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DE LEGENDE-YORMING

WILLil(EUHIGE ond.erwijzer
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d.e geschiedenisles aaJI een
d.an krijgt

sehoolkind. vraagt, wie of graaf tr''loris V veruoord. hebben,
enig nanleren het antr*oord., de,t hii verlangt te horenc

-

uit

willekeurig

hj-j

zond.er

rtDe edelen meneer!rr

Het word.t goed.gerekend. natuurlijk, omd.at j-n d.at antwoord. datgene besfoten
Iig-b, wat het wezenlilke vo:mt van d.it levenseinde. Tenslotte zijn er méér graven
van Ho1land. d.j-e een geweld.d-ad.ige d.ood- gestorven zijn. Dat is niet zó vreselïk bÏzorrder, omd.at ae vrijvel allenaa] te vi:rd.en warren op d.e slagrreld.en varr hun tijd.,
waar d.e d.ood. - zoals op a1le slagrreld.en trouwens - gelijk bekend.reen d.oodgewone
verschijning is. liaari:: Floris Y zicb. van zijn fanilieled.en uit het Holland.se gravenhuis ond-erscheid.d.e is, d.at hij juist n i e t temld.d.en vaÍI het krijgsgewoel d-e
laatste ad-em rritblies en d.at het cle ed.elen waren, d.ie d.at op hun geweten had-d-en.
Het 1ó6tste vooral j-s van betekenis omd.at juist d-ót feit licht werpt op d-e positie, d.ie Floris V temid.d.en vaÍr de sociale- en politieke tegenstelli:rgen van
zijn tijd. heeft ingenomen. Hï, d.ie naar men weet 'rder keerlen God-r' genoemd- werd.,
vertegenwoord.igde een centra.al gezag, d.at aI hoe langer hoe meer de erponent van
een opkomend br:rgerd.om begon te worden, d.at in de feod.ale ad.el ziir: felste teg'enstarrd.er had.. líie op d-e vra,a.g van d.e ond.erwijzer ten antwoord. zou gevenr dat Herman vEurr. Woerd.en of Gerard- varr Àmstel d.e d.od.elijke sabelhouw had. toegebracht zou
mogelijk buitengewoon exact zi.7n1 maar tegelijkertijd. toch een collectieve vera.:etwoord.elijkheid. aan d-e moord. verd.oezefen. Hij zou bovenà1en d.e weg naar een historisch begrip wel grond.ig barricad.eren. idie precies d.e moord.enaar veui Floris V is
geweest, is na zoveel tijd volstrekt oninteressa,nt. Het draagt niets b{j tot enig
inzicht-in d-e tijd. waarin hij leefd.e. Naar d.e moord.enaaïs (meenroud.) vraagt men
d.aarom; niet naar d.e moord.erre,a,x.
Maakt hetrhi-storisch bekekenrveel uit of een d.ergelijke, in d.e historÍe opgetekend.e moord. 671 Taar geled.en geber:rd. is, of een hafve eeuw? Natuurlijk niet.
l,rlaarom, zal men d.an mogeJ-ijk vragen, maken zekere kringen in West-Duitsland. zich
d.arr zo bijzond.er dnk over d.e vïaag wie nu precies d.e moord.enaar is geweest varr
Rosa ï,r:xenburg en Karl Lieblmecht? Omdat, menen rrjj te mogen verond-erstellen, d.egenen d.ie d.at d-oen er het grootste belang bij hebbenrdat de aandacht van hi.:n collectieve schuld. word-t afgeleid..
ïn d.e loop van het vorige jaar heeft rrHet Vrije Volkrt al een paar maal in
groot opgemaakte artikelen geschreven over de nasporilgen d-ie aan de gang waren.
0p { januari j.I. verscheen j:r d.eze krarrt opnieuw een flir:k stuk, waarin d.e 1ezer werd. meeged-eeId-rd.at een zekere d.r. Dieter Erte1, na uitgebneid-e onderzoekingen tot d.e conclusie is gekomen, d.at niet een zekere luitenant Voge1, d-ie men er

2altijd. voor heeft aangezien, d-och een zekere Hezmann Souchon als d-e moord-enae,r
moet word.en beschouwd., iets, wat d-e nog in leven zijncle, in Bad- God.esberg wonend-e
Souchon inmid-d-els hardrrekkig heeft ontkend.
l,rrij zouden wi11en, dat d-e intense belangstelling d-ie dr. Ertel en rrHet Vri.je
Volkrraan c1e dag leggen voor d-e pleger van een reeo.s lang verjaard- niscLrijí, wat
meer op het slachtofíer (of Ce slachtoffers) ware gericht" En,,,rat meer op de omstand-ighed.en, waa:i:ond.er zij de d-ood- vonden" Rosa Lr.rxemburg en Lieblcrecht zljn na
een hal-ve eeur+ nog altijd van bel-ang vocr wie iets varr d.e lluitse revo-Lutie va.n
1918 wil begrijpen. De vraag of Voge1, d-an wel- Souchon ae rnoord.opdracht van kapitein Pabst vervuld-en cp die 15e januari 1919 kan ons koud 1aten, datgene echter
wat tot huri d.ood- geleid heeft niet" Dat d-óórover nog steecis legend-en de ronde
cLoen is veel erger dan wat wij achteraf al d.an niet nautrkeurig weten of Souchon
haar d-e sched-ef insloeg tervijl Vogel toekeek, clan wel dat Vogel sloeg en Souchon
alleen maar heeft gekeken.
rrHet Vrije Volkrr,ciat wat dat l-aatste betreft d-e puntjes op de i-zetterij kennelijk zéér beLangri;k vind-t,doet in het betreffende artikel aarr de instand-houd.ing
d-er legenden hééI braaí nee. Rosa T,uxemburg en Karf Liebkr.echt, zo weet het bladte vertsllen, waren d-e leiders van d-e Spartakus-opstand, ilie begin 3anuari 1)1 )
in Berlijn was uitgebroken" De rvaarheid is d.eze, d-at er nooit een Spartakus-opstand is gevreest. Dat mag wel eens onomwonden wo-rcien uitgesproken. trn clan niet
alleen terwill-e van d-e historische waarheid, maar óók omdat d-e legend-e van d-e
Spartakus-opstand- een onclerdeel vormt van de moo-rilhetze tegen d-e twee Duitse revoluti-onairen" Wie het ernst is met d-e vr'aag, niet l^rie d-e moord-enaar va,ir Rosa
Luxemburg isr d-och net d-e vraag wie haar ltoord.enaars zijn, dient d-e legend.e onverwijld naar d-e histo-rische rorimelzolder te verr.rijzen. Dat mag we] eens gezegdworden, óók aan het ad-i:es van d-iegenen, die tel-kens en tel[ens maar weer inet zogenaamd.e historische feit van d-ie Spartakus-opstand- in bloemrijke taal plegen te
herd-enl<en.

Er is, zeggen wij, nooit een Spartakus-opstand ge\^reest" v/ij beschikl<en voor
d-ie bewering over twee onweerlegbare bewijzen" Ten eerste: cle hoofdartikelen van
"Die Rote Fahle", het door Rosa Lr.rxemburg, KarI Lreblcrecht, Lec Jochi-ges alsmede
Tranz ivlehring gered.igeerde o-rgaan, waarin van begin januari 1919 af d.uid.e11jk gestel-d- werd-, da,t de ontwÍlel<eling van d-e revo-'l-utie geenszins bergopwaarts ging en
d-at er rekening nee moest word-en gehoud-en, dat er nog een zeer lange weg moest
word-en afgelegd-. Uit niets , maar dan ook niets in "Die Rote Iahrre" viel in d-e
eerste januariweek van 1919 af te -Leiden, Cat een gewapenCe botsing in d-e straten va^n Berlijn tot cle mogelijkhed.en behocrde. Op 1 januari had- Rosa Lr.rxemburg op
de eerste partijd-ag van d-e Komm'*nistische Partij van nuitsl-and- een grote rede gehoud-en. ZÍj eindrgd-e die rede met de woorden, dat het pïoces van d-e Duitse revolutie naar btaar mening langzamer verlopen zou, clan vele partrjgenoten r^ref geneigd.
waren om aan te nemen". " "
Het tweecle onweerl-egbare bewijs is te vlnden in d-e aktenstukken van ihet zogenaamd.e ltir-inchener Dolkstootproces vNt 1)2J, een groot pofitiek ,pïoces, r^raarbij
het ging om d.e clarrdestiene activiteiten van de rijksw-^er en dergellke zaken. In
dat pïoces heeft rijksrrreergeneraal Groene.r ond-er ede d-e samenztÍering tussen d.e
sociaaloenocratische president Ebert en d-e keizerlijke generale staf onthuld- en
het bekend-e verhaal van de geheime telefoonl-ijn tussen d-e ri;kskanseJ-arij en d-e
contrarevol-utionaire officieren vertelcl . Over d-e zogenaamd.e Spartakus-opstand_
verklaard-e Groener (nog altijci- onoer ed-e), d-at Ebert ap 29 d-ecembàr 1918 (d.us bijna tien d-agen voor d-e zogenaamde opstand-) aarl Noske het bevel gaf on troepen om
Berlijn sanen te trekken.
Groener (voor d-e ivllinchener rechtbank) : rrNog op die 2!ste d.ecember rukten o.e
Freiwj-l-figenverband-e op en toen kon d-e strijd- beginnen"rr
L-re voorbereid-ingen lraren
echter (dat verzweeg Groener, maar dat is Iater

-1d.oor d.e rijksweergeneraal Maercker verteld. in zijn trllerinneringenrr) ,1 van veel
vroeger datum.Weken tevoren werd.en d.e vrijwilligers rond.om Berlijn geconcentreerd.
Dat viel niet helemaaf te verheimelijken. Ebert had er d.e toestemming voor no&ig
vart d-e overige led-en d.er regering. Van d.ie regering maakten d.e onafhamkelijke soci-aaLd.emocraten (d.e Usepeters, zoals ze na.aÍ d.e part{J-afkorting USP genoemd. werd.en) op d-at moment nog àeet uit. Pas J1 december trad. d.e U.S.P. uit d.e regering.
Ebert verkreeg hr:n toestemming ond.er vafse voorspiegelingen.Zij zoud-en d.e verantwoord.elijkheid. voor d-e burgeroorlog, d.ie Ebert bezig was te ontketenen, wat hun
gebneken ook mogen zijn geweest, n i e t hebben willen d.ragen. Reed.s d.e in d.ecember uitgevoerd.e putsch, waarbij d-e revolutionaire in Berlijn gelegerd.e matrozen
ontwapend. werd.en, had. moeilffied.en met hen yeroorzaakt. Daarom moesten ze uit d-e
regering word.en gedrongen. ]ilat ook geschied-d.e. De wijze waarop d.at geber:rd.e kan
ons hier onverschj-I1ig 1aten.
Na 51 d.ecember had-d-en d.e rechtse sociaald.emocraten d.e hand-en vrij.In het gebouw van d.e Berlijnse geneïa1e staf werd i-n d.e eerste d.agen van jarnrari rn geheime bespreking gehoud.en (net is lvlaercker, d.ie hierover vertelt) over d.e d.etail-s
van d-e opmars d.er troepen in het centn:m van Berlijn, Het was, volgens d-e med-ed.elingen van Maercker, een kolossale troepenmacht: het korps der vríjwiIIige larrd.sto:mjagers, d.e Gard.e-Kaval-1erie-Schritzen-Di-vision, d.e 1Je en Jlste infanterled.ivisie, nog een land.storrnkoïps en het vrijkorps Hrilsen. 0m de troepensterkte te
maskeren werd. heef d.ie militaire macht bij elkaar a1s rrd.e afd.eling T-,iitwitztr aangeduid.. Ze was uitgerust met oorlogsbewapening. De vlammenweïpers, herirurert generaaJ- Maerckel zic}r, ontbraken niet.
Zoals elke oorlog, behoefd.e ook d-eze burgeroorlog, d-ie d.e regering van d.e
heren Ebert, Scheid.emarur, T,andsberg, Wissel en Noske voeïen wild-e, niet slechts
een militaire, d.och ook een psyehologische voorbereid.ing. Die psycholog'ische
voorbereid-ing bestond. uit het verbreid.en van het gerucht, d.at Spartakus een opstand. voorbereid.d.e. Het was een belachel{jke onwaarheid.. Maar gevoegd. b:j tn dage-

