwoordigers van partijen die ook in het Centrale Comité in 

Barcelona zitting hadden. Voor de precieze zetelverdeling had de 

Generalidad al op 22 juli dekreten en verordeningen uitgevaardigd 

(24). Over het algemeen was de verdeling van de zetels gelijk aan 

die binnen het Comité de Milicias. In liefst 900 van de 1068 ge¬ 

meenten van Catalonië bleven de gemeenteraden op deze manier 

voortbestaan naast de revolutionaire komitees (25). 

Het werk dat door de plaatselijke komitees uitgevoerd werd, was 

vaak zeer uitgebreid en ingrijpend. Voedselzendingen naar het front 

in Aragón werden geregeld, bezittingen van fascisten en de klerus 

werden onteigend en grote landgoederen ter bebouwing aan arme land¬ 

arbeiders gegeven. Ter bestrijding van de werkloosheid werden 

grote openbare werken ondernomen, zoals aanleg van wegen en kanalen 

, betere woningbouw enz. (26). In vele plaatsen namen de arbeiders, 
net als in Barcelona, op eigen gezag de fabrieken en werkplaatsen 

over. Daarnaast werden revolutionaire tribunalen ingesteld en werd 

de rechterlijke macht van de Spaanse Republiek vernietigd. Evenals 

in Barcelona vielen bij deze revolutionaire omwenteling slacht¬ 

offers, vooral in de kleinere plaatsen en op het platteland, waar 

de 1aristokratie' en de klerus de bevolking eeuwenlang hardhandig 

onderdrukt had. Kerken en kloosters gingen in vlammen op en de 

klerus werd vaak geen enkel pardon gegeven. "Wij ontkennen niet", 

schreef Santillan in 1938, "dat de negentiende juli een golf van 

hartstocht en misbruik met zich meebracht. Een natuurlijk ver¬ 

schijnsel bij de overdracht van de macht vanuit de handen van de 

bevoorrechten in de handen van het volk. Het is niet onmogelijk dat 

onze overwinning resulteerde in de gewelddadige dood van vier- of 

vijfduizend inwoners van Catalonië, die bekend stonden als rechts, 

of die verbonden waren met de politieke of kerkelijke reaktie." 
(27) 

In tegenstelling tot de situatie in Barcelona, werd de ekonomische 

revolutie in de gemeenten van Catalonië wél geleid door de organen 

die daar voor in aanmerking kwamen. De plaatselijke revolutio¬ 

naire komitees organiseerden niet alleen de oorlog en beperkten 

zich niet tot het handhaven van de revolutionaire orde (zoals het 

Comité de Milicias in Barcelona), maar zij gaven ook leiding aan 

de overname van de bedrijven en de kollektivisatie. 

Een typisch voorbeeld van de wijze waarop de revolutie doorgevoerd 

werd in de kleine Catalaanse gemeenten, is Torello. Op 18 juli 

werd als voorzorgsmaatregel tegen de dreigende opstand van het 

leger, reeds een revolutionair komitee opgericht. Daarin werkten 

alle anti-fascistische partijen en groeperingen samen. Verdachte 

elementen werden onder bewaking gesteld en arbeiders van de CNT 

legden een kordon rond de kazerne van de Guardia Civil. Op het be¬ 

richt van de strijd in Barcelona ontlaadt de volkswoede zich op 

kerken en fascistische huizen en gebouwen. Op 24 juli houdt het 

revolutionair komitee zitting en wordt een komitee voor de voed¬ 

selvoorziening ingesteld. De eerste dagen wordt een voedseldia— 
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tributie ingevoerd. Het komitee inventariseert alle ambachten en 

fabrieken en neemt maatregelen ter bestrijding van de werkloosheid. 

(28) Door de arbeidersorganisati-s worden 'volksvergaderingen' ge¬ 
houden, waarop plannen voor de rekonstruktie van het sociale en 

ekonomische leven besproken worden. In samenwerking met het revo¬ 

lutionair komitee worden maatregelen genomen. Deze houden o.a. in 

dat alle tussenhandel wordt uitgeschakeld door de instelling van 

een plaatselijk distributie-centrum, dat de gehele in- en verkoop 

van levensmiddelen en eerste levensbehoeften regelt. Dit centrum 

wordt gevestigd in de voor dat doel omgebouwde hoofdkerk. Kosten: 

100.000 pesetas. De meeste fabrieken worden gekollektiviseerd 

door de arbeiders. De landarbeiders richten in samenwerking met 

de revolutionaire raad een landbouwkollektief op. Aan de kleine 

zelfstandige boeren en pachters wordt uitdrukkelijk beloofd dat 
zij hun eigen land kunnen blijven bebouwen (29). 

De rol van de revolutionaire komitees in de provincie was echter 

spoedig uitgespeeld. Wanneer het Comité de Milicias Antifascistas 

in Barcelona eind september 1936 opgeheven wordt en de CNT toe¬ 

treedt tot de herleefde Generalidad, worden eveneens in heel Ca- 

talonië de plaatselijke komitees opgeheven en vervangen door de 

gemeenteraden (30). Deze nemen alle speciale bevoegdheden, die 

aan de revolutionaire komitees toegekend waren door het Comité 

de Milicias, over, óók die op het gebied van-de financiën en de 

ekonomie. De samenstelling van deze gemeenteraden diende in prin¬ 

cipe te geschieden op basis van de verhoudingen in de Generalidad, 

d.w.z. 3 CNT, 3 Esquerra, 2 UGT, 1 Rabasseires, 1 P0UM en 1 Ca¬ 

talaanse separatist; in totaal 11 zetels. Volgens de bepalingen 

van een dekreet, dat de Generalidad op 9 oktober '36 uitvaardigde, 

zouden plaatsen met minder dan 5.000 inwoners 11 raadsleden mogen 

hebben, plaatsen met een inwonertal tussen de 5.000 en 20.000 het 

dubbele aantal (22) en plaatsen boven de 20.000 inwoners het drie¬ 

dubbele aantal of 33 raadsleden (31). Iedere gemeente zou dus 1 x, 

2 x of 3 x zoveel leden van iedere partij tellen, als deze in de 

Generalidad bezat. In de praktijk echter regelde iedere gemeente 

zich naar de speciale omstandigheden en kwamen er grote afwijkingen 

van dit schema voor, zoals wij ook al aan het begin van dit hoofd¬ 

stuk zagen. 

De rol van de revolutionaire komitees en de latere gemeenteraden 

is te vergelijken met de rol van de sindikaten in Barcelona. Zij 

bouwden de nieuwe ekonomische organisatie op en stimuleerden ex¬ 

perimenten in de industrie. Een statistiek met gegevens uit de 

eerste maanden van de revolutie gaf op een totaal van 17 gemeenten: 

11 gemeenten waarin huizen onteigend zijn, 

6 gemeenten waarin huizen gerekwireerd zijn, 

5 gemeenten waarin kerken geheel of gedeeltelijk 

vernield of verbrand zijn, 

10 gemeenten waarin kollektivisaties opgericht zijn.(32) 

Opvallend bij deze gegevens is het feit dat onteigening van huizen 
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en kollektivisatie bijna altijd samenvallen en in dezelfde plaat - 
sen voorkomen. Het handelsverkeer wordt in bijna alle 17 plaatsen> 

'normaal' genoemd en slechts enkele gemeenten spreken van ruil¬ 

handel en koöperatie. In een lijst met gegevens van iets latere 

datum blijkt de kollektivisatie nog verder toegenomen te zijn in 

het algemeen. Deze statistiek van grote en kleine gemeenten bevat 

de antwoorden van de gemeenteraden in die plaatsen, die gereageerd 

hebben op een enquête van de CNT in november 1936. (33) 
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Zarrasa 40.000 X X = 

Gsvona 30.000 X X = X X X 

lovrcalla 5.600 X X 

Granollers 18.000 X X = 

Isparraguera 5.800 X X X 

Vi1lafranaa 12.000 X X 

Aranys 5.000 X X 

Rubi 8.000 X X X X X 

Villanueva 20.000 X X X 

Blanes 9.000 X 

Amposta 10.000 X X = X X X 

Seros — X n.a 
Vasroig 4.000 X X = X 

La Escala 2.000 X n.a 
Guixols 7.000 X X 

Ruigeerda 4.000 X X X = 

Riera 1.500 * 
San Carlos 7.000 * 
Hospitalet 50.000 X X X = X 

Palafrugell 11.000 X X X = X 

TOTAAL 12 10 9 8=,2^ 3 10 6 

Uit een aantal gegevens die door de schrijver verzameld zijn en 

die betrekking hebben op de jaren 1937 en 1938, blijkt nog een ver¬ 

dere toename van kollektivisatie en socialisatie van diensten en 

industrieën (34). Evenals bij de bespreking van de afzonderlijke 
industrieën in het vorige hoofdstuk, zouden wij misschien mogen 
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konkluderen dat het Kollektivisatie-Dekreet ook hier stimulerend 

heeft gewerkt op de verbreiding van de kollektivisatie. De textiel¬ 

arbeiders van Hospitalet (50.000 inwoners) wezen er nadrukkelijk 

op dat zij hun bedrijven 'geheel in de geest van het Kollektivisa¬ 

tie-Dekreet' overnamen (35). Van een remmende invloed is nergens 
iets gebleken. 

De algemene indruk, die gevestigd wordt door de gegevens over een 

groot aantal gemeenten in Catalonië, is die van een tamelijk vér¬ 

gaande kollektivisatie en socialisatie. Behalve de grotere indus¬ 

trieën als textiel, metaal en chemie, die centraal en in heel 

Catalonië door de sindikaten werden overgenomen, werden vooral de 

bouwvakken, de openbare diensten en de voedselvoorziening gekol- 

lektiviseerd. Dit gebeurde meestal in de vorm van socialisatie 

door de gemeenten (municipalisatie). De instelling van kontrole- 

rende raden behoorde in de gemeenten tot de uitzonderingen. Dit 

was ook niet nodig aangezien de kleine industrie zelden met buiten¬ 
lands kapitaal werkte. 

Slechts één plaats geeft op in het geheel geen kollektivisatie te 

kennen en nauwelijks beroerd te zijn door de grote veranderingen 

sinds de 19e juli. Dit was het dorp Villa Galan (2200 inwoners), 

waar de UGT vijf maal zoveel leden telde als de CNT. De socialis - 
ten waren hier gekant tegen iedere vorm van kollektivisatie. Toch 

kon men ook hier de ekonomische revolutie niet geheel negéren en 

werden de landbouwprodukten in plaats van aan de handelaars van 

de stad Tortosa, nu aan het Komitee voor Voedselvoorziening van 

deze stad verkocht (36). Daar staat tegenover dat enkele gemeen¬ 

ten duidelijk meedeelden dat zij tot het anarcho-kommunisme waren 

overgegaan, en een anarchistische samenleving opbouwden. Tussen 

deze uitersten lagen alle overgangsvormen, die maar mogelijk zijn. 

Maar een uitgesproken tendens ten gunste van de revolutionaire 

ekonomie valt niet te ontkennen. 

2. MIDDELGROTE EN KLEINE STEDEN 

Het is niet mogelijk om een overzicht van de kollektivisatie in de 

Catalaanse steden te geven, dat enige aanspraak op volledigheid 

zou kunnen maken. Wij zullen ons daarom in het hiervolgende over¬ 

zicht moeten beperken tot enkele voorbeelden. Zij dienen als nadere 

adstruktie bij de bovengenoemde stellingen, en bedoelen een inzicht 

te geven in de diversiteit en intensiteit van de ekonomische re¬ 

volutie in een aantal middelgrote en kleine Catalaanse steden 

(10.000 tot 50.000 inwoners). De keuze van deze voorbeelden wordt 

enerzijds gerechtvaardigd door hun exemplarisch karakter, en ander¬ 

zijds door de beschikbaarheid van het materiaal. 

GERONA 

Behalve Barcelona, telde Catalonië nog drie andere provinciehoofd- 
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steden: Tarragona, Gerona en Lérida. In Lérida was de POUM sterk 

gekoncentreerd en oppermachtig; in Tarragona was geen industrie 

van betekenis. Gerona daarentegen was een typisch voorbeeld van 

een middelgrote Catalaanse stad. 
De stad telde 30.000 inwoners en werd voor de 19e juli in aanzien¬ 

lijke mate beheerst door de klerus en de middenstand. De rechtse 

en fascistische groeperingen hadden er een kleine, maar hechte 

aanhang. Op de 19e juli was het in de straten van Gerona tot ge¬ 

vechten gekomen tussen het leger en de CNT-arbeiders, waarbij 

enkele slachtoffers gevallen waren. Na de overgave van generaal 

Goded en zijn oproep had het garnizoen van Gerona de strijd opge¬ 

geven en waren een 300 verdachte personen gearresteerd door het 

revolutionair komitee (38). 

De CNT telde onder de arbeiders van Gerona ruim 6.000 leden. Daar¬ 

door werd het sterke overwicht van de anarchisten in het revolu¬ 

tionair komitee en later in de gemeenteraad gerechtvaardigd. Vóór 

de revolutie was een aanzienlijk deel van de arbeiders overigens 

niet georganiseerd geweest. Naast de CNT stond hier niet de UGT, 

maar de POUM als tweede arbeidersorganisatie. 

De bouwvakken, de transportbedrijven, de openbare vermakelijkheden 

en de metaalindustrie werden in Gerona gesocialiseerd. In verband 

met het geringe aantal bedrijven in elk van deze bedrijfstakken, 

leverde de doorvoering van socialisatie op plaatselijk niveau 

weinig moeilijkheden op. Dit geldt voor bijna alle Catalaanse ste¬ 

den, die ook hierin dus duidelijk verschilden van Barcelona. In de 

bouwvakken werden alle lonen gelijkschakeld en op 70 pesetas vast¬ 

gesteld. Dit loon werd ook uitbetaald wanneer de arbeiders door 

weersomstandigheden niet in staat waren te werken. In het reglement 

van de socialisatie was opgenomen dat de arbeiders alleen dat werk 

zouden verrichten, waartoe zij lichamelijk in staat waren (39). In 

overleg met de regionale sindikaten werden in de textielbedrijven 

en de chemische industrie onmiddellijk kontrolerende raden inge¬ 
steld. 

Door de gemeenteraad werden alle prijzen van levensmiddelen vast¬ 

gesteld en werd een begin gemaakt met de overname van alle levens¬ 

middelen- en voedingsbedrijven. Het doel was om tot een volledige 

socialisatie van het maatschappelijk leven te komen. Daartoe zou¬ 

den o.a. alle lonen zoveel mogelijk gelijk getrokken worden. Door 

de gemeente werd een aantal werkplaatsen georganiseerd, die voor 

de bevoorrading van het front werkten. Veel bouwvakkers waren naar 

het front in Aragón vertrokken om mee te werken aan het bouwen van 

fortifikaties en versterkingen. Het aantal militie-soldaten uit 

Gerona bedroeg eind 1936 2.000, waaronder alle kellners van de stad, 
die daar hun werk door vrouwen lieten doen. 

Opvallend is de grote zorg voor de kuituur en het onderwijs. Ook 

hierbij was de gemeenteraad de inspirerende kracht. Zo werden twee 

nieuwe bibliotheken opgericht, samengesteld uit de privé-bezittingen 
van enkele gevluchte fascisten. Eén daarvan werd ingericht in het 
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voormalige Casino van Gerona, dat op 19 juli onmiddellijk gesloten 

werd door het revolutionair komitee (AO). 

GRANOLLERS 

Een typisch voorbeeld van een stad waar de taken van de sindikaten 

bijna geheel werden overgenomen door de gemeente, is Granollers. 

Deze stad van 18.000 inwoners is gelegen tussen Barcelona en Ge¬ 

rona, en was vanouds een belangrijke marktplaats voor pluimvee en 

runderen. Er bestond een sterke anarchistische traditie in Grano¬ 

llers, die tot 1870 terug ging. De CNT beschikte er gemiddeld over 

een totaal van 3.000 leden, maar op 19 juli '36 was dit aantal 

tot 2.000 geslonken door de zware vervolgingen sinds 1934. Na de 
revolutie steeg dit aantal echter tot 6.000. De UGT telde in deze 

stad 1.000 leden, voor het grootste deel bestaande uit ambtenaren 

en kantoorpersoneel (Al). 

Onmiddellijk na de 19e juli riep de CNT alle anti-fascistische 

groeperingen op om een revolutionaire struktuur door te voeren. 

In een vergadering van alle partijen presenteren de anarchisten 

het plan van Isaac Puente (zie hoofdstuk I, par.3) als basis voor 

de aktiviteiten van het revolutionair komitee (A2). Dit is een van 

de weinige keren dat met zoveel woorden vermeld wordt dat de anar¬ 

chistische theoretici letterlijk geraadpleegd worden bij de op¬ 

bouw van de nieuwe maatschappij. Het plan wordt aanvaard en de re¬ 

volutionaire gemeenteraad neemt de leiding van de ekonomie op zich 

De eerste hervorming is de regeling van het marktwezen. De gehele 

tussenhandel wordt uitgeschakeld en voortaan wordt door het 

komitee voor voedselvoorziening alles wat de stad nodig heeft 

rechtstreeks van de producenten op het platteland gekocht. Er 

wordt een keuringsdienst voor waren ingesteld en de prijzen worden 

vastgelegd. Ook de detailhandel wordt uitgeschakeld: men richt 

vijf gemeentelijke depots in, waar alle verkoop van levensmiddelen 

gekoncentreerd wordt (een soort supermarkten avant la lettre). De 

ex-middenstanders en kruideniers die dat willen, kunnen in deze 

depots gaan werken. In verband met de oorlog moet weldra een soort 

distributie ingevoerd worden. Dit gebeurt via gezinskaarten, waar¬ 

door ieder gezin een rechtvaardig deel van het voedsel toegewezen 

krijgt. Uitzonderingen worden alleen op medisch advies gemaakt. 

De tekst op de gezinskaarten doet een beroep op de solidariteit 

van de verbruikers: 

"Kameraad: deze kaart is gemaakt om aan allen de eerste levensbe¬ 

hoeften te verzekeren. Gebruik haar echter nooit om levensmiddelen 

te hamsteren, die andere kameraden te kort komen aan het front of 

in de grote steden. Verkwist niets! Denk er aan dat datgene wat 

wij in overvloed hebben, anderen te kort kunnen komen!" (A3) 

Door de leden van de CNT (de fabrieksarbeiders) en de UGT (het kan 

toorpersoneel) wordt een plaatselijke Ekonomische Raad gekozen. 

