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ZEi.,FS ''IIET PAROOL" dat werwaar het stakingen betreft t zo menlgmaal een a}lerseheefste sehaats hebben zJ.en rijrlen en d-at 66k brj d.eze staking weer is uitgegted-en - zélfs ttHet Parooltt zogSen wer heeft geconstateerd., d.at de aetie van d.e
r.k. bond. voor industriëIe bed.rijven St. \'Jillibrordus tegen de Bata-d.j-reotie te
Best d.e eerste rrerkende't staking sind.s 1960 is. i,''laarom het blad. het woord. rrerkend-et' tusserí aanhalÍngstekens sehrijft en niet bijvoorbeeld. - waartoe véél méér
red.en zou bestaan - spreekt van d.e eerste erkend.e "staking" sind.s 1960, is ons
d.ui ster.
Maar afgezien d.aa:rran: rrHet Parool'f heeft stellig geli jk, wa,::neer het
sehrijft, clat het hier gaat om td.e eerste grote, d.oor een erkende vakbond. gpsteund.e staking. . . . , d.ie Ned.erland. gekend heeft sind.s d.e §ouwvakstaking in 1960," ïnderd.aad. r d-ie bouwvakstaking was d.e derde na-oorlogse staking, die d.oor d.e vakbeweging rrerd. gester.md.rd.ie bU Bata 1s d.e vierd.e. Meer dan vier zijn er in d.e 22 jaren d.ie sed.ert 1945 verstreken niet geweest. De eerste was die van d.e ttIt-AB bij d.e
coöperatieve zuivelfabriek ItDe Omneland.entr in Groningen in 1952/51, De tweed.e
was d.ie van d.e A.I{,M. B, bij het bed.rÍjf van d.e rtrvr Ilensen in Rotterd.am in 1955.
Vol}iomen dnjuist is het, wat H. J.M. Aben, rtaar aa.nleid.ing varl d.e stakirrg te
Best d-ezer d-agen.in het trAlgemeen Dagblad." sehreef , namelijk, clat rreen staking in
het na-oorlogse Ned.erland. een rrij ze1dzaam versAhijnsel Ís geworclen.rr We I«:nnen
hier onmogelijk een vo]Ied-ige opsornmÍng geven van 61Ie stakingenp d.ie na het eind.e van d.e oorlog in Ned.erland. zijn uitgebroken, WéI }ornnen we d.e heer Aben meed.e1en, d.at het er volgens een d-oor ons zorg:mId.ig bijgehoud.en statistiek in d.e eerste vi jftien jaren na d.e bevri jd.ing met een rond. getal 15OO waren ( netgeen neerkomt op een gemid.clelde van hond.erd. per jaar! ) en d.at hij bepaald. verbaasd. zou
staan van Ïret aantai in d.e zeven jaren, d.ie na 1960 volgden, l,Iissehien mogen hre
zijn geheugen met een paar sprekend.e voorbeeld.en even opfrissen? De staking j-n de
f

Groniager strokarton-industrie, de staking("r) op rLe seheepswerven van Verolme,
bii C.e werf \,{ilton-Feljenoord-, bij d-e meubel-fabriek Gispen 11.v. ip Qrtlemborg, bij
V/orksttoor in -tltreohtrbij d.e A.K,U. in Arnhem, d.e staking van d.e Rotterd.a^urse talcichauffeurs, van ile Amsterdamse taxi-chauffeurs, van d.e ehauffeurs varr d.e Ainersfoi:rtse stad"sbr-.ssen, de Arnsterd.amse bouwvaks'bakingen van 1964, d.at zijn a1lemer,al
acties varr cie l-aatste jaren.Daarbij verrneLden r,{e dan nog niet eens C.e serj-e stal<irriien; ri.ie d.r: d.ireete aanleid.ing vormd.en tot d.e 2,g,. ttloonexpl-osi-ert, waanran,
v'e:rond.e:lstellen we, ook cle heer Abr:n wel- eens gehoord. za! hebben.
itTeer nlet ,-ie s;taking is een zeldzaarn verschijnsel in het na-oorlogse Ned.erlanc. Integend.eelrzÍj is €rr al iret gezwets over arbeiclsvred.e en nist aan het ar.beicisfront ten spi-;jtr zowat aa.rl d.e ord-e van d"e clag. Een zeld-zaa-qlheid is slechts
Ce " officiéJ,--:tt stalllng, die d-oor d.e een of and.ere bond. geproclameerd word.t . Zi j
vo:r:tt r oP de regel van d-e t'wilde'' staking een merkwaaro.ige uitzon,lering, ctie aIleen maar uit zeer sp:cjale cmsta:rd.iqhed.en te ve:rkl-aren 'va1t.

I

In het geval va.n trDe Ommeland.enft g:ing het

om wat menrfeen correctierf heeft
Er was sprake van rn bed.rijf e wa.àrin ten tijde van een mod.ern ind.ustrieel
klimaat een typisch 19e-eeuwse-sfeer was blijven heersen, een soort van achtergebleven gebied., d.at nod.ig moest word.en aangepast aarr d.e overal rond-om bestaand.e
ord.e. Bij Hensen in Rotterd.am - in een gans and.er kl-imaat en bij totaal afwi-jkend.e
omstarrd.ighed.en - \^ras er toch van iets d.ergelijks sprake . D66r namelijk grng het
d.e sti j d.s om d.e toepas sing van d.e wet op d.e P. B. 0 . Bi j d.e bouwvakstaking lagen d.e
d.i-ngen niet prlncipieel- and.ers , maar wel wat gecompliceerd.er. WÍ j moeten er vcu:.
af zi-en ze hi-er uit d.e d-oeken te d-oen, omd.at het ons te ver zou voeren van ons
eigenlijk ond-errrrerp: d.e staking bij Bata in Best, d-ie is uitgeoroken :naar aanleid.ing van d,e vraag, wat vocr c.a,.o. in het bedrÍjf zaL word-en toegepast, d.ie welke
er ged.urend.e lange tud gegold-en heef t, of die van d.e bed.rijf stak.
Het kan naar or.ze mening niet word-en tegengesproken, d.at een collectieve aïbeid.sovereenkomst, d.ie bed-rijfstaksgewijze word.t gesloten, méérrrord.eningil en een
fthoger type van ord.eningtt vertegenwoord-igt, d.an een cao voor é6n enkeLe fabriek
of één enkel-e ond.erreeming. Er is dus enige grond. om te beweren, d-at in het conf lict tussen d.e Bata-directie en St. I/íi]librordus, de posities van de vakbond. - en
d-e bedrijfsleid.ing precies omgekeerd. liggen a1s het geval was bij d-errommeland.en"staking. Daa;mit echter te conclud.eïen, d-at d-erhalve in Best d.e vakbond. d.e dag
van rrgisterenrt vertegenwoord.igt, d.irecteur d.r. V. Samec van Bata d-ie veun ttmorgentt, zou wat eenzijd.ig en voorbarig ztjn. De staking in Best lijkt méér op die bij
I'De 0mneland-entr of d.ie bij Hensen d-an men op grond. van het bovenstaand.e geneigd.
zo1) zir. te geloven. Nj-et voor niets heeft d.e St. \dillibrord.us-voorzttter H. M, d.e
Grood.t gezegd.: 'Wij gaan er in 1967 in Ned.erl-and met zijn soci-aal-economische ontwikkeling van uÍt d.at men van een groot bed.rijf mag verwachten, dat het iets varT
die ontwikkeling begrijpt.'r Dergelijke woord-en in d.e mond- vam. een valcbond.sbestuurder kr:ruren alleen maar betekenen, Cat in d.e wereld. van vandaag - bed.rijfs-cao d.an
wel bedri jf stEA]!-cao - het 1n feite gaat om het samenspel, om het gesp.re_k tussen
vakbewegi-ng en ond.erneming en d.at een voorker.rr voor een bed-ri jf staksgewLJze cao,
gelijk d.e Bata-d.lrectie aan d.e dag gelegd. heeft, niets meer met een |tmod.errrerl
zienswijze heeft te maken, wanneer ni-et tegelijkertijd. het belang van d-at sarnenspel
terd.ege word.t beseft. 'rMet d"r. Samec en d.e Bata-d.irectie'r t zo luidt het verwijt
van Sint lJ\lil1ibrord.us, rrvalt niet te praten.rf Dat verwijt plaatst d-r. Sa,nec met
éón klap in hetzelfd.e vakje als wijlen d-e heer Feike d.e Boer van d.e zuivelfabriek
trDe Ommeland.enrt. De overeenkomst tussen beid.e ma^nnen word.t nog groter, \^ranneer
men leest wat een verslaggeveï vanftDe Volkskrant'r uit d.e mond. van het Bata-personeel heeft opgetekend.: rrSamec, een man voor wi-e iedereen bang was; een man
voor wie iedere arbeid.er gerdoon lícht was; een man d.ie nooit iemand- goeiend.ag
zeí als hij d-oor d.e fabriek wand.eld.e; een dictator, d.ie bijvoorbeel-d- zi1n personeelschef geen enkele vrijheld. van hand.elen of belissen liet.tt
trr/at Slnt hlillibrordus aan d.e Bata-d-irectie te Best verwijt, d-at is, d.at haar
voorkeur voor 'n bed-rijfstaksgewijze cao niets and.ers is d-an trgelegenheid-sbeleid.rr.
genoemd..

De lonen van d.e cao voor d-e bed-rijfstak van d-e led-er- en rubbelrrelslerkend.e j-ndustrie liggen beneden d.ie rwelke in de vooimlalige, inmiddels opgezegd.e Bata-cao genoemd. word.en. Bij een temglopend.e conjurctuur en bÍj een ruimere arbeid.smarkt wil
d.e d.irectie d.aarrran profiteren om tot rt minimumloon terug te vaIlen en eventuele verhog'ingen voor d.e toekomst te blokkeren. Juist voor een vakbond. is het belarrgrijk zteh d.aartegen teweer te stel-len. Wat er voor d-e vakbeweging daarbij op
het spel staat, d.at j-s - menen wi j - meer d.an de gespreksmogelijkheid. alléén' Het
is óók d-e vakbond-smythe in een aa.nbrekend. tijd.perk, waa.rin van het bl-okkeren van
mogelijkhed-en tot loonsverhoging we1 eens vaker sprake zou kunnen z\)n dan bij Bata
a11een. And.ré Kloos van het N"V.V. bijvoorbeeld- heeft ook aI gewaaïschuwd.r d.at d.e
verhoud-ing tussen vakbeweging en ond-erroemerd.om er wel- eens niet beter op zou kunnen woïd.enrwanneer d-e bed.rijven naaï di-e mogelÍjkheid tot het blokkeren varr loonsverhogingen ó1 te ijverig zoud.en gaan speuren, Zo bezien bijt Bata-Best we]lieht
het spit af voor dnd.ere ond.ernemingen en d.oet S t . Willibrordus I tzelfd.e voor an-
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d.ere bond.en, d.ie aI evenzeer als d.e kathol-ieke zusterorganisatie weten, d-at het
samenspel tussen bonden en d.irecties sleehts mogeli jk is, wanneer d.e vakbond.smythe wordt gehand.haafd., vianneer het voortd.urend. ged.aalde vertrouwen in d.e bond.en
niet bened.en een bepaald. minimr-lur d.aaJt.