Iijkse ltetze tegen d-e Spartakus-Ieid.ers v€uír. het allerlaagste aIIooi, werkte het
voortreffelijk on bij d.e Berlijnse kleinburger een d-od.elijke angst voor Spartahrs,
een d-od.eJijke haat jegens Lr:xemburg, Lieblceecht en hun rrriend-en te wekken.
A1 op 2! d.ecember 1918 l-iet d-e officiëIe Duitse sociaal-d.emocratie vlugschriften j-n Berlijn verspreid.en, waarin ond-er meer gezegd. werd.: rrGeen mi-nuut lariger
mogen d.e massars nrstig toezien hoe het schand.elijke d.rijven va^n Lieblcrecht en
Luxemburg de resultaten der revolutie in gevaar brengt en hoe d.eze geweld.aanbid.d.ers en hrm aanhang het werk d.er republÍkeinse overhed.en lam1eggen en het volk
steeds meer tot burgeroorlog aanzetten....rt
0p het moment dat d.eze oproepen in de straten van Berlijn verbreid werd.en,
sprak Rosa Luxembu:g als haar mening uit, d.at deelneming aaJI d.e br:rgerlijke verki-ezingen nog gewenst was, een mening, d,ie d.oor d.e meerd.erheid. van haar volgelingen n i e t ged.ee1d. werd-, getuige d.e stemning over d.eze kwestie op het partijcongres. Met and.ere woord.en; d.e werkelijke aanstokers tot d.e burgeroorlog waren
niet in hd6r ongeving te vind.en, maar juist onder d.iegenen, d-ie d-e tekst van het
zoa er wat van hebben Inrnnen
hetzende vlugschrift had-d.en samengestelc. Ilitler
1eren, is men misschien geneigd- uit te roepen? Mispoes, hij hééft er wat van geIeerd-. Maar laat ons d.e schildering der gebeurteni-ssen aan de hand. van d.e beschikbare d.ocumenten vervolgen.

Voor een oorlog is niet alleen een militaire- en psychologische voorberej-d.ing nod.igr er moet ook een aanleid-ing of Ín gewoon Holland.s een voorwend.sel z{jn.
Ook d.aar echter d.raaid-en d-e Eberts, d-e Noskes en d.e Scheid-em€Lnnen net hrrn geunifo:meerd.e beroepsmoord.enaars van d.e veemgerÍchten en vrijkorpsen hrrn hand. niet
voor om. Er werd een serie valse beschuld.igingen gefabriekt tegen d.e tot d.e USP
behorend"e politiechef Eichkrort. Hij werd- van malversatles beschuld.igd. en tegelijkerti jd. óók van rrvoorbereiding van een gewapend.e opstand.". Eichhorn, d.ie begreep
Yat er op het spel- stond-, trad- uiterst behoed.zaa.m op. Hij verkl-aard.e zich bereid-

-À-'t
zicl) aar. een onpaïtijd-ig ond-erzoek te ond.erwerpen. De regering wees dat voorstef
. Zi7 wil-d-e het conflict verscherpen. Wat zij vaorzag gebeurde. Ej-chhorn, bii d-e
Berlijnse arbeiders zeer geliefd door ztln werkzaanrheid- in d-e groep d-er zogenaamd.e
Revolutionaj-re Ob1eute, werd d-e lnzet van grote protestd.emonstraties van het
Berlijnse proletariaat. Ond-er d-e j-nd-ruk van d-ie betoging besloten enkele ind.ividuele led-en van d-e Obleute én van d.e K.F. zich tegen het ontslag van Eichhorn te
verzetten. Er werd een poging ond-ernoriren om een revolutionair comité te volanent
d.at in d.e plaats der regering zott moeten tred,en. Terwijl d-aarover nog ged.elibereerd. werd. (Rosa Luxemburg behoord.e tot d-e energ-iekste tegenstanders van het
id.ee, omd-at ze de machtsverhoud-ingen veef realistischer beoord.eelde) kwa^men d.e
arbeid-ers a1 spontaan in beweging. I)aa::nee was d-e situatie geschapen, d-Íe d-e regering en d-e officierskamarilla had gewild-.
Yan het moment af , d-at d-e bloedige gevechten uitbraken, wa,alop zeker nóch
Spartakus, nóch d-e Revol-utionaire Obl-eute, nóch d.e Onafhankelijken, nóch andere
af

l-inkse groepen ook maar eni-gszins waren voorbereid., l-aaid.e d.e woeste haatcainpagne tegen d.e Spartakus-Leid-ers fel-l-er d-an ooit op.
De Anti-bolsjewistische Liga, een organisatie van feod-al-e baronrren uit het
achter d-e EIbe gelegen oosten, riep openlijk tot moord- op" Maar de sociaafdemocratische rrVorwàrts'r maakte het nog bonter d-arr wie ook. Toen de troepenmacht d.er
reactionaire officieren met aI het modern oorlogsmaterieel in bLind-e woede op d-e
Berlijnse arbeid-ersklasse aanviel en d-e d.od.en in de straten der hoofd.stad- bij honderd.en werd.en geteld-,publiceerd-e een zekere Artur ZickJ-er in d-ie krant een versje:
ItHond-erden d-od-en, een lange
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Het was een duid-elijke wenk, d-ie goed- begrepen werd-. Drie d-agen nad-at het
rijmpje gepubliceerd- werd-, kon d.e trVcrwartsrr be:richten, dat Karl en Rosa er wéI
bij waren. rrDooï c1e rnenigte d-ood.geslagentr, loog het blad-. Maar dj-e leugen heeft
maar korte benen gehad..
Terugb1i}<kend. op die gebeurtenissen van 1)1)rdle nu precies vijftig jaar achter ons liggen, is het d-uid-e1ijk wót belangrijk is en wat niet. Niet Souchon of
Vogel of kapitein Pabst boezemen ons nog enige interesse in. Wel d.e werkelijke
gang der geber.rtenissen achten wij van belang, di-e onverbid.d.ellijk de ware schuld-Ígen aanwíjst.
Niet Hermari van Woerd-en dood-d-e tr'loris V, d-e ed-el-en d-ed-en het. Niet Vogel of
Souchon zijn d.e moord-enaars varr Karl- en Rosa, maar ztj d-ie d-e politieke atmosfeer
schlepen en d-ie samenzworen om dat soort gespuis straffeloos d-e gelegenheid- tot
moorden te geven. Er i-s geen spitsvond-lg ond-erzoek, dat d-ie bloed.schuld. der sociaaldemocratie af kan wassen"

ilET KOMI er niet op aan,wat d-eze of gene proletariër of zelfs heel het proletariaa.t zichvoorlopigalsd-oe1 vo or s t e I t.
Hetgaat erom wat
he t pr o1 e tari
aat
i s, enwathetd-ienovereenkomstighistorisch
beschouwd- ged-wongen zal zqn te d-oen.
(rnnr, MARX, I'De heÍlige familie.)
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BesteD&Gredaktie,
Mijn lieve oud.ers hebben mij sinds d-e kl-euterjaren voorgehoud-en vooral- niet onverdraagzaan en rarÈ,uneus te zi.1n. Zoals n & G heeft kunnen konstateren, is d-ie opvoed.ing mislukt. Jammer, maar men zal- nu eenmaal- met zijn gebreken moeten l-eren

leven.
Zorgvu.ldig vermijd. lk op d-e rropen brief" in te gaarL, want aangezien D & G er ten
sterkste aan twijfelt of ik red-elijke dis}ru-ssie wens , zov verd.er d-iskussiëlen zi:n-

loos zijn.

Ik

gun ied-er zijn opvattingen, ook d-ie waarbij men voorbijgaand.e aarr diverse ekonomiese, sociologiese en psiegologiese stud.iesrbolsjewisme en fascisme gelijkstelt.
Het is biezond-er jarnraer opnieuw te riroeten konsiateren d-at er -Linkse tijd.schriften
zi-1n, d.ie zeer veel pl-a?tsr}:Lm'Ee bested-en aan kritiek op andere linkse stromingen.En d-at terwijl er nog zoveel- nuttige kritiek op alierlei aspekten va.rr 'rrechts'r

te

geven

valt.

Met kam.

gr. en sarr.s ïatrlcune
hans

ANTVÍOORD VAN

(géén verschrijving)

jar.

DE FEDACTIE.

Of d-e opvoed-ing, d-ie c1e oud,ers van Hans Jar hem hebben gegeven, is mislukt,
kunnen wij natut:rlijk niet beoordel-en" lr,Iij kennen noch zijn ouders, noch hr-rn method-e
varr opvoed-ing. En natuurlijk ís het waar, d-at iemand met een fichaamsgebrek za1
moeten proberen daarmee te l-even. Dat Hans Jar d-at echter ook laat gelden voor
een rfonverd.raagzame en rankuneuzett instell-ing (aus een psychj-sch gebrek) komt
ons vooï al-s een psychologische bLunder. Juist hij, zoveef waarde hechtend. aan
trpsiegologiese stud-iesrt , zou toch zeker nroeten weten, d-at zel-fkemis d.e weg tot
verbetering is. Aangezien Hans Jar echter liever met zijn gebrek wil l-eren leven,
lcr-r.nnen we gevoegelijk a1le hoop opgevenrd-at clisoussie met hem mogelljk i-s. Jammer,
maar men moet zich nu eenmaal bij het onvermijd-eJ-rjke neerleggen. Als we nu toch op
zijn opmerhingen reageren is het omd.at hij een punt naar voren brengt, d-at ons ook
vooï onze }ezers j-nteressant genoeg l-ijkt om er wat dieper op in te gaan.
Maar eerst moet ons nog even van het hart, dat d-e opmerking van Hans Jar
d.at verd.er d-iscussiëren zinloos zou zíjn, een vreemd-e ged-achtenkronlcel- vertoont.
V/ij hebben altijd. gedacht clat voor een d-iscussi-e twee partijen nod.ig 1^raïeni d.e één
die o.it stand.punt naar voren brengt en een tweede, d-ie een and-ere opvatting toeged.aan is. En wel hebben Hans Jar en wij verschillend-e opvattingen - althans wat
bolsjewisme en fascisme betreft - maaÍ van een d-iscussie tussen hem en ons is
nog helemaal geen sprake geweest. Op een beschouwing vaJr ons over bolsjewisme en
fascisme, waarin we met enkel-e zinnen "De Vrj.jeil aanhaald.en, reageerd.e hij met een
kort stukje in "De Yrijerrvan okt. '68. Van een di-scussie, dus van een bestrÍjd-ing
vaJt onze opvattingen, was daarin geen sprake. Naast wat kant noch waI rakend-e
hatelijkhed-en aan ons ad-res werd. all-een zond-er een enkefe bewijsvoering beweerd-,
d-at onze zienswijze onjuist was. Wij hebben toen in een rropen brief[ aan Hans Jar
d-e }§nlestie van al- of niet fasci-sten i-n Oost-Duitsla^nd nogmaals uitvoerig besproken. Inplaats van nu eind.elijk eens met argumenten op ons schrijven in te gaan,