Deze vergadert één maal per week met de wethouder van ekonomische 

zaken en zijn staf. Deze staf bestaat uit drie leden, die de ko- 
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ordinatie en de integratie van de gekollektiviseerde bedrijven 

leiden. Ieder bedrijf moet elke maand een ekonomisch overzicht van 

haar aktiviteiten aan de gemeente geven. De samenwerking tussen de 

bedrijven en de gemeentelijke organen was uitstekend (44) 

In verschillende takken van nijverheid was men intussen tot socia¬ 

lisatie overgegaan. De achttien textielbedrijven stonden onder 

kontrolerende raden en werkten slechts drie dagen in de week, van¬ 

wege de schaarste aan grondstoffen. De gemeente besteedde speciale 

aandacht aan de sanering van de kappersbedrijven, de schoenmake - 

rijen en de metaalbedrijven, met het doel de produktiviteit te ver¬ 
hogen. Voor de vervanging van de onhygiënische en vervallen scho¬ 

len worden drie (onteigende) kloosters verbouwd. De kosten hier¬ 

voor bedroegen 300.000 pesetas, of tien maal zoveel als onder de 

Tweede Republiek jaarlijks aan het onderwijs werd besteed (45). 

Ook in de andere middelgrote steden van Catalonië was de positie 

van de gemeenteraad (als opvolgster van het revolutionair komitee) 

over het algemeen sterk, en gaf zij leiding aan de ekonomische 

vernieuwingen. Opvallend is de bijzondere rol van de bouwvakkers, 

die bijna overal de stoot tot de kollektivisatie-beweging gaven. 

Het feit dat onder deze groep een aanzienlijke werkloosheid be¬ 

stond, zal hieraan wel niet vreemd zijn geweest (46). In verschil¬ 

lende steden waren het ook de bouwvakkers, die naar het platteland 

trokken om de boeren en de landbouwkollektieven hun werkkracht te 

leveren. Deze uittocht naar het platteland kwam waarschijnlijk 

alleen in de grotere steden voor (47). Zij werd waarschijnlijk ge- 

inspireerd door de anarchistische theorieën over de verhouding 

tussen stad en platteland. Het werkeloze stadsproletariaat diende 

in de landbouw en de ontginning te werk gesteld te worden om de 

verstikking van de steden te voorkomen. Santillan noemde als een 

van de voorwaarden voor het welslagen van de revolutie "het be¬ 

vorderen van de terugkeer naar het platteland van de parasiterende 

stadsmassa1s".(48) Aldus zou een meer gelijkmatige spreiding van 

de bevolking over het land mogelijk worden. Vooral in het orgaan 

van de FAI, 'Tierra y Libertad' werden deze theorieën onvermoei¬ 

baar gepropageerd. In de kleine steden (5.000 tot 20.000 inwoners) 

is van deze tendens echter niets merkbaar. Daar was overigens nog 

een nauw samengaan van nijverheid en landbouw blijven bestaan. In 

Spanje wonen immers veel boeren en landarbeiders met ambachtslie¬ 

den en de middenstand bij elkaar in enkele centraal gelegen dor - 
pen, vaak op een aanzienlijke afstand van hun land. 

In de kleine steden is wel het proces van een 'revolutie in etap¬ 

pes' hetzelfde geweest als in de grote steden. Eerst worden alleen 

de huizen en de bezittingen van fascisten en klerus onteigend, 

maar later begint men ook (op instigatie van buiten af?) met de 

overname van fabrieken en bedrijven. De bouwvakken en het trans¬ 

portbedrijf gingen daarbij meestal voorop. De gemeente neemt dan 
na verloop van tijd de leiding op haar beurt over. In een rapport 
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van de gemeenteraad van Vich (15.000 inwoners) wordt het hele pro¬ 

ces kortweg aldus samengevat:"Dat wat in het begin niet meer leek 
dan een politieke beweging, ging weldra over in een grote sociale 

revolutie."(49) 

AMPOSTA 

Het samengaan van landbouw en industrie in één kleine gemeente, 

wordt geïllustreerd door het voorbeeld van Amposta. Deze stad van 

10.000 inwoners lag in het zuiden van Catalonië aan de monding van 

de Ebro. In de stad zelf woonden 1200 landarbeiders, die werkzaam 

waren in de rijstbouw. Amposta was de grootste rijstproducent van 

Catalonië met een produktie van 36.000 ton rijst per jaar. Een 

deel van de landbouwgronden wordt gekollektiviseerd en het kollek- 

tief beschikt over 14 traktoren, 15 dorsmachines en 70 paarden (50). 

De leiding van dit landbouwkollektief ligt echter in handen van de 

gemeente, die ook de verkoop van de totale rijstproduktie voor 

haar rekening neemt. 

De voedselvoorziening is door de rijstvoorraden in een goede staat, 

maar toch geeft de gemeente twee maal in de week distributiekaarten 

uit voor de gezinnen, omdat de nieuwe sociale voorzieningen en de 

bijdragen voor de frontsoldaten een strikt eerlijke verdeling ei - 
sen. Zoals in veel steden is ook hier de detailhandel uitgeschakeld. 

In de voormalige kerk is een centrale winkel door de gemeente in¬ 

gericht, die per week een omzet van 11 a 12.000 pesetas heeft. 

Gekollektiviseerd zijn alleen de bouwvakken en de openbare verma¬ 

kelijkheden. Ook in Amposta is de gemeente het meest aktief bij de 

doorvoering van -de ekonomische revolutie. Zij heeft de wegenaanleg 

en de irrigatie ter hand genomen en de hygiëne verbeterd. Opmer - 

kelijke successen zijn behaald bij de bestrijding van de in dit ge¬ 

bied beruchte moeraskoortsen. Een sanatorium, een ziekenhuis en 

een polikliniek zijn eveneens op instigatie van de gemeente opge¬ 

richt. In de gemeenteraad werken de CNT en de UGT in goede ver¬ 

standhouding samen. Reeds in november '36 wordt de invoering van 

een gelijk gezinsloon voor allen overwogen. Een volksvergadering 

zal hierover echter het laatste woord hebben. Het woningbezit is 

door de gemeente overgenomen en de huren zijn over het algemeen 

verlaagd (51). 

VILLANUEVA I GELTRU 

De industriestad Villanueva (20.000 inwoners) is op 45 kilometer 

ten zuid-westen van Barcelona gelegen aan de kust. In de gemeente¬ 

raad werden na de revolutie de anarchistische opvattingen over een 

radikale demokratie doorgevoerd. Eris geen burgemeester door de 

raad benoemd, maar in ieder vergadering wordt door de leden een 

voorzitter aangewezen. Over belangrijke zaken wordt niet gestemd, 

maar net zo lang gediskussieerd totdat men een voor allen aanvaard¬ 

bare oplossing heeft gevonden en eventuele tegenstanders overtuigd 

zijn. Bij een impasse wordt een vergadering van alle inwoners bij- 
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een geroepen. Deze heeft volledige bevoegdheden om beslissingen 

te nemen. Van de industrieële vestigingen in Villanueva was de 
Pirelli-luchtbandenfabriek met 1500 arbeiders verreweg de groot¬ 

ste. De Italiaanse direktie was op 19 juli gevlucht maar het ho¬ 

gere technische personeel was in zijn geheel blijven doorwerken 

na de kollektivisatie. De lonen werden genivelleerd en de arbeids¬ 

tijd van 40 op 48 uur gebracht in verband met de oorlogsbehoeften 

(52). Ook de twee visserij-ondernemingen en de cementfabriek 

werden door de arbeiders overgenomen. De gemeenteraad behield 

echter het algemene toezicht op de industrieën en beheerde de ge- 

municipaliseerde bouwvakken. Om nieuwe projekten en openbare 

werken te kunnen financieren, had zij het grootste deel van het 

kapitaal van fascisten en gevluchte industrieëlen laten onteige - 
nen (53). 

MONCADA 

In Moncada, een stadje met 7.000 inwoners, was de grote cement¬ 

fabriek 'Asland' gelegen. Dit was het eerste bedrijf buiten Bar- 

celona dat door de arbeiders werd overgenomen. Vanaf eind juli 

1936 wordt 'Asland' geleid door een arbeidersraad in samenwerking 

met de technische staf. Het bedrijf had ruim 500 arbeiders in 
dienst. 

De CNT nam in Moncada een duidelijk overheersende positie in met 

haar 1500 leden, en zij werd gesteund door de kleine burgerij, 

die vóór de revolutie in ernstige financiële moeilijkheden ver¬ 

keerde. Door deze goede verhoudingen was het mogelijk dat al in 

november '36 alle woningen onteigend werden en de huuropbrengst 

aan openbare werken en woningbouw besteed werd. Moncada was waar¬ 

schijnlijk de eerste gemeente in Catalonië, die tot deze vorm van 

municipalisatie overging (54). Op deze wijze werd ook het werk¬ 

lozenvraagstuk geheel opgelost, en werden betere sociale voor¬ 
zieningen via de gemeente mogelijk. 

Op het terrein van de kulturele voorzieningen was de gemeente 

Moncada zeer aktief. Bijzonder snel wort een grote volksbiblio¬ 

theek opgericht uit de bezittingen van fascisten. De eeuwen lang 

onderdrukte kulturele honger van de Spanjaarden, manifesteerde 

zich overal waar de revolutie doordrong. "Eindelijk worden deze 

boeken dan eens gelezen", merkte het gemeentebestuur voldaan op. 
(55) 

3. HET ANARCH0-K0MMUNISME 

In de dorpen en gemeenten met minder dan 5.000 inwoners (het 

eigenlijke platteland) zijn de tendensen die in de middelgrote 

en kleine steden te bespeuren vielen, nog sterker aanwezig. De 

gemeenteraad neemt er een nog grotere plaats in het ekonomische 

leven in, en de integratie tussen landbouw en (kleine) industrie 
is er zo goed als volledig. Hierdoor wordt een gemeenschap ont- 

187 



wikkeld, die ekonomisch zelfstandig is en haar behoeften door ruil¬ 

handel kan dekken. Een situatie waarin het 'boerenanarchisme' vol¬ 

ledig tot haar recht kon komen. De boeren leveren de produkten 

voor de voedselvoorziening aan de gemeenschap en door de ambachts¬ 

lieden worden de werktuigen, de kleding en de overige benodigdhe¬ 

den vervaardigd. Men krijgt de indruk dat dit proces bijzonder 

snel zijn beslag kreeg op het platteland: "De juli-dagen vonden de 

boeren dus gereed tot actie", schrijft het informatie-bulletin van 

de POUM. "Hun antwoord op de gebeurtenissen in Barcelona volgde 

onmiddellijk. In alle dorpen werden de eigendommen van de reactio¬ 

nairen in beslag genomen.(....) Daar waar geen boerensindikaat be¬ 

staat, neemt het Militie-komitee of het plaatselijk anti-fascisten- 

komitee het bewind in handen. Binnnen enkele dagen werd ruimte ge¬ 

maakt voor het toekomstige organisatorische en bonstructieve werk." 

(56) In enkele plaatsen wordt de uiteindelijke stap naar het anarcho- 

kommunisme gedaan en een anarchistische gemeenschap ingericht. 

Maar deze voltooide revoluties vormen uitzonderingen in Catalonië; 

de laatste fase van de revolutie blijft meestal achterwege. Dit is 

in tegenstelling tot het door de milities bevrijde Aragon, waar 

enkele anarchistische landbouwkollektieven de zorg van de landbouw 

op zich nemen. De oorzaak van het verschil tussen Catalonië en 

Aragon in dit opzicht moet gezocht worden in verschillen in de a- 

grarische struktuur. In plaats van grootgronbezit met zijn massa's 

verarmde landarbeiders, kende Catalonië voornamelijk het klein- 

grondbezit van de eigenerfde boer of pachter. Onder hen bestond 

weinig of geen belangstelling voor kollektivistische experimenten. 

Zij wensten veeleer een goede kredietvoorziening door de gemeente¬ 

lijke instellingen, afschaffing van de zware lasten enz. In Cata¬ 

lonië werden wel landbouwkollektieven opgericht, maar deze waren 

in feite geïnspireerd op de industrieële kollektieven. Het ontbrak 

hen aan de volledige anarcho-kommunistische instelling van bijv. 

de landbouwkollektieven in Aragon (57). De weinige landbouw- of 

dorpskollektieven in Catalonië, die verder gingen in hun anarchis¬ 

tische ijver, werden alle opgericht door kleine groepen landloze 

arbeiders of in sterk verarmde gebieden. Niet toevallig treffen 

wij deze anarcho-kommunistische experimenten juist aan in de rand¬ 

gebieden van Catalonië: hoog in de Pyreneeën of aan de grens van 

Aragon. Door de anarchistische organisaties is dan ook geen sterke 

aandrang uitgeoefend om de anarchistische landbouwkollektieven in 

Catalonië te verbreiden. Slechts op enkele plaatsen is van deze 

algemene lijn afgeweken (58). 

Catalonië was het meest door het anarchisme beïnvloede gebied van 

republikeins Spanje, maar met uitzondering van de agrarische sek- 

tor. In veel gemeenten is de onteigende grond in handen van het 

gemeentebestuur geraakt, of onder bevoegdheden van het komitee van 

voedselvoorziening gekomen. Dit gebeurde bijv. in een plaats als 

Canet de Mar, waar de CNT toch de meerderheid had (59). In andere 
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plaatsen wordt met zoveel woorden aangegeven dat men kollektivisa- 

tie van het kleingrondbezit om praktische redenen afkeurt (60). 

Met alle boven gemaakte restrikties voor ogen, zullen wij in deze 
paragraaf een aantal overgangsvormen naar en varianten van het an- 

archo-kommunisme bespreken, zoals deze voorkwamen in Catalonië. 
Zij zijn echter niet bedoeld om de situatie op het hele platteland 

te illustreren. Zij geven slechts enkele kleine aspekten van het 

grillige mozaiek van de ekonomische revolutie in Catalonië. 

BALSARENY 

Het dorp Balsareny (3.000 inwoners) was gelegen in de streek van 

de potas-mijnen tussen Berga en Manresa. De bevolking was samenge¬ 

steld uit mijnwerkers en textielarbeiders. De laatsten werkten in 

de nabijliggende plaatsen. Door een 15 tal boerengezinnen werd in 

de zomer van 1936 een landbouwkollektief opgericht, dat bestond 

uit hun eigen lapjes grond en 60 ha. onteigende jachtgronden. In 
de loop van de herfst en de winter worden deze terreinen ontgonnen. 

De hele onderneming dreigt echter te mislukken door gebrek aan geld. 

Daarom besluiten de arbeiders van Balsareny om het landbouwkollek¬ 

tief te steunen. De mijnwerkers staan iedere week 10 pesetas van 
hun loon voor het kollektief af en leveren op zondag hun mankracht. 

Met deze hulp kan een nieuw irrigatiestelsel aangelegd worden, 

waarvan de kosten 100.000 pesetas bedragen. Eén jaar na het begin 

van dit projekt is hiervan al 40.000 pesetas afbetaald (61). De 

inspirerende kracht achter dit staaltje van praktische solidariteit 

was de CNT, die deze vorm van samenwerking tussen industrie- en 

landarbeiders overal aanmoedigde. Op deze wijze zag men in anar¬ 

chistische kringen mogelijkheden voor doorvoering van de revolutie, 

óók in de landbouw. 

RIBAS 

Een typische overgangsvorm tussen kollektivisatie en anarcho-kommu- 

nisme vormt Ribas, een plaatsje van 3.000 inwoners dichtbij de 

Franse grens in de Pyreneeën gelegen. De CNT had er op 19 juli 

straatgevechten geleverd en de carabineros van de grenspost ont¬ 

wapend. Dezen werden samen met enkele gevangen genomen politieman¬ 

nen naar Barcelona op transport gesteld: Ribas was vrij. 

Van de 1125 mannen boven de 14 jaar waren er 1000 lid van de CNT. 

Zoals in de meeste plaatsen waren de priesters gevlucht. Maar in 

Ribas was er één gebleven, die nu wethouder van opbouw in de ge¬ 

meente was. Zoals gebruikelijk waren alle kerkelijke en fascistische 

eigendommen onteigend en een aantal van de armste arbeiders werd 

gevestigd in enkele dure buitenhuizen. De kerk was niet zonder meer 

in brand gestoken, maar zorgvuldig gesloopt. Het hout werd voor de 

bouw van een school gebruikt. In een antwoord op een CNT-enquète 

kon de gemeenteraad over de mentaliteit van de bevolking naar waar¬ 

heid meedelen: "De meerderheid gelooft in het anarcho-kommunisme." 

(62) In de loop van de winter 1936— *37 wordt dit geloof in daden 

omgezet door de oprichting van een dorpskollektief. Dit was geba- 
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seerd op een programma, dat overigens al door verschillende kleine 
gemeenten aanvaard was en dat opvallende anarchistische trekken 
vertoonde: 

1. Alle leden dienen lid van de CNT of de UGT te zijn. 
2. Alle leden hebben gelijke rechten en plichten. 

3. Besluiten worden bij meerderheid genomen. 

4. De leden brengen al hun bezittingen, dieren, werktuigen enz. 
mee in de kollektieve inderneming. 

5. Het kollektief richt een distributie-koöperatie voor levens¬ 
middelen in. 

6. Het loon wordt naar rato van het aantal gezinsleden bepaald: 

voor een vrijgezel 5 pesetas (per dag), voor een echtpaar 7 

pes., voor een gezin met drie personen 8 pes., met 4 personen 

10 pes., met 5 personen en meer 12 pes.; voor ieder werkend 
gezinslid 1 pes. extra per dag. 

7. De leden betrekken hun levensmiddelen zonder betaling. Iedere 

zaterdag wordt gekontroleerd hoeveel ieder verbruikt heeft en 

boven een bepaald minimum wordt alles in rekening gebracht. 

8. Ieder heeft de plicht 'naar vermogen'te werken. 

9. Het kollektief neemt de zorg voor zieken op zich en betaalt 
alle kosten. 

10. Voor kinderen is er leerplicht tot 14 jaar. De mannen worden 

op hun zestigste gepensioneerd. (63) 

Helaas ontbreken berichten over het funktioneren van dit anarchis¬ 

tische experiment. 

GELSA 

Een aantal dorpen op de grens tussen Catalonië en Aragón werd op 

24 en 25 juli door de anarchistische milities op weg naar Sarra- 

gossa bevrijd. Een van deze dorpen was Gelsa. 

Onmiddellijk wordt een revolutionair komitee ingesteld, dat de be¬ 

volking bijeenroept en de burgemeester afzet. Een komitee van 

waakzaamheid wordt ingesteld om de veiligheid te verzekeren en op 

voorstel van de boeren wordt een voedselkomitee Dpgericht dat voor 

de oogst zal zorg dragen. Voorlopig wordt een voedseldistributie 

ingesteld. Het revolutionair komitee vaardigt een manifest uit dat 

ieder, die niet alle landbouwprodukten naar de gemeentelijke 

depots brengt, met zware straffen bedreigt (64). 

In de herfst van '36 wordt het anarcho-kommunisme in Gelsa offi¬ 

cieel ingevoerd. Het geld wordt afgeschaft en het hele sociale en 

ekonomische leven wordt gekollektiviseerd. "Ieder geeft daar zijn 

arbeid en ontvangt daarvoor alles wat hij nodig heeft voor zijn 

levensonderhoud. Privébezit bestaat niet meer. Alles is ten dien¬ 

ste van allen." (65) Het revolutionair komitee werkte hierbij 

nauw samen met het komitee voor landbouw en voedselvoorziening. 