Wie ztch van d-it alles rekenschap geeft beseft, dat het eonfliet bij Bata. ir:
Best in d-e al-lereerste plaats een confl-ict is tussen het bedrijf aa:n d.e ene, d.e
vakbeweging (van welke richting of kleur dan ook) aa;n d.e and-ere kant. 0m d.e arbeid.ers gaat het pas in d.e tweed.e of mogeliik een nog lagere plaats, ook a1 is t t
besl-uit van d.e bond. (fet wel-: van d.e bond.l ) om te g;aen staken dan ook fo:rrre-:el
aan het oord.eel van d-e leden onctenuorpen. Ons zeégen d.ergelijke fornalitej-ten nu
niet zo bijzond.er veel , zomín als ons forme1e besluiten tot het opheffen van de
een of and.ere staking in het verled-en ooit zoveei gezegcl hebben, Overigens; clat
het stakingsbesluit met zotrt grote neerd-erheid. werd- goed.gekeurd. (ltZ voor, 1 tegen en 1 blanco) heeft vanzelfsprekend. zLJr. red.enen. Die noeten o.Ë1. r.iorclen gezocht in het bij Bata hee::serrde arbeid.sklirnaat. Dat is, zeggen de Ba,ta-arbeid.ers,
bui-tengewoon slecht . Ziedaar d.an nog rn overeenkomst tussen Bata en ttDe Oi;uneland-entl .

rrHet Paroolr'r we zeid.en in oe aanvang aI
, d.at het b1ad. ook over ]ret Bataconflict is uitgegled.enrnoemd.e het Ilata-conflict het rrnod-eI voor d-e mod-erner Eeorganiseerde stakingrr en het blad. sprak ook van een 'r stri jd. tegen het kapita,lismert . Het blad verg:ist z:rcln. KJaas Pe:..'rebocn, d.e chef van cie economische red.ac'Lie,
d.ie in hoogst eigen persoon naaï -Best gegaan is, onid.atftHet Parooln een offieiël-e staking van d.e een of andeïe bond ker,nelijk veel belarr6grijker aeht d.an vele
rrwildetr acties, waaraan het blao nimmer een wat uitvoeriger reportage heef t g,ewUd, ]anram met een dergelijke karakteristiek ook in conflict met wat zljn kran'b n.og
d.rie d.agen tevoren over d-e zeld.zaanfriej-d- van een tterkend.eil stakirrg had. gezegd-"

Doch d-at terzijd.e.
rrHet Paroolrr was eï naastromd.at d.e georganiseerd.e staking niet ilmod-ern" is"
Integend.eel z zLJ is rroud.e:r,'retstt en. d.oet ztch aIleen dà6r vcor, waar van een rroud.erwetse d.irectie" (f'eit<e d.e Boer, dr. V. Samec) sprake is. I4ocLern is enerzijd.s
het samenspel tussen vakbeweging en ond-ememerd.om en and-erzi ji-s de zo g. Itrr,il-defi
T\- +
staking, d.at wi1 zeggen: het zelf sta,nclig optred.en vanr d-e arbej-d-ers.
rn
laatste is - wat het wezen van d.e zaak aangaat
stijd tegen het kapitalisme.
Niet oind.at d.e arbeid.ers het za bed.oelen, ma.ay omd.at zelfstancligle arbeidersstrijd
onve:rnijd.elijk tot ei-gen machtsvo:rring van d.e arireid-ers leid.tr of ztch d.e arbeider
d.aarvan nu ber'rust is of niet r er d-erhalve de grorrd.slagen d.er burgerh.lke samenieving aantast" Het conflict tussen d.e een of and.ere bond. en iret een of and-ere bed.rJjf heeft met eenttstrijd. tegen het kapitalismeil niets te ma,ken. Het gaat daarbij
steed.s om d-e vraag - en d.at is het d.an ook wat d.e vier erkende na-oorl-ogse stakingen in Ned.erland gemeen hebben - om cle vraag hoe cre sarrenwerking tussen vakbewegi-ng en bedrijf sleid.ing moet verlopen. Wat d.e betrokkenen zelf ook mogen gel-oven; een vakbond.sconfiict steli het kapitalisme voorop, een zelfster,nd.ige strijdvan d.e arbeid.ers br:engt het kapitalisme in het ged_ing.
J)d

l)

Men moet cle volgend-e woord-en van Peereboonr: wil-Lekeurig uit z: Jrr reportage
over Best gekozerl, eens lezeri en overd.enken:
rrDe stakers bi j de hekken van Ba,ta baLlen geen vui sten en zrj roepen
niet rOnrechtr . Het zt,.in cao-bewuste werl«remers met een bromfiets en zti
ged.ragen zi.eh d-aarnaaï" o . . Somrnigen rlemen kaartencl aarr d^e strijd- te..ren
'
het kapi'ba1isml. d.eel.rr . . . enz.
Bliikt hieruit ni.et ten d.uid.elijliste wel-ke d.ocr en rloor roinantische kijk d.e
economische red-acteuï van een I'mod.ern en progressiefrt d"agblad- op C.e heclenciaegse
maatschappelijke versciiijnselen heeft'i Het z,o:u ons all-esbehalve verbazen, ind.ien
hii ztcLt rfd.e strijd. tegen het kapi'ua1j-sme" heel 6nd-ers vcorg(,rstclcl }'raC.. I'iu he'bben
vrij de heer Peereboom al- ged-eeltelijk uit d.e d.room geliolpen riret ons .l:etoo.g,

ciat

4hier in het geheel niet

van. een '?strijd- tegen het kapitalismet' sprake is, doch
van een vakbondsstrijd.. Laten wij hem nog verd.er uit d.e d.room helpen: aan dat vakbond sconflict nemen d e arbeid-ers ook niet dééI. Dat is juist het kenmerk van een
vakbond.sconflict en d.at is jui st d.e red.en, d-at d.e heer Perreboom d.aar j-n d.at Brabarrtse café d.ie arbeid.ers heef t zten kaarten.
rrEen staking leid.en'r, heeft vakbond.sbestuurCer A. Geurts van St. Willibrordus r d.ie in Best de rol- vennrlt, d.ie d.estljd.s Sake varr d.er Ploeg in het Groningerlpnd. vervuld.e, tegen een verslaggever va,:c I'Het Vrije Vo1ktt gezegd-, is rf een vakrr.
Duidelijker kon het verschll tussen een conflict v€u3. de bond. en een actle van d.e
arbeid.ers zélf moeilijk geaccentueerd. word.en.
Wat echter zullen d.e beoefenaren van d.it rrvakrt I die op d.e bod.em d.er burgerlijke maatschappij staan, d.oen, indien d.e rechter in kort ged.ing eens een 6nd.ere
uitspraak d.oet dan ztJ ve:r^rachten? Een paar jaar geled.en heeft men aan het vooïbeeld. van d.e vissersstakirrg (ook een stal<ing uit d.e laatste jaren, heer Aben! )
Iomnen zien, vaJÍt welke ingr{jpend.e betekenis zotrt uitspraak voor een vakorganisatie wezen kan. Daarover verrnogen \^re op d-it moment nog niets zinnigs te zeggan.
De bovenstaand.e regelen werd.en geschreven één week voor het korte geding in Den
Haag aan d.e ord.e }«a.n. Maar d.at ged.ing zal voor ons zeker aanl-eid.ing vormen in
een tweed.e beschouwing nog eens aand.acht aarr het conflict in Best te schenken.

CLEMENT

ATTLEE

OVERLEDEN

IIIE IN "Daad en Ged.achtert heeft geI-ezen, wat wij onlangs hebben geschreven
omtrent I t optred.en varr d-e na-oorl-ogse Britse Labourkabinetten tegen de strijdend.e Britse arbeid.ers in het algemeen en tegen d.e d.okwerkers in het bijzond.er 1),
d.ie zal begri jpen, d.at er voor ons géén red.en bestaa.t om met lovend.e woord.en d.e
naged.achtenis te eren van d.e begrn oktober overl-ed.en Clement R. Attlee. Het zaT
wel vlaar zijn wat een vooraanstaande (liUerale) krant aIs d.e I'Manchester Guard.ianrr veertien Jaar geled.en schreef ter gelegenheÍd. van ztjn l0ste verjaard.agrnarnelijk, dat hij verzekerd. kon wezen varr d-e sympathie van al-Ie partijen en d.at zelfs
zir. seherpste critici van Labour hem het grootst mogelljke respeet toedroegetrr wd
behoren nu eennaal noch tot Labourr s linkenrleugel of tot d.e lieden, die d-enken
zoals daar ged.acht word.t, noch hebben wij enige versiahtschap met artd-ere p o I it i e k e stromingen in Groot-Brittarrnië. Het j-s zeker juist, fut "hij voor aIti jd een plaats zal hebben in d.e Britse ge schied.enis en d.e geschied.enis vart het
Britse gemenebest" , zoals Koningin Elisabeth op d-e dag van zJ,Jn d.ood. verkLaard.

maar wél-ke plaats d.at dan zal zijn, d.aarover veïschillen w[i ongetwijfe]-d.
grond.ig van mening met d.e Britse vorstinz d.ie als hoofa van d.e staat uiteraard.
nanens d.e heersend.e klasse heef t gesproken. Zri, d.at wil zeggen d.ie heersend.e
kfasse van 't kapitalistische Engelaxrd., heeft zeker red-enen om z:-cl:r Clement Attlee d.ankbaar te herinneïeïr.. Zlj heeft hem ook bij zirl leven ltaar d.ankbaarheid. niet
onthoud.en. Niet voor nlets werd. hij in 1956 in d.e ad.elstand verheven; niet voor
niets ontving hij d.e ond-erscheid.ing van ?rThe Ord.er of Meritr' (a" orc1e van verdienste) in 1951.Toen d-ie laatste hem ten d-eel viel verklaard.e op 7 november '51
een zo onverd.achte spreekbuis van he t kapi taal als d.e L ond.ense rr Time srr zond.er enige temghoud.end.heid.rd.at hij d-j-e d.ubbel en dwars verd-i-end- had, omdat hjj rtin flagrante strijd. met d.e trad.itie van d.e Labourparty had- durrren hand-elenrr. Maar voor
d-e Britse havenarbeid.ers, d.e transportarberd.ers der Lond.ense vleeshallen, de munwerkers van Zuid-\i{ales en Grimethorp of d.e Britse tankwagenchauffeurs zal Cl-ement Attlee in d.e herinnering voortleven al-s d.e rnan, d.ie op het moment, d.at hij
aan het hoofd- van een Labouïregering kwam te staan verkl-aard.e, d.at rrd-e beginse-

heeft,

1)

tfDe

Britse Laboumegering contra

d.e

Britse arbeid.ers" r D. & G., oktober '67.

5

Ien van z\)n politiek eïop bemstten, d.at all-e mensen broed-ers warcn'r , 2) d.och die
verrrolgens van zt)rttrbroederlijkett gevoelens jegens d.e arbeid.ers blijk gaf d-oor een
beroep te d.oen op het Ieger, teikens wanneer d.ie arbeiders maar voor h,.tn belan-gen in de str5jd- gi-ngen.

Lang voor hij al-s eerste minister geroepen werd- om voor het Britse ltapitalisme d.e kastanjes uit het na-oorlogse politieke vurrr te halen, heeft Attlet,. in
een geschrift oveï karakter erl politlek va.n d.e Labourparty 1) zLCYt toi cen fel

tegenstand-er va.r:. d.e klassenstrijd. ve.r:kiaard. eir roerencl-naieve ( of listig-hypokrietu) woord.en geschre'r,'en ove-rr d-e rrs:amenv,rerking 'bussen d.e &rtrgiflsrs en d.e anr]-ere l-agen cler maatschappij'f . Toen de huidige Britse i:remj-er, de ever.]eens tot d"e Labourparty behorend.e Harold Wilson van Ce zojuist gestorven A'btlee bovenal- ztjn stanrivastigheid. prees, toen had. h.i;i in zoverre ge;j-i jk, d-at Ciemeni; À-t,t1ee nooit of te
nimmer ooh maar eelt duimbreed. is afgeweken van c1e zogenaamd.e t?klassensa.rnenwerklngrr tussen kapitaal en arbeid.. Wat d.at betekence heef t nen het eerst in cle
Britse ha-'rens en vervolgens ook in meni;3 and.ere bed..r:ijfstak in d.e prakiijk d.uid-eIi jker eïvaïen d"an men het ocit door een theoretj-sche l,;r-LtÍek op Attlee' s d.enkbeeld.en zou hebben krrnnen l-eren.