-6zegt Hans Jar; "Ik ga, er niet op in, wani vercler discussiëTetr zou zinl-oos ziTntt "
Terwijl hij nog helem:r.af niet inet ons ged-iscussÍeerd heeft. lr/aarom zegt hij niet
openlijk, dat hij geen discussie wil? Dat hij hei geloof aeír en de propaganda voor
zijn id.eaien belangrijker vind-t C.an discussie? Enfin, dat is zlJn zaak" Idu echter
het prmi l/aar we rnrat dieper o,o i-n r.,'ilIen gaa"n.
liatrs Jar vervrijt ons, cLat,rrLj zeerlveel pl-aatsruinte bested-en aan kritiek op
and.ere l-inkse strcningen, terwijl er nog zoveef nuttige kritiek op aIl-erlei aspecten vanrrrechtsrr te geven va-Lt. Hij constateert dat opnieuw, naar aanlerding
van arrze beschour,'ríngen over het bolsjewisme. En het va-l-t niet te ontkennen, dat
wij d.e laatste tijd- zeer veel plaatsniinte aan d-ie beweging hebben besteecl. Ook d-e
sociaal--d-emocratie hebben wij onze kritiek niet gespaard- om maar niet te spreken
van d-e vakbewegingen, het 'rfinkserr lMV inbegrepen. Ja, zelfs d-e PSP en Nieuw
Links namen wij in ons blad we1 danig ond-er de loupe en ook r1e anarchisten (we1k
een ergernis) zijn doo-r ons wel op rle korrel genomen. Maar gut, men moet ons d.at
niet euvel duid-en" Het is In gevolg van oÍrze onwetend-]reid-. líij weten nameli;k ni-et
zo goed- wat "l-inksrr en,rratrrrechtsrr is.
Hans Jar vind.t d-e bolsjewiki, rlie niet
afleen de arbeid-ers en scl-d-aten van Kroonstad. hebben afgeslacht, maar ook de arbeiclers van Oost-Duitsl-and- tn 1951 en die van Hongarije in d-e herf st van 1956 ond-er hr.irr tanks hebben vermorzeld- toen ze tegen het bolsjewisme in verzet kwamen,
blijkbaar wel d-egelijk toi; de r'l-inkse stromingenrtbehoren. Doch ind.ien d-at juist
is, d.an moeten we d-e Kroonsta,d-se, d.e Oost-Duitse en d-e Hongaarse arbeÍd-ers, d-ie
tegen dat bolsjewisne in opstand- ktuamen, toch wef afs'rrechtsrr en I'contra-revolutionair'r bestempelen, zoal-s ook d-e bolsjewiki cioen. En d-e Yi-ercle Interna"tionaLe zal Hans Jar ongetwijfeld tot rrfinksu rekenen.Doch d-e rrlinkserr bolsjewiki hebben d-e Trotzkisten altijd- rrGestapo-agentenr', 'ragenten van het imperia,f isme[ en
wat al niet meer genoemd-.En d-e rrl-inkse'r bolsjewiek Leo Trotzki liet d.e arbei-d.ers
en soldaten van i{roonstad. I'neerschi-eten aI s fazantentr. Hans Jar rekent ook ons
tot C"e rrllnkseil stromingen. Maar diezelfd-e rriihkse'r bolsjewiki ncemen ons, wanneer i,!Íe konstateren, dat o-e bolsjer,viki stakend,^ arbeiders voor hul partgkarretje
proberen te spannen, handlangers van 'rrechtsrr. En wanneer men nu d-e bols jer,^riki
rrlinks" noent, dan kan men d-e sociaal--d-emocratie (die twee zijn nanelijk loten van
dezelfde stam) toch moeilijl< anders noenen" Toch heeft ook C.ie bewegi-ng, net als
cle bolsjewiki, ontelbare arbeid-ersmoorclen op ha.ar geweten. En d-e 'llinkserr sociaal-d-emocraten noemden d.e 'rl-inkserr boisjewiki "extreme fascistenrr, terwijl d-eze
bolsjewiki- de sociaal-democraten rrscciaal--fascisten'r noemden. En de I'finkseil sociaal-o-emocraten (of "sociaal--fascisten'r, we raken er gevroon mee in d.e war) noemen Hans Jar en ons negatieve f-Lgu::en, cli-e I'rechtsrr in de kaart spel en. En waren
d.e Spaanse bolsjewiki tijclens de burgercorlog ook "l-inksrrond-a-nks dat ze op aIle
mogelljke manieren hebben geprobeerd- - en met srlcces - een soci-ale revolutie te
voorkomen? Toen deze rrlinkseil Spaanse bolsjer^riki Ín rrrei 19J7 een aanval d.ed.en op
de machtspositie van d-e arbeld-ers in Barcefona en probeerd,en die te ontwapenen,
toen grepen d.e arbeiclers, r:.et als bij het begin varr de aanvaf van Franco, neteen
weer naar d-e wapens. Het l/arerl. toen de l-eiders van de CilT, d-ie de arbeid-ers aanraadd-en zich niet te verzetten en weer aan hei werk te gaan. De C1'[T-leiders wi-Lden namelijk graag samenrverken met d-e door d-e bolsjewisten beheerste vakbeweging,
d.e UGT. Waren d.e zich r,,erzettend-e arbeideïs nu rrrechtsrr en d-e C}IT-leiders missehien rrlinksrr" En is een beweging, die streeft naa,r samenwerking met een oïganisatie, die d-e sociale revol-utie tracht te voorkomen nu I'rechtsrr of rrl-inksrr?
Zoals nen zich wellicht zal herinneren heeft een tijd- geled-en Fidel Castro de
voorrnalige Argentijnse d-ictator Juan Peronrd-ie in ballingschap leefde in het fascj-stische Spanje van Franco, gastvrijheid in Cuba a.angeboden. Inviteerd-e nu een
rrlinkserr Cubaan een rrfinkseil Argentijn, of bood- -oen rrrechtse'r Castro gastvrijheid.
aan een 'rrechtserr Peron? Hans Jar mag ons nu duid.efijk maken r,rat 'rrechts'r en wat
rrliÉlzsrr is. Wij weten het niet en gebrrilcen d-aarom d-ie termen nooit.
Maar toch, zal men wellicht tegenwerpen, besteedt "Daad en Ged.achte'r veel

-7meeï plaatsru-imte aan stromingen, d-ie j:rrt algemeenrrlinksrr word.en genoemd, d-an
aan die welke rrrechtsrr heten" Inderdaad, maar mogen wij even in herirrnerirg brengen: dat rrDaad- en Ged-achteil een orgaan is TTGEWIJD AAN DE PROII,EMilV VAN DE ZH,FSTÀNDIGE ARBEIDERSSTFfJD'i? En d-aarin moet men d-e verkfaring zoeken van het feit,
dat wij zoveel aand-acht bested-en aarr stromingen, die trlinksrt word-en genoemd-.
Wij van rrDaad en Ged-achterr zijn de overtuigrng toeged,aan, d.at elke maatschapjke
peli
strijd- een belangenstrijd. is. EIke maatschappelijke omwenteling hlas dan ook
niet het gevolg varr d.e propaga,nd.a van bepaald.e ethi-sche id.eaIen, maar vond. zijn
oorspïong in d-e noodzakel-ijkheid. van de ond.erdrukte kfasse (ttassen) tegen d-e ond-erdrukking in verzet te komen. Een maatschappelijke omwenteling is afs het ware
een pïoces waarbij het maatschappelijk systeem word.t aangepast bij d.e maatschappeI{fte werkelffieid-. Niet omd-at men het kapital-isme propageerd.e bestreed.t het burgerd.om d-e feod.al-e maatschappij , maar ha:rd-el en nijverheid- had-den ond-er het feod-alisme zich reed.s zod.anig ontwikkeLd., d-at het feod.ale systeem geenszins meer paste bij d-e maatschappelijke werkelilkheid-. Wilde het kapitalisme, wilden handef en
nijverheid. zích verd-er kunrren ontwikkel-en, d.aJr moest het lceel-Iend-e keurslijf van
het feod-ale systeem word-en veznietigd. en moest jn d.e plaats van het feodale systeem het systeem vaÍr d-e loonarbeid. word-en ingevoerd" Natuurlijk, d-e Franse revoIutie had aLs leuze: Vrijheid-, ge1{ftheid- en broed-erschap, Maar niet d.e leuzen waren d.e drijfveer, maaÍ d-e materiëIe belangen van het burgerd-om. Ond-er rrvrijheidrt
werd niets anders verstaarr dan d-e vrijheid. tot uitbuiting; 'rgelijkheidrr betekende
niets and-ers dan jurid.ische gelijkheid. en had niets gemeen met economische gelijkheid-g en rrbroederschaprr was b{j d-e bourgeoisie al- evenmin te vinden als ond.er het
feod-al-isme. Natuurlijk zu1Ien er bepaald.e i-d-eal-isten zijn geweest, d.ie meenden d.at
na d.e vernietiging van het feod.ale systeem een id.eale samenleving zou worilen verwezenlijkt. Doch niet d-e ged.achten d-er id.ealisten zijn belan#1ik. Belangrijk is a]leen d.e maatschappelijke werkelijkheid-. Ook Thomas Mrlinzerrd-e l-eid.er van d.e boerenopstand in 1525, meenile d-at hij met zljn opstand.ige boeren en mijnwerkers bezig was
het rtKoninkïijk God-srr op aard.e te stichten. Naar d.e schijn was het een god.sdienstoorlog d-och in wezen een sociale strijd. tegen d.e ond.erd.rukking en uitbuiting d.oor
ad-el- en geestelijktreid..
Natuurlijk geeft men aa,n een bel-angenstrijd- vaak een id.ealistisch tintje. Een
d.uid-eIijk voorbeeLd- daaryan i-s d-e burgeroorlog tussen d-e noord-elljke en d-e zu-id.elijke staten rraír }Toord--Amerika.Vaak wi1 men ons d.oen gelovenrdat d.eze oorlog werd
gevoerd. uit ethische overwegingen; men wild-e d-e slavernij afschaffen. Natuurlijk
wild-e men d-at, d-och niet omd.at men zo begaan was met het lot van d.e negerslaven.
Zeker,eï r,raïen id.ealisten, d-ie d.aard.oor werd-en ged.reven. Een man a1s John Broun,
d.ie in 1855 in Kansas en Yirginia vrijscharen organiseerd-e en d.aa:mee met geweldnegerslaven bevrijd-d-e en zeffs enkel-e plantagebezitters d-ood-d-e, i4/as een id.ealist
van d-e zuiverste soort. Maar niet hij en zijn vrijscharen kond.en rn eind,e maken aan
d.e sl-avernij. I{et waren d.e moderne kapitalistische staten, d.ie na een vierjari-ge
burgeroorlog d.e zuidelijke staten hurl wi} wisten op te leggen. En d-at niet uit
ethische oven^regingen, d-och omd,at d.ie mod-ern-kapitalistische noord.elijke staten
all-een gebaat waren bij d-e l-oonslavernij. De mod.errre industrie kon met sfaven niet
werken maar had rrvrijert arbeid-ers nod-ig. Waren id-ealistische en menseUjke oven^iegingen d-e aanleid-ing tot de burgeroorlog geweest, d-an zou het onmogelijk zrjn geweest, dat thans, na ru-i-m een eeuw, ook in d-e noord.elijke staten nog vele negeïs
in omstand.ighed-en veïkcïen, d-ie met geen pen te beschrÍjven zijn.
Zoals d-e strijd- \,an de bourgeoisie tegen het feod.alisme en de strijd- van de
noord.elijke staten tegen d.e zuid-elijke in Noord.-Amerika een belangenstrijd. \Íase zo
i-s ook d.e strijd. van d.e arbeid-ers een belangenstrijd.. Niet uit icleal"isme gaan ze
over tot a.ctie en strijd-" Hr:n positie aIs arbeid.er, d.e arbeid-sverhoud-ingen in het
bedri"if, het bed.rag d.at in het loonzakje zit, dít is het wat hen interesseert.
Aan id-eal-isme en sociafj-sme hebben ze maling. Daarvoor gaaÍ] ze nimmer in strijd..
Maar wel voor zaken C.ie hen d-irect aangaan, d-ie ze zíen a1s een d.irect belang.

