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FEIIr dat er te

AMSTERDAM

vermelden

valt van de acties,

d.emonstra-

ord.e van de dag zi jn, i s ongetwijf eld. het af treden van d.e bes tuurders d.er erkende
bond.en te Rotterd-am 1n een vergad-eringrwaarin de mod.ern en confessioneel- georganiseerd.e Rotterd.amse taxichauffeurs ztch r.inaniem achter een motie schaard.en, d-ie
een gans dnd.er beleid. verlangd.e, d.an d.e betrokken bestuurd-ers van zins waren om

te

voeren.

Het nAlgemeen Dagblad" 1) en ook ttHet Parool-" 2) hebben het z6 voorgesteld-,
alsof de chauff eurs d.aar hun officië.le leid-ers trhebben \^Ieggestemd.r' , hen rrtot aftreden hebben genódd.zaakttr . Di-e voorstelling van zakenrmenen wij, klopt niet volkomen met d.e reali-teit. Wat de bewuste motie tot ui'td.rukking bracht rwas niet zozeer een wantrouwen j egens d.e op d.at moment in functi e zijnd.e bestuurders , d.an
wel een zeeT concrete meni-ng der georganiseerd.en omtrent hetgeen er op d.at moment gebeuren moest. Zuiver formeel beschouwd- men lette wel-: .. zuiver formee]
zou het zittende bestuur, of zoud.en d.e zittend-e besturen hebben l«;nnen zeggens'
ItWanneer d.e vergad.ering er aldus over d.enkt, d.an weten wii , wat of ons te d-oen
staat. Wij sullen als d.emocratisch bestuur ener d emocratische organisatie ons uiteraard ri-chten naar het verlangen van- d-e led,en.rt ÀIs het geli jk was aan. d.e kant
van d.e oud.e arbeiderrd.ie ee.ns tegen ons heeft opgemerkt, d.at ttd-e led.en ener vakvereniging er niet zijn terrnlill"e van het bestuur, Íflaar dat omgekeerd het bestuur
van een vakvereniging er is terwlll-e van d-e led-enrr, d.an zou het ook heel goed- zo
gegaan kunnen ztJr- en d.an zov in ieder geval een afwijkende Sang van zaken, dat
wil zeggelr. een houd.ing aLs in feite d.oor d.e bestuurd-ers is aangenomene als rtuÍtzond-erÍ-ng op de regelfr het nod.ige opzien hebben gebaard..Maar d.e bei^mste oud-e arb.eid.er hdd geen gelijk en men kón 0e verhoud.ingen in de vakbeweging nu eenmaal
niet zui-ver formeel beschouwert "Dat d-oet d.an ook in d e praktijk geen mens. Wat opztert heeft gebaard is niet, d-at d.e'bestuurd-ers aftrad,en, omd.at zti zi-clt niet naar
de wil van de l-eden wild.en voegen , nee, wat opzren heeft gebaard. is , dat d.e ter
vergad.ering gekomen chauffeurs een motie durfclen aan te nemen, dle duidelijk teà"n de wens van het bestuur ind-ruistel
Nu kan men natuur1ijk beweren en men zal ongetwijfeld- met die bewering oP
d.e pïoppen komen of is er reed.s mee gekomen d.at geen enkele bestuurder, van
wat voor soort van orgerni.satie ook, verplicht is om dingen te d-oen, die'tegen
1) 'rÀlgemeen Dagbl-adrr van 1 april 1965,
2) rrHet Paroolrr

,

B

april

1965.

2

zijn geweten indmlsen.Ivlaar d.at is even onbetwistbaar a1s niet ter zake d.ienend.e.
Want d.e bestuurd.ers d.er officleel erkend.e chauffeursbond.en zí7n niet afgetred,en
om het veld te :rrimen. Zii z:. jn heengegaan, maaï nJ zijn niettegenstaand.e d.at aLs
ttpartijrr b,lijven d.eelnemen aaln en blijven- optreden in het overleg . Zi hebben geenszins rrhet veld. ge:uimd.rt. Zi hebben - niet met de mond., maar door hun daden het
stand.punt ingenomen van3 we stellen nu welj-sl/aar onze portefeuil-Ies ter beschikking' maar de vakbeweging, d.at zíjn wi jl Een dergelijke houd.ing heeft de heer Cor
OLman een d.ergenen, di e , voorlopig, d e plaats d er zogenaaÍrd. weggelopen bestuurd.ers hebben ingenomen |teen vreemde zaaktt genoemd. 1),
In werkelijkheid. is d.e
zaak helemaa1 niet rtvïeemdrr, d-och volkomen in overeenstemming met d-atgene, wat
d.e vakbeweging werkelijk i so Want de vakbeweging i s geen d.emocratische organisatie en z\ gehoorzaamt volstrekt niet aan de wil der l-ed.en, Dat dit bij d.e taxistaking nog weer eens duidelijk aan het licht getred.en is,i.s één van d.e d.ingen,
waaraarr zU haar betekenis ontleent.
Nieuw is d-at allemaaI al-lesbehalve, Het was al niet nieuw toen een kleine
vijftiea jaaT ggled.ep in een ged.egen stud-ie over het Sritse vakverenigingswezen,
de vakbeweging rr een olichargiet' (heerschapp{ van weinigen) genoemd. ie erd-, Iteen olichargie, d.ie zicin vertoond.e in een ,Lemocratisch pakje" 4) , Die olichargie acht
het een vanr"l-fsprókendheid , dat bU een confllct tussen haar en d.e d oor. haar beheersten gelijk z:-ctl daar ín die Rotterd.amse chauffeursvergadering heeft voorg'ed-aan d.e olichargie ttd-e organisatierr vertegenwoord.igt. Even vatLzelfsprekend.
huldigt zti de menJ-ng1 dat wanneer bestuurd.ers ( aat wil zeggen: led-en van d e olichargie! ) d.e zaal verlatenrniet d-1e bestuurders z:.cin buiten de organisatie ste]1en, maar d"e led.en, die in d.e zaal blijven. Vandaar dan ook, d.at als volkomen 1ogische stap, van d.e kant van d.e olichargie d.e verklaring is gekomen, dat d.e Rotterd.amse

taxi-staking een rrwil-d.e stakingrr .is.

ï-68§[}A[ itlE{ onder. een ttwiLd.e staking'r, een staking, . die tegen de wil der
offÍciëel eÍkende vakbeweeting uitbreekt en waa.rvan deze zích volkdmen distaÍr'cieert,
behoudens àan natuurlijk, waÍtrteer zij karts ziet haar kalot te breken, d.an
voldbet de Rotterdamse taxi-staking aan cleze definitie. Verstaat men echter, ondat zulks in d.e praktijk: haar algemene verschi jningsvorn 'bLjjkt te zíjn, onder een
lrwild.e stakingrr tegelJ.jkertijd een stu} strijd van de betrokken aÍbeid.ers zé!f, dar.
zit men neteen in d.e moeilijkheden, Lrant het patroon van d.e Rotterdamse taxi-staking wijkt duidelijk af van het patroon, dat men 1n d.e regel bij een stuk strijd
van d.e arbeid.ers. zelf te zien krijgt
Er Ís daarbij, temidden van vele ondui delijkhedèn, dit in ieder geval duidelijk, dat er op hèt moment, dat het conflict met de bestuurders der erkend.e bonden uitbrak, g é é n strijdcomité uit tie chauffeurs zélf gevorrod werd. Zij, die
toen de beetuurders d.e zaal verlieten, tenslotte achter d.e bestuurstafeL hebben
plaats genoroen, hebben er van het beg:in af aan d.e nadruk op gelegtl, dat zij het
(voorlopige) bestuur van d.e bond(en) vormd.en en zij hebben, toen de respectievelijke.hoofd.bestuxèn hen als tracti e-comi tért kwalificeerden, d.ie kralifioatie nad.rul<keli jk van de hand gelirezen. \taar zi evenzeer alb nadruk op hebben gelegd - en
terecht uiter,aa+d - d.at ís, &it z i en niet de afgetieden afdelingsbestuurilerg
tle leden vertegenwoordigden, dat het hun geÉchonken vertrouwen hun het recht gaf
om na.nenÉ d.e stakers op te tred.en. 0f hun d.at , gelijk rle heor Ol,man zich, uitdrukter.ook een rrond.exhand elingspositiert schonk, dàt ig een heel andere zaak. Bji het
onderhanilelen - met de werkgevers -, bij het overleg, gaat het roind.er om het ver, ) rtHet Vrije Volkrt , Rotterdamse editie van 6 april tg6]2.
4) Joseph Gold.stein, rr[he Government of British Tr, d.e Uníonsrr,
bJ.z, 269,
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trouwen der betrokken categorie arbelders, d.an wel om d.e spelregels. De feiten
hebben mee:malen uitgerrezenr dat d.e erkend.e bond.en, de officiëfe gesprekpartners
bij de loonbesprekingen, geen enkel vertrouwen varn de leden hadd,en, Dat is voor
hr:n gesprekpartners nooit een bel-etseI geweest om hr.m zogenaamd.e frond.erhand.elingspositietr te erkennen; omgekeerd. hebben de werkgevers of d.e regering vaak 8edoeg aan organisaties of aan actie-comitérs , die duidelijk vertrouwen bezaten, d.e
ond.erhand.elingspositie geweigerd., omd.at men twi j f eld.e aan hr-:n spelregelkennis of
aan hr:n bereid.heid.' ( of moge1i jkheid) z:elr;- aar\ die spelregels te houd.en. En toen
d.e regering d.ie van prof . J. d.e Quay z:.cirr. eens niet aan d-ie ged.ragslijn wiId.e
houd.en en val1 de feltelijke en reëIe ond-erhand.elingspositie va,ri een stakingscomité wilde uitgaan, toën is ztj d.oor d.e officiëIe vakbonden wel d.usd.anig op haar
vingers getikt , dat z\ het bij d i e ene poging heeft gelaten,
:
Er 1s, naast het voorlopige bestuur, nog het 0.V.3. , d.at ond.er de stakend.e
taxi-chauffeurs een behoorlJjk peïcentage led.en heeft, d-at van het begin af in de
zaak van d.e taxi-chauffeuïs een heel and.ere houd.ing heeft aangenomen, dan de erkend.e bond en, d.at zich achter d e staking heeft geschaard. en eï derhal-ve ook zeer
rechtstreeks b,U is betrokken. Wie leid.t öe staking, het voorlopige bestuur of I t
0.V.3.? In tn bijzonder slecht geschreven portret van Leen van 0s vàn het O.Y.B.1
portret waarin hem enerzijd.s veel- te veel eeï gegeven word.trmaar waarin de schrijver and.erzi jds, hetzij uit wanbegrip, hetzij met bepaald.e bed-oelingen ztin optred.en
volkomen vertekend,,word.t hij - Van 0s rrd.e grote leid.er van de Rotterd.amse taxistaking'f genoemd.. Maar het 'fvoorlopig bestuurrr heeft nadrukkeli jk verklaard., dat
het wel nauw met het 0oV.3. viil samenwerken, maar toch zrJn actie onafhankeli jk
van het O.V.B. wil voerent?. Hoe d.it ztjs het ztjn n i e t d.e chauffeurs zéLf d.ie
hr.rr strijd organiseren, het zt;n, hoe men het dan ook bekijken wil, é6n of twee organisati-es, d.ie dat, voor hen, uit hun naam d-oen, De juiste karakteristiek van de
Èotterd.amse taxi-staking is deze, d.at d.e chauffeurs d.aarin een duid.eli jk ond.erscheid. hebben gemaakt tussen rrgoed.err en Itslechterr organisaties, tussen ilgoed.etr
en rfslechtett leid.ers e maar geenszins d.e treigerl lej-d.ingtr geprefereerd. hebben boven de klassieke vorm d er organisati-e al-s zod.anig, 0m «lie red-en is het volkonen
verkeerd, warxr.eer Leen van 0s betoogt, gelijk hij - volgens een rèd-acteur van ttHet
Parooltt althans ged.aan heeft, d.at het samen vergad.eren ven mod.enr georganiseerd.en, confessioneel geoïganiseerden en OV-B-1ed.en rreen historisch moment is in d-e
gntwikkeling van d.e Ned.erl-andse arbeid.ersbeweging. tt Hi j gaf met d.ie woord.en een
volkomen scheef beeld. van d.e situatie.
Wij zul1en in een vol-gend. artikel zien,
h o e scheef d-at beeJd. wel in feite is.