Dat d.e periode-A.tt;1ee i-n Er:geiand. ztch gekenrnerkt heeft d.oor ing-rijpend.e hervormingen, zoa1s het "Aigerneen DagbLad.f' cle d.ag na zíyn d-ood- geschr:even heeft, is
even onmiskenbaar als Ïret feit, cl.::.t van d.eze hervormingen precies hetzel-Í'd-e kari
word.en gezegcl als wat Attlee zélf eens n'ur,.gd- heeft varl vioegere hervormingen,
te weten, d.at z4 voor het kapitalísme een soort va.:r ttverzeke:'ingspremi-e tegen revolutie" 4) waren. De vïaag in hoeverlre Attlee al d-arr niet eenrfsooialistrtwas,
j-s een acad.emi- sche vvaag, waarover men t aL naar hetgeen men oncler " social-i smetr
verstaat urenlang kan cliscussiëren.Waaroveï eenvoud.ig niet gedebatteerd kari word-en, omdat d-e feiten - d.ie hel-aa.s altijd. verzwegen word-en - eeri t6 d.uid.elijke taalspreken, d.at is, d.at Àti;l-eers politiek tégen C.e arbeid.erskl-asse -v\,'a.s gericht en
dat met z,,-Jrr d.ooC een vijand. van cle arbeicl-ers is heengegaan. Temid.d"en van aiies
wat er na zLJn sterv'en over hem geze,3d. en geschreven is, juist d.it geluicr te Ia-

ten horen,

beschouwen w{j

als

onze

plicht.

2) C lement Attlee in een raoiored.e op 26 juli 1945.
1) C lement At-blee, rrThe Labourparty in perspecti-ve[, i-n ons lanci vertaaid. ond"er
d-e titel 'rl'[ijn Labor.rrpartij't , Amsterd-am 1946.
D Attlee, rriviijn Labourpartijrr,'oL::
_1? __ __ _
AAN ONZE L tr Z E R S
!'lÍj weten ons bU d-at vele werk gesteund. d.oor al d.ie lezers, Cie steed.s
Het za! onze l-ezers d-uid.elijk ztJrr,
op tijd. en j-n mi-me mate ons Ïu:n gefd.at er aan het maandeli;ks uitgeven
delijke bijd.rage d.oen toekomen. Zond.er
van een blad ai s ttDaad- en Ged.achtef '
geld. kan er natuurlijk niet gewerkt
heel- wat vast ztt.
Voorai- omd.at het
worden.
aantal medewerkers niet zo gr:oot is,
IIelaas ztJn er nog steed.s enkele
is het wel- eens aanpakken gebl azen om
Iezers, d.ie ons voor het jaar 1966 nog
het blad. op tijd- klaar te i<rijgen. Er
geen gelclelijke bijd.rage hebben d.oen
moet word-en gepraat over: d-e te behantoekomen. Wij nemen aan, d.at d.it ald.elen ond.erwerpen. Ziln d.e artikelen
leen aan nal-atigheid. is te wijten. VIe
geschreven dan inoeten ze word.en bed-oen daarom tn beroep op d.e nalatigen
sproken en zo nod.ig omgevrerkt. Daarna
moeten alle artikel-en op stencil-s geslagen word.en en d-aarna af'geCraaid..
Tenslotte komt d.an nog het op d.e goed.e volgorde leggen varr d.e veLlen en
het nieten. Is d.at all-es gebeurt, d.an
is het blad verzendklaar en behoeft
alleen nog maar geëxped.ieero. te woï-

ied.er, d.ie het blad. interessant genoeg vind.t om het te ontvangen en te
}e zen, ook bereid. i s financieel- aan

rJ

Àa

arr

om 1ler omgaend.e hun bijd.rage voor 1966
over te maken. 8n... . om hun nal-atigheid goed- te n:aken zouclen ze meteen
een bijd.rage voor 1968 over kunnen maken. We nemen tenslotte a€u1., d.at een

rri #rnorrcr

maÀ a

#r:

r.raraLrarr
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EEN

POOKGESCH]EDENIS

TOEN IN I{ET JAAR 1919 op d.e ruines van de revolutle het burgerlijke DuitsIand. verrees, d.at wil zeggen het Duitsland van d.e zakenlieden en d.e speculanten,
van d.e rijksweerofficieren en d.e complotterend.e jonkers, toen werd. d-e Silezische
sociaald.emocraat P a u I t ö b e vice-presid.ent van d-e Duitse Rijksd.ag. Eén
jaar ]ater, in 1920, werd. hl j ri jksd.agpresid.ent. Dat is hij, twaalf jaar 1ang, gebleven tot in 1912. De op d.e grond.wet van Weimar opgetrokken republiek had. toen
feitelijk aI opgehoud.en te bestaan. Twee jaar eerd.er reed.s was ztJ ten grave ged.aa1d. toen kartselier Heinrich B::iining niet met het krachtel"oze parlement maar
met nood.verord.eningen g:rng regeren. De Duitse burgers en kleinburgers echter zljn
nooit bijzonCer subtiel geweest. f n grote mas sa bemerkten ztj pas d.at er met rrhunt'
systeem wat aan d.e hand- was toen, na een korte proloog d.oor jonker Eranz von PaP€ÍIr met rijksweergeneïaaI Kurt vo.p..§c_hle_iqhef. als kanselier d.e contra-revolutie
van achter d.e politieke coulissen voor het voetlicht trad-. Kort voordien '$ras
Paul- Löbe, weggespoeld. d.oor het politieke getij , reed-s als rijksdaryresid.ent verdwenen. Her"mann Göring nan'r zijn plaats 1n toen in augustus 1932 Hitl-ers Nazit s d.e

grootste partij geword.en raras"
Ivieer d.arr wie artders ook was Paul Löbe van d-e republiek van Weimar d.e verpersoonlijking. Z6 sterk is hij d-at geweest, d.at bij ztjn d.ood., begin augustus va^n d.it
iaar, de flauwe schim van WeÍmar omhoog steeg uit zLJn politieke graf om rond te
gaan spoken in aIle officiële red-evoeringen, d.ie ter naged.achtenis van d.e zojuist gesto:srene werd.en afgestoken. Het bleek onmogelijk zeifs maar schetsmatig
Leven en werken varl Paul Löbe te belichten zonder in ged.achten terug te keren
naar d.ie twintiger jaren, d.ie zozeer verled.en tijcl geword.en zLJr,, oat enkel nog
maar hun contouren spookachtig opd.oemen uit d.e mist van ri.e hlstorie.
Niemand-, maar d.an ook niemand., d.ie bij Paul Löbers d.ood. het woord. genomen
heeft, heeft ook maar één pog:rng ond-ernomen d.ie mist te d.oen verdwijnen. Zeker,
d.e SPD-voorzttier en bond.sminister van buitenland-se zakenl Wil1y Brandt heeft er
var. gewaagd.rd.at Paul Löbe 1n zijn latere levensjaïen vrijmoed.ig erken<L heeft med.everantwoordelijkheid te dragen voor d-e ond-ergang varr de republiek van Weimar. Tegeli jkertijd. echter was d.e herd.enkingsred.e van Brandt een schoolvoorbeeld. van een

poging om d-e oorzaken van die ondergang met d.e mantel- d.er liefde te bed.eklcen. En
d.e and-ere sprekers d.ed.en d.aarin vooï hem niet ond-er.
I[iemand-e d.ie d.e moed. had. te verklaren, d.at het g'een ztn had. nog een oord.ee]
uit te spreken over Paul Löbe, omd.at hij en d-e parlerientaire democratie van Weimar, d.ie hij ook volgens Brand-t belichaaild-e, beid-en reed.s geoord-eeld- waren d.oor
d.e geschied-enis. Niemand., die d.e moed had. om te verd.uid.elijken, d.at d.eze man
van het kompromis en d.e verzoening, gelijk alweer V/i11y Brand.t hem karakteriseeïde, d-aarom med.eschuld.ig was aan d.e ineenstorting van het systeem van hieimar, omd.at hij streefd.e naar het kompromis en d,e verzoening met d.e onversoenlÍjkste vijand.en daaïvan. En niemand. d.ie d.e moed. had. om tà protesteren, toen Wi1ly Brand"t veïklaard.e, dat rfvechtenrr wel in PauI Löbers natuur gelegen had.; niemand., d-ie op}§,{am voor d-e waarheid-, d.at d.e parlementaire sociaald-emocrati-e en Paul Löbe niet
vechten wild.en en niet vechten konclen, omd.at d-e republiek van Wei-mar daarvoor rn
beroep zou Yrcbben moeten d.oen op d.e arbeid-ers , terwi j I zi j juist gesti-cht was om
d.e arbeid.ers d-e wind- uit d-e ze:-l-en te nemen en in toom te houd.en. Niemand.e d.ie
d-e moed- had. te erkennenrd-at d-e onverzoenlijkste vijand.en van d-e republiek van Weimar tegel-ijkertijd. haar natuurlijke erfgenamen waren, dat d-e reactie niet n:et Hitler het hoofd- opstak i-n 1913r of met Briining in 1910, maar aL op d-iezelfd.e nacht
in november 191grdat rijkspresid-ent Ebert en generaal Groener via een geheime telefoonlÍjn met elkaar in verbind-ing trad.en om ten koste van alles het burgerlijke
Duitsland. te red-d.en.

Wi1ly Brand.t verklaarde op 9 augustus 1967 in het raad.huis van Berlijn-Schö-
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dat het achteraf een }cr^ralijke grap lijktt
ooit
nog
eens, aan het begin van zLJn politieke }oopbaan, voor het
d.at PauL Löbe
gerecht
ged.aagd.
werd. omd.at hij rfklassehaatrr zou hebben gepred.ikt. Daarkeizerlijk
in rnoeten wij !íi1Iy Brand.t volkomen gelijk geven, Dat h{j een klassestand.pimt zot;.
hebben ingenomen is wel- het laatste d.at men van Paul löbe kan beweren, of het
moest d.an het klassestand.pr-mt van het parlementaÍre burgerd,om zí7n2 in Duitsland.
een schimmig klein hoopje, d.at hoe larrger hoe schimnlger werd. naa:mate de republiek van Weimar moeizaan haar bestaan rekte d.oor d.e jaren.

neberg,

r,{aar Paul Liibe werd. herd.acht;

Veel karakteristieker voor

Paul- Löbe,dan d.ie

aanklacht d.ie geborneerd.e keí-

zerlijke juristen tegen hem inbrachten, is het feit, d.at hlj als rijksd.aryresid.ent
1s opgekomen voor een opheffing van het spreekverbod. voor nationaal-socialisten.
ïIi j noemd.e, toen hij op cle sprekerstribr.me vaÍr d.e rijksd.ag zijn desbetreffend pleid.ooi hield.; Hitler een mantrdie vier jaar lang voor Duitsland. d.e wapens had. ged.ragen en d.ie men d.erhalve niet slechter mocht behand.elen d.an d.e eerste d.e beste

Rijksd.uitser.rr Wie een concreet voorbeeld. verlang:b vaÍr d.e manier waarop d.e republiek van iríeimar voor Hitler het pad geëffend. heeft , zott men hier naar lcunnen
verr^rijzen. En wellicht is het hieraan te clankenrd.at rijkskanselier Kurt Georg Kiesinger, d.ie het Duitse weekblad. rrDer Spiegeltr op 5 d.ecember 1966 een |tmeeloper[
van Hitl-er noemde, bij d.e d.ood. van Paul Löbe in d.atzelfd.e Schönebexger raadhuis
verzekerd.e, d.at d.e zopas overledene in d.e jaren van \{eimar ztch niet sf echts de
sympathÍe ve::vuierf van zin politieke vriend.en, maar ook van zijn politieke tegenstand.ers.