-Bd.it natuurl{jk niet zo mooi en noemen het slechts In beperkvergete echter niet, d-at juist d-eze beperktheid- hur kracht is. Deze behoed- hen er voor hr:n energie te verspillen aan d.oel-eind.en, d-ie ver in het
verschiet llggen en geen verband houd-en met d.e maatschappelijke werkelijkheid van
het ogenblik. Het behoed-t hen er ook voor hr-m energie te verspi l-Ien aan doel--
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Het is jammer voor d.e id.eal-isten, maar C.ie strijd- van d-e arbeiders, d-ie alleen maar gaat om zaken, d-ie zij afs een direct belang zíerr, is een veel grotere
bedreiging vooï het kapitatisme dan d.e propagand-a van wel-ke id-eal-isten ook. Het
1s d.e idealisten nog nooit gei-ukt enige afbreuk van betekenis aan het militarisme te d.oen" Maar wat d-e id-eal-isten met al hun pro,oagand.a nog nooit is gehÈt en
ook nooit Iu-kken zal , dat lukte d-e Roerarbeid.ers in maartfapril 1920. Toen d-e
Kapp-R;.tsch d.reigd.e grepen ze rra,ar d.e wapens en versfoegen het Duitse mil-itai-re
apparaat. De troepen van d-e Reichswelr werd-en d-eefs over de lranse grens gejaagd.
en d.eels opgesloten in het fort te \ilezel" En d.it d.ed-en d-e Roerarbej-d.ers heus
niet uit ideal-ismey .ri1à3,r ze hadd.en pas vier jaren loopgraaf rnet mod-d-er, luizen,
verned-ering, d.ood. en verschrikking achter c1e rug. En nu dreigd,en d.iezelfd-e militairen, waarond-er ze dle vier jaren lang d-ie ellende hadrlen doorgemaakt, door
mid-del van een Prtsch d-e macht te grijpen. Dit was meer d-an ze kond-en verdragen
en ze grepen naar d.e wapens met voornoemd resultaa,t. Maar de Roeropstand l-eert
ons nlet alleen, dat een belangenstrijd. geen id.eal-isme nod-ig heeft om resul-taat
te boeken, het feert ons tevens,dat het julst de id-ealisten zijn, d-ie een bedreiging voor d-e zelfstand.ige arL'eiclersstrijd- vonnen. rt Waren de id-ealistische borsjewiki, sociaa,I-d-emocraten en ona.fhankelijke sociali-sten, d-ie in samenr^rerki-ng met
d-e Reichswehr d.e arbeiders wisten te bewegen de strijd te staken en d-e wapens in
te leveren. l[atuurlijk ontbrak iret niet aa.n be]-often" Zo zoud.en b.v. de officieren, die de Ka1:p-Putsch had-den voorbereid-, worden gestraft. Doch toen d-oor d.eze
rrlinkserr ind-eal-istj-sche groeperingen eenmaal- d-e Roeropstand was vermoorcl en men
d.e krijgskansen voor de Reichswehr had weten te doen keren, toen waren het níet
d-e officieren d.ie werd.en vervolgd-, maar brak de terreur los over d-e Roerarbeid-ers

"

!/e kr.r:rnen ook iets dichter bij hr-is blijven met onze voorbeel-d-en. Toen na,rne1ljk in april 1946 in Rotterd-am een grote haven- en zeeliedenstaking uj-tbrak, d-ie
d-oor d-e EVC wero. gesteund-rtoen stel-d-e de hier te l_and-e opper-bolsjewiek PauI de
Groot c1e trVC-bestuurclers d-e ei-s ou de staking te ]ikwi-deren. De bolsjewiki had-den namelijk d-e hoop nog enige ministerzetels te lcu:rnen bemachtigen. Hetzel-fcle
was het geval net d-e staking tegen d-e troepenuitzend-ingen naar Ind.onesië in d.e
zomer van 1)!6.
Niet uit anti-militaristisc]:e overuregingen g'ingen de arbeicl.ers
in staking, ma.ar omd-at hun zonen d.e kans }íepen in het verre Indonesië het leven
te laten. In Amsterclam begonnen b::ei-d.d.e de staking zioh op d.ezelfd.e clag uit tot
de Zaa,nstreek en het Gooi. Op de tweed.e dag echter, toen de staking nog,geen mogelijkheld- hao- gehad- zich over het hel-e l_and. urt te breid.en, r,ras het oe toenmalige 'rlinkse, bolsjewj-ek (thans PSP-er) Henk Gortzak, d.ie aan d-e Aasterdamse burgemeester d-rAi1}y toestemming vroeg d-e stakencle arbeid-ers op 't \{aterlooplein te
mogen toespreken. Neen, d.ie toestenLming werd niet geweigerd-, omd-at d-e id.ealist
Gortzak d-e Amsterda^mse stakers l./eer aarr het r+erk stuurd-e mei het bekend.e smoesje
dat het om In proteststaking van beperkte d-uur ging en men een staking ook moest
weten t-^ beëind"rgen" Oolc hier werd- rn staking, d-ie nog alle inogeldkheid. had zich
uit te brej-d.en, door een rrlinkse" id-ealist oil zeep geholpen terriile van de kans
op een paa.r mÍnisterzetels voor de CPN. Zo ziet men, dat het altijd- de t'finkse"
idealisten z1jn, die strijdend-e arbeiders een stok tussen de benen steken. Een opmerkelijk feit is toch ook, rrat alle rrlinkaetr parti;en zich rneteen d-istancieerd.en
va.n d.e strljd-encle bou'r^rvaklcers in Amsterd-a*m in jr-uti 1946 "
En de anarchisten? Die hebben zieh tcch nooit tegen d.e ze.Lfstand-ige strijd.
van de arbeid.ers verzet? Dat is maar zeer betrekkel-ijk, We hebben eerd-er in deze

-9beschouwing reed,s gerdezen op d-e houd-ing van d-e feiders der Ci{T in Spanje in mei
1917. liaar dat niet aileen. Ook de anarchj-sten hebben altijd- afkeurend- gesproken
en geschreven over d-e belarrgenstrijd- der arbeid-ers. Ook zij achten een strijd- voor
materiële belangen iets rnind-erwaardigs en menen, dat de arbeid.ers niet moeten
strijd-en voor een paar centen meer of voor betere arbeid-sverhoud-ingen, d-och d.at
hun strijd- gericht rnoet zijn op het hoge ideaal, op het socialisrne. Net als d-e
bor.rgeoisie schimpen ook zij altijd- maar op het materialisme van d-e arbeiders, op
het íeit, d-at d-i-e arbeiCers allemaal maar televisie, een auto en god weet wat
aI niei meer nil-Ien hebben, claarlrij rrergetende, d,at de bourgeoisie - net al.s zij heel gaarne wat mind.er naterialisme en wat meer ideafÍsme bij d.e arbeid.ers zou
zien. i{at d-at betreft heeft d-e bourgeoisie een heel r'vat fijnere neus dan d-e id-ealisten. Ztj - d.e bourgeoisie - weet heel goed, dat niet het id-ealisme , maar juist
d-e materiële belangenstri;d van d-e arbeiders rn dodelijke bed.reiging voor haar is.
En zo d-oen d-e arrarchisten, die bij strijdende arbeiders komen aand-ragen met hooggestemde idealen en ztch keren tegen cle belangenstrijd, evenveel afbreuk aan de
zel-fstand-ige arbei-dersstrijd als d-e partijÍdeal-isten. Een íeit is toch - d-aarover
klagen d-e idealisten juist steeds - o-at de arbeiders niet uit id-ealisme in strijdgaan. Een feit is ook, d.at d.e arbeidersstd.jd- niet word-t gevoerd door bepaalde id-ea.Listen, hetzij bolsjer+istische, sociaal-d-emocratische of anarchistische. Als
bed-rijfsarbeiders, va:r wel-ke kfeur oÍ schakering ook, voeren zrj strijd. voor hr.rn
belangen. En in d-ie strijd- weten ze heeL goed-, dat cle patroons en d-e overheid. hurt
vija:rd.en zijn. Dat ook de vakbewegingen hun tegenstanders zijn ervaren ze bij elke
zeff standige actie weer. Maar waar ze Ln verstrikt kwrnen raken, dat zijn d-e d-iverse id.ealen, waaflnee partij- en and-ere id-eal-isten hen proberen te beïnvl-oed-en.
De sociaal-clemocratische arbeid.er zal echter bezwaa.r maken tegen d-e bolsjewistische en anarchistische leuzen, d-e bolsjewistische arbeicler zal zíclt keren tegen
d-e sociaal-d-emocratische (soms) en anarchistische icleal-en en d-e confessionefe arbeiders zul-.Len bezwaar maken tegen alle rrsociafistischerr id-ealen en leuzen. En zo brengen d.e Íd.ealisten verdeeldheid ond-er strijd-end-e arbeÍd-ersrdie geen
anciere becioeJ-ing hebben dan eensgezind- te strijd.en voor hr:n bela.ngen.
ItDaad- en Ged-achteÍ' nu is van mening, d-at d-e arbeid-ers hurr eigen strijd- moeten voeren. Geen organisatierpartij of groepering kan hen d-aarbij helpen. Hoe zoud.en ze kunrren. De arbeiders zelf kennen het beste d.e verhoudingen in het bed-rijf .
Ook kennen zij het aantai. warikel-moed-igen. Welke goed-e becloelingen d.e idealisten
ook hebben, zu kurnen d-e arbeid-ers sfechts voor de voeten lopen met hurr ídea1en.
rrDaad- en Ged-achter', hebben wij reed-s gezegd-, is een orgaan dat is gewijd- aan
de problemen van d.e zel-fstandige arbeiclersstrljd-. Welnu, wij menen, clat het grootste probleem van d.e zelfstand.ige arbeÍd.ersstrijd. het 'tfinkse socialismeil is. De
arbeid-ers weten heel goed-, dat d-e overheid- en de patroons huri vijsnden zijn. Ook
d-e vakbond.sled"en beschouwen d-e vakbeviegingen
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veel meer als verzekeringsinstitu-