HOE

EESTAA,['

HEf

,- IN PITISBïJRGH (Pennsylvariia, USA)
#erkl-aard.e onlangs een hooggepl-aatst
vakbond.sLeid.er, 'àat hij seàert korte

tfid g:een witte overhend.en meer d.roeg.
Kort d.aarop verklaard.e een and ere hoge vakbond.schef , d.at hij voor nlets ter

wereld. een Cad.il-'Iac zou wi11en rijden,
zelfs niet ind.ien hij er een cad-eau
kreeg. Gezien d.e salarissen, d.ie de
vooraanstaand.e vakbond.sleid.ers in Amerika genieten staat het vast, d.at d.e
één zi-c]n best witte overhemd.en en de
and.er z:.c]n best een Cad.il-Iac zou kunnen pe::mitt eren. 0ngetwijf eId. hééft de
één d.ie hemden gedragen,mogeliik hééft

de ander eerr'Cad.iflac gered.en. Waarom
opeens wil'l-en zi.i hun Jevensstand.aardversoberen? Hoe valt d.ie terugkeer
naar de trnolebarische schijn en d e proletarische mythe te verkLaren in een
Iand. , waarvan gez egd. word.t , dat d.e
rrklassen-structuurfr eï ttverled.en tiid-n
is?
De verklaring voor r t gesignaleerd.e streven naar ttversoberingrf is te
vind.en in een steeds duid.elijker ontevred.enhei d van ond-er oP r z egt het
Frans e blad. ItLe lviond.ett ( van 1O d ecem-

ber 196D, waaraan we bovenvermelde
fei ten ontlenen. En de tr'rarts e krant
gaat dan als volgt verd-er:
De arbeid.ers d-ie vele uren per dag

4voor de hete vuïen d.er: hoogovens werken, waard-eren het maar weinÍg, líatrrneer zij in een vooraanstaand society-

blad. Jezen , d.at de presi d-ent van hurr
vakbond., de heer David. IvicDona1d. een
salarj-s heeft van $50. OOO ( zowat hond.erdduizend. gulcLen) t= jaars , ztjn onkostenvergoed.ingen nog niet eens inbe-

gïepen, d.at h{ een vi1}a gekoeht heef t
te Palm Springs aan de Californische
kust en dat hij een tweede huis er op
na kan houd.en i-n d.e een of a.:nd.ere d.eftige wÍjk van Pittsburgh.
Nog mind.er waard.eren d.e arbeid.ers

het, dat d.e heer McDonald- golf speelt
met d.e directzuren van d.e staalfabrieken (Ui; wie hij vooï de belangen van
d.e a::beid.ers moet opkomen) un d.at d,e-

K/rI-T

zelfd.e heer McDonald financieel geïnteresseerd is in nachtclubs van Manhattan (N.York) .r, Los Angeles.
De heer David McDona1d, zo weet
het Eranse blad- nog te meld.en, heeft
zelf nooit in een fabriek gewerkt. Hij

kont niet uit d.e rijen d.er arbeÍd.ers
voort;hÍj is al-s rfarbeid^ersLeÍderrt gei^Ioon .uit d.e lucht komen valLen toen
de vorige presid.ent van de 'rUnited
Steel hlorkerstt (a" vakbond. van staalarbeiders) hem tot penningmeester der
organisatie bombard.eerd-e .
A1 d.eze regels ztjn ontl-eend. a,arl rn
artj.kel, waarin geschild erd word.t, hoe

eï in

d.e Anerikaense vakbeweging

spra-

ke is van een groeiend.e ontevred.enheid. Hoe bestaat het,zou men zeggeno

OCH
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[OEd omtrent een d-ik half Jaar geled-en in de klei-ne groep, d.ie het I{-d-aags
orgaar. rrSpartacusrr uitgaf , de vraag gesteld werd- , wat of de led.en van het gezelschap eigenlijk wel d-achten van Jozef Dietzgens stud.ie over rrHet wezen van de menselijke hoofd.arbeid.'t, d.Íe op dat moment al-s feuilleton in het blad van de groep
gepubliceerd. werd., toen bleken de meningen verd.eeld-. Yier of vijf rrSpartacustrmensen, d-Íe later tot d.e groep ttDaad. en Ged.achtetrzoud.en gaan behoren, toen d.eze
in januari j " L. werd- gevormd , juichten d e telkens terugkerend.e verschi jning van
d.e afleveringen van Dietzgens brochure toe. Zli legd.en duidelijk rroor Dietzgen een
even grote of nog grotere waard.ering aan de d.ag d.an in hun dagen en lang geleden
d.oor figuren als Herman Gorter en Henriette Roland Hol-st aayl d.e d.ag was gelegd.
Mdt laatstgenoemd.e d.ie Dietzgen eens rrde filosoof van het proletariaatrr heeft
genoemd - waïen zij duidelijk van mening, dat diens betekenis moeilijk hoog genoeg
kon word.en aangeslagen.
De overi-ge leden van het gezelschap d.achten er gans and.ers over. Zij vroegen
zich àf , wat of je nu wel aan Di etzgen hdd., Afgezien daarrran vond-en ze zijn werkje rrveel- te moeilijkl', rrvoor arbeid.ers onbegrijpelljkrt, ttzware kost, waat je gerloon
niet d-oor heen kon komenrr en rr ongeschikt voor publicatie in een blad., dat zich
met d.e dagelijkse problemen va^n d.e arbeidersstrijd wiId.e bezighoud.entr.
De bewonderaars van Dletzgen ontkentLen niet, dat z:-Jn geschrift bepaald. we1
enige geestelijke inspanning ve::eiste.Zi.rond.en echter anderzijd.s,dat men de moeiIi jkheid. efvan nu toch ook weer be'sl-is t niet overdrijven moest, Zeker, het ond-erwerp, d.at hij behand.el-d.e was verre va^ïr gemakkelijk. Maar d.aar stond. d"an ook tegenoverr dat DJ.etzgens glasheldere stijl ervoor bereker,.d scheen, de ingewikkeld.ste
zaken eenvoud.i.ger en begrijpelijker te maken; dit in tegenstelling bijvoorbeeld. tot
de beruchte stijl der klassieke Duitse filosofen, die a1s het ware geschapen is
om simpele, ja zel-fs onbenullige d.ingen,ingewiklceld en onbegrijpelijk te d.oen z\)n"
De verd.ed.igers van Die tzgenlcegen bÍj hun toenmal-ige med.e-Ied.en van itspartacus'r in het geheel geen bijval. Die vond.en het ztch bezig houden met Dietzgen een
trtypische intelf ectuelen-liefhebberij't .Al-s het aan hén gelegen had was er van Jozef Di etzgen nooit één regel in ftspartacus'r afgedrr-lkt. , o o
o
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0p d.e ged.achte , d.at het

ges

ohrijf van J ozef

Di

etzgen t e veroord.elen zou z{jn,

zaak, de menselijke hoofd.arbeid namelijk, hezig hielcL en rd.us'r een statisch d.enker
zou' ziin, die geen oog had. voor d.e ontwiklceling, vooï d.e verand.ering, is d.estijd.s,
in d.e tijd waarrran wij zo julst spreken, geen mens gekomen. De meningrd.at het verkeerd, zo1) zijn om z:-eln in h e t
w e z e n van iets te verdiepen, dÍe hebben
we voor het eerst aangetroffen in de trSpartacus-bond"tr zoals d.ie thans geword,en
is en we1 in een artikeltje in no, 7 van zíjn orgaan, d.at trDe baby van Kantrt heet
en d.at \roor onze beschouwing hier de d.irecte aanl-elding vormt.
Het is met d.at artikeltje trDe baby van Kantft een merkwaardig geval. Daarin
nameli jk lezer word.en begrippen gehanteerd., dle mínstens zo moeili jk ) rta,ar ottze
smaak véét en v6él moeilijker ziTn dan d.e problemen, d.ie door Jozef Dietzgen. worden aang'èsned.en. 0f bent u van meningrd.at de arbeid.ers, tot wie trSpartacustr zÍch
zegt te richten, kind. aan huis 'ztJrl in d.e werken van de 'grote Duitse filosóof ïmmanuel Kant? 0f deelt u onze mening niet, d.at zirL (Kants) begrip van de rfcategorische inperatieflt een d.ulvels moeilÍjk begrip is? Nou d.an! Maar d.aarover spré6kt
men 'in het bewuste stukje. Eb het eerste dus, d.at "wij constateren is, dat het dus
blijkbaar j:r de ogen van ttSpartacusrf gé6n ttintellectuel-en-1ieÍ?rebber\j" is om zidn
met Kant bezlg te houd.en. f enzijn . . tenzij men nu eens ten overstaan van d.e arbeiders rtlekker'i-ntellectueellt höeft wi-lIen d.oen.
Nu is het 26, dat w i.j er bepaald. nÍets op tegen hebben, inai", in oïganeï}
d.ie z:.cln met d.e stri jd. van d.e arbeid.ers beztg houden ( of beweren zulks te doen)
ook eens een stuk j e over Kant verschi jnt. Begrip van Kants positie en betekenis
kan er toe bijàegen het begrip omtrent d.e ontwikkelingsgang d.er br:rgerlijke sarnen1ev1ng te vergroten; het kan er zelf s toe bi j dragen, d.at men een beter inzicht
krijgt in d.e method.e van het marxisme.Wij hebben er evenmin iets tegen ind.ien zot rt
stukje o v e r Kant zÍch uitermate c r i t i s c h met deze d.enker bezig zov
houd.en , z omin aL s wij ui teraard. - bezwaar z oud.en hebb en tegen kri ti ek op Di etz gen.I(ritiek beschour,rren w1j alleen maar al-s gezond.. llaar wij wé1 bezwaar tegen hebben, dat is kritiek die Kant noeh wal raakt. Dat nu is het $eva1 met het I«,.rasikritische stukje rrDe baby van Kanttt. We wiIlen trachten d.at hier aan te tonen,
zonder af te d.alen tot moeili jke begrinpen, waar wi j, achteraf bezien, toch een
grotere hekel aan schijnen te hebben d.an de huid.ige uitgevers van rrSpartacusrr.
+