d.at d.iezeLfd.e politieke tegenWat Kiesinger niet aenroerd-e was het feit,
stand.ers, waarbij hij, Ki.esinger, d.ie Löbe eerd.e als freen strijd.er voor het vrije
mensd-omfr ztch zo thuisvoeld.e, de vïoegere rijksd.agpresid,ent na hun machtsoverna^me
onmid.d.ellift in een concentratiekamp stopten. Dat hU zicti d.aar bijzond.er flink gedragen heeft is een feitrd.at natuurlijk niets verand.ert aan zijn grenzeloze poli-

tieke naieviteit,
Men zou het misschien op het eerste gez:-clnt ook een 'rkwalijke graptr willen
noemen, d.at juist eeïl I'meeloper va^n Hit1er'f het woord. voerd.e bij d.e d.ood. van Paul
Löbe, verr wien d.e presid.ent van d.e Duitse Bondsd.ag, dr. Eugen Gerstenmaier }flnra.m
getuigen, d.at hij ttmet energ'ie voor d.e parlementaire democratÍe vochtft. Helaas,
niet d-e lijkred.e van Kiesinger i-s een kwaiijke graprmaar d.ie van dr. Gerstenmaier.
Want Löbe vocht niet voor d-e parlementaire democratie, HU behoord.e tot d.egenenr die d.e Briiningregering d.oor mid.d.e} van parlementaire ster:n een schijn van Legaliteit gaven; hj behoorde tot d.egenenl d.ie d e tenrgtocht voor het opkomend e
fascisme als strijd. tegen het fasciscme voorsteld-en.
Toen Bond.sminister Carlo Sch.mid. in Schöneberg verklaard.erd.at Paul Löbe nimmer t'zfin blik be'oerken liet d.oor d.octrj-na1re oogkleppen" , toen bed.oeld.e hfj, zo\td.er zc d.om te zijn het openlijk uit te spreken, dat Löbe, wat een waarheid. was,
vór van het n-unoer van d.e arbeÍclersstrijd. gebleven was. Niet d.at d-e arbeid.ersstrijd. d.oor d.octrinaire beginselen gevoed. word.t, maar zo zLet nu eeronaal een man.
al-s Carlo Schnid. het en z6 zag lnet ongetwijfeld. ook Paul Löbe. Toen er in d.e republiek van Weinar viel- te vechten d.ed.en hli en zirl politieke geestve::ratanten geen
beroep op d-e arbeid-ers, maaï op d.e Pruisische politie.
Carlo Schmid. verklaarde ook, dat Paul Löbe cle betekenisvolste rijksdagpresident was, d.ie Duitsland. ooit bezat. Ifisschien was het waar, misschien ook nj-et.
Maa:r r t was fu e1k 6;eval een nietzeggend.e frase, omd.at in het mid.C.en werd. gelaten, waarin Löber s betekenÍ s d.an wel eoncreet bestond- in een tijd-, d.at het parlementarisme in Duitsland. niet meer dan een geestverschijning z,ond-er vlees en bloed.
geword.en was. Reëei rriaren op d.at moment in Duitsland. slechts d.e arbei-d.ers, d.ie
L öbe niet als reëIe macirt wiLd.e r ër d.e nazi I s , rlie hi j niet al-s reëeI gevaar kón
z:.erl. Zo hij a,I niet Ce oogkleppen clroeg, die Carlo Schmid bed.oelde, oogkleppen
d.r'oeg hi j wéI, Die oogkleppen maakten, d.at hÍ j een spoolverschijning aIs d.e republiek van Weimar voor een realiteit hie1d", d.egenen echter d.ie op het fascisti-

É$sche gevaar wezen ervaJr beschuld.igd-e dat zri spoken zagert.
Dat alles is een mensenleeftijd. geled.en. Z6 fang, d.at het d.e thans levend.e
generatj-es spookachtig moet voorkomen. Wanneer zLJ ons vragen, wààrom wij ons met
d.eze spoken uit d.e spookachtige tljd van Weimar bezig houd.en, d.arr antwoord.en wij,
d.at niet wij ze hebben opgeroepenr maar ztJt d.ie aan het versged.olven graf van
Paul Löbe voortgesponnen hebben aan een legend.e. Het geloof daaraan heeft stromen van arbeid.ersbloed. gekost. Dat ze nog altijd. word.en opged.ist voorspelt niets
goed.s voor d.e Duitse arbeid.ersklasse, maar i-s wél verklaarbaar in een tild, wa.a,Tin Kiesinger en Brand.t rn "grote coal-itie" vo:md-en vanrdege zo heeft rrDer SpieBeltt ons in het reed.s genoemd-e nummerf onthuld- - d-e angst voor links en rechts.
Dat is deze1fd.e angst d.ie eens , zogerLaa.md. d.e republiek van Weimar vervuld.e. Die
angst maakte, d.at eens d.e sociaal-d.emocratie zich in Brirnings annen wierp, zoals
thans Brand.t zícln in d.e armen van d.e C"D.U. geworpen Lreeft" Door d.e waarheid over Paul Löbe te vertel1en zou men het spookachtige en griezelige van een d.ergelijke coalitie kunnen d.emonstïeren. Yand.aar d.at die waarheid- zorgrmld.ig is verzwegen,

EtrN

HALVE

EEUId

NA

OKTOBER

mN HALVE eeuw is het geled.en, d.at in Rusland. d-e bolsjewieken aan de macht
kwamen. Het feit j-s voor d.e Russische partij en d.e Russische regering aanleid.ing
d.e oktober- ( november volgens d.e we sterse kalend er) gebeurteni ssen op plechtige
w{ze te herd.enhen. Ter gelegenheid. van ' t goud.en jubileum heeft d.e Russische ambassad.e in Ned.erland. een extra-nummer van haar informa,tiebulletin verspreid., d.itmaal ged-rukt, d.at d.e stellingen bevat, d.ie d.e Russische partijkrant Prawd.a in junj- j , I . oveï d.e oktoberrevol-utie van 1917 en haar betekeni s heef t gepubliceerd..

In d-ie stellingen word-t - voor d.e zoveelste keer - d.e revol-utie van oktober
als een socialistj-sche omwenteling beschreven. Er wordt in beweerd., d.at een
halve eeuw geled.en d.e maatschappelijke ontwikkeling in Rusland.rrde socialistische
vÍegrt insloeg en d.at d.e huid.ige Russische staat tn "socialistische staatrt zou wezen. rrHet socialj-sme'r t zo leest men aI op d.e eerste blad,ztjde, rris het hed.en van
hond.erd.en miljoenen mensentt. 0p pagrna 11 heet het, d.at I t soci-alisme rrd.e voll-ed.ige en d.efinitieve overwinning" heef t behaald..
De waarheid. is volk-omen and-ers d"an in deze stell-ingen beweerd. word.t. ta/at d.e
Russische revolutie van het JaaT 1917 in Rusland. gebracht heeft, dat is niet het
sociaLisme, maar het kapitalisme, het kapitalisme in z:Jrr staatskapitalistisehe
volrn. Niet d.e opheffing varr d.e loonarbeid. heeft d.e bols j ewistische omwenteling
ver\rrezenlijkt, integend.eelt zi heeft voor d.e mod-erne loonarbeid- eerst d.e politieke voorwaard-en geschapen. De kapitalistische uitbuiting j-s in Rusland. niet uit
d.e weg geruimd., z4 bestaat er in vo11e glorie.
Aan d.e grote betekenis van de Russische revolutie d.oet d.at feit niets af.
1917

Voor d-e mensen van de 20ste eeuw heeft d.e omwenteling van 1917 evenveel omtrent
d.e maatschappelijke bewegingswetten en d-e ro1 van klassen of partijen te l-eren als
d.estijd.s d.e tr'ranse revol-utie leerd-e aarl d.e mensen van d.e 19e eeuw. Opdat echter
d.ie les geleerd. kan rrrord.en moet men d-e waarheid- weten. \ríanneer, met een leugen,
Loonarbeid. rrsocialismerr word.t geheten, ui-tschakeling van de macht varr d.e rad-en
metrrverwezenlijhi-ng der socialistisqhe d,emocratie" wordt aangeduid- en d.e d.ictatuur van d.e partij alsrfd.e macht van arbeid.ers en boerenfrword.t gekarakteriseerd.,
d.an word.t geen klaarheid gebracht, maa,r d-an word-t het inzicht in sociale pïocessen bed.o:rren met het vergif van d.e part{j-id-eo1ogie.
\r/aarom word-t d-it verEif op zo grote schaal verspreid? Ten eerste, omd.at het
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Russische heersend-e klasse telkens en tetkens lÍeeï eeïL behoefte is ln66t heerschappij aIs d.e heerschappil van d.e arbeid.ersklasse voor te stel-Ien , zoals d.e heersend.e klassen in West-Europa er bchoefte aan hebben hun macht telkens en telkens
weer voor te stel-l-en aIs d.e d-emocrati-e. De tweed.e red.en voor de officiël-e Russi-sche leugens vloeit uit o.e eerste onmicld.ellljk voort. Omd.at d.e Russische leid.ers
trurl ï€volutie en hr.rr sa.rnenleving aIs een ftsociaListische nraatschappijtr voorstell-en ma.ken zt1 aanspraak op d.e leiding van d.e arbeid.ersberueging in d.e gehele I^Ie::e Icl.
d.e

Wat zLJ d.aarond-er veustaan heeft uiteraard" met cle beweg"ing der ar'beiders in
geen enkel- opzichi; iets te merlcen.\^íat d.e Russen raet Itd.e arbeiciersbewegingtt bed.oel-en d.at zijn d-e bolsjer.iistj-sche parti;en br-riten Rusl-and., die hun hielen l-ikken of
in ied.er geval soor'r,ge1i,;ke staatskapitalistische opvattingen huld.igen al-s zljrdan
wel socÍaa-!-democratisci:.e parti.jen, d.ie niet-q varr de H.ussen moel;en irelrben, maar
d.ie cle ilussen vocl z.:.ch. probcren te rnrirrnen, c,mdat ze ó6k staatskat-italÍs'bisch
zun.
De beweging der arbeirlers rs d.e staatskapltalistische boisjewiel<en v'reemd-.
Sterker nogs ztJ beschouwen d.e zelfstartd.rge bevregi:rlg'en der,,:.rbeid.ers al-s aan
h1ín streven vijandig en zti d-e bolsjevri.eken - staan op lu-rn beurt ook vijan,lig tegenover d.e zeLfsteund.i-ge strijd. va"r: d.e arbeiCers. l,Iamd.aar d.at zti in d.e halve eeuw,
d.ie sed.ert I t Jaar 1917 verstreken is nooit iets and-ers Lrebben geclaan dan d-e be-

weging d.er arbeid"ers zoveel mogeJ-ijk te saboteren, r:.fbre'rrk te d.oen of om zeep te
brengen. Het staatskapitalisiische ilusland zaE - terecht in zelfstandig slrij-;
d.end.e arbei-d-ers, o-ie met hun strijd.ccrnitó een begin varl rad-envormi-ng maal;ten, een
d"od.elijk gevaar vooï zljn kapitalistische positie. Om d.ie reoen is, een ha,Ive eeuw
lang reed.s, het bolsjewisme, voor alle arbeid.ers, d.ie in d-e klassenstrijd. gewikkeld. zLJn, een van d-e grootste d.codsvijand-en. De strijd.ende proietariérs in OostDuj-tsland. en in Hongalije hebben het ervii,ïen , zoals voord-ien d.e prcletariërs eld.ers het hebben ervaïen; bijrroorbeel-cl 1n het Turkije van Kemal Pircha, met w1e het
Kremlin een bond.genoo-bscha.p had gesloten, feit liaaraan Kemal- een vrijbrief ontl- eende om oproerige en opsta,nd.ige arbeid.ers 'a.art d.e iantaarnpalen te laten cpknopen, Het feit zcu met tiental-1en, ja vei-e tiental-Ien and.e::e voorbeeld-en kunnen
word.en aangermld-. l,ien behoeft aileen nog maar aan het l-ot van d-e commune van
Kroonstad. te herinneren om achter i:etttsocj-allstischfr rnaskertje vaJI d"e zogenaarird.e Sowj etstaat de werkeli jkheid- van een uitbuitersstaat te onderscheiden. Dat en
d.ót vooral moet gezegd. word.en aan ,l-e vooravond. van ztjn gouden jubileum.

\,.JAT EE}T HUMBUG
Toen enige tild geleclen d.e heer Ruppert, oud--bestrrurslid. varr het CII-V in
het Nï{V-oïgaan eïvooï pieitte, dat bij
het vakbond.soverleg met d.e werkgeveïs
d.e partijen zich bÍj voo:rbaat àan arbi-

brage zoud-en bind.en om oï) d.j.e wi.jze d.e

staking geheel ui't, te slulten, -r,oet1
schreef r -b kad.erblad. van het ItrW, d.at
' t stakingíJwapen nj-et gemist kon word-en, d.at het nog altiji- oD schc-.rp geste1d. s bonct en ,1a,t veel- ineer-' caot s ond.er d"e d-ruli van een stairi-ngsdrei-ging
tct stand- ]<wamen d.an rnen we1 zou d-enken.