Brandstoffen, kleding en voedsel worden aan iedereen gelijkelijk 

verstrekt. Voor persoonlijke behoeften ontvangt men een distribu- 

tieboekje, waarbij per gezin voor elke volwassene 3 eenheden, voor 
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kinderen boven de zes jaar één eenheid en voor kinderen onder de 

zes jaar een halve eenheid opgetekend is. In algemene vergadering- 
gen van de hele bevolking zal worden beslist over de uitvoering van 

openbare werken, huizenbouw enz. (66) 

FRAGA 

Een tweede typisch voorbeeld van een dorpsgemeenschap onder het 

anarcho-kommunisme was Fraga, een plaats van 9.000 inwoners die 

eveneens in het grensgebied tussen Catalonië en Aragón lag. Voor 

de aankomst van de 'Kolonne van Durruti' was het anarchisme er nog 
maar nauwelijks bekend, althans in zijn georganiseerde vorm. Door 

het op 24 juli ingestelde revolutionaire komitee wordt besloten 

het anarchisme in te voeren. De aanwezigheid van de anarchistische 

bevrijders zal daaraan wel niet vreemd geweest zijn. Men dient 

echter te bedenken dat veel van wat typisch anarchistisch aandoet 

in de Spaanse revolutie, meer Spaans dan anarchistisch is. Ook 

zonder aanwezigheid van anarchisten werden in sommige plaatsen 

kollektieven opgericht (67). 

Evenals in Gelsa wordt ook in Fraga het geld afgeschaft en een 

sisteem van boekjes ingevoerd. In plaats van met een vaste eenheid, 

zoals in Gelsa, werkt men in Fraga echter met een soort krediet op 

de werklust van de inwoners. Opde ene bladzijde van het (distribu- 
tie-)boekje wordt namelijk aangetekend door het.revolutionair ko¬ 

mitee wat men presteert voor de gemeenschap, b.v. werkuren op het 

land, produkten van de eigen boerderij, arbeid in een winkel of 

onderwijs aan de scholen. Op de andere bladzijde wordt vermeld wat 

men ontvangt van de gemeenschap: voedsel, kleding, brandstof enz. 

De waarde van ieders prestatie voor de gemeenschap wordt vastge¬ 

steld door het komitee en een afgevaardigde van de respektievelijke 

beroepsgroep (68). Alle aktiviteiten van tussenhandel en detail¬ 

handel zijn aldus gereduceerd tot een simpele aantekening in een 

boekje. Het belangrijke van dit sisteem is voor de bewoners vooral 

daarin gelegen, dat iedereen ten allen tijde verzekerd kan zijn 

van zijn bestaan. De produktieve tegenprestatie kan in principe 
veel later geleverd worden dan de ontvangst van goederen. 

"Hier in Fraga, schreef een anarchistisch blad, kun je gerust 

bankbiljetten op straat smijten, en niemand zal er op letten. Als 

Rockefeller met zijn hele bankrekening naar Fraga zou komen, zou 

hij nog niet in staat zijn om één kopje koffie te kopen. Geld, de 

god en de slaaf van de kapitalist, is hier afgeschaft en de mensen 
zijn gelukkig." (69) 

De distributie van de levensbehoeften voor de bevolking wordt ge¬ 

regeld door het komitee dat daarvoor een aantal kleine winkels 

heeft samengevoegd tot één grote 'supermarkt'. De produktie wordt 

geleid door de landbouwsindikaten en het sindikaat van nijverheid. 

Kafees, gokken en prostitutie zijn afgeschaft of verboden. Deze 

maatregelen waren typerend voor het anarchistische puritanisme en 

ascetisme, dat zich op vele plaatsen openbaarde (70). In plaats 
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van dergelijke, moreel verwerpelijk geachte, zaken werden een lees¬ 
zaal, een vergaderzaal en een theater opgericht. Voor de school¬ 

gaande jeugd werd een nieuwe school gebouwd en de leerplicht tot 
veertien jaar ingevoerd. 

Was Fraga hiermee geworden tot een anarchistisch paradijs? Tot een 

verwezenlijking van de eeuwenoude menselijke droom van een vrije 

en rechtvaardige maatschappij? Het plaatselijk komitee van Fraga 

oordeelde eerlijk van niet, en gaf als reden op dat er nog te veel 

slechte menselijke eigenschappen onder de bevolking bleven bestaan. 

(71) Maar men geloofde - althans het komitee geloofde - in de 

mogelijkheid van de opbouw van een rechtvaardige samenleving, en 

dit geloof vergoedde veel van de gemaakte fouten. 

Resumerend kunnen wij zeggen dat de kollektivisatie in de gemeen¬ 

ten en op het platteland van Catalonië een zeer grote omvang be¬ 

reikt heeft. De sociaal-ekonomische revolutie was er bepaald niet 

minder vérgaand dan in Barcelona. Over het algemeen nam zij in de 

kleinere plaatsen en dorpen een vorm aan, die meer overeen kwam met 

met het traditionele beeld van de anarchistische idealen, dan in 

de grotere steden. De meest radikale experimenten werden uitge¬ 

voerd in randgebieden en in streken, die ekonomisch tot de achter¬ 

gebleven gebieden gerekend moeten worden. Maar in de kleine indus¬ 
trieën op het platteland werd dezelfde mate van arbeiderszelf-- 

bestuur doorgevoerd, als wij kennen uit Barcelona. De rol, die 
daar door de sindikaten gespeeld werd, viel hier ten deel aan de 

plaatselijke revolutionaire komitees. Zij waren de initiatiefne¬ 

mers van de revolutie, en na hun verdwijnen werden hun taken 

grotendeels door de gemeenteraden overgenomen. 

4. DE LANDBOUWKOLLEKTIEVEN 

De Catalaanse landbouwkollektieven zijn vaak verward met de in¬ 

voering van het anarcho-kommunisme op zich. Men nam gemakshalve 

aan dat de oprichting van een landbouwkollektief gelijk stond met 

de invoering van het anarcho-kommunisme in een dorp. Dit is geheel 

onjuist. In Catalonië kwamen de landbouwkollektieven in bijna alle 

gevallen voor als zelfstandige agrarische ondernemingen, die ge¬ 

leid en bestuurd werden door de arbeiders zelf en die, in tegen¬ 

stelling tot b.v. de Aragonese kollektieven, niet in dienst stonden 

van een anarchistische dorpskommune. De meeste landbouwkollektieven 

in Catalonië vertonen dan ook een struktuur die verrassend veel 

lijkt op die van de industriële kollektieven uit de beginfase van 

de revolutie. Hoewel vaak gesteund door de gemeenten, waren zij 

volledig onafhankelijk. In vorm verschilden zij onderling aanzien¬ 

lijk: sommige waren weinig anders dan produktieve koöperaties, an¬ 

dere streefden naar de uiteindelijke invoering van het anarcho- 

kommunisme. Maar het landbouwkollektief op zich was slechts één 

van de middelen, die uiteindelijk tot het grote doel zouden moeten 
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leiden. Dat neemt niet weg dat het in Catalonië één van de meest 

interessante middelen is geweest, en dat het een aparte bespreking 

in deze studie zeker waard is (72). 
Wij wezen er hiervoor al op, dat de geringe verbreiding van kol- 

lektivistische experimenten in de landbouw in verband staat met de 

aard van het grondbazit in Catalonië (73). Niettemin werd er door 

de anarchistische organisaties en met name door de FAI veel propa¬ 

ganda voor algehele kollektivisatie van de grond gemaakt. Deze 

propaganda had echter slechts weinig sukses. Een groot deel van de 

boerenbevolking werd beheerst door de organisatie van de Rabbassei- 

res, die tegen doorvoering van de kollektivisatie waren. Hun leider 

José Calvet bleef onder alle stormen in de Generalidad rustig op 

zijn post van minister van landbouw. De Rabbasseires pretendeerden 

de hele boerenbevolking te vertegenwoordigen, hoewel de CNT vooral 

onder de dagloners en de landarbeiders een aanzienlijke aanhang 

telde (74). Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat de mees¬ 
te landbouwkollektieven in Catalonië opgericht waren door landar¬ 

beiders en boerenknechts, op landerijen en gronden die onteigend 

waren of ontnomen aan de kerk. 

Landbouwkollektieven die gevorm werden door samenvoeging van eigen 

land, waren uitzonderingen. Uit opgaven van het Catalaanse mini¬ 

sterie van landbouw blijkt dat ruim 75 % van de kollektieve land¬ 

bouwgronden afkomstig was van deze onteigeningen (75). Van een 

'drang tot kollektivisatie' zoals in de industrie, is in de land¬ 
bouw beslist geen sprake geweest. 

Natuurlijk betekende dit een grote teleurstelling voor de vele an¬ 

archisten die al hun hoop gesteld hadden op de volledige kollekti¬ 

visatie van de gehele ekonomie. Een revolutie zonder landbouwkol- 

lektivisatie betekende voor hen een mislukking. In de eerste weken 

en maanden na de 19e juli kwamen dan ook excessen in de vorm van 

gedwongen kollektivisatie voor. Zo verklaarde de vooraanstaande 

anarchist Noja Ruiz: "Gedurende de eerste weken van de revolutie 

handelden de felle voorstanders van kollektivisatie in overeen¬ 

stemming met hun revolutionaire opvattingen. Zij ontzagen eigendom 

noch personen. In sommige dorpen was kollektivisatie van de land¬ 

bouw alleen mogelijk door deze op te leggen aan de minderheid. 

Deze fase is onvermijdelijk in iedere revolutie." (76) En de an¬ 

archistische minister van industrie Juan Peiró schreef: "Is er 

iemand die gelooft dat door gewelddadigheid een belangstelling voor, 

of een verlangen naar socialisatie gewekt kan worden onder de 

boeren van Catalonië? Of dat zij misschien door terreur in deze 

vorm gewonnen kunnen worden voor de revolutionaire geest, die in de 
grotere plaatsen en steden heerst?" (77) 

De algehele landbouwkollektivisatie liet zich niet afdwingen. Waar 
de eigenerfde boeren of pachters weigerden, kwam van de kollekti¬ 

visatie niets terecht. Men dient bovendien in het oog te houden 

dat in vele dorpen en gehuchten van Catalonië het anarchisme vol¬ 

ledig onbekend was. De geïsoleerdheid van het platteland was niet 
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alleen een frase. Vele boerenorganisaties bemoeiden zich niet of 

nauwelijks met ideologische vraagstukken. De revolutie nam er vaak 

de vorm aan van een geïmporteerde nieuwigheid, die met nauw ver¬ 

holen wantrouwen en openlijk onbegrip begroet werd. Verhelderend 

in dit opzicht is het antwoord, dat de CNT kreeg op bepaalde 

vragen aan plattelandsgemeenten. Op de vraag wat de toekomstver¬ 

wachtingen waren, antwoorde het gemeentebestuur van Riera de Gaya, 

een dorp van 1000 inwoners in de buurt van Tarragona,: "Met be¬ 

trekking tot de nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in het so¬ 

ciale leven, bestaat een welwillende opvatting. Vooral omdat de 

inwoners zich rekenschap geven van de niéuwe levenswijze, en de 

noodzakelijkheid om zich daaraan aan te passen. (....) De opvat¬ 

tingen over de toekomst van het nieuwe Spanje zien zij niet met 

werkelijkheidszin. Men heeft eigenlijk geen vertrouwen in de 

nieuwe richting. En dat is niet vreemd, als men bedenkt dat zij 

altijd hebben geleefd onder de heerschappij van het klerikalisme, 

en dat de meerderheid daar nog steeds door aangetrokken wordt. 

Bovendien hebben zij nooit kennis gemaakt met de ideeën van vrij¬ 

heid, gelijkheid en broederschap. Niemand heeft hen ooit wakker 

geschud uit de lethargie van het mysticisme, waarin de kerk hen 

steeds heeft gehouden." (78) 

Ook deze situatie behoorde tot de dagelijkse werkelijkheid van het 

revolutionaire Catalonië. Moeilijkheden voor de kollektivisatie 

kwamen ook van de kant van de overheid. De invloed van de Genera- 

lidad was zeer groot op agrarisch gebied. Het ministerie van land¬ 

bouw onder José Calvet was uitmuntend georganiseerd en zeer 

aktief. De greep van de overheid op de agrarische bevolking werd 

nog versterkt door een dekreet van 24 augustus 1936, dat bepaalde 

dat alle boeren enlandarbeiders aangesloten moesten zijn bij een 

vakorganisatie (79). De CNT had zich tegen deze maatregel verzet 

omdat zij vreesde dat alleen de UGT en de Rabbasseires er van 
zouden profiteren. 

Toch werkte ook de invloed van de CNT en de POUM in de landbouw 

door. Dit wordt o.a. bewezen door een bepaling van het ministerie 

van landbouw, die in september 1936 van kracht werd. Daarbij werd 

vastgesteld dat de onteigende landerijen en gronden niet opge¬ 

deeld mochten worden onder zelfstandige gegadigden, maar tech¬ 

nisch en administratief een eenheid moesten blijven vormen. Dit 

kon gebeuren in de vorm van een koöperatie of een kollektief (80). 

Om aan de uitbuiting in de landbouw een einde te maken werd door 

de boerenorganisaties op initiatief van de Rabbasseires vastge¬ 

steld dat niemand meer land mocht bezitten, dan hij en zijn gezin 

konden bewerken (81). 
Over het algemeen ontstonden de landbouwkollektieven in de eerste 

maanden van de revolutie (82). Soms werden zij zelfs nog vóór de 

industriële kollektieven opgericht. Dit was o.a. het geval in de 

stad Hospitalet, die 50.000 inwoners telde, en waar ook een aan¬ 
tal landarbeiders woonde. Uitdrukkelijk wordt vermeld dat daar de 
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boerenarbeiders de stoot tot de kollektivisatie hebben gegeven door 

een landbouwkollektief op te richten. De arbeiders in de bedrijven 
volgden hun voorbeeld na door de fabrieken en ondernemingen over 

te nemen (83). 
Het totale aantal landbouwkollektieven in Catalonië is waarschijn¬ 

lijk nooit erg groot geweest. Exakte gegevens zijn ook hier moei¬ 

lijk te krijgen en veel materiaal doet onbetrouwbaar aan. Door het 

ministerie van landbouw werd op het eind van 1936 een enquete ge¬ 

houden onder de gemeenten, die hun hoofdmiddel van bestaan in oe 

landbouw vonden. Van de 370 gemeenten die een antwoord inzonden, 

gaven slechts 66 op dat er zich in hun gemeente een landbouwkol¬ 

lektief bevond (84). Dat zou betekenen dat slechts in één-zesde 

van alle Catalaanse gemeenten een landbouwkollektief tot stand was 

gekomen. Het vermoeden is echter gerechtvaardigd, dat in de gemeen¬ 

ten, die niet primair van de landbouw bestonden, de behoefte aan 

landbouwkollektieven nog geringer was. In werkelijkheid zal dus 

nog minder dan één-zesde van de Catalaanse gemeenten een iandbouw- 

kollektief gekend hebben. 

Over het algemeen waren de landbouwkollektieven gering van omvang. 

Van de 66 landbouwkollektieven uit de bovenvermelde enquete telden 

er slechts 2 meer dan 100 arbeiders (85)! In de landbouwkollektie¬ 

ven van de grote steden waren echter over het algemeen ook veel 

grotere aantallen arbeiders werkzaam; deze gegevens werden niet 

opgenomen in de enquete, maar losse gegevens uit kranten en tijd¬ 

schriften bevestigen dit feit. Zo telde het landbouwkollektief van 

Barcelona bij haar oprichting (8 september '36) 1200 deelnemers. 

In juni '37 was dit aantal tot 3500 gestegen (86). In Hospitalet 

werkten 1000 arbeiders, en in Prat de Llobregat, waar alle gemeen¬ 

tegrond in een landbouwkollektief was omgezet, ruim 1500 (87). 

Door anarchistische persorganen werden de Catalaanse landbouwkol¬ 

lektieven ruwweg in drie groepen verdeeld. De eerste is de 'vol¬ 

ledige kollektivisatie1, een benaming die ook bij de industriële 

kollektieven voor kwam. Zij beduidde ook hier de meest radikale 

fase. De 'volledige' landbouwkollektieven streefden naar het anar- 

cho-kommunisme en voerden het gezinsloon in, dat voor allen gelijk 

was. Daarnaast stond de 'gedeeltelijke kollektivisatie', een term 

die misschien, net als in de industrie, denigrerend bedoeld was. 

Deze kollektieven betaalden aan hun arbeiders 'loon naar werken', 
en dus niet naar behoeften. Zij vertonen grote overeenkomsten met 

de onafhankelijke industriële kollektieven. De derde groep is de 

landbouwkoöperatie met kollektivistische trekken. Zij is in feite 

een belangengemeenschap en stelt openlijk het eigenbelang van de 
deelnemers op de voorgrond (88). 

De eerste groep kwam vooral voor in de grensstreken en afgelegen 

gebieden van Catalonië, waar ook de pogingen tot invoering van het 

anarcho-kommunisme plaats vonden, Deze kollektieven lagen meestal 

in kleine plaatsjes, in tegenstelling tot de twee andere soorten, 

di® juist bij de stedelijke centra gevonden worden. Hoe dichter 
bij de stad, hoe minder radikaal en direkt de idealen van het 
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anarcho-kommunisme op het platteland doorgevoerd werden. Deze kon- 

klusie wordt bevestigd door een uitlating van de Catalaanse minis¬ 

ter van financiën José Tarradellas, die in maart '38 verklaarde: 
dat alle gemeenten met meer dan 5.000 inwoners weer beschouwd 

konden worden als teruggekeerd naar het normale leven, "rentree 

dans la normalité" (89). Daarmee implicerende dat in de plaatsen 
met minder dan 5.000 inwoners de 'normale' toestand nog niet 

teruggekeerd was en het revolutionaire élan nog leefde. 

5. DE FINANCIEEL-EK0N0MISCHE POLITIEK VAN DE GeNERALIDAD 

Over de gehele linie bezien was de ekonomische toestand van Cata- 

lonië, zoals die zich in het eerste jaar van de burgeroorlog ont¬ 

wikkelde, niet bepaald bemoedigend. Wij zagen in de voorgaande 

hoofdstukken al de grote moeilijkheden, die ontstonden door het 

gebrek aan grondstoffen en het wegvallen van afzetgebieden. Deze 

moeilijkheden konden door de officiële Catalaanse instanties niet 

opgelost worden. Hun pogingen tot verbetering van de toestand 

werden echter nog bovendien tegengewerkt door de centrale regering 

in Madrid. Hierdoor ontstonden met name op het gebied van de 

financiën en de ekonomie problemen, die weldra een katastrofaal 

karakter dreigden aan te nemen (90). Reeds in september 1936 ver¬ 

klaarde de ekonomische expert van de CNT (en later minister in de 

Generalidad) Juan P. Fabregas, dat Madrid weigerde "enigerlei 

steun te geven in financiële en ekonomische zaken, omdat men 

klaarblijkelijk weinig simpatie had voor het praktische werk dat 

in Catalonië uitgevoerd werd".(91) De revolutionaire overwinning 

van de arbeiders in de Catalaanse ekonomie was de centrale rege¬ 

ring duidelijk een doorn in het oog. 