, is de schriper van het stukje, waartegen wij ons
hler richtenr eï toch zo fef tegen gekant, dat ryij, teneinde "de partii'r te larnnen
begrijpen, uitgaaa v€un haar wezen? Is d.at, omdat hij er niet op gebrand. is ,het wezen van d.e d.lngen te begri jpen? 0f is dat, omd.at hi j ten onrechte meent r d,at de
dingen geen w e z e n 1 ij k iets.bezitten? We zijn geneigd om zowel het een als
het and.er te verond.erstellen, Laat ons echter d.esond.anks een poging ond.erï.emen
om hemr €r zo niet hem dan toch d.e lezer, het wezen valr de zaak d.uidelijk te maken en hem uit de droom te helpen.
IIet wezen van een zaakr of het wezenlijke van iets r dat is niets anders dan
e e n p r o d. u k t v a n h e t ct e n k v e r m o g e n, d.at nu eenmaal
z6 fi-mctioneertrdat het temid.d.en van het bÍjzondere het algemene ontd.ekt. Het wezenlijkevaneen,'zaakr datis het a 1g emene d.aarvan. Enomd,atnucle
mens r op hetzelfd.e ogenblik d-at hij d.enkt het algemene van het bijzond.ere scheidt t
d.aarorn hebben alLe d.ingen die denkbaar zUn iets wezenlijks. Het is onmogelijk zích
net d.e d.ingen bezig te houd.en, zond.er zlch met hun weze.n bezig te houd.en, tenzi j
, o. tenzi j men zj-ch met d.e d.Íngen bezig houd.t zond.er tegelijkert[jd. te d.enken. Het
vaLt niet tè ontkeruren, dat d.e auteur van het artikeltje in "spartacustr het in
dat opzicht een tamelijk eind. gesehopt heeft. Ivlaar het wézen d.er di.ngen houd.t natuurlijk d.aarmee nog niet op te bestààrlt
tIÀAROIrzo vragen wij ons af
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De schrÍjver van het stuJrje in rrSpartacusrrgeeft er blijk van, d.a,t hij het wezen van een d.ing (ran de partij in tt ond.erhavige geval) garrs ergens anders zoekt
dart waar het werkelijk !e vind.en is n liij schijnt te d.enken, d.at zit d.ie naaï het ïrezen van iets speuren, op zoek z4n naar het een of and.er magisch trietsrt , clat rrachterrf d.e d.ingen verstopt zou zttten. Hij begrijpt niet r d.at d.it zogenaamd, rrverstgptetr wezen kan word.en aangetroff en in ons hoofd., waar onze hersenen - zo zi jn d.ie
nu eenmaaL - het algemene van het bijzondere scheid-en. Zo komt hij tot d.e begrÍps verïíarïing, dat hij het wezen of het wezenlijke aanzi-et voor 'het beroemd.e Kantiaanse frDing an sichrr oftewel het d.ing op ztchzel-f .
Wat de schrijver van het artikelt je "De ba.by van Kant[ eigenlijk d.oet is dit,
d.at hi j d.e opvattingen van Jozef Dietzgen oveï 6én kam scheert met d.e opvattingen vaïl Immanuel Kant. lrlant het 1s Jozef Dietzgen geweest, d.i-e,, - z:-ch in het bijzond.er met öit soort vraàgstukken bezig houd.ende d.uidelijk heeft aangetoond-,
dat trd.ingen op zichzelf'f niet bestaan en d.Íe trtegenover de id.ealistische voorstellingrdat achter de verschijning een wezen veïstopt is, d.at Verschljnt't het inTicht gebraeht heeft,rrd.at dit verstopte wezenfr in ons hoofd. r,r,woontrt. Men behoeft
zich van deze opvattingen van Dietzgen slechts ernstig rekenschap te geven, men
behoeft zich sl-echts te realiseren, hoe,hij een materi4listische zienswijze tegenover het id.ealisme van een Kant plaaíst, óm'te heseffen hoe rronzi4d-elijktrhet is
om van Dietzgen en Kant, van het ttvÍezenlÍjkert en ttheï, ding an sichtr een soort van
hutspot te maken. Wie een dergelijke hutspo'r, serieus als geestelijk voer poogt op
te d.ienen geeft er blijk van onvold.oend.c. l.:ennis te hez.-iten, hetzij van Dietzgen,
hetzij van Ka"nt, hetzij van alle,**"::_..
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BEWIJZ${, d-at men tgch ook voor geeil kleint je vervaard. is, gooit ,Spar, in navolging van ]ieclen die het aan praktische argumenten ontbreekt, het
''
vraagstuk van d.e partij over:d.e filosofischq"boeg.
1/at is het geval? Ii: onze brochuz:e rrWas d.e socÍaaI-d.emocratie ooit socialistiseh?rr hebben wij geschreven, dat een organisatj-e handelt krachtens haar ulezen.
Wij zouden zo ze€igeyl, dat geen lezer die niet aan beperkte verstand.elijke vermogens lijd.t, daar enige moeite nee heeft. i{iet waar? Àl-s we bij Piet maar steeds
weeï bed.rog en leugen aantref f err, dan beslulten we hieruÍt dat Piet onbetrouwbaar isr'of een onhetrouwbaar wezen heeft. i{oe zouden we and.ers iets van het wezet\ van Piet te weten kr-innen komen? Dat hi j dat wezerr verkregen heeft, heeft natuurlijk niet plaats gevond.en zond.er verband."rnet d.e verhoud-Íngen. De mens is nu
eenmaal een proces ilet ztjn onrgevir.g, of d-e tfUmwelttt, zoal-s sommig;e Duitse schrijvers zeggen. Het is nutti-g zrJn wezen te kenneflr d.an weten wj-j hoe Piet i-n het
vervolg hand.el- en ,za!, Bi j kennis van zLJn psychologische structuur zoud.en wÍj d.an
een verd.ere bevestiEir:g van ztJn hand-eJswl jze hun:ren vi-nd-en, maàr aangezien d.e
psychologie nog nauweli jks een wetenschap te noemen is, en wj- j geen psychoïogen
van p::ofessie ztjn, zuIlen wij het met d-e ervaringen d.ie wij met Piet hebben moeten
0M TE

tacus

d.oeno

Bij de beoord-e1ing'vaïr. d-e partÍj ligt de zaak gemakkelijker. 'Ien eerste kan ze
niet zoaJs Piet haar gedragingen zo gemakkelijk camoufleïen en verbeïgen. [en
tweed.e 1s haar inwendige structuur niet voor ons verborgen,Wij kennen haar samenstell-ende d elen met hun betrekkingen tot de trUmltreltr' . Uit haar ontsta.a,n , haar
'

ontwikkeling en haar gedragingen begrijpen wU haar wezen, hetgeen vÍe d.an definíéren aIs: een organisatie ter mod-ernisering van het kapitalisme. En wie zou krrnnen ontkenlen d.at dat q,rerkelijk haar fi-lnctie is geweest?
Zond.er verd.raaiïng en íerkeerd.e 'voorstellingen kunnen rt filosof enrt niet f lorerelt. Zo schuift Spartacus ons in de schoenen, dat wij het ontstaan, de ontwikke-

- tLing en de gedrag'ingen varl een maatschappelijke orgaÍrisatie uit het wezen verkLa-

Deze twee Í,,oord en 'r ontstaaÍrrr en I'ontr,rikkelÍngrr , d.ie de hel"e zaak tot baarnons ene naken, zwend.elt men er bd. De zaat< is d.at wij ongekeerd. uit het ontstaafl en de ontwikkellng van d.e partij juist het rn'ezen verklaren, doch haar BfJZONDBE gedrag:ingen uii t haai wezen. Waarschijnlijk heeft men bij Spartacus, tengevolge van ongeschooldheid in het ord.enen der begrÍppen en afgeleid door zucht
tot nooischrijverij, niet eens gemerkt wat men uithaalde. ne Ífilosoofrr ui tha.ngen
en grootdoenerij is ma.n èn vrouw. t,Iat denk je we1 van zotn prachtzin?:

Ien.
liike

rrGetoetst aa:rr

d.e Europese verhoud.ingen en de nieuwe vormen va.rl
klass e-beweglngen der arbeid.ers, is d.e betekenis
van cle oude partijen als de sociaal-democrati e, historisch gewor-

zelfstandige
d.en. rt

A1s we die betekenis nu eens niet toetsen aan d-e Europege verhoudingen enz.,
1s ze dan niet historisch geword.en? ïIat bedoelt men hj-er, afgezien van gewíohtig-schri jverij ? De Spartacus -lez ers noeten het maar uitpuzzelen, w1Í wensen onze
tiid daar niet verd.er aan te spenderen.
onze zienswiize in verband met het wezen der dingen kont op het volgende neer:
ÀIle kenn-is begint hij d.e waarneming. llat wij van de partii lraarnemen zijn ha,ar
gedragingen en stÍuctuur. Haar wezen bestaat nu. uít het g€niddel,de of.ab§tracte
veJI haar gedragingen. Dat is na,ne1íS( d.e methode waarop de mens de begrippen produceert. Deze methode na6 onderling veróchi}1en, wezenLíjk is zii hetzeLfde. \^Iat
voor alle dingen waarmee ons denkvermogen kontakt aarigaat geJ-d.t, geldt ook voor
&e nethod.e. In ons hoofd construeert zich het $ezenrof het,begrip of dè abstractie, kortom het a. I ge rn en e. Daar vetzanelen r.rij dan ale begrippen of wezens
der dingen of proceseen. (Een partÍj is een pxoces.) wi; aragen nanelijk niet de
dingen of B?ocessen zelf mee Ín ons hoofd, Iat bij nadere beschouving b1{jkt, tlat
d.e omgeving j-nvloert gehad. heeft op het wezen, kan d.aaraan niets meer veranderenl
het is er bij ingecalculeerd. De omgeving heeft dus q{g het wezen bepaald. en de
kàn:ris van die omgeving kan een nad.ere verkfaring voor het wezen geven, zondér
dat echter te kur}]len vera.nderen.
Elke biizonclere handeling va"n d.e partij wordt bepaald door haar wezen. Haar r{ezen zelf wordt bepaald. door een groot aantal bíjzond.ere handel,ingen. Waaneer wij
zeggeq, d.at eer partij handelt krachtens haar weàen, d.an betekent dit dat de bijzonder.e ha.ndeling d.oor

dat (algemene)

wezen bepaald word.t"

pretentie waarop wij a,ar.rspraak wensen te maken is eenvoud en iluidelijkheid,. Dit heeft tot voordeel dat een eventuele fout geroald<elïk aangetoond. kan
lrorden. Een vage, pronkerige stijl is teve&s een remed.ie tegen kritiek.
Wat te zeggen b.v. van; 'leen partj.j d1e zich bevÍnd"t iÍ verhoudingen waarop
stoelen haar positie, haar belangen en haar invloed,rr? (Zie "De baby van'KantÍ
in Spartacus van, ap!:iI j.1.). Heus we zeggen niets meer en laten het maar weer
aan d.e lezers van Spartacus over om zich. er op een regenachtige zondag mee te
vèmaken. Hoe zei Goethe het ook weer?:
I{AGNffi.: Allein Cer Vortrag macht d.es Redners Gliick,
Ioh fiiL r ee wohl, noch bj-n ich weit zuriick.
.
Faust: Suchr er d.en redlichen Gewinn!
Sei er kein schellenlauter for!
Es tràgt Verstarid- und. rechter Sinn
Mit wenig Kunst sichselber vor;
Und. wenn I s euch Ernst ist', was zu sagen,
ïstf s nötig Worten nadnzuTagen?
Ja, eure Red.en, dÍe so blinkend. sind,
In d.enen ihr d.er Menschheit Schnitzel kràuseït,
De enige