Wat is een d.ergel-ijke verklaring
waard.? I'iiet rneer, zoud_en rrre zeàlgen,

C.an een clreigernent d.a'b bgna nooit ten
uitvoer viorclt gebracht" \riermaal in
22 Jaar heeft d.e Ned-erland,se vakbeweging het zwaard. varr de staking uit d.e
sched-e gehaaid.. Dat een d.ergelijk zelclen of nooit geha"'rteerd. wapen scherp
zou zLJn zal rren we1 geen uitgc.kiende

werkgever k;unnen wijsmaken. Bovend.ien;
in iretzelfd.e artikeltje kon nen l-ezen
clat ' t laatst in 1961 in de loonpolitiek een du:-d-elijke overeenk<;mst tot
stand. k',iràfl "et1 wel ond-er d-ruk van een

stakingscreiging in vele bedrijfstak. IniJ erd.aad.! i{et was het jaar van
ri-e loonexpicsie, toen d-e arbeiclers in
staking waïen gL-gà;?JI rwaaT d-e vakbeweging notabene ieg;en was! idat een lnrm-

kenrr

lrug!
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VREDE

TUSSEN

DE

BOND

EN

BATA

IN

BEST

ï{ET VOORAFGAAIIDE artikel was geschreven en op stencil gezet toen d.e kranten
het nieuws brachten, d.at het in het Bata-conflict n i e t tot een kort geding
zou komen. Nog vóór d.e vastgestel-de datr-m van 21 oktober werd. tussen de bond.en
en d-e Bata-d.irectie d.e vrede al weer getekend.. Dat gebeurd.e in d.e vroege morgenuren van vrijd.ag 20 oktober op het d.epartement van Sociale Zaken, waar beid-e partijen waren uitgenodigd door minister Rool-vinl<.
Diezelfd.e 20ste oktober kwa^rr bij d.e aborueees van'rVrij Ned.er1arrd.r'het nr.mmer
van 21 oktober in d.e bus, d.at overr d.e situatie bij d.e Bata een uitgebreid.e ïeportage van Jan Rogier bevatte. ttBi j god en bij d.e Bata is alles mogelijkrr heette zijn
stuk, d.at éón felLe aanklacht vo:md.e tegen het bewuste bed.rijf .
fn zijn reportage laat Jan Rogier enkele Bata-arbeid.ers aan I t woord.. Wij ci-

rtBata

is een afschuwelijk bed.rijf , waar met mensen word.t omgespïongen of I t
beesten zijnrr... rrAls u een werknemer tegenkomt d.ie zegt d.at hU zijn kind.eren ook
naaï Bata zou. sturenl d.an krijgt u van mij hond.erd. guld.enff . . . rrHet zijn grote d.eugnieten daarrl . . . rrAls u eens wist hoeveel mensen van tussen d.e veertig en vi jf tig
we1 weg zouden r,u-iI1en kruipen uit d.eze vreselijke fabriek als ze d.e kans kregenfr
... rrSamec is hard., keihard.. De band.en van d.e schoenfabriek waari-n ik sta lopen
meed.ogenloos snel. f k heb gezien d.at men hun tempo haast onmerkbaar tracht op te
voeren. Als d.e machines kapot zijn houd.en ze d.e centen van ons af . Klachten helpt
niets. Je mag in dit bed-rijf niet praten, Ze luisteren nj-et of ze zeggens trek je
jas maar aar,. In december 1966 kreeg ik nog 215 à 240 guJ-d.en per veertien d.agen
in het loonzakje. Sind.s d.e afbouw van d.e p. t. r s ( pr"statietoeslag) is d.at 22O
guld.en en dat met vijf kind.eren.rf
Een Turkse Bata-arbeid.er heeft tegen iemand. gezegd.;frA1s d.e controlerend- geneesheer zegt". ztek, naaT bed., dan komen werlsneester ÍLaaT internaat: enrit, werteren;

ken.ll

De vrouw van een Bata-arbeid.er heeft tegen Rogier gezegd-; "De d.lrecteur zet
bezorgd.e pastoors van Best d.at er geen sprake van is d.at ond.er het
personeel van Bata een hoger pereentage zieken is d-an op and.ere bed.rijven, maar
hï verteld.e er niet bij, d.ai vele arbeld.ers eenvoud.lg niet weg durven blijven.I'
De lezers va;n Itvr1j Ned.erland.'r,d-ie d.it al-Ies en nog veel meeï fraais over ' t
Bata-bedqjf zojuist via d.e pen van Rogier verromen hadd.en, veïnarnen onmid.d.ellijk
d.aarna uit d-e kranten, d.at d.e bond.en en d.e Bata-d.irectie el-kaar gevond.en hacld-en.
Het rtAlgemeen Dagblad" berichtte op zaterdag 21 oktober; ttVan de gespannen
sfeer d.ie tussen vakbond-en en personeel- enerzljd.s en d.e d-irectie van Bata and.erzi,jd.s d.e af gelopen tien d.agen heef t geduurd., was gisteravond. nj-ets meer te merken.
De stemn'ring was ontspannen. Men rookte elkaars sigaren en over en weer werd.en

onlangs aan

hgnd-en gschud-.fr

lIie d-at gelezen heeft t fià even tevoren Rogj-ers artikel "Bij god en de Bata
is all-es mogelijk'? te hebben gelezon, moet even verbijsterd- z\)n geweest, Toen zaL
hfj begrepen hebben, d.at d.e titel van Rogiers stuk f'eitelijk onvolled.i-g was. Niet
slechts bU god en d.e Bata is a.l-les mogelijk, maar 66k bij de vakbond.en.
Overigense d.e verbijstering zal nog groter zijn geweest bij diegenen, d.ie het

gepraat va^n d.e bond.(en) serieus genomen had.den en z::,h vervolgens rekenschap gaven van hetgeen d.ie bond.en zogenaamd. dan wel- bereikt had.d.en"
De bonden had-d-en d.e Bata-directie een ultimatum gesteld. Daarin eisten ztjz
1. algemene loonsverhoging met 4 pct. met terugwerkend.e kracht tot 1 april
en met 1$ pct, met terugwerkend.e kracht tot 1 jr-mi (wat gelijk is aarL d.e aanbevelingen van de regering voor d.it jaar);
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2. invoering van een mi-nimumloon van f 126, resp. f 128.-;
1. hand.having van een eigen oncleznemings-c.à.o. .
Rogier schreef in I'Vrij lTederlandrr o rrln punt 2 heeft d.e d.irectie toegestemd.,
maar om d.e eerste eis word.t heenged-raaid. en d.e d.erd.e is afgewezen.rr
\'Iat is er nu bij d.e zeven uur d.urend-e besprekingen op het mirristerie van Sociale Zaken uit d.e bus gekornen?
Eis nr.rinmer i hebben d.e boncLen laten varen.Eis één is formeel d.oor d.e direciie ingewiliigd. mét d-e toevoeging, d.at Bata z:-clt verplicht tot een aanvull-end-e
Ioonbetaling als mocht blijken d.at bij toepassing van cle bedrfifstaksgei+ijze c.&.oors
iret inkornen van eeri r^rerknemer lager zo1J, ztJ:n d.an bij een ei.gen Bata-c.à.o.2 zoals
d-j-e to t 1 januari 1967 goId." Dat komt d-us neer op t t garand.eren van een minimumIoon, zoa"Ls in principe d-oor d.e d.irectie reed-s aanvaard- was t ztj het dan niet een
i:ninirnum-loon met een vastgesteld. br:clrag. De toevoegirrg rnrekb heel sterk d.e ind.ruk
dat o.e 4 pct" err de 1* pct. n-Let word"en berekencl na,ar d-e tot d-usver geld.end.e 1onen vol$ens d.e Eata-c. &" o . ,maar op basis van d-e lonen volgens d.e hed.rijf stak-cao,
orndat d.ie toevoeging d,nclers geen enkele ztrL zou heb'ben. Dat het gesprek op het
ministerie er dus toe gelei.d. heeft, clat d.e Bata-d.Írectie haar aarzeltrrgen op d.it
punt overwonnen heeft, br:behent veel mind.er d-an hei; op kret eerste gezicht we1
liikt.
Wellicht zoi;:- cle directie ook voor liet conflict nÍet hebben geearzeld. aap
dit verlangen tegemoet 'i;e komen, ind.ien toen aI had- vastge staan, d-at d-e bond-en
van hi.ur voorkeur voor een Bata-c.p.u.c. geen .,.:rincipiële lorestie :zou6-en rna1"en.
Dt+t zoals in een commr.miqué vermel-d- werd. - d-e Bata-arbeid.ers d.e pensioenpreniiecompensatie van l pct. peï urr-r uitbetaal-d. zul-l-er: krijgi:nrdie voor d-e c.àoo.
vooï d.e rubber- en thermopl-ast'i.sche industrie ge1d.t, lc1irÀt aard.ig, maar_ j-s natuurJ-lk geen extra voorcleel,d.och in d.e toepassing van d.e bed.rijfstaksgewijze cnà.o.
verd.lsconteercl. Hetz-el-fd-e geiclt voor cIe aan;cassing van d.e luerkti lri aan d.Íe varl
d.e bed.rijfstaksgewijze c,ano.!s. Iiet spreekt vanzelf, d-at toepassing van een bepaald-e c.&oon neerkoirit o'o de toepassing va;i d.e belalingeïl van d.ie c.à.o.De }:epa1Ín.5en Caarvan nog eens extra in een ccmreunj riuéttje op te voeïen, betekent het
hanteren \rajl een truc;e, nrogefijk. li-i,nd-er:iiÉlt iret oo€f oi) cle arbei-d.ers dan wel met
het oog op het Erct;e priblier<.
Ove::igens: over Ce rcepasr*ring van d.e bed-rijfsiaksgewijze c.&.o. !7aàT letter
en geestrzo me-Ld.t he'i; coii:irunieàérz-,tlleri d.e par:ti;en ncg nacler overleg nJ-egen.Lch,
d-ai nad-er overJ-eg, d-,,r,riitt ons, kal, d.e i<ei-harde iJata-direci;ie met een. gerust hart
tegenioet zten. De iLoor d.e bcndri:n l-.etroklien Er:veclitsp,ositie is inmidcLe]s al veïl-aten. Er word.t triet Írí:rer geËraai't irre'i; he',, mes oD de kr:e1 en ciat beteken+,, d.at bij
het nacler ove::leg de: d.irectie de guns'ulgste positie inneemt. Over d.e snel-heidven de lopend.e tranC, over Ce sfeer in d-e onCeineming, over eeïl rrrenswaard-iger behand-elin€i valt d.e a::beld..ers is r-riet gerepi. i'Íeri heeft elkaarr: sigaren gerookt.
Dat inrii zeggen, cler.t i.ret no<-rit meer rie Baia-clirectie zlJft kan, clie een kwad-e pijp
zal roken.
Verbijsterencl? Niet naer anze opvat ';i ngen. il/ij hebben in onze eerste beschouwing over het Bata-conflict aL vastg;este1d., rlat de bond-en op d.e bodem van d-e burgerlijke maatsehappij staan. idat and-ers kan men d-an verrniachten? Bed.rijfschef lq.W.
van d.er Loo word.t iloor Jan Rogier j-n ztjn eerd-er o-oor ons genoemd.e reportage herhaald.eli jk aan het vroorC gelaten. Dat zijn woord.en altijd. een even betrouwbare ind.ruk maken, zoud.en we bepaaid. niet willen beweren. i{aar wie de uitkomst van d.it
rf
conflietrf legt naast ztjn bewering,d-at d.e Bata-clireetie vóór het conflict aI gedirrend.e vljf maand.en met d-e bond-en op basis van d.e beclrÍjfstaksgewijze coàoo,rs }rad.
onclerhand-e1d.,d.ie is geneigd. deze uitspraak niet zond.er meer naar het rljk d-er fabelen te verwijzen. Dat ooet Jan Rogier ook niet als hi j erbi j aantekent, d.at d-it
niet sloeg op d.e ond erhanclelingen van dit jaar , maar op die van 1966,
Dat, zoals d.e kranten op zaterdag 21 oktober berichtten, d.e Bata-d.irectie
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over het compromis bijzond.er tevred.en was, spreekt vanzelfi d.at d-e bond.en het óók
waren, wilLen we best aannemeni d.at d.e Bata-arbeid.ers het eveneens zoud-en ztJn,
weigeren hÍe te geloven.