Catalonië was dus gedwongen op eigen gelegenheid verder te zoeken 

naar een oplossing van de ekonomische problemen. De feitelijke 

autonomie van het gebied werd op deze manier nog versterkt. Een 

grote hoeveelheid financieel-ekonomische vragen wachtte op een 

snelle afhandeling. De revolutie wierp problemen op die volkomen 

nieuw waren. Bij de maatregelen, die getroffen werden, speelde de 

Generalidad een grote rol. In de periode 19 juli-26 september '36, 

toen zij in de schaduw van het Comité de Milicias Antifascistas 

werkte, lagen haar aktiviteiten bijna uitsluitend op dit gebied. 

Reeds op 23 juli '36 stelde de Generalidad een kontrole in over 

alle partikuliere banken in Catalonië. Tegelijkertijd werd een 

Kommissariaat-Generaal voor het bankwezen opgericht, dat tot nader 

order alle financiële transakties moest verhinderen (92). Het 

ontbreken van iedere poging tot kollektivisatie van de banken, is 

misschien gedeeltelijk door dit snelle optreden te verklaren. De 

Generalidad nam de plaats van de revolutionaire organen in, en 

legde aldus de basis voor de herovering van al haar macht. Door¬ 

dat de Catalaanse ekonomie in de week van 19 tot 26 juli geheel 
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gestagneerd was, en de lonen van de arbeiders in gevaar dreigden 

te komen, richtte de Generalidad een buro op voor de uitbetaling 
van lonen. Alle bedrijven waarvan direktie en kapitaal verdwenen 

waren, konden daar terecht. De Generalidad verplichtte zich tot 

uitbetaling van alle lonen. Welk een omvang deze uitbetalingen 

aannemen bewijst het feit dat tussen 19 juli en 19 november '36 
liefst 29.968 aanvragen van bedrijven werden ingediend, en ruim 

44.000.000 pesetas werden uitbetaald (93). Vooral de textiel-indu3- 

trie en de bouwvakken leverden het grootste deel van de aanvra¬ 

gen op. 

Daarnaast werd door de Generalidad een Kredietbank opgericht om 

bepaalde industrieën op de been te helpen en noodzakelijke in¬ 

vesteringen mogelijk te maken. De uitgaven van deze instelling 
bedroegen in de eerste maanden van de revolutie nauwelijks minder 

dan die van het buro voor uitbetaling van lonen. In december 1936 

waren zij tot 50.000.000 pesetas gestegen, en op 31 december 1937 

tot 100.000.000 pesetas (94). Hierbij waren echter ook begrepen 

de leningen en kredieten, die aan de gemeenten verstrekt werden. 

Door de revolutie waren de verantwoordelijkheden en de aktivitei - 
ten van de gemeenten aanzienlijk gestegen, zoals wij in dit hoofd¬ 

stuk al zagen. De normale gemeente-budgets waren volkomen ontoe¬ 

reikend. Daarom werden reeds op 27 juli '36 de budgetmogelijk¬ 

heden voor de gemeenten aanzienlijk uitgebreid en de aanvullende 

begrotingen door de Generalidad bekrachtigd. De gemeenten kregen 

bovendien de bevoegdheid om speciale belastingen te heffen om 

openbare werken enz. te financieren (95). 

Door al deze extra-maatregelen werd het budget van de Generalidad 

uiteraard zeer zwaar belast. Zij had volgens het Autonomie-statuut 

de bevoegdheid om bepaalde belastingen te heffen. Door de revolu¬ 

tie en de verwarde ekonomische situatie daalden de inkomsten uit 

deze belastingen echter aanzienlijk. Over eenzelfde periode van 

vier maanden (19 juli-19 november) daalden de inkomsten in 1936, 

vergeleken bij die van 1935, van 45 miljoen tot 9 miljoen pesetasI 

(96) De benodigde geldmiddelen om deze uitgaven te dekken werden 

door de Generalidad voornamelijk verkregen door middel van het 

Koramissariaat-generaal voor het bankwezen. De rekeningen van alle 

fascisten, gevluchte industriëlen enz. worden geblokkeerd en ge¬ 

bruikt voor de uitbetaling van lonen en het verstrekken van 

kredieten. Hierbij wordt in principe het kapitaal van de ex- 

eigenaars gebruikt. Maar ook de eigendommen van de klerus en de 

kerk worden voor dit doel gebruikt. Het geld werd aan de arbeiders 

verstrekt in de vorm van leningen, die na verloop van tijd terug 
betaald moesten worden (97). 

Vanuit een zuiver financieel-ekonomisch standpunt bezien, waren 

deze ad-hoc maatregelen waarschijnlijk niet verantwoord. Van de 

kant van de anarchistische experts is dan ook veel kritiek ge¬ 

leverd op de verspillingen van de Generalidad, die veroorzaakt 

werden door een al te gemakkelijk uitbetalen van loon aan bedrij¬ 

ven die daarvoor eigenlijk niet in aanmerking kwamen. Maar het is 
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onmiskenbaar dat op deze wijze door de Generalidad een volledige 

stagnatie van de Catalaanse ekonomie voorkomen werd. 

Van de totale uitgaven van de Generalidad (daarbij inbegrepen die 

van het Comité de Milicias Antifascistas) in de periode van 19 

juli tot 19 november 1936, was 50 % bestemd voor de oorlogsuitga- 

ven, 40 % voor kredieten en salarissen en 10 % voor de overige 

diensten en overheidsinstellingen (98). 

Door al deze maatregelen was het ook mogelijk dat de werkloosheid 

in Catalonië in de eerste maanden van de revolutie aanzienlijk 

daalde. Veel bedrijven namen de arbeiders, die in de voorgaande 

jaren om ekonomische of politieke redenen ontslagen waren, weer in 

het arbeidsproces op. Vooral de gekollektiviseerde bedrijven pro¬ 

beerden hierdoor hun idealen van solidariteit te verwezenlijken en 

de werkloosheid te bestrijden. In juli 1936 was het aantal werk¬ 

lozen in Catalonië ongeveer 150.000, waarvan 65.000 volledig en 

85.000 gedeeltelijk werkloos waren (99). In oktober '36 was deze 

situatie aanmerkelijk verbeterd, hoewel ook toen nog veel arbei - 

ders geheel of gedeeltelijk zonder werk waren. Naar beroep was de 

toestand als volgt: 

BEROEP VOLLEDIG 

WERKLOOS 

GEDEELTELIJK 

WERKLOOS 

TOTAAL 

land- en bosbouw 2.734 4.318 7.052 

zeevaart 283 200 483 

voedselvoorziening 287 19 306 

levensmiddelenindustrie 1 19 48 167 

metaalindustrie 2.338 285 2.623 

elektrische materialen 329 18 347 

chemische industrie 267 144 411 

bouwvakken 8.642 2.028 10.670 

houtbewerking 1 .419 592 2.011 

textielindustrie 6.109 13.034 19.143 

konfektie-industrie 700 277 977 

typografische beroepen 330 46 376 

transport 902 165 1.067 

waterygas en elektriciteit 32 39 71 

kommunikatie 9 — 9 

hande1 3.633 211 3.864 

horeca-bedrijven 410 29 439 

gezondheidsdienst 145 14 159 

bank en verzekeringen 2.345 32 2.377 

openbare vermakelijkheden 10 503 513 

overige beroepen 2.968 2.046 5.014 

(100) TOTAAL 34.397 24.180 58.577 

Vooral de textieindustrie nam dus een groot kontingent van de 

werklozen voor haar rekening. Bij de behandeling van deze indu- 

trie (101).bespraken wij reeds de speciale moeilijkheden van 
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deze bedrijfstak, die vaak op halve kracht (gedeeltelijk werklozen) 

moest werken. Ook de bouwvakken hadden met grote moeilijkheden te 

kampen, getuige het hoge aantal werklozen. Men moet hierbij echter 

in het oog houden, dat door de socialisatie en municipalisatie van 

deze industrie in de loop van 1937 grote verbeteringen tot stand 
kwamen. De werkloze metaalarbeiders werden in de loop van 1936 nog 

grotendeels in de nieuwe wapenindustrie te werk gesteld. Het uit¬ 
zonderlijk hoge aantal werklozen in het bank- en verzekeringswezen 

spreekt voor zich, na alles wat wij zagen over de nieuwe ekono- 

mische struktuur. Niettemin was het totaal aantal werklozen in 

enkele maanden met ruim 90.000 teruggelopen. 

Zo ontwikkelde zich in Catalonië een nieuwe ekonomie. Zij was het 

werk van de arbeiders. De Generalidad en de andere overheids¬ 

instanties vervulden voornamelijk een regelende en administratieve 

rol. In sommige gevallen steunden zij de experimenten van de 

anarcho-sindikalisten. In andere gevallen probeerden zij deze te 

beperken en tegen te werken. De kracht en de intensiteit van de 

revolutie in de ekonomie was echter zo groot, dat in Catalonië 

een ondanks alles anarcho-sindikalistisch ekonomisch stelsel tot 

ontwikkeling kwam. Met schokken en moeilijkheden, maar ook duide¬ 
lijk en onweerstaanbaar. 

Laten wij ter afsluiting van dit hoofdstuk nog eenmaal een van de 

ooggetuigen in het revolutionaire Catalonië aan het woord. Na een 

rondreis van enkele weken verklaarde de sociaal-demokraat André 

Oltremare, hoogleraar te Genève, het volgende: "De samenwerking 

tussen de verschillende politieke stromingen in Catalonië heeft 

de leiders van de anarchistische meerderheid in staat gesteld om 

een sociale organisatie op sindikale basis in het leven te roepen. 

Deze nieuwe organisatie is bewonderenswaardig in zijn orde, 

intelligentie en revolutionaire kracht. In heel Catalonië kan men 

veilig reizen, zonder wapens. In alle dorpen heerst dezelfde rust 
en orde als in Barcelona. Temidden van de burgeroorlog hebben de 

anarchisten zich kreatieve leiders van de eerste orde betoond. 

Zij inspireren iedereen met de noodzaak van discipline. En zij 

weten hoe zij met sukses moeten apelleren aan het algemeen gevoel- 
len van de Catalanen. 

"Hoewel ik een demokratisch socialist ben, heb ik grote bewondering 

voor de instellingen van het nieuwe Catalonië. Hier wordt een nieuw 

anti-kapitalistisch stelsel (sisteem) opgebouwd zonder de hulp van 

een of andere vorm van diktatuur. De leden van de sindikaten re¬ 

gelen de produktie en de distributie van goederen in overeenstemming 

met de adviezen van ervaren specialisten, in wie zij volledig ver¬ 

trouwen hebben. De arbeiders zijn bezield door zulk een enthousiasme 

dat zij zelfs ieder persoonlijk voordeel afwijzen. Zij houden alleen 
rekening met het algemeen belang." (102) 

199 



AANTEKENINGEN 

1. JULIO blz.19, 20 

2. B.I. 30 juli '36 blz.1 

3. vgl. LEVAL V blz.97 en FONTANA blz.73 
A. B.I. 28 juli ’36 blz.4 

5. gegevens: Vich: B.I. 4 aug.’36 blz.1 

Salt: S.O. 18 maart '37 blz.2 

Torroella: SOUCHY I blz.145 

Villanueva: SOUCHY I blz.166 

Sitges: S.O. 26 nov.'36 blz.9 

Martorell: S.O. 28 nov.'36 blz.9 

Granollers: LEVAL V blz.132 

Castellsera: B.I. 30 okt.’36 blz.2 

Olesa: B.I. 4 nov.'36 blz.10,11 

Ripoll, Tarrega, Gerona, Moncada en Valls: 

B.I.EN. 28 okt. '36 blz.5,6 
6. LEVAL V blz.86 

7. gepubliceerd in BVTTLETI dec.'36 blz.21-30 en jan.'37 blz.75-78 
8. statistiek door MINTZ blz.52,53 

9. idem 

10. S.O. 11 aug.'36 blz.3 

11. geciteerd bij BRENAN blz.255 noot 1 

12. zie B.I. 13 aug.'36 blz.7; B.I. 28 aug.*36 blz.6; 

LEVAL V blz.. 136 

13. B.I. 28 juli '36 en 5 aug.'36; PEIRATS I blz.276 

14. vgl. BRADEMAS blz.309,310 

15. BULLETIN POUM van 3 okt.'36 blz.3 

16. B.I. 15 aug.'36 blz.2 

17. B.I. 12 aug.'36 blz.7 

18. SANTILLAN IV blz.55 

19. in DE SYNDICALIST 27 febr.'37 

20. DE SYNDICALIST 20 maart '37 

21. vgl. PUENTE en hoofdstuk I par.3 

22. TASIS I MARCA blz.16 

23. vgl. hoofdstuk II par.3 

24. TASIS I MARCA blz.17-19 

25. idem blz.21; vgl. DISP0SITI0NS 

26. B.I. 15 aug.'36 blz.2 

27. SANTILLAN IV blz.176; vgl. hoofdstuk II noot 21 

28. B.I. 17 aug.'36 blz.5 

29. b.v. idem en B.I.NE. 22 april '37 blz.3,4, waarin ook andere 

voorbeelden 

30. Dekreet van 11 oktober '36 zie DISPOSITIONS blz.4 

31. TAIS I MARCA blz.22,23; B.I. 12 okt.'36 blz.1,2 

32. MINTZ blz.50,51 
33. dit schema is door MINTZ opgesteld, aan de hand van de 

antwoorden die in het B.I. van nov.,dec.'36 en jan.'37 verschenen 

34. MINTZ blz.75,76 aangevuld met B.I., B.I.FRB.I.EN., B.I.NE 
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S.0. enz. 

35. LEVAL V blz.138 

36. B.I. 22 dec.'36 blz.3-5; mogelijk later toch nog kollektivi- 
saties via een akkoord CNT-UGT, vgl. B.I.NE. 5 maart '37 blz.2 

37. gegevens in LEVAL V, SOUCHY I, LANGDON-DAVIES, KAMINSKI, 

BORKENAU en de versch. edities van B.I.3 S.O.j T.y L. en TIMON 
38. B.I. 9 okt.'36 blz.1-3 

39. SOUCHY I blz.137 
40. B.I.EN. 28 okt.'36 blz.5; LA BATALLA 22 okt.'36 blz.7; 

SOUCHY I blz.137-141 en S.0. 17 dec.'36 blz.9 

41. LEVAL V blz.131,132 

42. idem blz.132 

43. SOUCHY I blz.148 

44. LEVAL V blz.133 

45. gegevens: SOUCHY I blz.147-149; S.0. 15 dec.'36 blz.9; 

LEVAL V blz.131 e.v. 

46. zie hierna blz. 198 werkloosheidsstatistiek 

47. in Tarrasa (40.000 inw.) en Hospitalet (50.000 inw.) b.v.; 

LEVAL V blz.136-142; S.0. 19 nov.'36 blz.9; vgl.SOUCHY I 

blz.131-135 
48. D.H.E. van okt.'37 blz.27 

49. B.I. 30 april '37 blz.3 
50. SOUCHY I blz.171 

51. S.0. 10 nov.'36 blz.2 en SOUCHY I blz.171-175 

52. SOUCHY I blz.166-170 

53. idem 

54. zie hiervoor hoofdstuk IV, par.4 over de Bouwvakken 

55. S.0. 20 nov.'36 blz.9 

56. BULLETIN POUM no.7 van 17 okt.*36 blz.7 

57. zie hierna par.4 over de landbouw; vgl. SOUCHY II 
58. SOUCHY I blz.161 

59. B.I. 7 nov.'36 blz.8 

60. zoals in Manlleu: B.I. 20 nov.'36 blz.10 

61. B.I. 29 nov.'37 blz.2,3. Voor andere voorbeelden van solidari¬ 

teit met de boeren: CAMPO! 27 maart *37 blz.1. Op 1 mei *37 

hadden de sindikaten ruim 1.100.000 pes. bijeengebracht voor 
dit doel: CAMPO! 1 mei '37 blz.2 

62. B.I. 28 okt. '36 blz.4,5 

63. B.I. 9 okt.'36 blz.6,7 

64. S.0. 16 aug.'36 blz.12 

65. T.y L. 30 jan.'37 blz.2 

66. idem; vgl. B.I.NE. 12 febr.'37 blz.3 en 

DE SYNDICALIST 27 febr.'37 

67. vgl. BRENAN appendix II blz.466-471 
68. B.I.EN. 22 dec.'36 blz.3,4 

69. DIE SOZIALE REVOLUTION geciteerd bij BOLLOTEN blz.61 
70. vgl. hoofdstuk I par.1 en BRENAN 

71. B.I.EN. 22 dec.'36 blz.3,4 

72. over landbouwkollektivisatie als middel zie: CAMPO! 12 juni '37 
blz.3 
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73. hiervóór blz.188-189 ï FAUQUET I 

74. cijfers in CAMPO! 1937; eind mei CNT-boerenorganisatie 

46.629 leden 

75. BUTTLETI van dec.'36 en jan.'37 

76. RABBASSEIRE blz.130, vgl. de oproep van de FAI in T.y L. 
21 nov.'36 blz.8 

77. PEIRO II blz.102; SOUCHY V blz.101, 120,121 ontkent deze 
dwang volledig 

78. B.I. 16 nov.'36 blz.4 

79. FAUQUET II 'avant-propos'; vgl.BRADEMAS blz.335 e.v. en 
MURIA blz.10 e.v. 

80. BULLETIN POUM 3 okt.'36 blz.3 

81. zie voor dit besluit: S.0. 8 sept.'36; BOLLOTEN blz.59 

noot 10; CAMPO! 25 sept.'37 blz.7 
82. SOULILLOU passim 

83. LEVAL V blz.136,137 

84. BUTTLETI dec.'36 en jan.'37; in T.y L. van 20 aug.'38 blz.4 

wordt gezegd dat er in Catalonië "enkele honderden landbouw- 

kollektieven" bestaan, die echter met veel moeilijkheden te 

kampen hebben omdat het meest enthousiaste deel van de be¬ 

volking, de jeugd, naar het front vertrokken is! 

85. BUTTLETI idem 

86. N.E.A. 3 febr. '38 blz.3; CAMPO! 12 juni '37 blz.8 

87. B.I. 15 nov.'37 blz.2; PEIRATS II blz.304,305; CAMPO! 29 mei 

en 23 okt.'37 blz.8 over Hospitalet en Prat. Zij vormden samen 

met Barcelona de drie grootste landbouwkollektieven van Cata¬ 

lonië. 