,

SÍnd. r-urerquicklich wie d.er llebelwind,
Der herbstlich d.urch die d.iÍrren blàtter sàuseltl

I
Yertalin

€:
UAGNEH.:

t re d oor zijn voord.racht dat de meester slaagt;
Ik rroel het wel, 1k sta nog in d.e laagt !
t

FÀUST: Het eerlijk wj-nnen zij uw doel!
I{iet als een kermisnar te staani
Gezond. verstand-, oprecht gevoel
Dient zich we1 zond.er kunsten aafiï
En als I t u er:rst is wat te zeggene
lvloet ge u d.an op I t effect toeleggen?
Ja, uw betoog dat men zo schitterend_ vind.t,
Is onverkwiklijk al-s de najaarswind.
Die in d.e herfst d-oor d.orre blaren ritselt"
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I'Daad en Ged.achte'r gereageerd

op het rrfj-losofischrr stukje ttDe baby van Kantrr, gepubliceerd. in ftspartacusff van
1 april j.1. Ï,aat ik d-an de derd.e zt jn, Zeker, ik weet het wel, het is. eigenli jk
te veel- eer voor een d,ergelijke ontboezeming, maar toch kan ik het niet laten.
Waarom niet? Omdat t'De baby van Kantrt volkomen in strijd- is met hetgeen, sind.s
jaar en dag d-oor Spartacus is verkond.igd. Iedereen, die regelmatig Spartacus
Jeest, kan weten dat d.it blad. altijd- verkond.lgd heeft, dat de Russische revolutie
een b u ï g e r I ij k e revolutj-e.,rras. Ook c1e d.oor Spartacus in L96l uitgegeven brochure rrVan Beria' tot Z j oekoftt geeft ondubb eIzÍnnig van d-it stand.punt

b,Iiik.

En niet alleen de Russische revolutie, maar ook de hed.endaagse strijd. van
de I-,atijns-Amerikaanse-, Afrikaanse- en Aziatische land.en is geen proletarisdre
strljd, d.och een strijd voor national-e onafhankelijkheid., een strijd. vooï een nationaal kapitalisme. Zo is het altijcl d.oor Spartacus verkond.igd. In ontel-bare artikelen, in de loop van de jaren in Spartacus verschenen, is d,at na te gaan"
Het is volkomen begrijpelUk, d-at dit door staatskapitalistische land.en als bijvoorbeeld. Rusland. en China anders word-t yooïgesteld.. De nood.zaak hun invloed.ssfeer Íiaar mogelijk uit te breid-en, doet hen verklaren, d-at d-eze strijd van de
achtergebl-even gebi ed.en voor nationale onafhankeli jkheid. en een eigen nationaal
kapitalisme, gelijk is aa-rr d.e arbeidersstrijd. in hoog-ontwikkeld.e kapÍtalistische
land.en a1s b,ijv. de Verenigd.e Staten van ldoord-Àmerika en d.e West-Europese 1and.en. Daar komt bÍ j , dat d.ergeli jke land.en d-e mythe, dat bij hun een proletarisehe
revolutie het socialisme heeft gebracht niet kunnen verstoren. Zo verklaard.e de
Chinese minister-presid.ent Ts jou En-Lai aan de Eranse journalist K.S. Karol (g"publiceerd. in P.S . van I'Het Parool-rt van zaterd,ag 10 april j . l-. ) fret volgend.e:
trHoewel d-us d.e arbeidersbeweging

in Europa en Noord.-Amerika zeer
belangrijk is, bestaat er in deze gebied.en toch geen objectieve
revolutionalre situatie, Daarentegen bestaat in Latijns-A:nerika,
Azië en Afrika en speciaal in Àzië en Àfrika op het ogenblik
een objectieve revolutionaire situatie wegens het waanzinnige
vevzet van het imperialisme en d e moeili jkhed"en d.ie het overalveroorzaakt , Deze stand. van zaken draagt bi j tot de versneld.e
koms t van ni euwe revo luti es . Daarom mo et en wij in d.e eers t e plaats
ottze aand.acht op deze gebied.en richten. Dat wil overigens niet
zeggen, dat wij d.e ro1 van d.e arbeidersbeweging in Errropa onderschatten.rr

Tsjou En-Lai nu heeft er in Spartacus een medestander bijgekregen. Alles wat

o
-/

.."

jarenlang is verkond.igd. word t zond.er meer overboord geworpen en verloochend in
d.e zucht d.e sociaàl-d.emociàtie tegen d.e opvattingen vàn "Daad en Ged.aehtett, dat

d.eze beweging nooit socialistisch is geweest doch een beweging tot mod.ernisering
van het kapitalisme was, te verded.j-gen, Wanneer ik boven dit stukje al-s titel
heb gezet rrfsjou En-Lai en de baby van Kantt?, dan heb ik d.aarmee niets and-ers
bed.oeld. d.an d.at Tsbu En-Lai en Spartacus ten opzichte van de onafhankelijkheicl.s
stri jd. van d.e zogenaamd e achtergebleven gebied en lnetzelfd-e verkond-igen. I.,uister
naar wat Spartacus zegt..
rrMaar hoe staat het met haar ro1 en betekenis (van de soclaald.emocratie. D. &, G. ) , haar functie en maatschappij-beschouwÍng in
d.e Z .Àmerikaanse , Aziatische en Afrikaanse gebied-en, waar d.e oÍr;
d.erliggende bevolking aan haar bevrijdingsstrijd. bezig is? Ztjn de
'
parti- j en d65r krachtens haar Wezen. revol-utionalr of contra-ïevolutionair? En wat vervult dan d.e Marxistische literatuur in d-ie
revolutionair ontwikkelend.e bevolkingen, arbeiders en boeren,
voor een propagand.istische rol-?'f
En even verd-er lezen we:
rrMaar in d.e genoemd.e gehied.en, waar d.e revolutie op de d.agorde
D66r heef t het weer dg fu::etie van geeste'l ijk . -nindmid.d.e1
s taat?
(a1s Freudiaanse vergissing had men [biilmidd.eI" getikt. D o &, G. )
van d.e rravofutionaire id-eologieën d.ie er leven.Dddr in d.ie landen
is het Kormrun:istisch lvlanifest een revol-utionair wapen in d.e strijd
der opstand.ige klassen.En in d.ie land.en is lt l,{ezen van de socialistische partijen ruit haar revolutionaire aard., product van revol-utionaire verhoud.íngen, revolutionair" rr
Ziët u d.e overeenkomst met d-e woord.en van Ts-jou En-Lai? Ook bfj Spartacus is
er geen enkel verschil- tussen een proletarische revolutie, zoals d.ie z:.clh t"v.
geopenbaard. heeft in d-e Roer-opstand in Duitsland in maartf apr:.:-, 1920, in Öe
Oost-Duitse opstand. van junÍ 1951 en d.e Hongaarse opstand- van okt. fnov. 1956 en
d.e strijd vooï nationale onafhanJ<elijkheid, d-e strijd voor een nationaal kapitalisme van koloniale en half-koloniale vol-ken. Al1es word.t maar op d.e grote revolutionaire hoop gegooid.r
Reed.s in de jaren van de Indonesische onafhankelijkheid.sstrijd vlak na het eind.e ,,.an ,d.e tweed.e l,rerel-d.oorlog verkond.igd.e Spaïtacus, dat eï in d.ergeli jke land.en
van proletarlsche kfassenstrijd- pas sprake kon zijn, waruíIeer in dergelijke land.en
d.e onafhar:kelijkheid-sstrijd zLUi. beslag had- gekregen en d-e natj-ona1e bourgeoisie
een natj-onaal kapitalisme ging opbouwen. Nu van dat al-les nj-ets meeï; nu is het
plotseJ-ing revolutionaire klassenstnjd-.
7ro eï in de LatÍjns -Amerikaanse land.en , de Àfrikaans e en Àziatische al rrs ocialistischerrpartijen zfitrd,an zull-en deze partijen ind.erd.aad revoLutionair z\F., Tnaar
niet proletarisch revolutionair, d.och .b u r g e r 1 ij k revolutionair'en dan
zal, hun taak en firnctie geen and.ere ztjn d.an vooraan te gaat in d.e opbouw van eelL
modern, nationaal kapitalisme. En dat Íri d-ie strijd het Kommr-mistisch ivianifest
We}licht rlat sommige Jeid.e.rs
een revol-utionair wa,pen zal zí7n geloof ik niet.
z:'cln d.aarop zullen beroepen, d.och d.at het Kommr.mistisch ]'[anifest een revolutionair wapen zal zt jn in de hand-en van eeri opstandige klasse, d.ie voor z;-Jri bevrijd.ing strijd.t , kan aJ1een maaT opkomen in d.e hoof d-en van rnen,s en , die menen d.at een
revol-utie het gevolg is van d.e t?socialistj-sche opvoed.ingrt van d.e massa d.oor een
Itvoorhoed-etr. De geschied-enis heeft echter geleerd, d.at revol-utionair striJdend-e
arbeid.ers heel wat prozaischer dingen in hun hoofd. hebben dan het Kommunistisch
Manifest. Opmerkelijk is bij d.it aIles, dat men ztch maaï steeds \4leer beroept op
nilet Kommr:nistisch Manifest van 1B4B, een geschrift waar\ïarL Marx zichzef f duid.elijk heeft ged.istancieerd, A1 met al kan ik tot geen and.ere concl-usie komen, d.an
dat d.e Kantj-aq.nse baby van Spartacus een d.ood.geboren kind je met rn lao hand.je is.
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ïR. J. BOSIvIA, d.irecteur van d.e textielfabriek Spanjaard- n.vo te Borne en tevens voorzltter van het Centraal-Sociaal Werkgevers Verbond.rheeft ztch ter gelegenheid. van het verschi jnen van het jaarverslag oveï 1964 d-ezer organisatie, op
een persconferentie ultgeleten over d-e verhoud.ing tussen d.e werk6levers en d.e vakbeweging. Wat hi j zei, kwam neeï op d.e prognose, d"at d.ie verhoud.ing in d.e naaste
toekomst scherper zal word-en, scherpeï rlog d.an ze reed.s in de jongste t[d- geworden is, toen ze al een verscherping zou hebben ond-ergaan vergeleken met d.e situatj-e gedurend.e een lange reeks van jaren na de oorio§.
Zijn uitspraakralsmed-e een vr[jweI tegelijk d.aarmee gepubliceerd. artikel ttHard.e woord.enrr in het orgaan van het C.S.hl.n-o 2 hebben "Het Parool_rr geinspireerd- tot
een commentàdT sgetiteld" ftsLechte sfeertt ( in het nummer van 15 april j.1, ), waarmee d.at hlad., naar onze mening, een volkomen onjuiste voorstelling van zaken gegeven heeft. ïn het bed.oel-d.e commentaar ne.melijk wordt gezegd-, dat in de ontwikke1ing, gelijk die ztch I'onmiskenbaarrf begint af te tekenen mj-sschíen d.oor predikers
van de ttsociale stri jdtt, zoal-s pater Hoefnagels, vof d.oening word.t gevonclen, maar
d.at ied.er and.er een verscherpirlg van d.e verhoud.ingen all een maar kan betreuren,
Wel-nu,pater Hoefnagels i s ,geen'rpred.i-keï van d.e sociale strijd.rr en wij beschouwen het bovend.ien-al-s bijzond.er oppe:rrlakkig om zonder meer op grond. van d.e
uitlatingen van iro Bosma aan te nemenr dat de verhoud.ingen tussen de ond-ernemexs enerzj- jd.s, d.e vakcentral-es and-erzi jd.s ook ind-erdaad bezig ztjn z:'cln te verscherpen.
Wat de woord.en van ir. Bosma aantonen, dat is - uiteraaid. - dat hij een d.ergelljke verscherpÍng megnt te constateren of voor d.e naaste toekomst ziet. Vie ze
wil- commentariëren zal zich, menen wi j, allereerst rnoeten afvragen of ir. Bosma
juist gezren heef t, of hij juist gezi en k a n hebben, wanneer men rekening houd"t
met d.e ontwikkeli-ngstend.enzen in d.e huidige samenl-eving in het algemeen en d.ie
op het terrein van d.e vakbeweting in het bijzond.er. "Het Parool-" heeft dat niet
ged.aan. Het is er zond.er meerran uitgegaan, d.at de d.ingen zo lagen aJs ze d.oor
ir, Bosma en in het (we11icht van zijn hand afkornstige of d.oor hem geinspireerd-e )
artikel in ltDe 0nd.ernemlngrtwerd.en gesteld.. De eerste de beste kroegbaas geeft
blijk van grotere levenswijsheid.. Die gelooft zijn klanten zond-er meer niet ophart
woord- en geeft blijk van een kritische instell-ing, waaïvan "IIet Paroolrt nog iets
zou kunnen leren,
Maar is , zal d-e Lezet wellicht vragen, ir. Bosma als óén d-ergenen, d.ie ten
nauwste betrokken is bi j het of ficlëIe overleg oveï l-onen en arbeid svoorwaarden,
d.an niet iemand, d.ie het in d-e allereerste plaats moet weten? Is het feit bovend.ien, dat hij een verslechtering in de bed-oel-d.e hetrekkÍngen meent te zi-en, hetzij
terecht hetzi j ten onrechte, al niet vrijwel id.entiek met een feitelijke versl-echtering onclat zijn kijk op d.e betrekkingen onvermijdelijk rned-e die betrekkingen zéLf
beinvloed.t? Ons airtwoord op deze beid-e vïageïl luiCt ontkennend.. Wlj zoud-en op onze beurt will-en vragen of rnen d.an niet heeft opgemerkt, d.at de uitlatingen van
ir. Sosma d.e vakbeweging,blijkens d.e reacties harer officiële vertegenïroord.1gers,
ftverwond.erd.tt hebben. Zoud.en ztJ d-at óót<, ind.ien de kijk van ir. Bosma zonder meer
vo11ed-19 strookte met d-e reë1e feiten? En z:-jri die officiël-e vert,egenwoordigers
van d.e vakbeweging miird.er nauw bij het sociaal'overleg betrokken dan d.e C.S.W.Y.voorzitter; horen zlj niet minstens evenzeer tot d.egenen, Itd.ie het i+eten kunnenrr?
Het 1s nog maaï nauwelijks een paar maand.en geleden, d.at hetzelfd-e b1ad. rfHet
Paroo1lr een vraaggesprek publiceerd.e met enerzijd.s ir" Bosma, and.erzÍjds d.rs. Roemers van het Itr.V"V. De betrekkingen tussen d.e werkgevers en de vakbond.sbestuurd.ers waren '/a11 d.at gesprek het oird.erurerp. Die betrekkingen werd.en zowel d"oor d-e
een als d.oorJe and.er óók d.oor ir. Bosma d.us a1s uitermate ttgoedrt ge'schetst.