EEN

MARX-VERTALER

AAN

HET

WOORD

ER IS DEZER DAGEIT een nieuwe Ned.erland-se vertaling verschenen van het eerste d.eel va^lc rrDas Kapital'f van Karl I'tarx " Zij komt uit precies een eeuw nad.at d.e
eerste, Duitse, d.ruk van het werk het licht zag en vele tientallen jaren nad.at
bij d.e vroegererWereLd.bibliotheek, de eerste en tot dusver enige Ned-erland.se vertaling van d.e hand. van wijlen Frank van d.er Goes uitkvram. De nieuwe Ned.erland.se
vertaling is verzorgd. d.oor dr. I. Lipschits, verbond-en aan het instituut voor d-e
wetenschap d.er politiek in Amsterd.am, d.ie er vier JaaT aan heeft gewerkt. Red.en
om haar ter hand. te nemen was voor hem het feitrd.at er i-n d.e tot d.usver beschikbare Holland.se vertaling een groot aantal fouten en onnauwkeurighed.en voori«nram,
zo heeft hU verkl-aard..
Wij hebben d-e fonkelnieuwe vertaling van ffDas Kapi-ta1rr nog niet ond-er d-e ogen gehad-. Toch wagen w-ij het te beweren, d.at onze verwachtingen niet aI te hoog
gesparlnen zijn. Niet, dat wij het niet eens zouden zijn met d-r. Lipschitst bewering,
d.at d.e vertal-ing vaïl Van d.er Goes op tal van pr.rnten onnauwkei.ri-g is. Dat is onze
ej-gen opvatting ook. Ovtze behoed.zaamheid. echter ten aatTzten van wat nu d.r. Lipschits heeft gewrocht spruit voort uit hetgeen hij over 'rDas Kapital" en over zt)n
kijk op Ma:rc aan een veïslaggever van het I'Utrechts Ni-euwsblad.rr heeft verklaard..
Dr. L ipschits heef t namelijk gezegd., d.at hi j alleen maar het eerste d.eel va^n
rrDas Kapitalf r vertaald. heeft met, zoal-s hU het formuleerd.e, de hoofd.bestand-d.elen van l,Iarxr filosofie
omd.at het tweed-e en d-erd.e d-eel- een d.ergelijke aanpak

niet

waard. zUn,

Dat is een merla+aard.ige uitspraal<,omd-at Marx bij ztjn analyse van het kapitalistisch producti-eproces een reeks van veïeenvoud.igingen toepast, d.ie ztch in d.e
realiteit natuurlijk geenszins voord-oen en d.ie naarmate hij d.ieper d.oord.ringt in
d.e stof stuk vooï stuk word,en gecorrigeerd-. Al-l-e processen in d.e economie word-en
d.oor Marx op zijn minst tweemaal, soms zelf s vaker behand.eld. en waar h{ een vraagstuk aanvankelijk statisch heeft ond-erzochte d.oet hij het ve::volgens nog een keer
ond-er and.ere en eenvoud.ig uitged.:rukt is het verschil tussen
d;rnamisch. Dat
het eerste en d.e volgende d.e1en van |tDas Kapitalrt. Wij kr.innen ons bepaald. niet
aan d-e ind.ruk onttrekken, d.at d.eze aanpak van l{arx aa,n zLJn nj-euviste vertaler is
ontsnapt.

Er is echter meer d.at ons ten aarrz:.err 'van d-r. Lipschits huiverig maakt. De
onrr.auwkeurighed.en va,n Van d.er Goes, d.ie zoals gezegd. ook ons zin opgevallen,
rnjt hij, d-ï. Lipschits, aan een onzorgyuld.igheid-, d-j-e men d.e zeer :nauwgezette Van
d.er Goes ons inziens bepaald. ni-et kan aanwri jven, )rtzorgvuldig was Yarr d.er Goes
zeer zeker niet. \^Ié1 was hij een kind- van zLJn tijd. en d.at leid-d-e er toe, dat hU
Ma:rc noodgedwongen op een zeer bepaald.e wijze interpreteerd"e. Zt3rt interpretatie,
al-dus orLze mening, is verantwoord-eIijk voor z{jn vertaling, zijn interpretatie, die
typi sch d.e rnterpretatie was en moest zlJrr \ran een sociaaL-d-emocraat.

Al-s men hiervan uitgaat en veïvolgens leest wat d.r. Lipschits in het t'utrechts Nieuwsblad.rr oveï Manc ten beste geeft durft te geven, zoud.en we bijna
zeggen - dan houd-t men vooï zijn ve::taalwerk het hart vast.
We lezen d.aar bijvoorbeeLd., d.at d.e titel van het boek eigenlijk niet meer
juist zott zijn, omd-at het begrip kapitaal nu niet uitdmkt, wat het in Marxr tijd
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inlrielcl. Een d-ergelijke z'Lr\ isrvan. voïen :naar achteren en van ac.l'rte::en naar voren
complete onzlr!. Ond.er trkapitaal'r vers-bond.en cle burgerlijke econoïnen 1n Marxr d.agen alle mogelijlce d.j-r:genrïrilt zo i-1oed. a1s ztJ er hed.en nog er.-iLe rnogeliike, vaak andere d-ingen oniier vcrstairn. Marx eclrter hield. er een afwijkend.e, maar zeeï duid.e.l-ijke clefinitie op:na. Iíapitaal is voor hern ni,:t meer; maar ook niets mind.er
dan een waard-e, d.ie r:neerwaard.e scliep-t. Tn een ve:r?taling van ivïarx, of nen d.ie vertaling nu ac'bueel, nuttig .;f' hoe d.an ook vindt, gaat net natuurli jir om datgene
wat i{arx onder ffkapitaal-tt ver:stor:o- en om nj-ets aricle::'s . Ztjn terrninologie wijzigent
omd.at Íeinand- ancl.ers ofl vele and.e.r:en eï nu (nog steed.s) god wer:i wat vooï d.efinÍties op na houd.en is natutrrlijl< d"waas. Iets and.ers is Lret, wanneeï Lipschitr; zo1)
beweren h.:t met l.'iarxt uoqÈy-qg rriet ei.jns te zt jn. l\'Laai: een g,e.{irt_itie van een_!_q{q
is niet iets oin Lret ilee eens of oneers te ztjrt. lt{en noet er ztch alIe:en na&r goed.
rekensc}rap varr geven cmcLat rlen ariciers niet r,veet wat d-e auteur br:d-oelt en waal:over
hij het heef t.
0f beaoelt d-r. LJ-pschits scrr:s, Cat ne'c ]red-endaagsje kapital-isine verschilt va,n
het ka,pitaij-sme, clat l4arx gekend. heeft? Dat wi11en wij gïaag erkennen, maar dat
heeft niets te maken net het feit, aat er r:r.og aliijd. zowel aan deze a1s aan gene zijd.e vau het z,go ijzerer-:. gord.ijn - rneer'ïwaard.e geprod.uceerd. word.t en dat ied.er
nog altijd. meerr^raard.e-prod.uctie kapitalistische procluctie raoet noernen al-s hij Marx'
ernalyses tot d.e zijne rnaakt.Overigens gebiedbd.e eerLijkheid. ons te zeggen, d.a.t
ook d.r. Lipschits zegt, d.at het 'ronwetenschappelijkil zol) ztjn zotyr titel te veïalld-eren. Wij hebben het sterke vermoed.en, d.at }:ij zeif niet weet waaróm.
Kostelijk gewoon is he:t, als dr. Lipschits over een bepaald citaat d.oor lt'iarx
uit een an"1er werk komt te spreken, waarin sprake is van herciers en keuterboeren
rria
verschenen n'ret zelfgeniaakte schoenen. 0p d.e stippelt,jes t zo vertelcie
clï. Lipsclilts stond.en bÍ j d.e- oorspronkelljke auteur d.e woord.en 'f in de kerktf . Piarx
zou ze volgens hern hebben weggelaten, omd-at arbeid.ers van hem niet in rle kerk
mochten verschijnell. Aisof Marx ooit ged.ragsregels of inorele voorschriften \roor
d.e arbeid.ers i:.ee-ft opgesteld., alsof het here een zorg zov ztJrre waar ze rrerschenen. Het zou om te sch.ateren zLJn, als dat wanbegrip vam heel-.tlÍarxt ond-erzoekmethod.e en heel z\n filosofie niet zo in-d-roevi-g was voor een Marx-vertal er. Als
men dan even vercler in het interview rnet het t'Utrechts N'ier-rwsbl-adtr leest, clat
661<Li-pschits d.e stijl va^n lularx naar een zcwat versl-eten ciiché 'reen ond-oord.ringbare Duitse woorcl-enbrijttnoemt, d.ar: vraagt men z;-clr in gemoed.e àf , hoe ter wereld
hij eï cleur toch wef in d.oorged-rongerl is. 1,'/ant d.at is toch wel een eeL:s'be verej-ste
vooï een vertalero
*
Niet rnj-nCer k'rsteir,tk is d.r. iii:schits wtize ra,acl, dat lezers, di-e het boek
een beetje moeil-ijlc vÍnaen, ffraaT i:toc+ten'oeginnen met hoofd.stuk acht. rrDe volgorcle is eigerrlijk verkeet'd.", meent d-r. li prchits. D..i'u ci:-e raacl om met hoofilstuk B
te begin:reï] van i'larx zéIf afkc.iirstig is, verz.wijgt hrJ. \.{ij rflenen te weten waarom hij
aie rii,aC gaf. idie ze.q't: je }«lnt beter net acht begiruren, en tcch ze-Lf de volgorde van zrJn'boek nielt verand.e::t, die iiloe't CLaarvoo:: cen goed-e red.eri ]rebben. Die
lrad l{a.rx dan ook, ZtTn boek voJ-gt ire+; prod.uctieproces van iret kapltaiisme op de
voet en ]te"u hoofd.stuk over cle artrciCs,J.ag'is, ev'cnal-s heb ook wat mrncter moeil,ijke
hoofd,stuk oveï cle oorspïor:keii-.ikc akkumul-atie, gei:l-aar;st in ]Sgig"h" -voIE@..
Wie, :roals ctr. Lipsch.i.tr.;, hc+t i:egin t; abstract noent, d.1e hee,ft niet begrepen, d-at de a].rstractie, rlat viil- zegËet\ cie gang varr het bljzond-ere naaï het aLgemene, nu net precie.s cle d.oor IJ.a::x tc",eqei:aste cnr-Le::zoekmethoae is. Dit bezwaar
van hem komt zo ongeveer lleeï or; het verrvrjt aan d.e sllager, d.a'b hi; de koeien d.ood.
maakt" Eigenlijk is het trtisverstand- van d.r. Lipschits nog vi:e1 err vei:l-.groter. Hij
zegt, d.at hoofd.stuk B van '?!a.s Kaprtal" duiclelijk maakt, wót l,iarx precies heeft
voorgestaan, Dat ltIarx nie-ts heeft vóórgestaanrCooh ir: "Het Kapitaal" all-eerr analiseert, dat is d.u.iclelijk genoeg onduid"elijk voor d"r. Lipschits geble'\ren. Iln daarom nogmaals, w11 het er bij ons niet in, d-at hjj nu net precies d.e geroepene rrooï
een l,larx-vertal-ing zou ztjn geweest.
u+v
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ARBEIDERSKTÀSSE

ARTïKE ttkovo in, provo uitrt in het oktobernr.rmmer v€m rfDaad en Gedachtetf komt een zin voor, d.ie na d.e verschijning van t t bewuste ntunmeï in de IBd.actie tot een d.iscussie heeft geleid..
De bewuste z\n luid.t als volgt: tr.... het tijd.perk, d.at d.e burgers nog voor
hun rechten moesten strijd.en en d.e arbeidersklasse i-n die burgerlijke maatschappij
nog haar plaats moest vind.en, d.ie d.e burgers haar had.d.en toeged.acht, is voorb{."
Diverse red.actieled.en z|jn van meningrdat hier nÍet erg zorgrmlilig is geformuleerd.. Waarom I t gaat is d.it, dat C.e burgerlijke maatschapp$r d.ie is voortgekomen uit d.e burgerlijke revolutie, geenszins rn eind.e heeft gemaakt aatrI d.e uitbuiIN
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ting en d-e ond.erd:rrkking, d.och enkel rnaar aan d.e feodale ultbuiting en d.e feod.ale ond.erd.rukking. In d.e feod.aLe maatschappij hadd.en d.e mensen politiek géén geIi jke rechten en bestond. er geenszins een geli jkJreid. voor d.e wet. Die geli jkheid.
voor d.e wet, d.ie politieke gelijkheid. werd. d.oor d.e burgerlijke revolutie geproclameerd., d.och geenszins: terstond. algemeen verwezenLi jkt. Toen d.e d.erd.e stand., dat
wil zeggen d.e bor:rgeoisj-e, die als gevolg van d.e feod.ale ongelijkheid. van invloed.
op het staatsbestuur, op de flnanciën en het openbare leven was beroofd, d.ie invloed. op ad.elrgeesteli;kheid. en vorst veroverd. had.e toen $ras voor haar d.e revolutie afgelopen. Àan cle politieke rechten van het proletariaat d.acht aanva^nkelijk
geen burgetman. Wat er met d e burgerlijke revolutie werrl- geboren, dat was een samenlevingrdie weliswaar geen feodale stand.enmaatschappij meer kon word.en genoemd.,
maar waarin van politieke rechten van d.e arbeid.ers vooralsnog: nauwelijks sprake
}IAS.