88. N.E.A. 12 mei '38 blz.5; T.y L. 20 aug.'38 blz.4 

89. TARRADELLAS blz.45 

90. zie hiervóór hoofdstuk IV par.6, LACRUZ blz.253; TARRADELLAS 

en POLITIQUE passim 

91. geciteerd bij RICHARDS blz.46 

92. TARRADELLAS blz.16 

93. POLITIQUE blz. 1 1 

94. TARRADELLAS blz.18,19 en POLITIQUE blz.13 

95. TASIS I MARCA blz.20,21 

96. POLITIQUE FINANCIERE blz.8-10 

97. TARRADELLAS blz.16-19 en LACRUZ blz.253 e.v. 

98. POLITIQUE grafieken na blz.28 

99. cijfers van Santillan en Fabregas in B.I. 29 dec.'36 blz.9 en 

MINTZ blz.69 
100. B.I. 5 jan.'37 blz.5; bij PAYNE blz.257 cijfers uit de ongepu¬ 

bliceerde studie van Josep Ma.Bricall. Deze geeft over juli 

60.219 werklozen op (d.w.z. alléén de volledig werklozen) en 

voor oktober 58.577 (d.w.z. alle werklozen bij elkaar!). 

101. zie hoofdstuk IV par.2 

102. in: B.I.EN. 28 okt.'36 blz.4,5 

202 



Hoofdstak TI 

De Kontra-Revolntie 

Een overzicht van de kollektivisatie van de Catalaanse ekonomie is 

niet volledig zonder beschrijving van de ondergang van de revolu¬ 

tionaire verworvenheden en het uiteindelijk echec van de anarchis¬ 

ten. Een ongemakkelijke en onaangename taak. Te meer omdat de onder¬ 

gang van de Catalaanse kollektieven nauw verbonden is met de onder¬ 

gang van het Spaans anarchisme als politieke macht. De desintergra¬ 

tie van het Spaanse anarchisme stond immers niet alleen, maar was 

een onderdeel van de meedogenloze broederstrijd in het republikeinse 

kamp, die misschien meer dan al het andere verantwoordelijk is ge¬ 

weest voor de overwinning van Franco c.s. Het is hier niet de 

plaats om uitgebreid in te gaan op de machtsstrijd die zich tijdens 

de burgeroorlog in het republikeinse kamp afspeelde. Er is wel 

gesteld, dat deze strijd een laatste krachtmeting was tussen het 

anarchisme en het kommunisme, met socialisten en burgerlijke groep¬ 

eringen als meelopers, die zich nu weer eens achter de ene, dan 

weer achter de andere partij opstelden (1). Dit beeld is onvolledig 

wanneer daaraan niet onmiddellijk toegevoegd wordt dat de anarchist¬ 

en in het ene geval de Sociale Revolutie vertegenwoordigden en de 

kommunistische partij de Kontra-Revolutie. Het was mede het re¬ 

volutionaire elan van de CNT en de FAI dat de fascistische opstand 

neersloeg en de Tweede Republiek het lot van Italië en Duitsland 

bespaarde. Het waren vooral de kommunisten die gebruik maakten van 

de wil tot samenwerking van de anarchisten om hun invloed met alle 

middelen uit te breiden. Hierbij stond hen tenslotte maar één ding 

voor ogen: de (anarchistische) revolutie vernietigen om de oorlog 
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te winnen. Men zou kunnen stellen, dat het anarchisme de revolutie 

was, en het kommunisme de kontra-revoltie. Zolang de strijd een 

Spaanse aangelegenheid bleef, waren de tussen-groepen (socialisten 

en burgerlijke groeperingen) geneigd de anarchisten te steunen, of 

althans te aksepteren. Maar eenmaal in de fase waarbij de interna¬ 
tionale politieke verhoudingen doorslaggevend werden, gaven zij 

hun steun tenslotte aan de kommunisten. Daarbij moet opgemerkt 

worden dat de USSR in feite het enige land was dat het republikeins 
Spanje met wapens enz. steunde. 

1, DE ROL VAN DE KOMMUNISTEN 

De houding van de kommunisten in het Spaanse konflikt was minder 

vreemd dan men op het eerste gezicht zou denken. De kontra-revo- 

lutie betekende niet alleen het beteugelen van de anarchisten, 

maar was ook een aanpassing aan de internationale politiek van 

de Komintern op dat ogenblik. Sinds het begin van 1936 was de 

kommunistische taktiek op het idee van het 'Volksfront' gericht. 

De kommunistische partijen werkten overal samen met andere linkse 

groeperingen om de (parlementaire) demokratie tegen het fascisme 

te beschermen, en tegelijkertijd ook om de buitenlandse politiek 

van de USSR te steunen in haar pogingen tot kontakten met de 

Westerse demokratieën. Deze verzoenende en voorzichtige politiek 

zou door een revolutionair en anarchistisch 'Rood Spanje' door¬ 

broken worden. Wat Stalin wenste, was niet een revolutionair 

Spanje, maar een respektabel, demokratisch Spanje, dat door de 

Westerse demokratieën gesteund zou worden. Een revolutionair 

Spanje zou deze landen alleen maar huiverig maken en het wan¬ 

trouwen tegen de USSR doen toenemen. Voor deze opdracht werkten 

de Spaanse kommunisten met al hun inzet. Hoewel een onbetekenende 

minderheid bij het uitbreken van de Burgeroorlog, wisten zij door 

hun politiek van infiltratie en intimidatie, maar óók door hun 

grote organisatorische bekwaamheden en hun efficiëntie, in één 

jaar de feitelijke macht binnen de Republiek te veroveren. Dit 

deden zij met behulp van de tegenstanders van de revolutie in het 

Republikeinse kamp: de rechtse socialisten en de burgerlijke 

partijen (2). Om deze groepen voor hun zaak te winnen, was niets 

anders nodig dan een felle bestrijding van de anarchisten en de 

revolutionaire verworvenheden. De partijen hadden elkaar weldra 

gevonden en tekenden zich scherp af. Aan de ene kant de anarchis- 
cen, gesteund door de POUM en de linkervleugel van de UGT, aan de 

andere kant de kommunisten, de gematigde socialisten en de burg¬ 

erlijke republikeinen (3). Revolutie en Kontra-Revolutie. 

De grote krisis binnen het republikeinse Spanje vond plaats in 

mei 1937. De regering van de linkse UGT-leider Largo Caballero, 

die de revolutie simboliseerde, werd ten val gebracht door de 

kommunisten en de gematigde sociaal-demokraten. Zij werd opgevolgd 

door de regering Negrin, die geheel door de kommunisten beheersd 
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werd en die de bestrijding van de revolutie openlijk in haar vaan¬ 

del voerde (4). 
De direkte aanleiding tot deze krisis was de zogenaamde 'Bloedige 

Week' in Barcelona. Dit was een gewapend konflikt tussen beide 

partijen, waarbij meer dan duizend doden vielen. De konfrontatie 

alweer van revoltie en kontra-revolutie. Niet toevallig was het in 

Catalonië dat deze krisis het eerste tot uitbarsting kwam. De ver¬ 

houdingen tussen revolutionaire en gematigde krachten lagen in 

Catalonië veel scherper dan in de rest van Spanje. De revolutie 

was er het verst doorgevoerd, vooral door de alles overheersende 

positie van de anarchisten. Het verzet van de kommunisten (in Ca¬ 

talonië georganiseerd in de PSUC, de verenigde socialistische en 

koramunistische partij) had er een veel ernstiger vorm aangenomen, 

die verdacht veel op sabotage begon te lijken. Door de voortduren¬ 

de wrijvingen en spanningen tussen de Generalidad en de centrale 

regering groeide de onrust in Catalonië en werd de situatie ex¬ 

plosief. Het revolutionaire en anarchistische Catalonië werd door 

de regering in Valencia (onder sterke druk van Rusland) ekonomisch 

en militair verwaarloosd (5). Het was hier dat de kommunistische 

taktiek haar eerste grote en beslissende overwinning behaalde. 

De kontra-revolutie in Catalonië werd belichaamd door de PSUC. 

Deze politieke partij, waarin kommunisten en rechtse sociaal- 

demokraten samenwerkten, wist op het beslissende moment de steun 

te verwerven van de kleine bourgeoisie en de middenstand, ten na¬ 

dele van de traditionele vertegenwoordiger van deze groepen, de 

Esquerra. De positie van de links-republikeinse Esquerra was ambi¬ 

valent en onduidelijk. Enerzijds probeerde zij loyaal met de CNT 

en de FAI samen te werken, maar anderzijds kon zij de sociale en 

ekonomische revolutie niet van harte en volledig steunen. In mei 

1937 kende ook zij haar uur van de waarheid en steunde zij ten¬ 
slotte de PSUC tegenover de anarchisten. 

Om de situatie goed te begrijpen, moeten wij even terugkeren naar 

de eerste maanden van de revolutie. De leiding van Catalonië be¬ 

rustte geheel bij de anarchistische organisaties en het Comité de 

Milicias Antifascistas. De eerste fase van de ekonomische revolu¬ 

tie richtte zich hoofdzakelijk tegen het grootkapitaal en het 

grootgrondbezit. De arbeiders kollektiviseerden alleen de grote 
bedrijven en op het platteland werden voornamelijk de grote be¬ 

zittingen onteigend en verdeeld (6). Weldra echter werden in be¬ 

paalde takken van industrie ook de kleine en middenstandsbedrijven 

betrokken in de revolutie. De volledige socialisatie van de eko- 

nomie zou uiteraard de verdwijning van de kleine middenstand en 

de likwidatie van de bourgeoisie als ekonomische faktor van bete¬ 

kenis inhouden. Tegen deze tendens verzette de middenstand zich 

fel en zocht zij steun bij groeperingen, die eveneens tegen de 
revolutie gekant waren. De kommunisten hadden slechts op deze 

kans gewacht voor de afrekening met de anarchisten. In de Genera¬ 

lidad verzette de PSUC zich van begin af tegen alles wat de stabi¬ 
lisatie of de uitbreiding van de revolutie begunstigde. In dit 
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licht moet b.v. het verzet van de socialist Ponseti tegen het Kol- 

lektivisatie-Dekreet gezien worden (7). Maar de PSUC ging weldra 

tot het offensief over en viel de kollektivisatie en de arbeiders¬ 

raden op felle wijze aan. De PSUC-minister Juan Comorera ontbond 

in januari 1937 de Komitees voor Voedselvoorziening, die door de 

CNT na 19 juli 1936 in Catalonië ingesteld waren, en herstelde de 

vrije markt met alle kwade gevolgen vandien. Het werk van de an- 

arcist Domenéch werd geheel vernietigd. In maart 1937 schreef de 

POUM-leiding:"Al het werk dat Domenéch als vertegenwoordiger van 

de CNT gedaan heeft, is langzaam vernietigd, met een planmatig¬ 

heid een beter doel waardig. Positie na positie werd aangegrepen 

en vernietigd, terwijl de klein-burgerlijke belangen begunstigd 

werden."(8) Dat was in januari 1937 gebeurd. In februari wist Co¬ 

morera de socialisatie van de melkindustrie te verhinderen, ten 

voordele van de tussenhandel (9). Het gevolg was dat de kleine 

burgerij in grote getale naar de PSUC toestroomde. De PSUC begon 

steeds meer de Generalidad te domineren, zoals dat tevoren door 

de anarchisten gedaan was. De CNT en de FAI verzetten zich, maar 

hun verzet was halfslachtig en kón slechts halfslachtig zijn, 

omdat de anarchisten méér dan wat ook een breuk tussen de anti¬ 

fascistische partijen vreesden. Deze zou immers de oorlog tegen 

het fascisme in gevaar kunnen brengen. Vooral in de leiding van 

de anarchistische organisaties was deze vrees zó diep geworteld, 

dat zij desnoods alles zou hebben willen opofferen om de oorlog 

maar te kunnen winnen. Onder de anarchistische massa-aanhang ont¬ 

stond echter steeds meer verzet tegen deze voorzichtige en gema¬ 

tigde koers, die geen rekening met de belangen van de revolutie 

hield en die, naar men vreesde, op den duur noodlottig zou worden. 

Deze politiek-taktische scheiding der geesten simboliseerde - in 

dit stadium - de desintegratie van de anarchistische beweging, 

zoals de strijd om de socialisatie dat reeds op het ekonomisch 

vlak had gedaan. Beide verschijnselen waren het gevolg van één en 

het zelfde gistingsproces. De radikale vleugel van de anarchisten 

wensten de revolutie onmiddellijk en volledig door te voeren en 

de halfslachtigheid van het verleden uit te wissen. Zij weigerden 

hun idealen op te offeren voor de fiktie van een anti-fascistische 

eenheid, die door de PSUC nu juist gebruikt werd om hen te ver¬ 

nietigen. 

De journalist Borkenau bemerkte bij zijn bezoek aan Barcelona in 

januari 1937 de toenemende politieke spanning. Hij beoordeelde de 

politieke situatie met een vooruitziende blik:"De Esquerra wordt 

langzamerhand buiten spel gezet, maar niet ten gunste van de an¬ 

archisten; eerder ten gunste van de PSUC, de Verenigde Socialis- 

tisch-Communistische Partij. In feite blijven er slechts twee 

hoofdrolspelers over op het Catalaans politiek toneel, de Anar¬ 

chisten en de PSUC. En het is de PSUC, die duidelijk terrein wint. 

(!0) 
Het programma van de PSUC en de kommunisten liet niets aan duide¬ 

lijkheid te wensen over: de revolutie vernietigen en de oorlog 
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winnen. Dit tweeledig doel moest bereikt worden door de vernietig¬ 

ing van de kollektivisaties én de militairisering van de arbeiders- 

milities, dat wil zeggen de ontwapening van de anarchistische ar¬ 

beiders. En het wachtwoord van de kontra-revolutie was:"Alle macht 

aan de staat!"(11) 
In dit kader paste uitstekend de taktiek van doodzwijgen en ontken¬ 

nen van de revolutie, zoals die door de kommunisten en rechtse 
socialisten vanaf juli 1936 toegepast werd. Het was een onderdeel 

van hun greep naar de macht. In een grondig voorbereide kampagne 

tegen de anarchisten werd het bestaan van de revolutie eenvoudig¬ 

weg ontkend. In oktober 1936 verklaarde André Marty, lid van het 

uitvoerend komitee van de Komintern:"In een land als Spanje (...) 

heeft de arbeidersklasse en de gehele bevolking als direkte en 

dringende taak, als de enig mogelijke taaky niet het tot stand 

brengen van de socialistische revolutie, maar het verdedigen, ver¬ 

stevigen en ontwikkelen van de burgerlijk-demokratische revolutie." 

(12) 
De waarheid over de sociale revolutie mocht niet naar buiten door¬ 

dringen. Sterker nog, de kommunisten wisten de schijn zelfs naar 

binnen toe op te houden en ontkenden eenvoudigweg het bestaan van 

een revolutie, terwijl zij er midden in leefden! Borkenau hoorde 

in het revolutionaire Barcelona in augustus 1936 onthutsende 

staaltjes van deze kommunistische houding:"Gezaghebbende leden 

van de PSUC spreken de mening uit dat er helemaal geen revolutie 
is in Spanje.(...) Ik wees op het feit dat de arbeiders bewapend 

waren, dat het overheidsapparaat in handen van revolutionaire 

komitees gevallen was, dat mensen bij duizenden zonder proces ge- 

executeerd werden, dat zowel fabrieken als landgoederen onteigend 

werden en nu onder leiding stonden van. de vroegere werknemers: 

Als dat geen revolutie was, wat was dan revolutie? Men vertelde 

dat ik mij vergiste; dat alles had geen politieke betekenis; het 

waren slechts noodmaatregelen, zonder politieke strekking."(13) 

Indien er in het geheel geen revolutie in Spanje was geweest, en 

er alleen maar wat noodmaatregelen waren genomen in verband met de 

strijd tegen het fascisme, dan was het niet moeilijk de komende 

konflikten voor te stellen als de strijd van het gezonde, rationele 

verstand tegen het onverantwoordelijk drijven van de anarchisten. 

Men deed niet anders dan enkele betreurenswaardige excessen de kop 

in te drukken. Onder deze slogans begon de grote aktie van de kom¬ 

munisten en de PSUC tegen de revolutie. 

De eerste fase was gericht op de uitschakeling van de POUM, de 

links-marxistische arbeiderspartij, die in Catalonië de revolutie 

steunde (14). De POUM had het bestaan kritiek op de USSR en de 

stalinistische zuiveringen te leveren. Zij werd daarvoor gestraft 

op een manier, die eigenlijk iedereen in Catalonië de ogen voor 

de koramunistische bedoelingen zou hebben moeten openen. De POUM 

werd beschuldigd van verraad, sabotage en spionage voor Franco 
(alle Trotskisten waren immers fascistische spionnen). Beschuld¬ 

igingen die te belachelijk waren om er één woord aan vuil te ma- 
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ken. Misschien was de POUM niet altijd even taktvol opgetreden in 

haar revolutionaire ijver, maar zij was ondanks haar geringe aan¬ 

hang in staat een belangrijke sektor van het front in Aragón te 

bemannen en te verdedigen. Iets dat de PSUC met haar massale aan¬ 

hang niet klaar speelde (15). De beschuldigingen vonden misschien 

geen geloof , maar er waren verschillende groepen die de POUM 

graag zouden zien verdwijnen. Ondanks de goed bedoelde maar half¬ 

slachtige steun van de CNT, werd de POUM in december 1936 uit de 

Generalidad gestoten. Kritiek op Rusland WAS verraad! 

De tweede fase van de kontra-revolutie was de greep op de binnen¬ 

landse veiligheid in Catalonië. De aanval kwam van twee kanten: 

via de Russische geheime dienst en via de gewapende macht van de 

centrale regering. Beide aanvallen gebeurden onder het mom van 

'herstel van de orde' en verhoging van de oorlogsinspanning door 

meer efficiëntie. Het is de tragedie van de Esquerra geweest dat 

zij tegen de infiltraties van de Russische OGPU (in Catalonië 

Cheka genaamd) geen verweer heeft geboden of heeft kunnen bieden. 