-lL
dat kloppenrvragen wij, met de thans door ir. Sosma afgelegde verklaring,
d.at deze betreklcingen ttal in de jongste tijd een veïscherping ond.ergingèntt?
Hoe weinig d.e zaak kIopt, blijkt pas goed. ttuid.elijk, wanneer men. eens wat
scherper 1et oB een aantal d.etails van ir. Bosmars verklaringen, alsmede op d.e
lnresties, dlie zogenaa.md. tussen ond.ernemers en valöond.en d.e wrijfpr.:nten zoud.en z\jn.
Eoe kan

Ir. Bosma heeft in z1jn persconferentie d.e vakbeweging gehekeld. varrwege haar
eis tot het i:rstellen va,rr fond.sen, waarin d.e werkgevers geld zoud.en moeten storten waanrit d.e vakbeweging het grootste deel van de vakbond"scontributie aart
haar led.en zou temggev€ïrr ttl^Iijrt s zo heeft j-r. Bosma zíeln volgens een der Nederland.se blad.en uitgelaten, ttzull-en de stakingskassen van de vakbeweging niet vr1Ign....fl

rrDe s takingsk
a s s en vandevakbewegingrr! NotabeneJ Hoortu lt
geschater, lezer, van al- d.ie arbeiders, die de laatste tientallen jaren
nog tevergeefs d e illusie koesterd.en, dat de vakbeweging we1 bereid zou bl-i jken
om financiële steun te verlenen aan hun strijd?Wie anno L965 nog over d.e stakingskassen der vakbonden praat, d.ie hangt toch wel een uitermate onrealistisch beeld
oPr d.ie beweegt zict.' toch we1 met een soort vaÍr oogkleppen d.oor de werkeli jkheid
van onze d.agen, Mi-sschien d.at men bij de vakbeweging nog altoos enigszÍns aa^n d.e
fictie van rrstakingskassenrr vasthoudt. Maar wie gelooft, zelfs ind.len ze er uit
een soort van traditie nog zoud en zijn, dat ze ooit voor d.e arbeid.ers open zul1en
honend.

gaan ?

rrDe

uitlatingen van het C.S.hl,V.

bew'i

Tzentt, heeft

d.e

NW-secretaris A.

de

Boon tegenover een red.acteur van itHet Vrije Volkrt verklaard., ttd.at men daar nog
boord.evol wantrouwen tegen d.e vakbeweging zJ.t. Men zegt te vïezen, d.at d.e gelden
voor d.e vakbeweging in de stakingskassen terecht zullen komen. Dat is in strijd
met de Iof , d.ie men d.e vakbeweging sind.s de oorlog altijd. heeft 'toegezwaaid.. tr

Ïnilerd.aad, zeg§en wij. En niet d.e jongste uitlatingen van ir. Bosma en van
rrDe Ond.ernemingtt correspond.eren met d.e feitelijke situatie, maar d.ie Iof
, die van
ond.ernemers-standpunt uit bezien, volkomen gerechtvaard.igd. Ïràsr De vakbewegj-ng
is g:een str{jd.organisatie d.er arbeiders. Zi zal het ook niet worden, ook al heeft
ir. Bosma daar nu blijkba.ar opeens een andere kijk op. Want nlet zin zienswijze is
maatgevend., maar d.e maatschappelijke ontwikhelíng.
In het artikel in ttDe 0nd.ernemingrt wordt gesproken van ilonmatige looneisen,
d.ie niet te verenigen zijn met d.e op centraa1 ni-veau gemaakte afspraken, van welke afspraken men ztdn openlijk d.istancieert. o. rr NW-secretari.s De Boon heeft er
volkomen terecht aan herinnerd; d.at het n i e t d.e vakbonden zijn ger.reest, die
d.eze eisen hebben gesteld, iliaar frwild.e stakersft ; en voor zover men z:.cln niet aan
afspraken heeft gehouden, zegt De Boon alweer voLkomen terecht zijn het de
werkgevers r d.ie dat ged.aan hebben, Zii z{jn bij ttwild.e staking€ïrt', waar d.e vakbewegÍng zeker in eerste instantie niets mee te maken had , d"oor de knieën gegaaïI.
Met andere woord.enrals ir. Bosma thans rnet stemverheffing uitroept, d.at d.e werkgevers ook eens trneert moeten leren zeggen tegen d.e vakbond.en, dan bedoelt hij eigenljjkr d.at ze rineert moeten durven zeggen tegen
stakers. Dat zola tot eecl
'ru'ilderr
verscherping der betrekkinger:. met de vakbeweging leiden? Kou noul De vakbeweging
heef t er geen enkel bezwaar tegen indien de ond ernemers bi j ftwild.err acties het
been sti jf houden ( of pogen te houden). ïntegend.eel, de vakbeweging heeft de ond er:remers ( in de metaalsector bijvoorbeeld.) nog zeer onlangs gekapittelcl., dat zíi

niet d.ed-en.
llie 1et op cle ontwikkeling, niet alleen hier te land.e, maar ook eld.ers , d.ie
komt het hóógst omraarsehijnlijk voor, d.at d.e rrfond.sen't, thans tijdel{jk een twistpt:nt,op d.e d.uur d.e verhoud.ingen tussen patroons en vakbeweging mind.er innig zoud.en maken. Die fond.sen moet men ook niet zien als iets, d.at opeens, van buiten
&f , de goed,e verstandhouding komt bedreigen. Zii zijn van dÍe goed.e verstand.houd.at
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d.ingr van de vergroeiing d.er vakbeweging met d.e burgerlijke maatschappij het natuurlíjke product, zoals kÍnderen het prod.uct zijn van dè innige ,ru=èianahouding
tussen man en vïouw, ook al- vrord.t er juist over kind.eren we1 eens getwist.
iaiat het stakingsrecht betreft of de zogenaamd.e uitbreiding van de med.ezeggenschap, men behoeft zich er slechts rekenschap van te geven, .dat het daarbÍj
gaat r enerzijd"s om het aan banden leggen van d.e Iturild.e stakingen" ( op papier d.an) ,
anderzljds om een aanpassing van de onC.erneming aan het huid.ige maatschappelijke
bestel, d.ie rnet enige, zi het nog zo beperkte, j-nvloed van d.e arbeiders niets te
maken heeft r oIIi te beseffen hoe zeeT ir. Bosma ook in d.it opzicht d.e werkeli jkheid. miskend. heeft. ïIÍi zag niet de realiteit r 'trij zaq ' spoken. En nu kunnen spoken
wel tot een zekere angstpsychose lelden en een angstpsychose wel- tot een zekere
vorm van geprikkeld.heid. (aie trHet Parooltt constateert), niet trspoken'r bepalen de
sociale ontwikkeling, maar keiharde feiten,
Wat pater Hoefnagels aangaatrmen behoeft in zin rtsociologische kanttekeningen bi j aktuele sociaal--politieke vragen" (irteppel, L962) slechts het hoofdstukje
over d.e havenstakingen vari juli l_96l te lezen (Ufz , B6 e .y, ) o* in te zien2 d.at
hii in wezen niet ttd-e socÍale stri jd"rt voors taat, maaï een vakbeweging, d.ie r,icln
naar d-e schÍjn wat rad.ical-er ged.raagt, omd.at Itniemand- elsnee gebaat zott zin ind.ien
d-e erkend.e vakbond en hun greep op d.e massa verliezenft (urz . BZ )
Overigens en tenslotte I'de sociale strijd." (o, die vage en onnauwkeurlge
term dan even te herha,len) word.t d-oor niemand. voorges taan'. door pater Hoefnagels
niet, d-oor d.e vakbond.en heLemaaL niet en evenmin door orrs o Wij propageren d.e klassenstrijd- nietr'wij beschouwen haar als een natuurlijk verschijnsel der l<apitalistische maatschappï. fn die klassenstrijd echter k:-ezen wij wéI positie. Wij staan aan
d.e kant . arr d e arbeid ers " Dat d oet d e vakbeweging niet.
Die staat aayL de kant
van d.e patroons.' Daarom zal hun verhoud.ing niet verbroken lrord-en ondanks de wat
geprikkeld.e opmerkingeri van ir, Bosma en van het C.S.W"V. Ach, zotn geprikkefde
stemmir:.g kornt in d.e beste families voor. Heeft ttHet Parooltr daar werkelijk nooit
van gehoord.?
,;
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VERKEERD