d.an a1s strijd-organisaties. Doch d.e iclealisten zufl-en steed-s weer proberen bij
strijd.end-e arbeid.ers gehoor te vinclen vocr hun ideal-en en d-aa.rnee, zoals we reed.s
hebben gezegd, afbreuk cloen aan hun strijd-. IIelpen lclruren ze niet, hoogstens de
arbeid-ers voor d-e voeten lopen. Het enige wat overblijft vocr groeperingen, wie
d.e zelfstandige arbeid-ersstrijd- werkeIrjk ter harte gaat, is d-e d-iscussi-e. Door
middel van d-iscussie d.e vierkelijkheid proberen te d.oorgrond.en en te verkl-aren wat
er gaand-e is.
We1nu, d-aarmee zÍjn wij van Daad- en Gedachte bezig. AI tientallen jaren lang,
al was het niet aIti;d- in d.it oïgaan. Dat is d.an ook de red.en, I,^/aarom er in "Daad.
en Ged-achterr zoveel plaatsrr-rimte vrord.t besteed. aarr - zoals Hans Jar ze noemt de rrfinkserr stromingen. \{e willen de discussie. Dat is rt enige wat werke}ijk van
belang is; het enige ook rn'at we kun4en d-oen. En waarom geen kritiek op aller1eitraspecten van rechtsrr? Ond-at wij menen, dat belangrijker d.an kritiek op
'raspectenrl
het blootleggen van het wezen van het kapitalisme is. Niet het bijkomstige is het
bela^r:.grijke, d-och het wezenl-ijke. En niemar'd. zal kunnen ontkennen, dat wij meer d-an

- tu eens het vrezenlÏke van het kapital-isme hebben blootgelegd" Daarnaast,het zíj nogmaa,fs gezegd, vinden wij d.e d.iscussie het belangrijkst. Hefaas, d-e id.ealisten w1l-Jen d.e d-i-scussie niet.Hoogstens alleen met mensen die er precies over d.enken als
zíi. De d-iscussie met mensen, d-ie er and.ers ove.r denken schuwen zij a1s d-e pest.
Voor d.e partij-idealisten zou d.at schad-e kunnen d.oen aa,n d-e partij. voolr de and-ere
íd-ealisten aan het heilige id-eaal . Het zí7 zo. We kunnen d-us niets and-ers d.oen,
darr zond.er d-iscussie met o-e id-eal-isten te proberen zoveel mogelijk cre maatschappelijke strijd- te doorgrond.en en te verkl-aren. En bij d.ie pogingen zuIIen we ons
steed-s weer genoodzaakt zien d-e rrlinkserr stromingen aaJi een i<ri-tisch oord-eef te
ond-erwerpen, zoals ook d-eze beschouwing eigenlijk weer een kritiek op d.e "l-inksetl
stromingen is.
lat is natuurlijk jammer voor Hans Jar, maar we kunnen onszelf,
terville van hem, van wiens goecle bed.oelingen we overtuigd- zijn, geen geweld- aand.oen.
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WIE ZIJN d-e werkeli jke leioeïs van de Onafhankelijke Bedrijf sorgani satie Verkeer, de kfeine, met het O.V"B. gelieerd-e vakorganisatie, clie tijd.ens het jongste
sleepbootccnffrct in cl,e haven van Rotierdam d-e aanriacht op zich heeft gevestigd.?
rn'Ir'i
L^rar?en in koor d-e heren J.H" Spar:reboom, P.P.À. Brehm en M. Vos gevÍ+J irr
roepen, die hurr coll ega lreen v&11 Os cle toegang tci het vakbondsbureau aan de Mathenesserlaan hebben ontzegd- en die hem, met steur van het 0.V.B"-b--stuur in z4n
fimctie van bezoldigcL bestur:rd.er hebben geschorst.
rrrlrrr h^^rt Leen van Os verklaard., 'twant de beslaiten van d-at tric kond-en
nooit enige geldigheid meer hebben, nad-at d.e -Ledenvergad-ering van 1{ d-ecember
niet míj, maar juist hen t-n hurr functÍe schorste"tl
Het is d-e burgerlljke rechter geweest, die alle met el-kaar rvz:eënde betrokkenen het lesje heeft geleercl , dat d-e vtaàg, die in een vakbond- het recht heeft
zich bestu',lrd.er te noemen en C.e bond naar buiten te vertegenwoordigen, een vraag
is, die niet d.oor Vrouwe Justitia,maar door d-e leden d-i-ent te worden beantwoord-.
I'Een Salomonsoord-eel'r heeft í'De Vofkskrant'r van-1 .f januari j.I. d-eze uitspraak in kort ged.ing van d.e Rotterdamse rechtbankpresld-ent mr. J.G"L. Reud-er genoemd-. Dat is zij in zekeïe zin ock; maar niet in deze, d-at zij het bij hem aanhangig gemaakte geschi] met één simpel rqoord zou hebben teruggebracht tot d.e reafiteit.
Naar de schijn - en die btijft óók narlat iren haar ats schijn herkend heeft beschamend- genoeg vooï d-e OVB en rle OVB-bestuurd-ers - heeft mr. Reuder er de fel-kibbelende bestuurders fijntjes aan herinnerd-, dat de t?nieuwe strijd-tr waarvarl zLJ
ruim twintig jaar de moncl vol gehad- hebben geen strijd tussen c1e bestuurd-ers onderling betekent, d-och een strijd- van d.e arbeideïs. Tn werkelijkheid. natuurlijk
heeft d.e burgerlijke rechter bij rt vellen van zíjn besfissing noch d"e ideële d.oelste11i-ngen va;r het OVB (welke die dan ook mogen zijrr)rnoch àe str{jd van de arbeid.ers in ztTn acltterhoofcl gehad., noch zich ook naar één moment bezig gehoud-en met
de niet onbelangrijke vraag in hoeverr:e d-e d.oelstelliirgen van het OVB, d-e praktijk
van het OVB en de praktische strijd- van ae-ffiid"-rs weT met elkaar overeenstemnien, 0ók't Salomonsoordeef van mr. Reud.er berust - ui-teraard- - op formeel-jurid.ische over'^regingen; op de overweging namelíjk, d-at zuiver formeel in een vakorgani-satie de feden het laatste woord- hebben. Dat de werkelijkheid-, óók bij het
OYBr totaal anders is, claazmee heeft mr. Reud.er zicbt niet bemoeid. Daa-rmee zouhij
zich ook niet hebben kr.mlen beraoeien, omdat de strijd van d.e ar-oeiders zich in wezen aíspeelt aan gene zijd.e \ran d-e burgerlijke rechtshori-zon, waarbinnen hij zicb,
ft!

,

beweegt en ambtshalve bewegen, moet.
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De werkelijkheid- j-s d-eze, d.at 'rd-e nieuwe strijd." van het OVB alleerr fliaar naar
d,e nà6m verschift van cle rtoud-e stri-jd-r!, d-ie d.e OVB-leiders op papler als trveroud-erd-rr en rrontoereikend.rr veroord-elen. De waarheid gebied-t te zeggen, dat de nieuwe strr.ld.vormenrd.ie overal- ter wereld- bij ktasseworstelingen van d-e arbeiders ontstaari, iets gehéél and-ers ztTn d-an de organisatievormen van het OVB en d,at strijd-end-e arbeid-ers praktisch met d-at 0.V.8" net zo goed- in confl-ict praken a1s met
wel-ke and.ere vakorganisatie ook, zel-fs d-an wanneer ze zich vart dat conffict, van
d-e tegenstelling tussen hr::r eigen optred-en en het optred.en der zogenaamde feid.ers allerminst bewust z.i7n. Om d.at j-n te zien behoeft men er sl-echts op te letten wat er tijdens het jongste sleepbootconfl-ict, riat rnet het confl-ict tussen d-e
OVB-bestuurders sanenvÍe} en Lret verschernte, all-emaa1 precies gebeurd- is.
Nemen we allereerst Leen van 0s. Het zlet er op het eerste gezi-cht naar uit
dat hij zieh rnisschien niet ueer bestuurd-er van de OB\/ mocht noemen d-och met d-es
te meer recht d-e leid.er ("d-e ongekroond.e koningrr, zoals een d-er I«anten schreef )
van d-e sleepbootbemanningen. In een Ínterview met Mar:tin Ruyter van I'De Yolkskrar.trr(gepubliceerd. Ín d.at blad. op 1'1 januari j.1.) verklaard-e hij;