De oud.e arbeid.ersbeweging nu is de bewegingrdie gestred.en heeft voor d.e politieke rechten van d.e arbeiders, d.at wil zeggen voor de poli'bieke rechten van
aIIe burgers. Haar karakter was, juist om d.ie red.en, volkomen burgerlijk, wat zii
zlehzeLf daarbij ook voorstelde. Waarom het Bing, dat was d.e voltooiÏng van de
burgerl{jke d emocratie. DÍe burgerlijke d-emocratie, d.ie burgqrlijke emancipatie van
de arbeid.ers, is inmid.d.els een feit gevrord.en. Zi f.igt achter ons. Dat is het wat
in d.e geciteerd.e passage tot uitd.rtÈking werd. gebracht. En wanneer in d-e oorspronkel:Jke tekstedat wiI zeggen in ons oktobernunrner, onmid.dellijk aan d.e aa;ngehaald.e woord.en d.e zin vooraf gaatrd-at a1le politieke bewegingen in wezen br:rgerlijk zilnr d.an word.t d.aarirr in feite dezelfd.e ged.achte uitged.rukt: omd.at het om Öe
burgerlijke emancipatie grngr d.óórom was d.e bewuste emancipatie-beweging van politiek keirakter.
Maar kan ment zo hebben d.e bed.oeLde red.actieled.en zlclt afgevraagdr beweren,
d.at het bij d.e burgerlijke emaneipatie van c1e arbeid.ers ging om een plaats, d.ie d.e

burgers aan d.e arbeid.ers had.d.en toeged.acht? 0p d.eze vïaag antwoord.en zLJ ontkennend.. Yoor zover d.e revol-utie-makend.e d.erd.e stand. zidn ged.achten maakte over d.e
samenlevi-ng, die d.oor mid.d.el van zj.jn omwenteling ter wereld werd geholpeÍrr was
hij aan d.e naiefste d.walingen ten prooi. Men sprak van trhet vol-k'r, omd.at d.e klassenscheid.lng, d-ie d.e kapitalistische maatschappij zort splijten, in d.ie dagen nog
nauwelijks zichtbaar was geword.en en men d.roomd.e van [vrijheid, gelijkh.eid. en broed.erschapr? omd.at men in een web va^n. sociale il1usles was gevangen. Toen de werkeli jkheid van d.e klassenstri jd. ztch in de burgerlijke sa^menl-eving openbaarde, toen
d-acht de bourgeoisie aan d.e arbeid.ersklasse geen and.ere plaats toe dan d.ie van
een gewillig uitbuitingsobj ect. Totd-at. . . totd.at d.e kapitali stische verhoud.ingen
zelve burgerhjke hervormers deed. opstaan, omd.at d.e voltooiïng der burgerlijke d.emocratie een onafwend.baar proces was, det tot d-e ontwikkeling d.er burgerlijke
maatschappi j behoord.e. Dat proces schiep tegeli jkertijd. d,e hervormers én d.e voorwaard.en, ja noodwend.Íghed.en ener verand.ering.

t)
En ock d.Íe hervormerÉj, noodzakelijk en onvermijdelijk in d-e maatsciia.ppij hr-rrner
waren aan d,i.ra1ingen ien prooi.
Maar aan r1e ui-tkomst van Ïiet proces heeft
d.ai; feit niets veranclert.Wanneer men d-e d.ingen op d.eze wi.ize bekqkt krijgt uien ëïr
menen wij, een d.uid.eiijker be=eId. var:. dari rJ.oor d.e ï:ewuste passage op h1 z, 6 van ons
d.agen
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Naar aanleid-ing van het artikel "Iv1eer woningen rret mind.er bouwersrf in het
septembernrxnmer \ra.n?fDaa,d. en Gef.achtetr ZolJ ik een opmc'rking willen rnake.r d.ie eI
niets aa,n af d.oet, cl-ai; liet een goed. a::tikel is.
De ind-ruli word"t gewekt, d.ai een gestegen prociuktiviteit in een bed.rijf, ïespectÍevelijk werkstuk. -',oi, stand. kornt d.ocr i:ald.er we.rken van de d.aarin werkzame arbej-clers. Ilï is hier echte:i een parad.ox, ,lie in het artikel ook wel nae,r voren
kon'rt in cie term: a:rbeid-si-,esparenC.e machÍnes. Een vocrbeel.d.: twee arbeiders, van
r,tie een rret eelr. scitop vrerkt en c1e arrder mc.'., een rJragline, verplaatsen zand., De
men met de schop vrerkt z-icl:r rrd.e l;Ie.ret' en heeft een dagproCuktie van ctrie kubieke meter; de man met d"e Jragiine werkt niet zo hard., maaï her:ft een cl,agprod.uktie
van d,.ertig i«rbieke meber" llet and.ere woorcten, de man, clie het hard.st werkt heeft
C.e laagste procluktie !
De or-,i-ossing van deze tertenst::ijcrigheid- is te vi.nd.en in Fried.rich llngels Anti Dirhring. Waarmee we (in I t gc:va'l vam d.e aragi.ine) te nal<en l-ir,:bben , dat is sarneïrgestel-de r.rri:eid-. iie*, a-rbej-clsbesi:arenC materi.eel is zelf 66k €)en voltm van àTbeid. Maar het betre-ft rJan d.e arbeid. rran generaties arbeiders, van geleerden
ei1 teeh;ij-ci ock, d.ie Ca.ar als het ware in d.e gt,:d-aa:rte vair een machine aa-nwezig
zLJn. Dai; wil zegger]: d-e néér-arbe'ici behoc-:ft niet persé van d.e Í'eitelijk werkzane
arbei-d-ers te komen, near kan het ;;rod.ukt zLJTr \;aÍ! rie gehele arl:eid.ersklasse, nu
en i.n. iret 'verl-erien
H.À., Leiden.
ANI\'IOORD
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Het is niet gj..,mak-ii:eiijk ,rm oji oeze trief van ayrze Leid-se vriend. te antwoorri.enromd.at hij ztch rr.jr,::t a.-Lti;d. e\reí.i cuiclel-i.lk eii zo::,v;'r,rldig uitd.nlq.t. Dat korntr geloven wii, rloord-at hij ne-t een moeilijkileid- v.rorsteit, waarover wij aa]l-stond.s nader
zi-lLien spreken.

AIs wij iren gcred begr:.jpen,d-aii 1s hij rraJl rneirirrg, ciat het onjuist is om te be\^reïen, cat hard.e:: werken iot een grotere prod.uhtie leidt. 0m riat te bewijzen komt
hij irre't zijrt vor.rrbee.l-c. van twei: arb,eiciers, één met een schop, de and.er met een
d.ragline. Die rnet d.e schop , zegt i:i j , moet hard.er zwoegen d.an de d-ragline-machinist err tocir is d,e prod.uktie vër.n d.e man met d.e schop het kleinst.
ïi.À. iracht ook een verklaring te vind.en voor hetgeen hij meen'b te constatereír. De d.rergi-irte-machlnist, aldus zijn betoog, spant z:-cln mind-er in, omd.at hij is
uitgerust me.:t eerr irarbeid.sbesparend.e machine'r .
Ind.erd.aac1, zo kan men d.e d.ragline noemen. DIaar vriend A. schijnt te d-enken,
dai; d.ie machine ar:beid- bespaart aan de o.ragline-machinist. Daa:: is nu geeil kwestie van. De d.ragline is arbeid.sbesparencl, omd.at zLJ de -ergenaal ervann de ond.ernemer of d-e oncrernerning arbc.id.skracht, dat wil zeggen: arbeiders, ui-tspaart.
Iioe komt vrlend. A. tot zijn vergissing? HU is er toe gebracht, Cccrd.at hij een

)/lo
heeft gebmikt. Wie rn arbeid.er, die met d.e schop werkt, vergeli jkt met een collega met een d.ragline, vergeli jkt twee arbeid.ers, van wie de
een in 6,ndere maatschappelijke verhoud.ingen verkeert d.an d.e and.er. Dat kdn op het
ged.uldige papierT lrr&&ï rt kan nooit in d.e werkelijkheid.. Men kan bijvoorbeeld nimmer een slaaf met een vrije l-oonarbeid.er vergelijken, omd.at het ond-enkbaar is, dat
men ze ooit naast elkaar op hetzel-fd.e karwei za! aantreffen. Als twee arbeid-ers
sarnen een karwei vemichten, d.an ztjn ze 6f beid.en sl-aaf of wel beid.en vrije loonverkeercd. voorbeeld.

arbeid.ers, omd.at d.e loonarbeid. (vand.aar d.ie toevoeging trvrije" ! ) de opheffing van
d.e slavernij verond.erstelt. In werkelijkheid verkeren arbeiders, d.ie samen aan het
werk ztjn in dezeLfd.e maatschappelijke verhoud.ingen. En d.ezelfd.e maatschappelijke
verhoud.ingen, d-at betekent in d.it verband. natuurlijk ook een zelfd.e stand. van de
techniek.
Als men rn juist voorbeeld. kiezen wil, dan neme men twee arbeid.ers, d.ie aIlebej- met d.e schop werken of twee arbej-d.ers, d.j-e allebei rnet een dragline zijn
uitgerust. AIs twee d.ragline-machinisten even hard. werken is hi-rn prod.uktie geltjk; al-s de ene dragh-ne-machinist hard.er werkt d.an de and-ere dragline-machinist
heef t hij ook een grotere produktie.
Als i^Ie op twee arbeid.ers letten, d-ie allebei met d.e schop werken, word.t d.e
zaak een tikkeltje ingewikkelder. Het zou namelijk a1 heel toeval-Iig en ver^rond.erlijk z:-Jn, wa^nneer ze allebei over precj-es d.ezelfd.e vaard.igheicl, dezelfd.e Iichaamskracht en hetzelfd.e uithoud-ingsverrnogen beschikten. De zwakste van d.e twee
zal wat mind.er grond. verzetten d.an d-e krachtigste. hli-l- dat nu zeggerr, d-at d.e
zwakste van de twee mind.er hard. werkt? Het antwoord luid.t ontkennend.
Waarmee we hier te maken hebben, d.at is een tussen beid.e, d.oor verschj-l in
lichaanskracht en constututieT errz.l bestaand. verschiL in v o o r t b r e n gings v e ïmo ge n.
Dat voortbrengingsveflnogenheetmet eenvreemd.woord.
p r o d. u k t i v i t e i t . Waa:rran men z:-clt rekenschap moet gevenrdat is, dat
prod.uktiviteit heel- wat and.ers is d.an produktie.
De moeilijkheid. waarÍnee vriend. A. worstelt - de uroeilijkheid. waarop wf in d.e
aanvang doeld-en - is , dat hi j d-Íe twee dingen d.oor elkaar haaf t. Hij zegt, bijvoorbeeLd in zin brief ; t'De ind.mk word.t gewekt, d.at een gestegen produ]ctiviteit....
tot stand. komt d-oor hard.er werkent'. Hij gebruikt hier het woord. "prod.r:ktiviteitrr,
waar hi j rrproduktierf bed.oelt. Met and.ere woord.enl Iiij haalt beid.e begrippen d-oor
el-kaar.