GESCHAKEIN

WIE IN VEts3At[D met d.e' taxistakingen een opmerking over d-e C.P.N . zot)
willen malcen, moet in d.e allereerste
plaats vaststellen dat deze partij van
op Moskou georiënteerde staatskapitalisten in een veïkeerd.e versnelling

heeft goreden, iets wat d.e gerouti-

neerd.e chauffeurs van bl-okband-ers of
and.ere huurautors natuurl-ijk nim-mer overkomen zoa zUn.
foen begin'maart namelijk d.e Rotterd.amse gerneenteraad. bijeen kwam, olt-

der:aam het pacifistisch-socialistische raad.slid. L.C"J. Slaager een poging om d.e situatie in het huurautoen taxibed.rijf pr-rbliekeljjk ter sprake
te brengen. Hij d.iende namelijk aan het
eind. van d.e ver6ladering het verzoek
in ort b en w d.aarover te mogerl interpe1leren.
In oylze ogen had die poging lreinig

zin, En dat niet, omdat za j bij voorbaat tot misl-ukking gedoemd. was, maar

omd.at een optred.en in een gemeenteraad of welk bestuurlijk college ook
nu eenmaal van te verwaarlözen betekenj-s is vergelekea hij het eigen ,zelf standig optred.en d.er betrokkenen zeLf ,
Overigens: bij voorbaat tot mislukking gedoernd. wds het optreden van de
heer Slaager, Zíjn verzoek tot interpellatie werd al-l-een maay gesteund
d.oor zijn twee partijgenoten in d.e Rotterd.amse raad.raJ-smede d.oor d.e bols

je-

wiek Groenend.ijk. De laatste d.eed. dat,
naarhÍj z eide
al-leenmaaromd.e
d.iscussie op gang te brengen, een onware verkl-arJ-ir.g, onvÍaar, omd.at deze
heer Groenend-ijk tegel-ijk d.uid,elijk liet

i:lijkenr d.at hU helemaal niet voor een
openbare d.iscussie wds, Hij ontraad.de
d"e heer Slaager namelijk zljn interpellatie en toen er over het. verzoek van
d.e heer Slaager gestemd. werd. stemd.e

t1
d"e

heer Groenend.Íjk tdget'rt Met 29 te-

gen 1 stemmen wees d.e Rotterd.amse gemeenteraad" d.e interpell-atie af .
Zo dit al naar d.e zin van 'd.e heer
Groenendi jk was, d.ie z:.cln - niet tot
onze verbazing - b,ij de steumi:g gelijkschakeld.e met d.e P"v. d..À. en and.ere
burgerli jke parti j en , rLaaT de zLrt v'art
d.e zo nauw bij d,e zaak betrokken taxichauffeurs was het geenszins. Velen
hunn er zaten op d.e pub,li e}<e tribrxre .

Ze l-ieten, , toen d.e uitslag van de

stemning bekend. gemaakt werd., een gejoel horen.
De heer J, Ned.erlof , raadslld- voor
d.e P.v.d..4., had" tevoren betoogd., d-at
er over d.e arbeid.syoorwaarden in het,

taxlbedrijf ond.erha^:ad elingen gaand-e waren en d-at men een broed end.e kip niet
' moest storen. trlk hebrr, aldus d.e heer
Ned.erlof

, 'thet voLste vertrouwen in

HET

REFORYIISME
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hetgeen die kip ui tbroed,t . rr
tt$tirrlceierenrt , riep men op d.e publieke trÍbr-ure, Een paar weken later
zou het d.uidel{jk word.en hoe nàief het
vertrouwen van d.e heer lded.erlof was,
hoe nuchter de kijk van de publieke
tribune. De d.aar gezeten chauff eurs
had.d.en beslist een andere kijk op de
d-ames ) van de
zaak dan d.e heren (
".
ineluis. Ext
raad., de heer Groenend.ijk
dat, ofschoon d.e heer Groenend.ijk een
parti j vert egenwoord-igt , d.ie z:oh zo
gaarne trd-e voorhoed-e van d.e arbeid.ersklassert noemt" De chauffeurs zagerL,
zoals men van goed.e chauffeurs lrerwachten mocht, een (trasse)botsing aI
aankomen en schakeld.en d.aarop oyer.
De heer Groenend-ijk teed. blind.eli.ngs
rnee met d.iegenen, d.ie over een rrbroed.end.e kiptt kakel-d.en. Jn een verkeerd.e
versnelling, naar we a1 zeid.en. c c .

DE ÀRBtrIDER§KtASSE

EH{ VRïJ GÀIIGBARE mening is, d.at het reforrnísme zin ontstaan dankt aan de gevoelens en ged.achten d.ie bíj d.e arbeid.ers ingang hebben gevonden tengevolge: vart
hr.:n verbeterde positie.. Zij zouden mi-nder revolutionair zlp geworden en mee? geneigd. tot ond.erhand-elenr liever d.an z:-cln aan riskante ond.ernemingen te wagen. Het
gaat. ons hier niet in de eerste plaats om een bespreking van het refozmisme rmaa"r
om een oord.eel over genoeild.e uitleg.
I{et reforrnisme zou vol-gens deze opvatting
een afspiegeling ztjn geweest van wat in de geest d-er arbeid.ers omging.
De' revoluti-onaire socialisten erkend.en d.eze aïgumentatie, maaï beweerd-en d.at
het kapitalisme er op den duur niet in zou slagen aan d.e behoeften van de arbeid-ers tegemoet te komen. Toen oorlog en crisis e}kaar zo ongeveer afsloten schenen d.e laatsten gelijJ< te krijgen, al-l-eëïr,. " men hield. ondanks' d-at niet op de reformj-stische organisaties te bevolken. &1 tegenwoord-igr r1r men toch niet kan
ontkeruren, dat d.e arbeid.ers het vergeleken bij hun eisen positie yan een 60 jaar
geled.en een stuk beter hebben, leggen ztj Ín moeílijker verhoud.ingen een groter en
zelfstandiger strijd.geest aari d.e dag dan ooit tevoren; tegelijk ztjn d.e rrreformistischerr organisaties nog nooit zo groot geweesto
Het gaat niet op om te zeggen d-at d-eze organisatÍes d.e geest en gevoel-ens
der arbeiders weerspiegelen. \,,/at we1 opgaat is, d.at d-e geest d.er lei.ders daar
het beslissend-e woord. spreekt, De leiders stellen de algemene richtlijnen, de
politiek vast. Daarvoor zrJrr zq leid.ers,idealistenren naar z,ij dgnkerr en voorgeven zed.elijk en veïstand.elijk boven d.e massa vèrheven. De (socialistische- of
communistische ) parti j is nod.ig, vind-en zal c omd.at de massa het 'irooit vede
brengt d,an d-e strijd. om wat meer l-oon en betere arbeid.svoorhraarclen,De arbeid.ers
all-een kunnen niet meer dan een vakverenigingsmentaliteit ontwikkelen, zei Lenin. Wat al-l-e parti jen d.oen, maar niet toegeven, werd openli jk d.oor Lenin uitgesproken: men moet liegen en bedriegen, ï{oè d-at mogelijk is'zonder de massa en de
volgelingen te bed.riegen is altijd. een raadsel gebleven, omdat het tot het rijk
d.e onmogelijkheden behoort. De volgeli-ngen word.en belogen vooï hr.m bestwil en
de kapitalisten. . o . ? Het is een naieve ged.achte dat men dezei zou ktrrtnen bed.rie-

-t4of beliegen, Zc b1Íjft het bed.rog voor d.e volgelin€ieÈ en d,e n0assa.
In het partij -sociafismè o{ -cornmr:nisme, uord.t de strÍjd voor: het ideaal a1tijd een zaik van de leid.ers en d.i ent d.aarom geranÉJschikt te uorclen ond.ex het
hoofdl utopisch sociafisme. Hier is het niet de ontwikke ling van de klassenstrijd
waarr:it d.e bevrÍijd.ing van de arbeid.ers ui-t de loonslaveflrÍj voortkomt, maax uit
het streven van ideafistische Íntellectuelen. Voorwaard,e voor dàt streven is,
gen

dat esa zo groot nogelijke nassa hen vo1gt. Daar rnoet.alles op gezet worden. vís.t
nu al-s oorzaak aaJrgel{e z en wordt van het reformisme, de tijdelijke directe voordelen stellen boven de principiëIe strijd. 1'oor het ideaal, daaraan moet nu juist
de partij - revofutionair of niet - al haar aandacht wijden. Zij moet toch de
massa hebbe-n !
Een parti-j

is geen arbeid.ers organi satie zoals de vakvererrig"ing. $r roogen veel
georganiseerd.
' arbeid.ers in
zijn, directe invloed. op de resultaten krachtens hurl
arbeider-zijn kururen zij niet hebben. De te behalen voordefen worden in het parlement bevochten door d.e leid.ers. Resuftaten door vakverenigings strijd deed de
arbej.ders ln de vakvereniging gaan.ResuLtaten in het parlement deed. hen d.e politieke partij groot maken. Doch hoe kon men daar resuftaten behalen? Niet and.e?s
dan d.oor de kapitalistische mogelljkhederr uit te buiten. In tegenstelling tot de
vakverenigings strijd, waarin d.e arbeider in e1k geval zelf optrad, geleid door
zijn arbeidersbestaan, treedt in het parlement de politieke feider voor hem op.
Ín zover d.eze opkomt voox d.e emancipatie binnen het kapitali-sme;vert egenwoord.igt
hi j het d.enken en voeLen d.er arbeld.ers. En hier kumen wl j da.n ook zeggen dat de
parti j -ac tivj-teit het sentíment der arbeiders weerspiegelt. Er zíit echter gebied.en waar dlt beslist niet het geval is; het is met die sentimenten niet al-Les
botertje tot op de bod.exo.
Waar het.kapitalísme er zij bij spint is het voo"uitstreve'nd.. En zolang geen
rrexotbita.nterr eisen worden gesteld, toeschietelijk. Maar de arbeider leeft niet
all-een temid.den van voorui tgaJrg, Zj'jn sober bestaan worcdt afgewisseld door crisis en oorlog en d.e tegenstelling rijk en arm heeft hij steetls voor ogen. En d.at
bepaaft zo zijn voorkeur en afkeer en apathie. Deze gevoelens betreffen vooraf de
politie, het militarisme, d.e rechterlijke macht en het rrvaderland.'r. Zíj zijn en
:rwaren altijd. zijn bed.eJ<te of openlijke rri jand.en. En daard,oor ontstaat het tegènstrijdige r^rezen van de partij.
Yoor het. front van de bourgeoisie kan zij zích
niet principieéI tegen de la.ndsverd.edig-iilg yerklaren. Iíie dat doet snijdt a1le
samenwerking met het vooruitstrevend.e burgerdorn af, sluit zichzelf uit van succes. Maar het succes ís het bestaa.n van de partij. laardoor verkreeg zÍj grote
a.anhang. I{aar politiek en propagsnda wordt haar aldus d.oor haar positie voorge§chreven. n.w.z. ook op het gebied vq,rl. het miIítarisme, de rechterlijke macht
en de po.l-itie sa.menwercking, verbetering varr àeze instellingen. Maar voor de propaBanda ond.er de arbeiders louter bespotting va:r deze instel-lingen, hetgeen deze opvatten a1s bestrijd.i-ng. Wie een oude jaargarg van De Notenkrakerr het satirisch bÍjbIatl van rrHet Vo1k" opsla:,t, zal de bewijzen daarvoor aantreffen. Principieel heefL de s ociaal-democrati e zich nooit tegen het milltarisne of èe landsverd.ed.iging uitgesproken, maar de satire en bespotting waren niet van de 1ucht.
Vandaar dat de volgelingen. varr d.e paÍtij zich de ogen uitwreven toen l,aug. I9l4
in alfe werkelijk kapitalistische landen de s ociaal-d.emocrati e de fandsverdediging aanvaard d.e, wat in de paxtij tot hevige twisten en opposÍtie aanleiding gaf.
Zo stond het nu met de weerspiegeling van de geest der arbeiders in het rtref,ormi smerr .