De voornaamste oorzaak daarvan was de houding van de USSR, die 

strenge voorwaarden aan het verlenen van steun en wapenzendingen 

verbond. In Barcelona werden geheime gevangenissen en martel¬ 

kamers voor de ongewenste, revolutionaire CNT- en POUM-elementen 

ingericht. Deze politieke terreur onttrok zich aan iedere kon- 

trole van de Spaanse overheid (16). Politieke moorden op tegen¬ 

standers en op leden van arbeidersraden en komitees werden straf¬ 

feloos gepleegd. Brademas oordeelde:"Het communistische terreur¬ 

bewind is slechts één, hoewel de meest dramatische en verbazing¬ 

wekkende, van'de uitingen van de zeer groffe aanval op de anar- 

cho-syndikalistische revolutionairen."(17) 

Aan de andere kant wist de centrale regering voor haar eigen 

doeleinden de macht van de politie en de Guardias de Asalto te 

herstellen en de gewapende arbeiderspatrouilles, eens de levende 

simbolen van de revolutie, op te heffen. Bij zijn tweede bezoek 

aan Barcelona in januari 1937 viel het Borkenau op, dat de ge¬ 

wapende arbeiders verdwenen waren en dat het revolutionaire as- 

pekt van de stad vervlogen was:"geen arbeiders meer met het ge¬ 

weer over de schouder; überhaupt weinig gewapende mannen, en 

hiervan nog het grootste deel Asaltos en Guardias, in schitter¬ 

ende uniformen".(18) 
De militairisering van de arbeidersmilities werd doorgevoerd 

door de centrale regering in de eerste helft van 1937. De anar¬ 

chisten werkten hieraan in zekere zin zelfs mee, gedwongen door 

de oorlog en hun deelname aan de regering. De koramunisten dreig¬ 

den iedere wapenlevering aan de arbeidersmilities stop te zetten 

en alleen het officiële republikeinse leger te voorzien van Rus¬ 

sische wapens. De tragedie van het front in Aragón, waar de CNT 

en de POUM ondanks alles negen maanden hadden stand gehouden, 

blijkt uit het volgende artikel dat in een links blad werd opge¬ 

nomen: "... .De militiemannen van de CNT-FAI en de POUM zijn dege¬ 

nen die wachten. Met de moderne Russische wapens zouden zij Za- 
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ragosa kunnen veroveren en op die wijze zeer doeltreffend bij¬ 

dragen aan het doorbreken van de omsingeling van Madrid. En deze 

keer zijn de wapens geen vér-verwijderde droom; ze zijn er, in de 

haven van Cartagena. 
Maar aan liet Aragón-front wachten de anarchistische en POUM-mili- 

ties tevergeefs en langzamerhand worden ze zich bewust van dit 

wrede feit: de Russische wapens zijn politieke wapens, gericht 

tegen de revolutionaire elementen van de CNT, de FAI en de POUM. 

Ze dienen slechts de politieke inmenging door de USSR in de bin¬ 

nenlandse aangelegenheden van Spanje; ze dienen de kunstmatige 

groei van die kleine, machteloze groepering, die de Catalaanse 

Communistische Partij (PSUC) in feite bij het begin van de Revo¬ 

lutie voorstelde; ze dienen de verwurging van de Revolutie en 

van haar trouwste en meest vastberaden verdedigers."(19) 

De eerste twee hier beschreven fasen van de kontra-revolutie wa¬ 

ren slechts voorbereiding en geheel ondergeschikt aan de derde 

fase: de vernietiging van de kollektivisatie en de socialisatie 

van de Catalaanse ekonomie. Hierin was de CNT het zwaarste te 

treffen, maar ook het moeilijkste, omdat zij nog altijd op de 

steun van het overgrote deel van de arbeiders kon rekenen en de 

UGT in Catalonië overwegend de ekonomische revolutie steunde, zij 

het erg voorzichtig. Na de eerste aanvallen van de PSUC op de 

kollektivisaties en de arbeidersraden, begonnen de kommunisten, 

gesteund door de gewapende macht, een openlijke aanval op de 

anarchistische bolwerken. Eind januari 1937 wordt een CNT-land- 

bouwkollektief door gewapende kommunisten overvallen (20). Deze 

aktie was een afspiegeling en een navolging van het gewelddadig 

optreden van de kommunistische minister van Landbouw tegen de 

sinaasappelkollektieven in de buurt van Valencia. De industriële 

kollektieven waren voorlopig nog te sterk en te vast in handen 

van de CNT om aangevallen te worden. Maar typerend was de leuze 

op een UGT-kongres:"Minder kollektivisatie-pogingen en meer 
produktie".(21) 

2. DE BLOEDIGE WEEK IN BARCELONA 

Half april 1936 raakten de gebeurtenissen in Catalonië in een 

stroomversnelling. De centrale regering wenste de grensposten 

met Frankrijk in de Pyreneeën onder kontrole te krijgen (22). 

Deze waren sinds juli van het vorige jaar in handen van anarchis¬ 

tische komitees en arbeidersraden. In het dicht bij Andorra ge¬ 

legen stadje Puigcerda kwamen de carabineros (nu grotendeels uit 

aanhangers van de kommunisten samengesteld) in botsing met de 
Catalaanse anarchisten. De voorzitter van het revolutionaire 

komitee van Puigcerda werd daarbij doodgeschoten door enkele le¬ 

den van een separatistische organisatie, die - ook hier - met de 

kommunisten samenwerkte. Op dezelfde dag wordt in Barcelona de 

kommunist Roldan Cortada dood geschoten (25 april). De anarchis- 
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ten worden van deze moord beschuldigd en tegen hen wordt een ver¬ 

volging ingesteld (23). De lang verwachte botsing lijkt uit te 

breken. Anarchistische bolwerken en gebieden worden in staat van 

verdediging gebracht en in het centrum van Barcelona staan politie 

en arbeiders tegenover elkaar. De carabineros vertegenwoordigden 

in Catalonië een aanzienlijke macht. Naar schatting van Gaston 

Leval bedroeg hun aantal in februari 1937 al ruim 20.000 (24). De 

dreigende burgeroorlog binnen de burgeroorlog wordt echter tijde¬ 

lijk bezworen en de Generalidad, die op 26 april na een langdurige 

krisis opnieuw was samengesteld, spreekt alle geruchten over troep¬ 
entransporten naar Barcelona met klem tegen. 

De eerste mei-dag gaat in Barcelona dat jaar stil voorbij. Om de 

spanningen niet te vergroten, zagen zowel de CNT als de UGT van de¬ 

monstratieve optochten of feestvieringen af. De vrees voor ongere¬ 

geldheden groeide sterk in Catalonië. De spanningen en geruchten 

namen in de eerste dagen van mei snel toe. Enkele dagen na de mis¬ 

lukte mei-viering, op 3 mei, braken tenslotte de gevechten uit. De 

direkte aanleiding was een poging van de politie om het gebouw van 

de Telefooncentrale op het Plaza de Cataluna in Barcelona te be¬ 

zetten. 

Dit gebouw was sinds 19 juli 1936 in handen van de anarchisten. 

Bij de verovering op het leger waren veel CNT- en FAI-militanten 

als slachtoffer gevallen en het gebouw vertoonde nog de sporen van 

de verbitterde strijd. In zekere zin was het telefoongebouw een 

simbool van de; anarchistische revolutie. Voor de arbeiders van 

Barcelona was de rood-zwarte vlag op het dak van de centrale een 

teken en bewijs van hun macht. Hoe zeer de regering ook gelijk had 

om te protesteren tegen de beheersing van de telefoon-kommunikatie 

door één partij, het was op zijn minst een gevaarlijke provokatie 

om te proberen de telefooncentrale door de politie te laten be¬ 

zetten. Toen de gewapende macht probeerde het gebouw binnen te 

dringen, brak al spoedig een vuurgevecht met de anarchistische 

arbeiders uit. Op het geluid van deze schoten ontwaakte Barcelona. 

Anarchisten en kommunisten betrokken in allerijl hun stellingen. 

Barrikades werden in de volkswijken opgericht. Menigten verzamelden 

zich op straat en vrachtwagens met soldaten en arbeiders gierden 

over de Ramblas. De krisis was uitgebroken. 

George Orwell, juist hersteld van ernstige verwondingen, die hij 

had opgelopen aan het Aragón-front als soldaat van de POUM-militie, 

bevond zich in Barcelona op 3 mei:"Omstreeks 12 uur 's middags op 

3 mei zei een vriend, die door de lounge van het hotel kwam, terloops 
"Ik heb gehoord dat er wat moeilijkheden bij de Telefooncentrale 

zijn geweest".Om de een of andere reden besteedde ik daar toen geen 

aandacht aan. Diezelfde middag, tussen drie en vier uur, was ik 

halverwege de Ramblas toen ik achter me verscheidene geweersscho- 

ten hoorde. Ik draaide me om en zag enkele jongeren met geweren 

in de hand en roodzwarte zakdoeken om de keel, die post vatten aan 

weerskanten van een zijstraat, die van de Ramblas naar het noorden 
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liep. Zo te zien wisselden ze schoten met iemand in een acht¬ 

hoekige toren - een kerk denk ik - die de zijstraat beheerste. Ik 

dacht direkt:"Het is begonnen!" Maar ik dacht het, zonder verrast 

te zijn - want al dagenlang had iedereen verwacht dat 'het' zou 

beginnen."(25) 
De aanval op de telefooncentrale was de lont in het kruitvat. Dat 

de provokatie van de kant van de overheid en de kommunisten plaats 

vond, bewijzen de verdere gebeurtenissen. Het is op zijn minst be¬ 

vreemdend dat een historikus als Hugh Thomas, de bewijzen van de 

opzet, zoals die later geleverd zijn door kommunisten en ex-kom- 

munisten, weigert te aksepteren. Daarentegen hecht hij kennelijk 

meer waarde aan de verklaringen van fascistische kant dat de POUM 

en de CNT (door fascistische agents-provocateurs geleid!) voor de 

gevechten verantwoordelijk waren (26). In geen der bronnen is voor 

deze opvatting ook maar het geringste bewijs te vinden. Integendeel. 

Bovendien zou niemand van de partijen in Catalonië profiteren van 

een gewapend konflikt, dat de centrale overheid en de gewapende 

macht wel tegenover de revolutionaire arbeidersmassa's moest stellen, 
BEHALVE DE PSUC ! Daarnaast is er de politiek van de kommunisten 

en gematigde socialisten, die sinds december 1936 de vernietiging 

van het anarchisme in Catalonië hadden voorbereid. Provokatie na 

provokatie had plaats gevonden en de anarchisten hadden elke keer 

wéér toegegeven. Op een cynische en efficiënte wijze was de uit¬ 
drukkelijke wil tot samenwerking van de kant van de anarchistische 

top uitgebuit. De politiek van de kommunisten bevatte onder meer 

de afbraak van de revolutionaire verworvenheden en moesten daarom 

eerst en vooral de anarchisten, die de ruggegraat van de revolutie 

vormden, uit de weg geruimd worden. De aktie in Catalonië pasten te 

goed in dit geheel om zonder meer toevallig te kunnen zijn. (27) 

Er is echter meer dat in overweging genomen moet worden. Begin 

december 1936 (toen de invloed van de PSUC in Catalonië begon toe 

te nemen) had de Prawda onomgewonden geschreven; "Voor wat Catalonië 

betreft is de zuivering van de trotskistische en anarcho-sindikalis- 

tische elementen reeds begonnen en zij zal er doorgevoerd worden 

met dezelfde energie als in de USSR."(28) De PSUC-minister Juan 

Comorera had in april 1937 kontakt opgenomen met de leiders van de 

Catalaanse separatisten in Parijs. Dezen speelden een rol bij de 

aanslag op Puigcerda en hun optreden was des te vreemder, daar zij 

in december '36 uit de Generalidad verwijderd waren wegens aange¬ 

toonde verbindingen met de fascisten (29). Victor Serge spreekt 

over een diskussie, die in maart 1937 in Brussel gehouden was, waar¬ 

bij mededelingen gedaan werden door 'prominente Spaanse kommunisten' 

dat men in Barcelona 'klaar was om duizenden anarchisten en POUM- 

militanten te likwideren'.(30) Andere geruchten spraken eveneens 
over een definitieve afrekening met de CNT en de FAI, die voorbereid 
zou worden op het hoogste niveau. Niet alleen de Catalaanse sepa¬ 

ratisten, maar ook de Esquerra zou dit niet onwelgevallig zijn. 

Luis Companys verklaarde in een interview met Lister Oak van 'The 

New Statesman and Nation', kort voor de derde mei 1937 dat hij geen 
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moeilijkheden van de kant van de CNT vreesde. Op de vraag of de 

overval op het revolutionaire komitee van Puigcerda niet tot een 

opstand van de Catalaanse anarchisten zou kunnen leiden, reageerde 

Companys aldus:"Hij lachte honend en zei dat de anarchisten zouden 

kapituleren, zoals ze daarvoor altijd gedaan hadden."(31) 

Het zou getuigen van een al te groot vertrouwen in de minst waar¬ 

schijnlijke oplossing om vol te houden dat de mei-gebeurtenissen 

in Barcelona niet geprovoceerd zijn door de aanhangers en partij¬ 

gangers van de kommunisten. Dat zij de straatgevechten, die volg¬ 

den op deze machtsgreep, niet voorzien of gewild hebben, en daar¬ 

voor ook nauwelijks voorbereiding getroffen hadden, zegt in het 

geheel niets. Hetzelfde kan met meer recht van de revolutionaire 
arbeiders gezegd worden. Men verwachtte echter van de anarchisten 

dat zij, zoals Companys het uitdrukte, zouden "kapituleren zoals 

altijd". Maar deze keer vergiste de tegenpartij zich in de in¬ 

schikkelijkheid van de anarchisten. De verbittering onder velen 

van hen was zo groot dat zij een uitweg zocht, ondanks het feit 

dat de leiding van de CNT en de FAI inderdaad opnieuw wilde bui¬ 

gen om een openlijk konflikt uit de weg te gaan. Het waren 

echter niet de leidende anarchisten die de beslissingen namen en 

die in verzet kwamen, maar de gewone leden en arbeiders, de massa's 

van de CNT, die ook op de 19e juli 1936 het eerste de straat op 

waren gegaan. Zij wilden hun revolutionaire rechten, die zij met 

zo veel bloed op die dag bevochten hadden, niet zonder slag of 

stoot vertrapt zien. Daarom grepen zij op 3 mei naar hetzelfde 

wapen als zij'op 19 juli gebruikt hadden en verrezen barrikades in 

de straten van Barcelona. 

Het precieze verloop van de strijd in de bloedige week is al her¬ 

haaldelijk weergegeven en is voor het verdere verloop van deze 

studie niet van groot belang. Alleen de uitslag telt. Wij ver¬ 

wijzen voor een verslag van de gebeurtenissen naar de werken van 

Peirats, Thomas, Souchy, Santillan en vooral Orwell, die een mee¬ 

slepende beschrijving van de ervaringen van een kombattant geeft. 

(32) 
De partijen die tegenover elkaar stonden waren duidelijk onder¬ 

scheiden: aan de ene kant de CNT en de POUM, gesteund door de 

linkervleugel van de UGT, die de gematigde leiding al vaker niet 

gevolgd was. De Nederlander Anton Constandse, die zich in Barce¬ 

lona bevond op het moment van de strijd, verklaarde in een radio- 

uitzending van de CNT-FAI op 10 mei:"Het ganse militante deel van 

de CNT, de FAI, ook de POUM en zelfs een deel van de mannen van de 

UGT heeft gedurende deze dagen feitelijk de stad beheerst."(33) 

Tegenover de revolutionairen stonden de PSUC en de Esquerra, ge¬ 

steund door de Guardias, de carabineros en de hele officiële gewa¬ 

pende macht. Opmerkelijk is het echter dat een deel van de plaats¬ 

elijke politie neutraal bleef (34). Het waren de krachten van de 
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revolutie en de kontra-revolutie tegenover elkaar, of zoals Orwell 
het formuleerde:"Het was duidelijk, waarom het ging. Aan de ene 

kant de CNT, aan de andere kant de politie. Ik koester geen bij¬ 

zondere liefde voor de geïdealiseerde 'arbeider’, zoals hij voor¬ 

komt in de gedachten van de burgerlijke communist, maar wanneer 

ik een arbeider van vlees en bloed in konflikt zie met zijn na¬ 

tuurlijke vijand, de politieman, dan hoef ik mijzelf niet te vra¬ 

gen aan wiens kant ik sta."(35) 
Barcelona was op een vreemde manier in tweeën gedeeld. Het centrum 

was links van de Ramblas in handen van de CNT, rechts in handen 

van de politie. Het eerste deel omvatte de havenwijk en de ty¬ 

pische arbeiderswijken, het andere deel was het 'officiële Barce- 

lona' met zijn regeringsgebouwen en handelscentra. Rond het Plaza 

de Cataluna, waar veel organisaties hun hoofdgebouwen hadden en 

waar de twee stroken aan elkaar grensden, bestond een chaotische 

toestand. Met machinegeweren op de daken bestookten de partijen 

elkaar en het verkeer beneden. 

Ook de voorsteden van Barcelona waren vast in handen van de CNT, 

die onmiddellijk de algemen staking had afgekondigd. Zo te zien 

was het de CNT die de beste kansen had. Zij kon bovendien rekenen 

op de grote meerderheid van de bevolking, zowel in Barcelona als 

in de rest van Catalonië. Toch eindigden de gebeurtenissen met een 

nederlaag voor de anarchisten. Dit was voornamelijk het gevolg van 

een splitsing in de anarchistische beweging. Een splitsing, die we 

reeds zagen optreden bij de behandeling van de diskussie over de 

socialisatie. Nu zou blijken, dat deze diskussie niet alleen over 

ekonomische vraagstukken ging en niet alleen de doorvoering van de 

revolutie in de ekonomie betrof. Wat op het spel stond was de ge¬ 
hele revolutie. 

De anarchistische leiders en vooral Juan Garcïa Oliver en Frede- 

rica Montseny, twee van de CNT-ministers in de centrale regering, 

wensten de strijd tegen iedere prijs te staken. Zij vonden tegen¬ 

over zich de Anarchistische Jeugdbeweging ('Juventud Libertaria') 

en de linkervleugel van de CNT-massa's, georganiseerd in de an- 

archistengroep Vrienden van Durruti' een pamflet uit, dat duide¬ 
lijk maakte hoe scherp de verhoudingen lagen: 

"Arbeiders! Verlaat de barrikades niet! Wij eisen de instelling 

van een Revolutionaire Raad. Fusillering van de schuldigen. Ont¬ 

wapening van de gewapende macht. Socialisatie van de ekonomie. 

Ontbinding van de politieke partijen die de arbeidersklasse heb¬ 

ben aangevallen. Wij begroeten de kameraden van de POUM, die zich 

met ons op de barrikades verbroederd hebben. Leve de Sociale 
Revolutie!" (37) 

Door de linkervleugel werd dus in feite een anarchistische dikta- 

tuur van het proletariaat en de onmiddellijke doorvoering van de 

sociale revolutie geëist. In tegenstelling tot juli '36 weigerde 

zij zich te schikken in een kompromis en stelde zij zich openlijk 

tegenover de CNT-leiding op. De linkervleugel werd dan ook prompt 
gedesavoueerd door de Regionale Komitees van de CNT en de FAI. De 

leiders en kommandanten van de anarchistische militietroepen aan 

het Aragón-front verhinderden hun soldaten naar Barcelona te trek- 

213 



ken. Na de eerste berichten over de gevechten waren er namelijk 

zeer velen, die hun kameraden in de hoofdstad te hulp wilden komen 

bij de verdediging van hun revolutie. De centrale regering in Va- 

lencia handelde echter heel wat realistischer toen zij op 5 mei 

7.000 Guardias de Asalto naar Barcelona zond op verzoek van Compa- 

nys. Door deze troepen worden onderweg de CNT-aanhangers in Tarra- 

gona en Reus, die eveneens in verzet waren gekomen, gewapenderhand 

tot rede gebracht. Als zij in Barcelona arriveren, is alles echter 

al voorbij. De barrikades zijn verlaten na een laatste dringende 

oproep van de CNT-leiding, en de algemene staking is officieel op¬ 

geheven (38). 