. Het is a.l-l-emaaf een kwestie van taciiek. Je moet van tevoren
ultvissen, wat voor soort staking je gaat toepassen. Je hebt zoveel soorten, d.e proteststaking, d-e mod.elacti-e, de 2{-uurs, d.e tweeof d-rj-emaaI 2{-ur.rrs, de klassieke staking" Ik gehrrdkte op 1'1 november
(ti; ae vorige sleepbootstaking - red.. D. & G.) rt woord waarschuwingsstaking... Een hele goeie is ook d-e korte actie" Je kunt d-e jongens
van d-e sleepboten brjvoorbeeld, om vier ur.;.r rs middags, als 't in d-e haven het drukst is, laten afnckke4, Àls je ze dan tot acht uur stillaat liggen... Dat zou d.e mooiste tactiek zijn"rf
Wij hebben in d.eze uitspraak varr lreen van Os tot tweemaal toe een rrroord- ond-erstreept. De twee bewuste woord.en vormen er zond-er meer het bewijs voor, d-at
ook voor Leen van Os een staking zoiets is als een straf georganiseerd.e militaire rtcommand.o-rai-d.rr. Niet d-e arbeid-ers besl-issen over hr:-n eigen actÍe, néé, hij,
Leen van 0s \óót d.e jongens afnokken, É.et de sleepboten tot een bepaal-d ur.rr
stilliggen; hij is d.e man d-ie besl-istrd.ie ord.ers geeft, stakingsparolen lanceert,
errz" errz. Hij isrt brein, d-e stakers zijn pionnen. Dat is een opvatting, d-ie eenvoud.ig vl-oekt rnet d.e hand. over hand- toenenend.e praktijk van de arbeid-ersstrijd,
waarin men d.e stakers zélf z:.et besl-issen , zélf verantwoordeli.lkheid- ziet d-ragen,
zéIf d,e vorrn van hun actie ziet bepalen.
De opvattj-ngen van Leen van 0s komen za niet volled-ig dan toch i-n belangrijke mate overeen met d-ie van de trad.iti-onefe en -orkend-e vakbeweging.Hij heeft weli-swaar in hetzelfd-e interview met l{artin Ruyter óók gezegd-: t'}tree, je oefent geen
macht uit. De arbeiders besfissen zelfr'rma.ar d.ergeli.lke woord-en zijn met die anèere, d-ie wij zojuist geciteerd hebben in fla.grante tegenspraak. En d-e verklaring,
d.at d-e arbeid-ers zéIf beslissen is óók in tegenspraak, met wat hij er in het gesprek met Martin Ruyter onniidd.ellijk op heeft laten volgen, uamelijk, d.at hij, Leen
var. Os, bij een staking I'wél d-e geweld.ige verantwoorclelijkheid. voor al d-ie gezirrnen kri- jgtrr. Dat is een paternalistische opvatting, d-ie alleen maar kan bestaan j-n het hoofd- van iemand., d.ie d-e arbeiders beschourvt afs on-n:ond-ige ki-nd,eren
die bevoogd moeten worden"
Het is zo, d-at de verantwoord-eli..1kheid- voor een zó ingrijpend- gebeuren als rn
stakingzeker enorrn zwaar weegt a1s zjj door één persoon zou moeten word-en gedragen.lvlaar zo is 't niet. Die zware verantwoord.elijkheid,rte zwaar voor één persoon
- ind-erd,aad. - is in werkefijkheid. een ged-ééIde verantwoordetijkheid,; ged-eeld- cloor
a1le bij 'n conflict betrokken arbeid.ers gezamenlijk. Wie dat niet ziet, omd-at hij,
zoals Van 0s in feite Coet, de d,:ruk-op-d-e-Icrop-opvatti:rg van een cornmand.ostaf
of command.ant hrrld-igt, d-ie hreeft het gevoel, d.at h:!] d-ie verantwoord.elijkheid. aIl-een maar torst. Dat is iets om ond-er te bezwijken en daarom wtlzen zij, d.ie zó terr. .

goed
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genover d-e zaken staan, de verantwoord-elijkheid- ook het liefst maar af of pogen
daaraan te ontkomen" Zo is het ook met Van Os.
"Al-s in een staking ("ik"? - red. D. & G. ) tegemoet ga", zo heeft hlj aan d-e
rrVolkskrantt'-red.acteur gezegd, I'zit ik altijd in d-e zenuwen. AIs ik hei even kan
hou ik het tegen. ".. fk heb gezega (in een brief aan b en w van RotterCam, gedateerd- { oktober 1968); \{ij wen'belen alle verantwoordeli,jkheid van ons af.tr
Op wie heeft Leen van Os tijd.ens de sleepbootstakíng van januari 1969 de verantr,roord,etijkàeid pogen af te wentelen? Op And-ré Kfoos van het N.V"V. Omd-at d-e
verantwoorcleJ-ijkheid. zwaar weegt,zei hij tegen Martin Ruyter, heeft hij contact opgenomen met Kloos.
Daarom en om nog iets and.ers ook. \.n/ant d.a,t contact opnernen
met KIoos geschied-d-e,bhjkens zijn rned-ecieiing aan d-e 'rVolkskrantrf-man, op J december trtoen het gevecht be.qon om rnijn baa,ntje waar alIeen de led-en over hebben te
besfissen". U zlet het lezer, d-e logica j-s er wat zoek in, maar dat komt natuurIijk, omd-at d-e ,oositie van een man a1s Van Cs, die zégtrtnieur,,/e strijdil te willen,
maar wiens opvattinten van trouderr clenkbeelden d-oortrokken ztjn ín een tijd, d-at d-e
nieuwe strr;d.vormen d-er arbeiderskl-asse aan d-e ord.e zijn, nu eenrnaal volkomelr on-

logisch is.
Enfin, niet s-Lechts op I d-ecember '68 maar ook tijctens d-e jongste sleepbootstaking heeft Van 0s herhaaldelijk contact opgenomen met I(foos" Dat is nu wél logisch. De feiten zijn allerninst tegenstrijCig. Het is nu eennaal een feit, dat
Van 0s en Kl-oos practisch vlak bij elkaa-r staan. Onlogisch zijn aI1een de recle,ne:
ringen van Van Os, oindat daar de mythe van het OVB d-oorheen speelt, d.ie raet d-e
feiten direct in strijd is.
rrKloosll, zo heeft Van 0s volgens het I'Vofkskrant"-lnterview verteId., rris It
nu in aIle d-1ngen met mij eensr'. lTaar onze mening klop-u crat wef , Afl-een moet men
het natuur.1,í1k zó lezerL, dat hij, Van Os, hei in aIle dingen met Kloos eens is en
wat het \$ezen r.an d-e zaak betreft, altijd we1 is geweest. En wat wij hier van Van
Os beweren geldt natur-rfijk ook voor d-e overi-ge bestuurdeïs van het OVB. Waarom
het namelijk gaat zijn niet de d-etails, maar de grote -vraagi zel-fstandige arbeidersstrijd- of strijd van de een of and.ere vakbondsorganisatie.Die vraag beantwoorden OVB-eïs en Nni,-ers op gelijke wijze
Zel-fsta^rrd-ige arbeid-ersstrijd en d-e strijd- d-ie het OVB voert, zeggen wij, ztjn
twee verschillend-e zaken.Wie daaraan twijfelt zoud-en wij d-e raad. will-en geven zich
van d-e gebeurienj-ssen rond- en van d-e ontwikkeling van de sleepbootstaking nauwkeurig rekenschap te geven.
De staking van de 550 sleepbootmannen in d-e Rotterdamse haven brak uit cp
d-e 2e januari van dít jaar.Voor de d.ercle keer venrÍerpen zij de col-lectieve oveïeenkomst, waarover de ond-ernemers en d,e erkend-e vakbcnden het eens gevrord-en waren. Jarenlang reed-s waren zij ontevreden over hul lage bezoldiglng, hrm werktijd.en en hi.m vakantieregeling' en zij vond.en, dat in het voorgesteld-e akkoord- en in
d-ie, welke hrm eerd-er waren voorgelegd-, onvoldoende rekening Lras gehouclen rnet
"

hun eisen"