Maar het beefd zou niet compleet zijn, ind.ien we er niet de aandacht op ves-.
tigd.en, dat eomtijds d.e golven der klassenstríjd bulten het parlement ongemakkelijk hoog opsloegen en tle s ociaal-democratis che parlementariörs duchtig in verlegenheld brachten. Gewone loonstrijd ;s geen geïrone loonstrijd meer, waïlneer
ze rnassaal optreeclt of in voo" de staat essentiële bedrijven. De samenwerklng
met het kapitaal" loopt d,a,n gevaar en tegelijk de voortgamg der sociale ríetgeving.
Zo d.enkt men altha,ns en misschien terecht. Dan is buitengewone list en s tuur-
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manslfirnst nod.lg em het opstand.ige sentiment in banen te Ieid.en, die de sameru^rerking''met het kapitaal niet in gevaar brengen , ja, somtÍjds verstevigen.
''Wat men nu reformisme heeft genoemd. bli jkt niets and.ers te zi jn dan d.e eni.g mogelljke partlj-politiek.
Reforrnisme is partij-socialisme en is feitelijk
een besiip dat op de huid.ige vern"ï11i9::_:ï: meer toepasselijk is.

Z O ZÏIN
Em{ TYPISCH

HUN

MANIEREN

taliteit

staaltje van de manier,

waarop d.e kapitalÍstische pers haar
beriohtgeving omtrent d.e strijd. van d e
arbeid.ers .of van een groep arbeid.ers
verzorgt ( d.aarbi j z:.cih d-an vooral"r,
niet d.e gelegenheid.
Laat ontgaan om
eens flink tegen d.e betrokken arbeid.ers rraan te trappen[ of hen verdacht
te makgnl ) i;roffen we d.ezer dagen aan

in het rtAlgemeen Dagbl-ad.ft.
In een hoofd.artikelt j e,

gewi

jd. aan

Rott erd-ams e taxi -s taking , kon men
op T april j.1. in d.it ochtend.blad.
o . rI. het
lgend.e Lezenz
.
.vo
rrWi.j vind en het buÍtengeï/oon
te betreuren I d.at eï onCer de stakers ztJn
een paaT, nemen wij aan d.ie terreurmethod.en toepass en \Íaarrïarr burgers, d.ie met d.e hele staking niets vaïI
doen hebben d.e d.upe word-en. Mj-sselijk
vind en wi j het vooral d.at s takers in
het holst van d.e nacht de auto van rn
invalide marT hebben aangehoud.en en er
d.e band.en van hebben doorgesned.en.
Daamit spreekt een mentaliteit d.ie
d.aarvan zijn wjj overtuigd. d.e neeste
stakers . èvdn sterk zullen afwtjzen a1s
wij rmaar d.Íe d.e eventueel hier en daar
aanwezige sympathie voor d.ez e stakrng
toch wel- tot een nulpuxt zal' red.uceïeïI r Bovend i en hebben wij nog niet vernomen d.at aan d.e inm.lide man in kwesd.e

tie verontschuld.igingen plus nieuwe
banden zrjn aangebod.en. Dat zou toeh
het minste ztjn wat men kon d.oen.
Tot zover ons cj-taat uit het bewus-

weJ

?r

te comment ààT 2 d.at wi j niet aarzelen
een kras voorbeel-d van vuilspuiterij
te noemen
Ten eerste: rrranneeï men zelf al
c

aanneemt, d.at d.e gesignal-eerd.e dad.en
slechts door een paar matl (op de vele
hond.erd.en stakers

)

begaan z:,Jrt, wan-

neer men er zelf van overtuigd. is , d.at
d.e meeste stakers eï een 6nd.ere men-

op na houden dan waarvan d.Íe
paar man getulgenÍs aÍ-J-eggen, d.an is
het:
a) buíten aJle proporties om te

stellen gelijk men in het bewuste
hoofd.artikeltje gedS.dnheeft d.at d6ze kant van d-e staklng d.e openbare ord.e raakt

r eh
b) niet and-ers dan ord-inaire stemmingmakerij om vervolgens te beweren,
d.at d.ie mentaliteit, waarvan men z6lf
gezegd- heeft; dat zíj d.öor de gpote
neerd.erheid der stakers word.t afgewezerr, d-e sympathie vooï d.e staking tot
nli zal reduceren, Moeten wi j hieruit
concl-ud.eren, d.at het' frÀlgemeen Dagblad.rr. sympathie koestert voor het op-

tred.en van d.e Duitsers in ,d.e tweed"e
wereld.oorlog, ' omd-at er ind.erd,aad
ook wel een paaï goed.e puits ers zí1n
geweest? Een nushter mens laat zich
d.aard.oor niet bedriegen, zomin als ln
nuchter Jnens zrjn sympathie voor d.e actie Yan een groep taxi-chauffeurs,

wier bestaan naar t t rrAlgemeen nag]:l-ad'r zélf geconstateerd. heeft in
Ceze tijd bepaald geen vetpot is, laat
bein'rloed-en d.oor de hand,elingen varl
een paay enkelingen. Slijkbaar zou het
aan het rrAlgemeen Dagbl-ad.rr bijzond.er
we'lkom ztJrr, ind-ien iïen dat wél d.eed.
en zLJn nuchtere beoord.eling prijs gaf
vooq een rnind.erwaard-ig soort van bur-

gerlijke hysterie.

Het slot van het hoofdartikeltje,
dat ook rt slot vormt van ons cita.at,
doet helenaal d.e deur d-icht. Men vernani nog nietsrd.urft nen te schrijven,

omtrent verontschuldigingen of nieuwe
banden. En dat, ofschoon in hetzelfde
ltAlgemeen DagbLadfi van 6 april
óén
dag eerder dus dan het bewuste hoofdartikeltje verscheen - van schad"elooss tel-1ing meld.ing werd. gemaakt. De zin
waaïop wij hier d.oelen was derhalve
z

ond.er

me

eï e en

1-

eugen

.

Waarbi

j

dan

nog komt, d-at op het tijdstip waarop
d.ie leugen neeïgeschreven werd. aI pu-
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bliekelijk bekend. was ( en alweer: 66k
d.oor I t tUrlgemeen Dagblad?r bekend. gemaakt wasl) art het met die rit rran
d.ie invalj-d,e man toch niet zó onsohul-d-ig gesteld. was als men het aanvankelijk had d.oen voorkomen. Het was er z6

een vrouw uit Katgnd.recht, d.an moge
j in stonheid. menen, dat hU trmet d e
taxistaking niets van d.oen heeftfl, in
oLZe ogen is d.an toch bepaald we1 op
zi-Jn plaats dat een paar stakers hem

hÍ

val1 d.ie stomheid- op hard.hand-ige manier
trachten te genezen, Wanneer d-an vervolgens ,t trÀlgemeen Dagblad.tr in verband. da,a:mee van It terreurmethod.enrt belieft te spreken, tezelfdertijd. de niethod-en rran ond.erkrrripers maar met d.e
mantel der liefd-e bed.ekkend.erdan noemen wi j d-at geen stomheid meer , rlTaar.
onbeschaamd. en hypokri et I }ïaar ia , zo
zijn hun manieren!

gesteld.rdat d.ie inval-ide toch bepaaId. niet
gekwalificeerd. kon
word.en op d.e manierewaaïop het rrAlgemee

meen Dagblad-rr hem lanralificeerd.e rname-

lijk a1s een burgerr die met de hele
staking niets van doen had..!ilanneer n
burger jrrvalld.e of niet zin partículi ere aut o bij wi,jz e van taxí t er be schikking stelt van twee zeelied.en eït
t

============
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bij d.e fiches hangt d-e waard-e van het geld- niet af van d.e hoeveel'
rrd.ekkiàgrt
d.ie men terug kait vord-eren doch van d.e hoeveelheid- warer-rr die
heidgeld
kan ruilen. Dit laatste is d.e d-ekking en niet d.e rrdekkingrr.
men vooï z:-jn
De I'dekkingr', het goud, speelt in d-e waard-ebepaling slechts een ideeël-e ro1.
Het barrl<bil jet zegt: rrI]< vertegenwoord.ig 10 gram goud.. Ik ben zel-f geen' goud.. Ik
zeg a11eet1: ind.ierr u mij zoudt inruilen voor goud- zoud t u 10 gram krljgen. rr
Ivlaar wij hebben zo juist gez:jen, d-at lranneeï al-]e bankbiljetten ter inwisseling voor goud- werd.en aangebod-en, er niet genoeg goud- zou ztirr. fnd-erd.aad.i Maar
dat geId.t vooï elk product. Als al-l-e bankbiljetten 'Í,roor olie of kolen wer-d-en
aangebod,en zou. eï - ï:,ij onverand.erde prijsverhoud.ing olie of kolen te weinig
zt jn, Er is geen enkele waaï e clie d.e waard.e van het circulerende geld. zou kunnen
dekken. Mocht men dan ook d-enken, d-at al-l-een goud- of platina of zJ-l-ver de ed ele metalen als geld- lannnen firngeren, d.an moet ik met mijn meni-ng ook d-eze lied.en teleurstellen,
l[een, wij zoud.en gerust een ijzeren, een ]od-en of zelfs een
boteren stand.aard. kunnen hebben. Deze l-aatste is er zelf s geríeest, Maar eï zt)rt
ook vee- en liruren stand.aard-s geweest, l), w. z. ind-ien menttstand.aard.tt opvat als
rekeneenheid met als voo::r^raard-e Írruihniddefrt en clat hebben wij menen we aangetoond. - meeï functiesheeft het geld nooit gehad.. /rls waardebevattend product
staat d.e stand.aard niet al-Jeen. -lr.ll-e plod.ucten hebben waard-e, omd.at zti resultaat zLJrL van menselijke inspanning, menselijke arbeid-, d.aarorn kr:r[ren zLJ a1]-e
Ài\TDERS DAN