Terugkerende van zijn post in het POUM-hoofdkwartier zag een dode¬ 

lijk vermoeide George Orwell (na 68 uur zonder slapen) dat de an¬ 
archistenvlag op het gebouw van de telefooncentrale was neerge¬ 

haald en vervangen door de Catalaanse vlag:"Dit betekende dat de 

arbeiders definitief verslagen waren."(39) Zijn sombere konklusie 

was maar al te waar. Op straat werden de papieren van iedere voor¬ 

bijganger gekontroleerd door politie en militairen; lidmaatschaps¬ 

kaarten van de CNT en de POUM werden afgenomen en verscheurd door 

de Guardias; de eigenaars werden soms gearresteerd (40). De 

kontra-revolutie had gezegevierd, ook al deden de leiders van de 

CNT en de FAI, die immers verantwoordelijk waren voor het staakt- 

het-vuren, het voorkomen alsof een status quo intrad.'Geen over¬ 

winnaars en geen overwonnenen', schreef de officiële anarchistische 

pers optimistisch (41). Degenen die al zo veel hadden opgeofferd 

voor de eenheid van het anti-fascistische kamp, waren van mening 

dat niets te ver ging. Met onbeschrijfelijke naïviteit werd er op 

gewezen, dat er immers ook anarchisten onder de nieuwe Guardias 

uit Valencia waren! De ontwapening van de anarchisten en de massa- 

arrestaties begonnen binnen enkele dagen na de strijd. Op 19 juli 

1936 had Durruti de arbeiders al gewaarschuwd zich NOOIT te laten 

ontwapenen:"De garantie van onze overwinning staat of valt met het 

behoud van onze wapens; alleen gewapend kunnen wij de revolutie 

verder en verder doorvoeren."(42) 

De strijd had enkele honderden doden en talloze gewonden gekost. 

Onder de gesneuvelden was Domingo Ascaso, de broer van Francisco 

Ascaso die op 20 juii '36 gesneuveld was bij de bestorming van de 

Atarazanas-kazerne, op de dag dat het fascisme in Barcelona ver¬ 

slagen werd. Professor C.Berneri, een van de leiders van de an¬ 

archistische linkervleugel en voorvechter van de socialisatie, 

werd door de kommunisten vermoord. Eenzelfde lot trof Andrés Nin, 

de leider van de POUM. 
Op 13 mei, enkele dagen na de onderdrukking van de revolutionairenf 

brachten de kommunisten en de rechtse socialisten in Valencia de 

regering van Largo Caballero ten val. Deze regering had steeds in 

belangrijke mate gesteund op de CNT en de UGT, en dus op de Spaanse 

arbeidersmassa's. De val van Largo Caballero betekende de neder¬ 

laag van de Spaanse revolutie en het aan de macht komen van de 
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Companys kon zich de grote overwinnaar van het eerste revolutie¬ 

jaar wanen, de overwinnaar die de klok had teruggezet en niets had 

verloren. De mei-dagen van 1937 leken vooral zijn Esquerra te be¬ 

voordelen en hijzelf poseerde als de politikus die Catalonië uit 
de handen van anarchistische gevaar gered had. 

Toch rekende Companys in dit geval buiten de waard, i.e. de PSUC, 

die heel andere politieke aspiraties had nu de politieke macht van 

haar anarchistische tegenstanders vernietigd was. Niet de Esquerra 

maar de PSUC zou meester over Catalonië worden. En geen politiek 

van legalisatie maar van lih^idatie diende tegenover de anarchist¬ 

ische ekonomische eksperimenten gevoerd te worden. Om Spanjes 

gematigdheid en burgerlijke demokratie te bewijzen tegenover de 

Europese staten, moest ook het laatste restant van de verfoeide 

sociale revolutie verdwijnen. De kommunisten en rechtse socialisten 

waren van plan om hun 'eerlijke strijd voor de demokratie en voor 

de rechten van de kleine zelfstandigen' te bekronen met de zuive - 
ring van de laatste der proletarische smetten. In de komende maanden 

en jaren fungeerde de PSUC als de boze geest van de Esquerra. 

Onder haar leiding werd de strijd tegen de kollektivisatie gevoerd. 

Al onmiddellijk na de meidagen van 1937 was het duidelijk dat de 

beperkende maatregelen tegenover anarchistische organisaties en 

instellingen dienden ter voorbereiding van een groter plan. De 

strijdvraag waarvoor de tegenstanders van de revolutie zich gesteld 

zagen, was niet nieuw. Zij was in feite zo oud als de revolutie 

zelf. Op welke wijze konden de overheidsinstellingen hun invloed 

op de ekonomie behouden en vergroten. Langs welke wegen konden de 

rechten van de arbeiders beperkt of afgeschaft worden. In de nieuwe 

situatie na mei 1937 werd het offensief tegen de revolutie niet 

meer op één front ondernomen (zoals Comorera in januari '37 nog 

had gedaan), en ook niet meer alleen in de nieuwe oorlogsindustrie¬ 

ën. Zij werd op alle fronten tegelijk ondernomen. Men begon bij het 

zwakke punt van de anarchisten in Catalonië, de landbouw. Aanvallen 

op landbouwkollektieven en aanslagen op anarchisten werden ge- 

ensceneerd en uitgevoerd. De PSUC spoorde de boeren aan om de 

kollektieven te verlaten en het ministerie van Landbouw weigerde 

de normale kredieten. Zelfs de schulden van de overheid aan de CNT- 

kollektieven werden niet meer betaald (46). De zwaarste klap viel 

echter niet in Catalonië, maar in Aragón, dat het grote voorbeeld 

van de anarchistische landbouwkollektieven was. Sinds dit gebied 

in de zomer van 1936 voor een groot deel door de anarchistische 

arbeidersmilities bevrijd was, hadden de CNT en de FAI er een 
grote invloed behouden. De leiding van dit overwegend agrarische 

gebied was in handen van de Raad van Aragon ('Consejo de Aragon). 

Deze raad telde in het midden van 1937 een veertiental leden: 7 CNT, 

2 UGT, 2 Esquerra, 2 PSUC, 1 Sindikalist (47). President van deze 

Raad was de anarchist Joaquïn Ascaso, een broer van de twee Ascaso's 

die respektievelijk in juli '36 en mei '37 als FAI-militanten in 

Barcelona om het leven gekomen waren. Na de nederlaag van. de anar¬ 

chisten in de Bloedige Week, was Aragon niet meer of minder dan 
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'het laatste van de anarchistische bolwerken'(48). De kommunisten 

en rechtse socialisten van de regering-Negrin hadden al na enkele 

weken besloten om ook dit obstakel voor hun macht uit de weg te 

ruimen. 
Eind juli 1937 worden de landbouwkollektieven in Aragón in de 

kommunistische pers ongemeen fel aangevallen en worden er maat¬ 

regelen tegen deze 'onaangepasten' gevraagd. Op 8 augustus 1937 

verklaart minister Juan Comorera op een meeting in Valencia open¬ 

lijk, dat na de uitschakelijking van de anarchisten in Catalonië, 

Aragón aan de beurt was (49). Drie dagen later wordt door de 

Centrale Regering de Raad van Aragón plotseling als onwettig ont¬ 

bonden. Meer dan 600 CNT-militanten, onder wie Ascaso, worden ge¬ 

arresteerd bij een massale razzia; anarchistische bladen worden 

verboden en CNT-sindikaatsgebauwen worden door het leger bezet. 
Ter ondersteuning van deze goed voorbereide aktie, waren drie 

kommunistische divisies naar de achterhoede van Aragón overge¬ 

plaatst, onder kommando van generaal Lister. Een groot deel van 

de kollektieven wordt met geweld bezet en vernietigd; de boeren 

worden gedwongen zich terug te trekken en hun land weer individu¬ 

eel te bebouwen. Men moet hierbij bedenken, dat dit alles zich 

afspeelde (en zich kón afspelen) terwijl drie anarchistische di¬ 

visies de frontlijn in Aragón hielden tegen de fascistische legers! 

(50) 

De machteloze positie van de CNT wordt geïllustreerd door het 

feit, dat van dit flagrante verraad in de anarchistische pers 

nergens melding gemaakt wordt! Dit was enerzijds te wijten aan de 

strenge censuur, maar anderzijds óók aan de vrees van de CNT- 

leiding om de eenheid in gevaar te brengen. Alles wat zij kon doen 
was de voorkoming van de exekutie van de Aragonese anarchisten. 

De kracht van de kollektivisatiebeweging in Aragón wordt overigens 

wél bewezen wanneer na de eerste maanden van kommunistische ter¬ 

reur, ondanks alle moeilijkheden en tegenwerking het grootste deel 
Van de landbouwkollektieven weer opgebouwd wordt door de boeren 

van Aragón (51). Maar het'laatste anarchistische bolwerk' was ge¬ 
vallen. 

In Barcelona en Catalonië wordt intussen na de mei-dagen een heel 

ander soort aanval op de kollektivisatie gedaan. Door de Genera- 

lidad wordt plotseling bezwaar gemaakt tegen de erkenning van het 

Kollektivisatie-Dekreet. In de tweede helft van mei 1937 was nl. 

de vraag aan de orde gekomen, of men wettelijke maatregelen dien¬ 

de te treffen tegen onteigende ondernemers, die weigerden met het 

Kollektivisatie-Dekreet rekening te houden. In verschillende 

buitenlandse havens waren schepen en goederen door de ex-aandeel- 

houders en ex-direktieleden in beslag genomen. De gekollektivi- 

seerde bedrijven drongen bij de Generalidad op maatregelen aan. 

Deze verklaarde nu echter plotseling te tweifelen aan de wettig¬ 

heid van het Kollektivisatie-Dekreet, "dat gedikteerd werd buiten 

verantwoordelijkheid van de Generalidad".(52) Door de anarchisten 
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en de Ekonomische Raad werd deze houding scherp bestreden, en 

werd aangetoond dat het dekreet door de Esquerra-minister Tarra- 

dellas als eerste ondertekend was. 

Begin juni wordt door de PSUC in de gemeenteraad van Barcelona een 

voorstel ingediend om alle openbare diensten onder kontrole van de 

gemeente te brengen (te municipaliseren). Dit was uit praktische 

overwegingen voor de Bouwvakken al gebeurd, maar met behoud van 

volledige arbeiderskontróle over de produktie (53). Het plan van 

de PSUC behelst echter de gemeente van alle openbare diensten 

(tram, bus, metro, gas, water, elektriciteit enz.) zonder dat de 

arbeiders daarover geraadpleegd worden, en zonder dat zij enige 

kontrole behouden. Het argument om deze 'dekollektivisatie' door 

te voeren, was de inefficiëntie en de onverantwoordelijkheid van 

het arbeiderszelfbestuur (54). Bovendien wees de PSUC op het feit 

dat de CNT zelf steeds voor de funktie van kommunes en vrije ge¬ 

meentes gepleit had, waarin uiteraard een groot aantal diensten 

gemeentelijk georganiseerd zouden zijn. De anarchisten verzetten 

zich echter fel tegen deze plannen van de PSUC en betogen dat mu- 

nicipalisatie alleen geaksepteerd kan worden, wanneer de gemeenten 

geen politieke organen meer zijn en niet meer door politici, maar 

door de producenten geleid worden. "Wij anarchisten zijn voor¬ 

standers van de municipalisatie, omdat dat een integrerend onder¬ 

deel is van onze anarcho-kommunistische beginselen, maar alleen op 

basis van de vrije kommunes, waarin de hand- en hoofdarbeiders de 

enigen zijn die beslissingen nemen en verantwoordelijkheid dragen." 

(55) Ook de gekollektiviseerde bedrijven in de bedreigde sektor 

laten er het niet bij zitten. Zij geven een verklaring uit, waar¬ 

in zij één jaar kollektivisatie analyseren. Daarin wordt er op 

gewezen dat de gekollektiviseerde bedrijven twee maal zoveel be¬ 

lasting aan de gemeente en de Generalidad betalen, als de parti- 

kulieren. De dienstverlening aan de verbruikers is met 30 % ge¬ 

stegen, de tarieven zijn vaak aanzienlijk gedaald en een aantal 

noodlijdende diensten wordt door hen ondersteund (56). 

De opmerking van de CNT, dat de gemeenten nog steeds grotendeels 

door politici bestuurd worden, sloeg nog op een ander probleem, 

dat in deze tijd op de voorgrond treedt. In een aantal Catalaanse 

gemeenten werden na de meidagen de anarchisten (en speciaal de 

FAI-vertegenwoordigers) uit de gemeenteraden gezet, omdat zij daar¬ 

in voor 19 juli '36 ook geen zitting hadden gehad! De CNT en de 

FAI protesteren onmiddellijk tegen deze onrechtvaardige handelwij¬ 

ze. In een brochure eisen zij de stopzetting van de aanvallen op 

de kollektieven, garanties voor leven en veiligheid van anarchist¬ 

en, de ekonomische mobilisatie van de hele bevolking en de om¬ 
vorming van de gemeenteraden in ekonomisch-administratieve organen. 

(57) Maar hun rol blijkt op deze terreinen definitief uitgespeeld 

te zijn. Méér dan protesteren kan de CNT niet meer. In juni '37 

wordt door de Centrale Regering bepaald, dat leden van de FAI geen 

zitting meer mogen hebben in de Volkstribunalen of andere anti¬ 

fascistische organen, omdat de FAI een illegale en geheime organi- 
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satie is (58). Het antwoord van de FAI is.dat zij zichzelf op¬ 

heft en vervolgens zich als een wettige, politieke partij herop¬ 

richt, waarvan iedereen lid kan worden. 
Stuk voor stuk gaan dus de politieke', sociale en ekonomische ver¬ 

worvenheden van de revolutie voor de anarchisten verloren. Binnen 

één jaar waren zij (zelfs in Catalonië) geheel teruggedrongen 

door de koramunsten en de burgerlijke partijen. Dat zij zich op 

het ekonomische vlak nog zo lang wisten te handhaven, kwam onge¬ 

twijfeld door de resolute houding van de arbeiders in de bedrij¬ 

ven, die weigerden hun revolutionaire.verworvenheden af te staan. 

Zij reageerden fel op iedere aantasting van hun rechten en wezen 

de toegeeflijkheid van de CNT- leiding radikaal van de hand. Maar 

tenslotte zou alle verzet slechts uitstel van exekutie blijken. 

Zo gauw de oorlog voorbij was, zouden hun voorrechten eveneens 

volgens plan vernietigd worden. De centrale regering en de Gene- 

ralidad lieten er geen twijfel over bestaan dat de bestaande toe¬ 

stand hoogstens als tijdelijk gezien moest worden. Scherpe akties 

tegen de arbeiders bleven echter uit omdat zij schade aan de 

oorlogsindustrie zouden kunnen toebrengen (59). Maar in alle be¬ 

langrijke takken van industrie werden overheidspersonen, kontro- 

leurs en waarnemers geplaatst en groeide de invloed van de staat 

via de voortwoekerende burokratie. 

In de elektriciteitsbedrijven nam de invloed van de gemeenten toe, 

ondanks het suksesvolle verzet tegen de municipalisatie. Goedkeur¬ 

ing van nieuwe kollektivisaties werd alleen in ruil voor meer 

overheidsinvloed gegeven (60). De Kollektieve Waterleidingbedrijven 

van Barcelona werden op 2 juni '37 omgezet in een legale, door de 

Generalidad goedgekeurde, onderneming. Het nieuwe statuut, dat op 

30 september '37 in werking trad, bepaalde dat de fabrieks- en 

sektie-komitees voortaan niet meer door de arbeiders, maar door de 

Bedrijfsraad gekozen zouden worden. De demokratie van onder af 

wordt nog verder verzwakt door de bepaling dat slechts één maal in 

het jaar een algemene arbeidersvergadering gehouden zal worden, 

waarin de Bedrijfsraad over haar beleid verantwoording moet afleg¬ 

gen. Vroeger werden regelmatig algemene vergaderingen gehouden, 

omdat deze (terecht) als de hoeksteen van het arbeiderszelfbestuur 

gezien werden (61). De manier waarop het vakblad van de energie¬ 

bedrijven over deze veranderingen schrijft, is leerzaam: 

"Vanaf vandaag is de ABEC (i.e. het nieuwe bedrijf, J.G.) als wet¬ 

telijke onderneming binnen de nieuwe orde, als opvolgster en erf¬ 

gename van de SOAB (i.e. het vroegere kollektief, J.G.), die door 

de sociale revolutie mogelijk werd gemaakt. De arbeiders blijven 

leden van de CNT; de verantwoordelijke leiders zijn dezelfden, 

behalve enkele wisselingen. De hervormende kracht van het bedrijf 

is dezelfde gebleven, evenals haar revolutionaire wil; haar geloof 

en haar loyaliteit aan de beginselen van de CNT veranderen niet. 

Maar wel veranderd is het kader waarin zij gevat is.(...) Er is 

een einde gekomen aan de revolutionaire fase in de eigenlijke 
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betekenis, er vangt een tweede fase aan, waarin het kollektieve 

leven van het bedrijf met al zijn interne organen zich dient aan 

te passen aan een normale gang van zaken, althans juridisch ge¬ 
sproken. "(62) 

Ook het bouwvakkerskollektief van Barcelona verloor zijn onafhank¬ 
elijk karakter. Het werd op het einde van 1937 onder kontrole van 

de Generalidad gesteld. Deze benoemde enkele waarnemers ('inter- 

ventores'), die een rapport over het kollektief moesten,opstellen. 

In het rapport wordt zonder meer gesteld dat de arbeidersleiding 

een volkomen gebrek aan verantwoordelijkheid heeft getoond, en dat 

de administratie van het kollektief in chaotische toestand verkeer¬ 

de. Door de Generalidad worden hierop de funkties van de ’inter- 

ventores' aanzienlijk uitgebreid en krijgen zij volmachten voor de 

leiding van het kollektief (63). De onderneming wordt gereorgani¬ 

seerd en het ministerie van ekonomische zaken weet daarbij bijna 

alle funkties van belang door haar mensen te doen bezetten. Een 

sterke uitbreiding van de burokratie is het gevolg. De CNT-sindi- 

katen waren te vermoeid om nog te protesteren of verzet aan te 

tekenen. "Wij dienen de nieuwe Bedrijfsgroep te zien als een stuk 

van onszelf en wij moeten bedenken, dat de interventie-koramissie 

niets anders is dan een steun, en geen usurpatie," aldus een goede 

raad, die het vakblad van het voormalige arbeiderskollektief aan 

haar leden geeft (64). 