Op een d-oor het OVB in de herfst van het vorige jaar belegde vergadering
was eerd-er al het besl-uit genomen tot een staking van één dag op 1'1 novenber. Al
het sleepbootpersoneei, ook het mod-ern-georganiseerd.e, nam er aan d-eel-. Aan d.e
leiders van d-e }Ted-erla,ndse Bond. van Vervoerspersoneel (ll.B.V" ) werd- een ultimatum gesteld- waarin d-e sleepbootbeinanni-ngen verlangd,en, d.at ztj zich achter hrm eisen zoud-en stel-Ien.
ITa die 1le november begonnen nierrr,re onderhand-elingen tussen d-e erkende bon.den en de patroons. Twee c"a.o.rs .!^iaren er op clat mornent verworpen. Nu ging het
er om een clerde te ontwerpen. tsegin januari achtien de arbeiders ook die onvold-oende, ond-er meer omd-at zi3 de voorgestel-d-e loonsverhoging d.er matrozen te gering vonden.
De voorgesteld-e c"a.o. werd d-oor cle leÍders vaJr d-e OEV, in casu d,oor Leen
van Os, g,r-rrstiger beoord-eeld. dan door het sleepbootpersoneel. Toen dit ondubbe]-
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zrruig varr zlln gevoelen blijk gaf stelde Leen van 0s een staking van 2{ uu-r voor,
maar d-e a.::beid.ers hielden vast aan hun wens: een staking van onbeperkte d.uur.
ne Je januari wild-en de bonzen van het N.Y.V. een einde inaken aan de staking. Zij }c'^ranen d.aartoe met het listige voorstel- een referend-un te houd.en over
het akkoord., dat ziy hadden willen s-Luiten. De geclachte i,rerd d_oor d-e arbeid_ers
volstrekt veÍworpen. Iiet lIas oro dat moment van de ontlrrj.kkeling, dat het personeel van de Europoort-sleepboten zich sol-id-air verkl-aa,rde met d"e overige sleepbootbemanningen. Dat gaf d-e Ccorslag, omd-at zijn d-eelneming aan het conf-Lict d-e
bevoorrad-i-ng va,n de grote ol-ieraffinaderijen in gevaar bracht" Enkele d-agen later
gaven d-e patroons te kennen, dai zij bereid waren iiiet de i'IVfi--bond voor d-e vierd,e
keer over een c " a. o " te onclerha,ndeLen.
Inmid-del-s is het ref:rend-um toch gehouden. Slechts de helft van d-e stakers
heeft et aarr cleelgenomen. Maar ook d.e d-eel-nemers hebben zich d-uid-elijk tegen het
(d-erd,e) akkoord- ve-cklaard-. fnmld.dels zijn d-e bemanningen d-er Europoort-=1"p"r"
wee:: uit het stakingsfront getreoen. Ilet gekibbel in d-e OBV-geled.eren doet hen
vrezenrd-at hun achteraf wei eens geen stakingsgeld zou l«nnen worden uitgekeercl"
Inmiddel-s mal;en d-e ieiders van d-e LVEV belcend-rdat er nu een vierd-e c"a.o. in ontvrerp gereed is. Het wekt nog altijd- de ontevred-en-lreid van de sleepbootbemanningen
maar Leen van Os schaart er ztch achter. Als er tenslotte over gestemcl word-t is
het resuf taa,t vari zijn overred.ingskracht, dat het met z{00 tegen 2OO stemmen word-t
aarsaa.rd-" De staking is achter d-e rug.
Deze gang van zaken accentueert het verschil tussen d-e strijd- van de arbeid-ers en d-e I'strijd-r' van d-e leiders nog weer eens heef d-uidelijk. ilet zijn de arbeiders, d.ie met hrm stakirig van onbeperkte d-uur d-e onderneners (d.ie een jaar 1a1g
geen enkel-e concessie wild.en d-oen aan de ond-erhano-efaars vau d-e NEV) op d-e hrieën hebben g-'d-wongen. Het miclde1 daartoe was d.e acti-e, wa.artoe zij, mind.er zenuwachtig in hei; vooruitzlcht van een conflict d-an T,een van Os, overg-ingen toen ze
door d-eze niet rneer konden worden tegengehoud-en. Het zijn d.e I'Ieid.ersrr geweest,
d-ie voor de patroons nog iets gez'ed hebben d-oor een akkoord. er d-oor te jagen,
d-at weliswaar d.e arbeid-ers op enkele pr:nten tegemoet kwam, maar toch op mind.er
d.an ze hadden gewenst.
Toen d-e stakÍng een feit was - men heeft het gezien - liepen d.ertleiders'r,
ook d.ie van het OVB, achter bij d-e l-ec1en. Pas op J ja"nuari wisten zrj d-e l-eden met
moei-te weer onder control-e te kri;gen. Ook af verklaard.e Leen va.n Os zich voor d,e
nieuwe c.a.o. en ook a1 gaven op een gegeven moment d.e Eurosl-epers de strijd- weer
oP: d-e overigen wil-d.en vol-houd-en. Hieruit kan word-en afgeleid. hoe i,,'einig de cloor
d,e kranten tot I'stakingsl-eid-er'r gebombarcleerd.e Leen van Os in werkelijkheid d-e
stakers representeerde. 0f is Leen van Os soms in opd-racht van d-e siakers na,ar
Kloos gegaan en naar Boon?lvien behoeft slechts te l-ezen wat Igor Corne-l-isse d.aaro.ver inrrVrÍj Ned-erl'and'r geschreven heeftr oo te weten, d.at ook Kloos zelf dat
niet geloofd-e. Uit zijn woorden I'Jongen, wat d.oe je nourt, btijkt d.uidelijk, dat
zéLf s hem het optred-en varr Van Os te gortig werd-" \dat de Bond- van Vervoerspersoneel- natuurlijk niet belette srrel te profiteren van d.e situatie.
De leiders van d-e trlBV zijn er, d-ank z4 d-e hul-p van Leen van Os, in geslaagd
al-s overwi-nnaars uit het gever',ht te kom--n, 'n g-evecht notabene, d-at zq nooit geIeverd- haclden en waar ze tégen waren. Eén krant (uet Vrl-;e Volk) prGteerde Èet
om de NBV-Ieider Hulsker als de stakingsl-eid.er af te schil-d.eren! Zo gaat d.at d.a:r.
In eIk gevai is uit hei; gebeurde d-uid-e1ijk af te leiden, d.at d.e resulaten van
d-e staking d-er: sleepbootmannen - hoe gering d.an ook - afleen d.oor d.eze sleepbootmannen van d-e patroons zijn afged-wongen. Ook heeft d-eze staking weer duidelijk 1aten zien, dat zowel de vakbond-sbestuurclers der erkend-e bonden, als d.e bestuurd-ers
van het OVB d-e natuurli.jlce vijanden van d.e zelfstand-ige arbeidersstrijd zijn. Duideljjk is ook weer eens gebleken d.e juistheid. van het gezegde: GoCr behoede ons -rooï
onzerrvriend-en'r. Met onze vijand_en spelen we het zelf ue1 }<1aar.
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Houd-t u ook z,o van Castro? Oí van Miarcuse? Of van het rod-e boekje? Een heer
van stand- houd-t niet zo van het laatste, rJ-at werd ons we1 d-uid-elijk uit de stukken van Harineke l4eerum fervogt en Harry A. van Wijnen in P. S" , de wekeli;kse bijlage varrrrHet Parocr" (18 januari j.1.). Iiet rod-e boekje in kwestie is echter niet
rrhetrr rod.e boekje van }lao, maar een lijst van voora,anstaand-e heren, heren van
stand. en d.aartoe behoort, blijkens d-at boekje, ook Rob van Gennep. \r/aarom hij niet
zo \Iar! d-ót roct-e boekje houd-t, komen vrij mooi niet te weten. Deze Rob van Gennep
nu, geeft and-ere rode boeken uit, meer van het genre van Maors rode boekje. Een
echte -l-inks-socialist dus.
Maar goed dat d-ie er nog zijnl Het feek er enige jaren geleden op, of d-ie waren uitgestoïven, maar fi) ztJn ze er ge-Lukkig weer. Niet van die ouder word-end-e,
grijzend-e d-ames en he::enrneen, jonge kerel-s en meiden. En revol-utie d.at ze makenl
Ze d-iscussiëren d-at het een fust is of zwijgen d.iepzinnig, in koffiebars of zelfs
in sta-mkroegen, roken-d en drinkend-, in beatkel-d-ers hasjish rokend- of d-rugs slikkend. Ja, ja, het gaat allemaal weer d-e goede kant op.
Och, och, wat \{aren we toch in d.e versukkel-ing geraakt in d.e vfftiger en in
het begin van d.e zestiger jaren. Geen mens kwam er meer op d.e -l-inkse bijeenkomsten. Je betaald.e je blauw aan zaal'nutsr, a1s je een vergadering organiseerde.
Daar moest d.ik geld bij, l,,ant er kwamen zó weinig bezoekers, d-at je bij d.e inzameling beteuterd. in je eigen zak tastte om het tekort te d-ekken. Maar d-at is nou
gelukkig heel arrd-ers. Niet d-at je tegenwoord-ig veel vergad-eringbezoek hebt, maar
de revolutÍe voftrekt zich heel- and-ers.
Nee, in de kroegen noet je wezen; d-aar val-t wat te beleven! En.,. niet te
vergeten... er is zoveel- belangstelling voor linkse lectuur. Véél meer belangste11ing.. " Wist u het niet? Nou, d.an moet u d-at stuk van Hanneke Meerum Terwogt
en dat van Harry A.van Víijnen maar Lezen" Het gaat er tegenwoordig in als koek
Maar je moet de goeie auteurs hebben. Niet d,ie cuwe troep van lvIarx en zijn epigonen. Nou ja, zijn baard- kun je natuurlijk overnemen, maar de rest...
De arbeiclers mal<en geen revolutie meeï. Dat hebben we gehad" De intellectujal En natuurlijk a1Ien, d-ie politiek geëngageerd- (mooi woord.)
elen, d- i e
ztjn. Maar d-e arbeid-ers? Nee, die hebben het te d-ruk met hrm beeld-buj-s of hul
tweed.ehand-s autootj e .
De kleine zel-fstand.ige,Rob van Gerrrep, heeft dat ook begrepen. Op d.e vràag
of zi-jn uitgeverij bij af d-ie l-inkse ui-tgaven ook nog op een commerciële basis
rrHet moet zelfs vcorop staan dat al- het werk commercíeef
staat, antwoord-t hij:
goed- is uitgekiend."rrMet het oog daarop verschijnt bij z1p socialistj-sche uitgeverij binnenkort een reeks va:r kookboeken, waaronder één z.g. r.ind.ergrowrd-kookboek
met hasjish-recepten en een revol-utionair kookboek net Vietnamese en Cubaarrse
recepten. Ja, als je toch met recepten voor de revol-utie bezig bent, kr.r-n je net
zo goed. huis- tuin- en ker-rkerrrecepten uitgeven... Hij heeft het heel hand-ig bekeken; hij heeft ooL; z'n achterd-eurtje. Àl-s het poiitieke werk niet meer wil bij
het publiek kan hij altijd overschakelen op ililodernerr l-ite::atuu.r en kookboeken.
Hij speelt nu op links, straks gaat hij weliicht d-oor het midd-en en wie weet,
kan het fater ook over rechts geprobeerd worcten. Ais hil maar speelt! En hij werkt
zo verd-omd" hard-" Jezus, wat een ernst en ijver l_egt di-e man aalt de d.ag!
Neem nou zijn aandelenplan. tink(s)er kan het niet! \{ant dat hij link(s) is,
staat buiten kijf. Dat lees je in beíd-e artikefen. Let u op, wat d.e verslaggeefster zegt over zijn aand"elenplan:
rrEen nog niet eerrler rrertoond- aspect van d-e nieuwe uitgeverij is rt ver:kopen
van aand-elen aan vrienden en kenlissen. IIet id-ee ontstond- volkomen toevalIig toen lemand zei: Ik wil best een aandeeltje in je zaak kcpen, al-s dat
kan. Dat kon, natur-rr1ijk. En daarmee was een nieuw idee (het zoveelste) in
trran Genneps brein ontstaan: wie dat r.ril-d-e kon een aand-eel van f 500.- in d-e

-15zaak nemen, te betalen in maand-elijkse te::urijnen (een ;aar) ."
Hé, wij d-achten, dat het i-d.ee van d.ie 'riemand-r?, maar niet van Van Gennep
was. Enfin, d-e uitwerking van d-a,t id-ee is in e1k geval wel van Van Gennep, En zo
mod.ern, zo progressief uitgewerkt, want op de vraag of d-e aandeefhoud-ers inspraak
hebben in het beleid-, antwoord-t Van Gerrnep kortl Tt!ààT krachtig nee! Verd-er zegt
hij: rrEn ik hoop natuurlijk we1 d-at ied.ereen zich zo bi j de ui tgeverij betrokken
zal- voeLenrd,at er tips etc. gegeven zul-1en word-en."Kïkrdat gaat er veel mod.erner
toe d-an b.v" bij "De Bezige Bijt', d-ie het gezamenlijk bezit is van d.e auteurs en
niet van buitenstaand,ers. Lees ook b.v. het volgencle:
ftlaatst zei een mevrolrw in het café tegen me3 ik wil d.rie aand.elen voor mrn
kleinkind-eren. Ik zeÍ: l'levrouw, í heeft verstand- van d.it soort zaken. Want
uw kleinkind.eren, dió zullen er plezier van hebben, Iater."
Wat een vooruitziend.e blik heeft deze man tochl Ja, tlnk(s)e Rob gaat een

grote toekomst

tegemoet.
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- negen uur had zich bi j d-e veerponten aan d.e Buiksl-oterweg (Tottruispont) en d-e Valkenweg een lange rij stakers gevormd., d.ie naar d.e stad.
overgezet wild-e word.en. Manrren en vrouwen, jongens en meisjes juichten elkaar
toe. De I'Inten'rational-et' en anclere socialistische stri.ld.liederen werd-en gezongen.
Jongens pakten in dol-le overmoed. fabrieksmeisjes, tilden ze op - en ied.ereen
lachte. Kapitein en pontpersoneel werd.en toegejuicht" Kreten dat het pontpersoneel moest staken, werden d-oor nog tuid.er geroep overstemd dat d-e stakers d.e
stad- in moesten. Overvof - de mensen zaten tot in het stuurhuis - voer de ene
pont na d.e and-ere traag over het d-oor d-e zon beschenen IJ. Het was gewoon ïeusachtig.

had-d-en alle reclen tot juichen. De ponten inuners rdaïen d.e eerste
wa.ar d.e d-uizend-en en d-ui-zend.en arbeid-ers en arbeid-sters elkaar ontmoetten. Daax zagen zij voor het eerst, dat men niet a]leen stond., daar ireroen zÍj
zich hun materiëfe en geestelij,ke icrach'b bewust.'.:, rElke keer, d.at de pont nieuwe
hond-erd-en aan wal- zette, werd-en zij uitbrmdig toegejuicht... En aan d-e overkant,
op d.e Ruyterkad.er gekomen, zagen d-e stakers grote groepen arbeid.ers, die in d.e
stad. bet werk had.d-en neeïgelegd-...t'

De stakers

trefpunten,

Zi.edaar het onvergankelijke beeld-, d.at d-e geschied-schrijver van d-e februaristaking van 1){1 (1.4. Sijes, 'rDe Febru-aristaking") van d.e eerste uïen van d-Íe
historj-sche gebeurtenj-s heeft vastgelegd-. Op een anclere plaats in zijn boek ver-

telt

hÍj:
rr.