Om r^ieffis te word.en in d.e doolhof, moeten wij er op l-etten, wat mèt d.e woorden prod.ukt en produktivilEglt eigenlijk word.t bed.oeld.. Beide woorden zijn afgeleid
van prod.uceren oftewel: vo o ï tb T en gen. Het prod.ukti-s d.atgenewat
voortgebracht word.t. De produktiviteit d.aarentegen isrwat wij zopas al d.efinieer-

d.enals het v o o r t b Te n gi n g s v e rm o ge n .
Dat voortbrengingsvermogen kan groot of klein zint dat spreekt vanzel-f ; het
verand-ert echter niet d.oor hard.er te ga"an werken. Wa^nneer een man met een klein
voortbrengingsvermogen hard.er werkt d-an rn and.er, d.ie een groter voortbrengingsvennogen heeft, d-an slaagt hi j er misschien in eveveel als d.ie and.er vocrt te
brengenr dat wil- zeggen: clezelfd.e hoeveel-heid. produkt af te ]everen. \artzelf sprekend,is zLJn vo o rtbrengingsvermo
gen d.aarbijnogaltijd.even
klein gebleven. Als d.at namelijk niet zo zou ztJn, zou hij onmid.d,ellijk op Inrnnen
houd.en met zo lang of zo snel- te werken. De man met het geringe voortbreng:j"ngsvermogen, met d.e geringe: produktiviteit, vergroot zijn produktiviteit niet door
hard. te werken. Nee, hij moet voortdurend hard. werken, juist omd.at het hard.e werken niets aarr z: jn voortbrengingsveranogen, niets aan zlJrr produktivitei-t wijzlgt.
Die prodr.rktiviteit, dat voortbrengingsvennogen, wijzig:b ztc!; pas als men hem een
ander werktuig in d.e hand.en drukt. Àrbeid.sproouktiviteit heeft niets met hard.er
werken te maken, d.och a]Ies met d-e bestaand.e maatschappelijke verhoudi-ngen en met
d.e gegeven stand van d.e techniek. Ind.ien A en B beid.en even 'produktief zlJrr, dan
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zal L, inclien hU harder werkt cian B ook rnóér p::od.ukt afleveren rian B.
Keren r,.rij nog even terrfg :naaÍ het vocr:beeId- van cle tinree arbeid.ers, die beid"en met d.e sehop r,^rerken, l:rLàa'r iriet preeies iietzelfd.e voortbrengingsvermogen hebben, beid-en nl.et precies ev,en p:roduktieÍi zj.in,De krach'bigstc is d.e prcd-uktiefste.
Als beiclen ztch volled.j.g geven ,,rerzet d.e h:achtigstr,e van ce twee méér grond., de
zwakkere heef't een kIeinere procluktie, beiCen urerken even hard-.
\^/erkt d-e krachtlgste 'v&n cle ivree iuat inincte:r: harcl clan de zwakkere, d.an k6n
hrin'voortbrenging, h,.rrr produi<tie, gel-ijk z-ijil. fn beicie gevalLen echter blijft d.e^
zwaksie steed.s d.e man met 't geringste r,'oortbrenigingsveflriogen, rle rnan met d-e gerlngste prod.uktiviteit.
Als v::iend ïI.A. uit LeÍr1en verder in zlJtr brief oveï d.e samengesteide arbeio
komt te spreken, dan d.oet hi,i d-at, \rcjïond-erste11,.=r] lqj, omd.at hij gelijk we'boven
reecls stel-d-en er eeïr veri<eerd- beelci van heeft wat een t'arbeid-sbesparend.e machineÍï nu ei-genliLjk bespaart" In feite heeft het probleein van d.e samengesteld-e arbeld.
niets te maken met het probleem, dat in het septembernurïuner van ons blad. aa.ngesned.en werC en waarop onze Leid.se nalcker is ingegaan. Natu-urirlk is cie kwestie van
c1e sannengestefd.e arbeid. die vriend ï{.À. naaT oÍ1ze opvatting volkomen verkeerd.
ztet óók een d-j-scussie vlaard.. We stellen ons voor daarop een and-ere keer in te
gaan
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IltÍ "VRIJ NEDERLAITDI' van 19 aug. j . J . heef t lgor Cornelissen het boek besproken, d"at A.J. K.oejemans oveï \{ijnkoop heeft gesehrev€It. Het is een boek, waaraan ook wiqj, Ín een cler komend-e nrxnmeïs v'àÍ\ "Daad- & Ged"achte" aand-acht zullen bested-en. 0p onze bespreking vocruitlopenc[, wiIlen wij hier vast opmerken, d.at wij
het wel met Cornelissen eens ztJn, \^ranneer hij Koejemans voor zijn werk een onvold.oend-e ,geeft. Ons oord.eel over d,eze Viijr:koop-stud.ie is nog veel- ongr:nstiger clan
d-at van d-e Vrij }ied-erland-red.acte-r;r, die overigens op rn aantal in het oog lopend.e zwakhed.en vatl Koejerrans boek Ce vinger heeft gelega. Over d.it all-es willen wij
het d"itmaal echter nlet hebben. Wé1 over rlen passage in cle bespreking van Corned.e plani< falikant
lissen I waar juist hÍ j
z11n gelijt< in he u aLgerneen ten spijt
heeft misgeslagen en Kcejemans nÍet. nie passage neeft géén beirekking op Wijnkoop, d.oeh op Pieter iell-es Troelst-ra.
KoejemaJrs nar:ne}Íjk typeerde in zijn boek Troelstra als eLrnrrburgerliik d-emocraat neer dan soeial-isttt . Dat stuit Cornelissen tegen d"e borst. Dat nu mag be st
zo wezen, maaï Trr:elstra zéLf heeft er tceval-iig geen tvrilfel over laten bestaant
d-at d-e typerinrg vàrr i^ioejerilans volkomen raak is. fiij zegt namelijk over ztchzelf
preeies hetzelfCe rnrat Koejemans van herr z.egt.
Troeistra schrijft na"nelijk, op bl-z. 1C vam het tweed.e d.eel van zijn GedenksckrríÍ'ten (ttGroeit') : Itf k ben rran huis uit een geboren d-emocraat en hoeveel teleurstellingen d-e d-emoeratie aan mi,1 en d-e arbeÍd.ersbeweging ook heef't ber:eid-, ik
kdn rran haar geen afstano doen.'l
In het vierde deel (,'Storm") noemt Troelstra zr_eh iemand. (nf z. 15)eie d-e
strijd-... vooral wil voeren in een atrnosfeer van d.enocratisrh denken. 0p hLz. 81
spneókt hij orrer een "strijd- ter verued.iging van d-e d-enoeratiet', waaïin (r..,..) d.e
f socialistent
zích "tijdelijk
zouden moeten verbind.en iïet... niet-prol-etarische
groepenrr. 0p blz. 2OT cÍteert Troelstra een red-evoering, in november 191E door
hem gehoud.en Ín het Rctterd.arnse Verkooplokaal, waaÍin hij zeid.e: "wj zouden (a1s

1B

we aan d.e macht kr*a,nen) de democratie niet opofferenrr. Tenslotte op b1z . 109
citeert Troel-stra zLJn laatste begrotingsred.e , zíjn I'politiek testameott', waarin
hi j , zo schr{f t hij zeJ,f r er voor pleitte in dit 1and. het rrgeloof aal:r d.e d.emocra-

ti e te bewarenrr .
Wij zoud.en er nog een aanta] voorbeeld.en uit

red.evoeringen en brochures va^n
TroeLstra aan toe kr.:lnen voegen, maaï we geloven, d-at het zo gelroeg is, Juist
het f eit, d.at froelstra rrva^n huis uittf en vóór alles burgerli jk d.emocraat was,
vo::mt d.e sleutel tot een begrio van heel zin publieke optred.en. Waarom Cornelissen eigenlijk tegen d.e borst stuit, wat Troelstra zélf volkomen logisch en vanzelfsprekend. vond., is ons niet goed. duid-eIijk.

DE MILTTAIRE

GEEST
rrDaad, en
besehouwi-ng om-

IN HET VORIGE nummeï van

in een
trent rt militarisme de opmerking ge-

Ged.achterr werd.

maakt, d.at het militarisme der 'rd.emocratentt in wezen van d.at d.er fascis-

ten niet verschilt. De opmerking werd.
met rn paar karakteristieke voorbeeld.en geillustreerd.. Voor hen, d-ie nog
altoos geloven, d.at d.e 2e wereld.oorlog een militaire worsteling tegen I t

fascisme was en d.ie lied-en zijn er
zelfs daar waar men zÈ, op het eerste
gezicht althans, niet verwachten zov
hebben wij nóg een interessant voorbeeld. achter d.e hand-. Een voorbeeld.,
d.at vernietigend. is voor al diegenen,
die werkelijk geloven, d.at kapitalistische oorlogen gevoerd. word.en om ideal-en.
We

ontl-enen d.it voorbeeld. aan een
artikel in het rrAlgemeen Dagbl-ad." van
{ november j.1.; eeo artikel LLlt een
lange reeks terugblikken op gebeurterr.issen van een kwarteeuw terug. Het
ond.e::v,rerp van het bewuste artikel is
d.e geallieerd.e invasie in N. Afrika
in 1942 en de politieke verwikkelin-

gen d.aar omheen. !íe eiteren:
rr.. .het Franse officiererrl<orps en
vooral- in d.e kol-oniën - hras pro-nazi
en anti-semitisch aI ver voor d.e capitulatie van Frankrijk. Eisenhower wÍst
d.at al-Ies en hij was een realistisch
militair. HU had. slechts een mllitaire taak. . .In november r{2 moest hI in
N, Afrika land-en. AIs hij daarbij met
nazistische officie.reri moest saJnenÍ$Íerken, d.an zou hjj d-at d.oen...rr
Het artikel be schrijf t dan, hoe Ei-

senhower

tot

een akkoord. kwam met ad.-

miraal Darlan van de pro-fascistische
Vichy-regering.
Het artikel vertelt ook, d.at in t t
Britse Lagerhuis d.oor sommige politi-

ci

geprotesteerd. werd. tegen de samen-

werking met Darian en hoe Churchil-I

eritici suste.
ïn het rfAlgemeen Dagblad.rr leest
men tn hetzelfd.e artikel ook, d.at ten
ti jd.e van de invasie in N. Afrika d.e
gevangenissen in d.e Franse koloniën
vol zaten met lied.en, die z:-c}r tegen
d-e nazis had.d.en verzet en d-ie op last
d.e

van maarschalk Pétain (fret hoofd. van
d.e Vichy-regering) gevangen waïen gezet, Hoe stond. Eisenhower, d.e ma:r d.ie
later in zUn boek rrKruistocht in Europatt het zott d.oen voorkomen aLsof hij
een trgeneraal vaÍI d.e vriiheidrf vlas geweest; tegenover d.e moeilijke positiet
waarin de anti-fascisten tengevolge
van d.e samenwerking tussen geallieerd.en en pro-nazir s geraakten? Het bewuste artike] zegt ervans
"AIs d.e anti-nazi I s in de kol-oniën
d.aarbij in de verdnrkl<ing kwamen, dan
speet ri.at de generaal, maar hij vond.
het een vraagstuk d.at niet door hem
behoefd.e te word.en opgelost.'t

0f wij d.it publiceren om aa^n orTze
verontwaardiging lucht te geven? In
genen d.eIe, Verontwaardigd. over d"it
alles kan men alleen d.ón z\flt ualrneer
men van d.e geallieerd.en wat Snd.ers
had. verwacht. Verontwaard.iging past
bij het naieve geloof, d.at d.e geaI11eerd.en vooï vrijheid. en d.emocratie en
hoe uren het verder noemen wil, stred.en. Wi j hebben d.at nooit geloofd.,
niet vóór de oorlog, niet tijd.ens de
oorlog en nj-et daarna.