Waar de overheid voorzichtig en zonder overhaasting te werk ging, 

kon zij de arbeiderskollektieven ontkrachten. Slechts zelden wist¬ 

en de arbeiders op de duur de aantasting van hun rechten te ver¬ 

hinderen. Overal won de overheid aan invloed en macht. Zij beschik¬ 

te over kapitaal, over grondstoffen, over deviezen enz.; de arbeid¬ 

ers waren tenslotte geen partij voor haar. De Catalaanse ex-minister 

Vidiella deelde in december 1937 met grote voldoening mee dat 

"..het arbeiderskomitee van de Barcelonese Energiemaatschappij 

niet langer de filmvoorstellingen kontroleerde. Het houdt zich 

slechts bezig met zaken, die het personeel betreffen. De leiding 

van de grote installaties van de Maatschappij is in handen van de 

Catalaanse regering, door middel van de hogere ambtenaren van de 

Maatschappij."(65) Verzet kwam wel van de leden van de gesociali¬ 

seerde openbare vermakelijkheden. Wanneer Comorera in januari 1938 

als minister van ekonomische zaken de nationalisatie van deze 

kollektieve bedrijven beveelt, volgt een algemene staking van de 

openbare vermakelijkheden in Barcelona. Bij daaropvolgende bespre¬ 

kingen wordt met veel moeite een kompromis bereikt. Er zal een 

interventie-kommissie benoemd worden, die niemand verantwoording 

schuldig is en alleen uit CNT- en UGT-leden bestaat. Deze kommis¬ 

sie (aanvankelijk uit 3 CNT en 1 UGT afgevaardigde) neemt de 

leiding van de bedrijfsraad over. Alle afdelingsraden en sektie- 

komitees worden echter onmiddellijk buiten werking gesteld (66). 

De drang tot nationalisatie en staatsinvloed deed zich in de loop 

van de oorlog steeds sterker voelen. Nauw hiermee verbonden was de 
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wens van de overheid om de buitenlandse belangen te sparen. De 

bevoegdheden van de arbeidersraden werden steeds meer terug gedrong¬ 

en naar het terrein van 'personeelszaken'. 
In de Ekonomische Raad van Catalonië wordt op 3 november '37 door 

de afgevaardigde van de Acción Catalana Republicana, een burger¬ 

lijke partij, een felle aanval gedaan op de kollektieven. Deze aan¬ 

val wordt (uiteraard) ondersteund door de PSUC, die er in haar 

bladen grote aandacht aan besteedt, maar ook, zij het aarzelend, 
door de Esquerra. Een plan voor de inperking van de kollektivisatie 

wordt ingediend, dat de volgende punten behelsde: 

1. Bedrijven met minder dan 50 arbeiders zullen onder geen voor¬ 

waarde gekollektiviseerd mogen worden. 

2. Voor iedere kollektivisatie is voorafgaande toestemming nodig 

van de Ekonomische Raad en de Algemene Raad van Industrie. De 

Generalidad kan bij voorkeur nationalisatie voorschrijven. 

3. De instelling van Bedrijfsgroepen ('Agrupaciones de Industrias') 

wordt opgeschort totdat de Ekonomische Raad in alle industrieën 

ekonomische federaties heeft opgericht. 

4. Kollektivisaties op grond van de 'afwezigheid' van de eigenaars 

of de leiding zullen worden opgeschort. Een onderzoekskoramissie 

zal nagaan of de afwezigheid vrijwillig dan wel gedwongen is. 

5. Bedrijven met buitenlands kapitaal dienen privé-ondernemingen 

te blijven, behalve wanneer een volledige kompensatie betaald 

is en alle belanghebbenden akkoord gaan. Bij belangrijke indu¬ 

strieën met buitenlands kapitaal kan de Generalidad nationali¬ 
satie voorschrijven. 

6. Er dient met spoed een nieuwe schadevergoedingsregeling voor 

de onteigenden opgesteld te worden. (67) 

Duidelijk spreekt uit dit plan de wens om de belangen van de eigen¬ 

aars en de buitenlandse investeerders zwaarder te laten wegen dan 

die van de arbeiders. Om dit doel te bereiken en de nederlaag van 

de CNT te voltooien, was de PSUC geen middel te grof. Zij organi¬ 

seerde zelfs de handelaars en industrieëlen van Catalonië in een 

'vakorganisatie', de GEPCI, waarvan één van de meest bekende die¬ 

hards van de ondernemersorganisaties van voor de revolutie voor¬ 
zitter was. Het gematigd socialistische blad 'Adelante' noemde 

deze organisatie dan ook verontwaardigd 'een klub van stakings- 

brekers en arbeidersvijanden' (68). Door middel van deze en andere 

pressiegroepen weet de PSUC in de Generalidad haar politiek vol¬ 
komen door te drijven. 

Op 8 februari 1938 kondigde Comorera plotseling een 'aanvulling' 

op het Kollektivisatie-Dekreet af, dat de funktie van de kontro- 

lerende raden moest herzien. De raden zouden zich veel te zelf¬ 

standig gedragen hebben en daarom werden hun bevoegdheden sterk 

ingeperkt. Een van de paragrafen van deze aanvullende wet luidde 

letterlijk:"Het is noodzakelijk om nogmaals precies vast te stellen 

dat in alle bedrijven waar de patroon aangebleven is, deze de 

WERKGEVER is, met alle konsekwenties van autoriteit, vertegen- 
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woordiging en verantwoordelijkheid".(69) 

De CNT wist tegen deze aantasting van de positie van de arbeiders 

geen duidelijke verdediging te stellen. Nog steeds overheerste bij 

de leiding het idee dat alles wat de overwinning van de Republiek 

in gevaar kon brengen, verworpen moest worden. Voor de fiktie van 

de eenheid werd alles opgeofferd, zelfs de revolutie (70). Kritiek 

werd zo goed als nooit uitgeoefend, althans van de CNT-zijde. De 

FAI nam in haar organen een kritischer houding aan en waarschuwde 

voor een volkomen overwinning van het koramunisme. Zij vroeg zich 

af of de toestand onder het kommunisme niet slechter zou blijken 

te zijn dan in de periode vóór de 19e juli 1936 (71). 

De enigen, die onverbiddelijk en zonder ophouden het kommunistische 
gevaar bestreden, waren de 'Amigos de Durruti', die in de Bloedige 

Week zo'n grote rol hadden gespeeld. In hun blad 'El Amigo del 

Pueblo' leverden zij felle kritiek op de houding van de kommunist- 

en, maar ook op de in hun ogen te slappe leiding van de CNT. In 

feite vertegenwoordigde deze groep in de jaren 1937 en 1938 de 

enige zuivere anarchistische stroming in Spanje. Onder de CNT- 

leiders waren er zelfs, die zó ver gingen dat zij kompromisloos de 

regering-Negrin volgden. Tot deze groep, die spottend de 'negrin- 

istas' genoemd werd, behoorde zelfs de sekretaris-generaal van de 

CNT, Mariano Vazquez. Geen wonder dat de Amigos de Durruti door de 

CNT-leiding gedesavoueerd werden, en men scherp tegenover elkaar 

stelling nam. Het programma van deze linkervleugel liet aan duide¬ 

lijkheid niets te wensen over: 

1. Geen regering, maar een Revolutionaire Raad ('Junta Revolucio- 

naria') van arbeiders, boeren en soldaten. 

2. Alle ekonomische macht aan de sindikaten. 

3. Socialisatie van produktie, handel en konsumptie. 

4. Invoering van een werkerskaart ('carta del productor'). 

5. Mobilisatie van de gehele bevolking op ekonomisch gebied. 

6. Grondige zuivering van de achterhoede en het thuisfront. 

7. Direkte kontrole van de arbeiders over het leger. 

8. Invoering van het gezinssalaris en afschaffing van alle 

privilegiën. 

9. Instelling van de-vrije kommunes, afschaffing van de burokratie 

en toezicht op de openbare orde door de arbeiders. 

10. Rantsoenering van de konsumptie en gelijke rechten voor allen. 

Kortom, grotendeels de idealen van de eerste revolutionaire maanden 

na de 19e juli. De publikatie van dit programma, een jaar na de re¬ 

volutie, moet de CNT-leiding wel als een doorn in het vlees hebben 

gestoken. Maar eenmaal op de weg van kollaboratie met hen, die niets 

anders waren of konden zijn dan gezworen vijanden van de revolutie, 

was er geen terug meer mogelijk. Steeds meer moest men de nationali¬ 

satie en centralisatie van de ekonomie aanvaarden. De macht van de 

basis-organen, zoals bedrijfsraden en kontrolerende raden, werd óók 

door de CNT ingeperkt ten gunste van centrale organen. Maar de tra¬ 

giek was, dat vele van deze organen niet langer onder arbeiders- 
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kontrole stonden, maar semi-officiële staatsorganen waren geworden. 

Op het Nationale Kongres van de CNT te Valencia in januari 1938, 

wordt besloten dat de zeggenschap over alle gekollektiviseerde in¬ 

dustrieën aan een Nationale Raad zal komen. "De industriële onder¬ 

nemingen en de agrarische kollektieven, die door de CNT gekontro- 

leerd worden, zullen bestuurd worden door de Nationale Raad voor 
de Konfederale Ekonomie ('Consejo Nacional de Economia Confederal'). 

(73) De oorspronkelijke administratieve en koördinerende funktie 

van de overkoepelende organen wordt hier dus vervangen door direkte 

leiding. 
Een volgende stap op deze weg is het Pakt tussen de CNT en de UGT, 

dat op 18 maart 1938 tot stand komt. Alleen indien men kennis heeft 

genomen van de ontwikkeling, die de CNT zelf tot aan dit tijdstip 

heeft doorgemaakt, kan men de betekenis van dit Pakt op waarde 

schatten. In zekere zin was het Pakt, dat de meest elementaire 

doelstellingen van het anarchisme de rug toe draaide, een logisch 

gevolg van de eerdere ontwikkelingen binnen de CNT. 

De verhouding tussen de twee grote Spaanse vakcentrales was steeds 

teleurstellend geweest. Een werkelijk eenheidsprogramma was nooit 

tot stand gekomen. De afspraken van oktober 1936, toen de CNT tot 

de regering toetrad, zou men met de woorden van Largo Caballero 

het beste kunnen karakteriseren als een 'non-agressie pakt' (74). 
Onder invloed van de kontra-revolutie (die ook de linkervleugel 

van de UGT uitschakelde) en het Ebro-offensief van Franco, dat in 

het begin van 1938 de burgeroorlog dreigde te beslissen, komt het 

eenheidsprogramma of Pakt eindelijk tot stand. Op 9 februari 

publiceert de UGT haar voorwaarden en op 13 februari de CNT. Het 

definitieve programma is op 18 maart gereed (75). 

Het eenheidsprogramma van de CNT-UGT verdient alle belangstelling 

als dokument over de politiek-ekonomische verhoudingen op het 

einde van de burgeroorlog. Het aanvaardde de NATIONALISATIE van 

de bodem, de mijnen, de spoorwegen, de zware industrie en alle 

industrieën waarvoor dit nodig zou zijn. Een Hogere Ekonomische 

Raad voor heel Spanje moest de uitvoering van dit projekt moge¬ 

lijk maken, in samenwerking met de Nationale Raden van Industrie 

(de sindikaten). De oorlogsindustrie zou geleid worden door een 

Algemene Raad, waarin sindikaten en overheid vertegenwoordigd 

zijn. MUNICIPALISATIE zal alleen doorgevoerd worden voor die 

openbare (gemeentelijke) diensten, die daarvoor op de een of an¬ 

dere manier in aanmerking komen. Onroerende goederen moeten in 

principe steeds door de gemeenten beheerd worden. De KOLLEKTIVI- 

SATIE zal wettelijk geregeld worden en beperkt worden. Letterlijk 

luidt dit programmapunt:"De CNT en de UGT stellen de juridische 

legalisatie van de kollektieven zonder meer op prijs. Zij vinden 

het met betrekking daartoe noodzakelijk dat er een regeling wordt 
opgesteld, die bepaalt welke kollektieven moeten blijven bestaan, 

de normen vastlegt voor hun oprichting, hun funktioneren en de 

interventie van de staat. De kollektieven die niet onder deze 
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regeling vallen, zullen moeten verdwijnen."(76) De gelegaliseerde 

kollektivisaties, die ekonomisch rendabel zijn, moeten door de 

staat geholpen worden. De'belangrijkste overwinning van 1936' is 

volgens het Pakt de ARBEIDERSKONTROLE (en niet de kollektivisa- 

tie!). Deze arbeiderskontrole moet door de staat (!) beschermd 

worden en met waarborgen omkleed. De kontrolerende raden moeten 

demokratisch gekozen worden en oefenen kontrole uit op de pro- 

duktie, de administratie, de winsten, de arbeidsvoorwaarden en de 
sociale voorzieningen. 

Alles bijeen wordt door de CNT via dit programma een verregaande 

nationalisatie geaksepteerd. De ekonomie wordt volledig gecentra¬ 

liseerd en komt zo niet direkt onder de leiding, dan toch onder 

de kuratele van de almachtige staat (77). Het anarchistische ver¬ 

leden van de CNT schijnt in maart 1938 geheel vergeten. Op het 

gebied van de lonen bliikt deze verloochening van de anarchist- 
tische idealen het sterkste. Er wordt in het eenheidsprogramma be¬ 

paald, dat er een minimumloon nodig is, maar dat in principe het 

loon rekening moet houden met de funktie en produktiviteit van de 

arbeider:"voor meer en betere produktie, meer beloning"(78). Niet 

de CNT, maar de UGT trok bij de vaststelling van dit programma 

aan het langste eind. De socialistische veteraan Luis Araquistain 

verklaarde dan ook zeer tevreden te zijn over de afsluiting van 

het Pakt:"De CNT is socialer geworden in die zin, dat zij de 

noodzaak van de staat erkent als instrument van strijd en bevest¬ 

iging van revolutionaire veroveringen, zowel naar binnen toe als 

naar buiten. Wat een vreugde voor een socialist, om het program¬ 

ma van nationalisatie, municipalisatie en kollektivisatie te 

lezen, zoals dat door de CNT is vastgelegd! Sommige artikelen 

lijken wel ontleend te zijn aan ons eigen programma (....). 

Bakounin en Marx omhelzen elkaar in dit CNT-dokument."(79) 

De invloed van het CNT-UGT Pakt is gering geweest. In ieder geval 

heeft het niet de rechten van de arbeiders, zij het dan op nog 

zulk een beperkte wijze, kunnen beschermen. Waarschijnlijk heeft 

het de centrale regering daarentegen wel de moed gegeven, om de 

laatste resultaten van de sociale revolutie de nek om te draaien. 

Begin augustus 1938 wordt een Raad van de Arbeid ('Consejo del 

Trabajo') ingesteld, om zoals de regering zegt "de goede gang van 

zaken in alle industrieën en afdelingen te normaliseren".(80) 

Deze raad telt 31 leden, die als volgt verdeeld zijn: 7 namens de 

overheid, 12 namens de werkgevers, en 12 namens de werknemers. 

(6 CNT en 6 UGT) De arbeiders bevonden zich aldus binnen dit 

hoogste orgaan, dat over hun belangen moest beslissen, veruit in 

de minderheid: 12 tegen 19! Toch aksepteerde de CNT-leiding dit 

voorstel en nam zitting in de Raad van de Arbeid. Daarmee werd 

het idee van de klassestrijd in alle stilte verworpen. 

Op 11 augustus 1938 wordt door de centrale regering de gehele 

oorlogs- en wapenindustrie in Catalonië genationaliseerd en onder 

het ministerie van oorlog geplaatst. Tegelijkertijd wordt het 

226 



Autonomie-statuut van Catalonië opgeheven. Hiermee was de laatste 

fase van de kontra-revolutie voltooid. De afzonderlijke rol van 
Catalonië was uitgespeeld. De centralistische, burokratische en 

door Moskou geleide republiek van Negrin c.s. wiste de laatste 

sporen van de 'Sociale Republiek' van 1936 uit. Dit werd gesimbo- 

liseerd door de overbrenging van de regering uit Valencia naar 

naar Barcelona (81). 
Het eerste gevolg van de naasting van de Catalaanse oorlogsindu¬ 

strie was een toevloed van burokraten en managers. Onder hen be¬ 

vonden zich de 'interventores', en de 'consejeros' of 'raads¬ 

lieden', die meestal Russen waren. De arbeiders die bijna twee 

jaar de wapenindustrie geleid hadden, werden van hun funktie 

ontheven. Discipline en formalisme kwamen in de plaats van en¬ 

thousiasme en vrijheid. Het gevolg was een enorme demoralisatie 

onder de arbeiders. De produktie liep snel terug en de verhoud¬ 

ingen tussen het personeel verslechterden (82). Toch moet men 

bij dit alles niet vergeten, dat deze nationalisatie van de oor¬ 

logsindustrie óók in het eenheidsprogramma van de CNT-UGT opge¬ 

nomen was. De centrale regering voerde eenvoudig het plan uit 

dat door de CNT-leiding was opgesteld en goedgekeurd. De even¬ 

eens gevraagde Nationale Raad voor de Oorlogsindustrie werd 

weliswaar niet opgericht, maar het valt te betwijfelen of dat 

aan de situatie veel veranderd zou hebben. 

Twee jaar na de revolutie van juli 1936 waren de Catalaanse ar¬ 

beiders het grootste deel van hun verworven rechten weer volle¬ 

dig kwijt. Alle belangrijke industrieën waren onder staats- 

knotrole gesteld en het buitenlands kapitaal was weer onaantast¬ 

baar. De bedrijfsraden waren in de meeste gevallen gedegenereerd 

tot een soort van advieskollege voor sociale aangelegenheden. De 

sindikaten waren machteloos. Toch bleven er bedrijven door ar¬ 

beiders bestuurd en geleid. In heel Catalonië waren er nog zelf¬ 

standige bedrijven, die de herinnering aan de eerste maanden van 

de revolutie levend hielden; waar de arbeiders nog de leiding 

hadden. De anarchist Leval is zelfs van mening dat er eigenlijk 

niet van een nederlaag van de revolutie gesproken kan worden. 

Hij wijst op de ledentallen van de CNT en de FAI, die ook na mei 

'37 bleven groeien. Ondanks de aanvallen en de sabotage van de 

kommunisten zouden de kollektieven stand gehouden hebben. Het 

anarchistisch kollektivisme kón niet ten onder gaan, stelt hij, 

"want in ieder opzicht was de burgerlijk-kapitalistische machine 

zo goed als geheel vernield, de overheid was niet in staat de 

produktie in eigen hand te nemen en de UGT-sindikaten ontbrak 

het te zeer aan durf en initiatief."(83) Er is zeker enige waar¬ 

heid in deze uitspraak, maar dat kan ons niet de ogen doen 

sluiten voor het feit dat het direkte arbeiderszelfbestuur, 

zoals dat door de anarchisten in 1936 verwezenlijkt werd, na mei 

1937 stelselmatig aangetast werd. Door de kommunisten en de 

burgerlijke partijen is konsekwent de kollektivisatie bestreden. 
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Waar zij konden, hebben zij haar vernietigd. En helaas heeft de 

ekonomische kontra-revolutie maar al te goed haar werk gedaan. 
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