a1s waard-emeter, a1s stanclaard d-ienst d-oen en vervangen en vertegenwoord-igd. hroïd.en door een schuld.bekentenis, die d.e schul-d- in d-e stand.aard. uitd-mkt. NÍet als
ruilmidd el- . Dat kan hun belet word.en d.oor hun lichameli jke ges teldheid . Een
rr:ilmid-del moet b" y. niet bederfelijk zijn, ïlet tolume en de deelbaarheid. speIen ook een ro1, Is het pr:od.uct als ruilmid-ciel ond-eugd.eIijkz dan kan het praktisch nÍet al-s waard-emeter optred-en.
Wij zien ver terug in cle hÍstorie of in achtergebleven gebied.en Yee, linnen,
schelpen, huid.en etlzo al-s geld- 'u.erschijnen. De bewaarbaarhej-d is d.e Yoornaamste
vereiste voor een prod-uct om al-s ruilnid-d.el- d-ienst te d.oen. Geslacht vee en
vi s ku:rnen ge en rui lmi d.d.e I zL JyLï zLi zL Jn ni e t b ewaarb aaT .
Wij hebben gezegd- d.at ruil-mid.d-el- en waard.emeter onverbrekeli jk aarl elkaar
verbond.en z7-Jn in het begrip ge1d. De stam en d.e wortel Yormen een soortgelijke
eenheid. in het begrip boom. Toch zal men beid.e wat hun functÍes aangaat moeten
scheiden" De wortel aJleen is geen boomi het ruifmid.del alleen geen ge1d. tíaar-
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aa.n

het ru:i1midàe1 zijn

bestaanr d.ankt

is

de bewaarbaarheid,

de

d.eelbaarheid en

hariteerbaa;rheid.. Dat zijn alfe zeer rnateriele zaken. ne fi:nctie van waartlerae ter is va.n rneer ideeéle aartl. IIet Broduct moet een algemeen gebruiksgoed zíjn en
veelvuldig opduiken in d.e m.iI, waard.oor het als steulpunt voor het verstand en
a1s uitgangspuat voor het rekene_n kan dienen. l,/a;rmeer dit product bijv. boter is,
d.at Den tienta]]en keren op zi-et treden tegen één keer een s chaar dan zal deze
boter aIs steunpxlt voor het rekenen dj-enen. Ged.urend.e de laatste ti.jd van d.e }ezetting d.eed. in sonarige streken van het platteland. boter ind.erdaad dienst a1e
waardemeter I in dè stad waren het de sigaretten,
Eet gebruiksgoed dat in de ruil d.us het meeste voorkomt, doordat het algemeen

gebrui-ksgoed is en bovengenoemd.e eigenschappen bezit: d.uurza:EheÍali hanteerbàae+heid en deelbaa,rheid. r- is voorbestemd om geld te rnord.en, waarbi j natuurlijk niet
uit het oog verloren di ent te \norden, dat het gebruiksgoed waard.e moet bevatten,
resuftaat noet zijn van menseLljke insparuring. ldaardemeter is het geld ondat het
waarde bevat; ruilmiddel wegens zijn lichamelijke ej-genschappen. Deze laatste bepalen namelijk of de ruil iib erhaupt mogelljl is, de eerste bepalen d.e verhouding.
Walrneer bij verd.ere ontwildreling de primitieve ruil va:r overschotten meer en
meer plaats mas&t voor koop en verkoopr wanneer de maatschappelijke rijkdom toeneemt en d.oor specialisatie van de arbeid het ge1d. zijn machtige en onontbeerlijke ro1 gaat spelen, waÍ[reer direct voor de verkoop, voor d.e rnarkt geproduceerd
wo"dt, d.a,n tred.en er a,n d.ere licha.meli jke vormen op wa€.rin het ruilnièd.eI ve?schijnt. lïet is niet voldoende algemeen gebruiksgoed te zijn. ne oud.e vo:mèn ziin
ontoereikend geworden, oh]-ranteerbaar. 3íj verkopen van scheepsladingen graan zou
meï! een scheepslading huiden of firmen of... . enfin ve?alere opsomming lijkt niet
nod.ig, kort en goed er möest een rrrilnidd.el en waardemeter konen dat in een klein
volume veel waard.e, veel arbei-d- bevatte, en {at waren d.e metalen en vooral de edele metal"en. Híernerle bevind.en wij ons in.het kapitaListische tijrlperk.
' Doih niet alleen edele metalen, die veel waard e in klein volume bevatten zifu
nod.ig, ook het geld d.at zijn ï:linkentl maar materieeL omhulsel heeft afgeworpent
houdt zijn intocht en vetschijrrt in een eenvoudig geeste-Ii jk kleed. Eet is zelf
geen wàar meer; het vertegenwoord.j.gt een wea?. IUaar xaarvoor die verkleedpart{j?
Kan de wagrcle zich nlet onverbloemd in haar natuurli-jke verschijningsvorn aar)d.i enen? Dat bfinkend.e goud waarin zoveel zweet en b1oed, zo .reeI arbeid. i8 bef-ichaand, is het ineehs te min geword.en? 'rrlaarin schiet zijn capiciteit te kort
vooï cle kapitalistische sa;menleving?
Wij weten niet of in het verschif tussen de pompeuse middeleeuwen en het sober aancloende kapitalisme het goud zelf een ro1 heeft gespeeld., maar zeker ig
dat zijn gIa.ns sed.ert de kapitalistische r,rereldorAe is verbfeekt. Het speelt ziin
ro1 niet meer a1s versiering van zwa.ardgevèst, harrras of altaarstuk. IIet is onttróond. en ontd.aaJi ven zijn vroegere luister en macht. In onaanzienlijke kelilers
en kluizen ligt het in doffe berustir.g in d.e vo:m van ruw gegoten staven a1s het
ware op verlosslng te wachten. Daar j-n d.e duisternis speelt het thans een ro1,
bedwongen door de kapitalisti-sche produc ti etÍ-i jze, verdrongen door het metaaf van
.

de geeot, het papier.
Het hÍstorisch ontstaan van het geLd geeft ons een inzicht omtrent ziin trezen, het maatschappelijk ontstaan moet ons het inzicht omtrent ziin furcjtie verschaffen. Dit maatschappelijk ontstaan tracht ons een professor, die tegenwoordig nogal van zích doet spïeken. aIs volgt te rrverklanenrt:
trBen ba,nkier kaÍI aan een z&kenman crediet getren. De ba.nk opent dan een
rekening j-n de boeken en Seeft de zakenma.n het recht, op deze rekening
te trek}en zonde" d.at d.eze er eerst geld op Sestort heeft. Er wortlt
dus een vordering uit het niets geboren, en deze vordering is gefdr
want d.e zakenman kan er zijn schuLden mee betalen. Zolarig dit girale
geld. ontstaat, is de maatschappeli jke geldvoorraad vergroot. Maar èit
betekent, cle.t de barkier en zijn cliént in samenwerking en vereniging
kans hebben gezÍenr geld te mal<en dat er eergt niet wasl ne ba.nk is

v

dus niet afl-esr een bevaarplaats en een dooxgeefiÍtstelling van geld;zÍj
is een geldfalriek.Í (?rof" Dr. J. ?en. "Mod.èrne Economi.ei ).
Een lucratieve bezigheid lijkt ons dat. Je leent geld aan i-ema&d. zond.er dat
je het zelf uitgeeft. De fomele wet der scheikunde luidt: Iets kan niet uit
nÍets ontstaan en niets kaÍr ve]ÍIletigd. word.en. Ba.nkierszslren val-Len niet ond.er
de scheikurrde, maar dat hier uit het niets íets kan ontstaan tijkt ons even onmogelijk a1s bij bovengenoemd.e t€k va,rr wetenschap. Prof, Pen d er:kt ons toch niet
wijs te maken, dat een uitgeleend bed^rag, dat ond.er het hoofd var d.e geldnemer
wordt geboekt niet ergens anders afgeboekt wordt! Ja, dat geeft hij toe, loochent het altha;ns niet. liaar dat geld waarvan het wordt afgeboekt, d"ie barkbiljetten in d.e braÍidkasten d.er ba.nkÍers is geen echt geld; de econonen hebben de ger,roonte dit niet a]s echt geld te tel1en, zo zegl hi-j.Dat kr:nnen d.ie econonen
zich met aLle liefde voor een llun passende uitkomst peraniteren, maar de }ieden
van de praktijk halen d.aar hun schouders vooï op.
(blord.t vervolgd

STRÏJD

IN DE STROKARTONINDUSIRIE"

WOENSDAG 2l april is in de strokarton-industrie in het Groninger gebied. waar plaatsen liggen als Oude
Peke la , tr{ins choten , Àppinged.am Ho o T

en Nieuwes chans ,
een rtwi Id-ert s taking ui tgebr oken,
die een hal-ve week heeft geduurd
en waarbij ,tenslotte - rta gestage uitbreid.ing van d-e actie elf van, de L9
strokarton-fabrieken irl het noord-en
d.es land.s zrjn stil komen te liggen.
Het totaal aantal- stakers bed.ro eg ongezand., Veend-am

geveer

25OO man.

Pekelarwaaï zeven stro-kartonfabrieken zijn gevestigd en dat als rt
hart varl d-eze in&rstrie kan worden beschouwd, was ook het centrum r.a,n ce
Oud-e

gebeurtenissen. Wi j ztyn d.aaromtrent
zeer uj-tvoerig geïnformeerd., d-ank zli
een makker uit het noord-en, die ons
een aantal lokaIe of in d-it d.eel van
Groningen verschijnend-e blad-en toezond-, d.ie over d-it stuk arbeiC.ers-

strijd ui-tvoeriger er. ook veeJ ohjectiever - hebben geschreveri d.an d.e

landelijke pers,Dat overvl-oed.ige' d-ocumentatiemateriaal- zal ons zeker aaylleiding geven op de staking ín de
strokartonindustrie nog nad-er terug
te komen. Er ook nraar enigermate een
schets van te geven is onsrin d-e weinÍge regels d.ie olrs in d-it l:txnmeï van
ttDaad. en Ged-achtetr nog ter beschikking staan, volstrekt onmogelijk.

Interessant is de actie van de aTin de strokartonind.ustrie bovenal- d.oor het feit, d.at daarbij d-e
bei-d.ers

georganiseerd-e en de ongeorganiseerde
arbeid.ers één lijn hebben getrokken el:].
r.olkomen solid.air ztjn geweest. Een eï]
and.er tot grcot ongenoegen van de vakbondsbestuurders, die het is bijna
overbod.ig om zul-ks op te merken te gen d-e acti e \^Iaren gekant en ook geen

onbeproefd- hehben gelaten om d.e
staking te breken.
Toen op een gegeven mbment in ttConcord.iatr te Oud.e Pekel-a een vergad-ering van d-e À.B.C. (Algemene Bedrijfsgroepen Central-e van het 1{1iV) werd gehoud.en, waren ook d.e ongeoïganiseerd.e
stakers nij hc.rnd.erd.en d-e zaal binnengestroomd.. Dat hlas allerminst naar d-e
zin van Ce bestuurders , d.ie gelastten,
d.at d-e niet bij bondea' aangeslotenen
d-e zaal verl-aten zoud-en. Het bevel is

d.ing

riiet

opgevolgd-" Integendeel-rhet

waren d-e bestuurd-ers, die tensf otte
ztjn opgestapt, nad.at zlj door led.en en
nie*,-1ed.en van d-e bond.en waren uitge-

joeld. en uitgejouwd"
De kranten, waarop wij zopas cloeld.en en d-ie het conflÍet van dag tot
dag, ja bijna van uur tot uuï gevolgd
hebben, constateerd-en d-an ook telkens
weer, d.at tijd-ens d.e strijd- o.e itafstand
tussen led.en en best',-rurders, tussen
stakers en bond-en voortd.urend- groter
werd..tr We zullen later zien hoe groot
wel het geval was
o

)