o.
Op het BospJ-an en in de Westhaven waren d.e werkverschaffingsarbeÍd-ers
in staking gegaan. Bij d-e Wester Suikerraffinad-erij aan d.e Noord-tkad-e legden IOO

het werk neer. Het personeel van het gelijkgeschakelde dagb1ad Het Vol-k verDe stakingen in d.e grote bed.rijven zagelr. d.e personel-en van d.e
kleinere onr.,'eerstaanbaar mee. Een behanger ging zijn collegars, die in het pol-itiebureau Linr:aeusstraat werkten, waarschuwer:. Prompt legden zij het werk neer.
Een paar arbeiclers uit een kl-ein bed-rijf, d.ie opd-racht kregen in d-e staC te gaan
krjken of uitrijd-en met d-e auto nog nogelijk was, icwarnen niet eens meer terr.:.g..;rr
\.nleer ergens anCers in hetzelfd.e rel_aas feest men:
rr. . Ook in d.e bedri jven
"
, waar d-oor verschillend-e omstand-ighed.en de arbeid.ers niet d-irect het rnrerk konden neerleggenrgaven het voorbeel-d. d.er leegstromend,e fabrieken en het enthousiasme van d-e op straat staand.e arbeid-ers na korte of
lange tijd- d-e d.oorsiag. "."
In een brief van een der cleefnemers heet het:
man

liet het bed-rijf .

rr. . o \.rlat een heerli jk gezícht, hoe spontaan de gereedschappen neergesmeten
werden. . .rl
Een and-ere d.eefnemer verklaard-e na de oorlog:
ItDie morgen kwam ik mensen van de Draka tegen d-ie staakten, al wisten ze

toen zel-f nog niet r,.raarom". "rt
Uit rt hem ter beschikki.ng staande materiaal concludeert d.e bewerker ervan;
'r}[en wist niet wie achter d-e actie stonöen. l{ienand vroeg er naar en het
kon ook trouwens nienand- wat schelen" I'ten wil-de een staking. Ted.er d-raafde heen
en weer en d-roeg haar verder, Zt1 kon ontstaan, doordat het niet-rljd-en van vele
trams een openbaar signaal wa,s. De geneentewerklieden van c1e tram kregen ster.m
van d.e arbeiders uit de vrije .beclrijven en de l-a,atsten voeld-en zích gesterkt,d-oorclat meerdere gemeentewerkl-ieden en ambtenaven ztcn in huri gelederen schaarden.
Het niet-rijclen van d-e trans en hei terugkeren van de stakende arbeid-ers uit de
bed-rijven verand-erd-e |ret stadsbeel-c1 . Dab had weer in hoge mate ztjn uitwerking op
het pub1iek... Stakers en niet-stakers werd.en in d.it stadsbeel-d tot d-emonstranten. Het passieve en het actieve verzet reikten elka,e,r de hand" Gezamenlijk trok
men op"." De staking had haar eigen spoor gevonden.rl
Waarom wij, achtentwintig jaar nó d-e gebeu.rtenissen, deze sinds lang bekende
feiten nog eens in de herinnering rerugïcepen? Omdat wij d-eze maand- weer getuige
zul--ren zijn van de traditionele herd-enking claa.r:van bij het beeld van d-e dokvrerker
op het Jonas Daniël lvlei,;erplein en vocr de vierentwinti-gste keer sed-ert het einde
van de oorlog de even hard-nekkige als misselijk-makende leugens zul-len horen d-ebiteren, d.ie bij d-ie gelegenheid plegen te word-en geuit.
Als er uit rt boek, dat Ben Sijes aan d.e febraaristaking van 1941 h.eef t gewijd- één d"ing rl.aar voïen komt, dan is het r,vel dit, dat men hier te maken had met
een beweging van de arbeiderskl-asse" Zij werd- wel- door het grote publiek met sympathie begroet, maar bepaald. niet d-oor hooggeplaatste functionarissen van d-e d-iverse bedrijfsdirecties, d.ie bevreesd- waren hetzij voor het bedrijf, hetzij voor hr-rrr
hachje, hetzil voor beicle. De d-irecteu-r van d-e geureentetram, ir. V/.B.I" Hoíman,
deed- afle rnogelijke moeite d.e actie te breken.Krachtig tegen de staking verklaard-e zi-ch in d-e vroege morgenrlren van 25 f ebrwrl ,41 ook een chef-commies van
tractie op het Centraal Sta-i;ion. Zij waren van hurr soortgenoten bepaal-d- niet d,e
enigen. !e legende, d.at d-e februaristaking d-e eensgezinde daad. zou zijn geweest
van d.e gehele Amsterdamse bevolking mist j-eciere grond.. Aan- d-e arbeidersklasse
kornt d-e eeï van d.e strijd- toe. De jaarlijkse herd-enkingen d-aarvan hebben tot d.usver vrijwel altijd- een d-usd.anig karakter gedragen, cLat zi1 gekarakteriseerd- Iflmnen
word-en als even zovele pogingen haar d.ie eer te ïoven.
Er is d-aarnaast rn a.nd-ere, vi:ijwel even misselijke legende-vorning. \{e bed-oefen o-j-e, r'relke beo-reven word.i door d-e C.P.iil. Ter,,^rijJ- uit de feiien onomstotelijk
blijkt,
d-at d-e februaristaking een massabeweging is geweest, d-ie aan de r^ietten
cier massabeweging heeft geiroorza,arnd-,hetg;een zeggen i+tl , o.at zt1 een spontaart verloop heeft gehad-, eist c1e C.P.li" als partij de eer van de staliing voor zich op.
Daarvoor zijn diverse redenen" De tr+ee voornaamste claarvan zijn weJ-.d.eze, d.at d-e
C.P.N. hoopt op d-ie wijze haar: wérkelrjke houd-ing tegenover d-e nationaal-socialistische bezetter te maskeren en voorts krampachtig het sprookje r,ril- hand.haven.
dat grote acti-es cler arbeidersklasse zond-er haar 'rleiding'r tn onmogeli;kheid- z5n.
Over d.e d-oor d-e C"P"N. opgebour,rd-e mythe omtrent d-e februaristaking zegt het
boek van Ben Sijes:
I'o. o. De C"P.N. nam het initiatief .
". " verd-er :reikten d.e krachten van deze
partij niet; noch op het karakter noch op de omvang der staking oefend-e zij invloed- uit... Ook d-e uitbreiding van d-e staking vol-tr:ok zich buiten haar om"..Van
een Eeorga,niseerd.e actie d.er C.P"ii" om de staking naar anci-ere plaatsen over te
d-ra,gen is niets gebleken" . "'r
Naar onze mening geeft Sijes, a1.s hij beweert, dat d-e C.P"ltr" alleen maar het
initiatief nam, deze parti.l nog te veel eer. i{iet Zij rram het initiatief , maar

tltwee arbeiders

d.e C.P.N. waren.

d.ed-en
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Voor het partijbestuur of het bestuur van de Amsterd.arrse C.P.N,-afd.eling was
februaristaking een volslagen verrassing. Dat is ons meegedeeld- d.oor iemand-,
d-ie in d.e februarid-agen van t!1 lid- van d-at partijbestuur was. Hij werd, zo wa:cerl
letterlijk zijn woorclen tegenover ons, "op de morgen van d-e ZJste februari d.oor d-e
staking overval-len toen hij op weg naar zijn werk was. fk wist van niets; niemandvan ons wist iets.rr
],{at had- d-e C.P.N" a1s partij ged-aan in d-e period-e d-ie verstreek tussen de bezetting var. Nederland- en d-e februaristaking? Haar theoretisch orgaaÍr, rrPolitiek
en Cultuur'r schreef na de Duitse invaf:
ffHet hoogste belang van d.e Nederlandse bevolking vord-ert.." d.at zi1 tegenover Duitsland- een waarli;ke neutral-iteit in acht neme.." Dit betekent ook, dat tt
Ned.erland-se werkende vol-k tegenover d.e Duitse bezetting van ons vol-k een correcte houd.ing moet aarrnemen.tt (rrpoliliek en Cultuirrr', juni 1940)"
Dat is bepaald- niet d-e geest, waarin een strijd tegen d.e bezetter wordt georgar:.iseerd. Pas nó de Duitse inval in Rusl-and- in d-e zomer van t !1 i-s d.e houd-ing
d-er C.P.N. ten opzichte van d-e Duitse bezetting verarrd-erd." Maar afgezien van d-ergelijke bijkomstighed.en: d-e hoofd-zaak is, d.at een massabeweging als de februari,staking nimmer georganiseerd. k6n word-en, nlet d.oor d.e C.P.N" en niet d.oor wefke
partij ook" Het is d.6t belangrlke feit, dat d-e C.P.I\T. wenst te verd-oezeIen, zoals
and.eren het verd.oezel-en willen, d-at men natuurJ-i-jk loonarbeider moet zijn om te
kurnen staken" Er staat (terecht, omdat d.e actie over het IJ bij d.e dok- en
scheepswerven i-s begon:ren) rn d.okwerl<er op het J.D. Meijerplein. Er had misschien
een bestuurd-er van d.e gemeentetram kunnen staan" Maar géén gemeenteraadsli-d.,
géén partijchef , géén vakbond.sbestuurd.er" Die staarr er nu, achteraf en di-e hebben
er d.rieentwintig keer gestaaÍr om met de stenen d-okr,rerker In sol-id-ariteit te betuigen, d.ie zij aan d.okwerkers varr vlees en bl-oed. altijd- plegen te onthouden"
d-e
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(tne Chlnese Communist

and-

Africa) ("De omhelzing van d.e draak - De Chinese
communisten en Àfrika'r) aoor Emmarruef J. Hevi,
uitgave van de Pal1 MalI Press in Lond-en, 152 p.
DE SCIfi.IJVER van d.it in d-e Engelse taal verschenen boek heeft behoorlijk
lang d-oor China gereisd- en hi-j heeft daar ook gestud-eerd- a,an d-e universiteit. Op
basis .;an z4n ervaringen in China en bekwaam in het beoord,el-en van d.e l,raarcle van

Pekings verklarj-ngen van good-wi11 aan het ad-res d-er pas onafhankelijke Aíríkaarise
staten en van Pekings werkelÍjke bed-oelingen, richt HevÍ een bewogen, maar ook
goed- geargtmenteerd-e oproep aan zijn broecler-Àfrikanen. Hij wil rriet dat zÍj pionnen word-en in het internationafe politieke spel van Rood- China" Het rod.e regiem
van lrlao roept d.e Afrikanerj. op tot d-e revolutionaire strijd- tegen hr:n eigen regeringen (voor zover d.ie niet d-e politieke lijn van Peking volgen), tegen economische en politieke relatÍes met het Westen en tegen de rivaliserend-e invl-oed- van
d.e SowjetrrnÍe. rrMoetenrr, zo roept de schrijver uit,ttorrze klnd-eren hul bloed- vergieten, moeten onze bronrren van we-l-vaart opgeofferd- word-en aan oorfog en moeten
aL onze ervaringen van vroeger vernietigo. word-en alleen maar omd.at China het van
d-e Sowjetunie wil winnen met een bepaald. argument??t

-
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Hevi begint zIJn boek met d-e trip varr Chou-en-Lai in d.e winter van 1961/6+;
reis tijd-ens weike d-e Chlnese premier herhaald,elijk sprak over d-e vijf goede regels (de Panch Shila = d-e vijf goede regels van vreedzaam feven d-er volkeren ond-er elkaar) en waarbij hij Afrika steecs verzekerde van Chinars goed.e becloelingen"
F.mt voor pr.rnt ontrafelt Hevi het verraad va"n d-e vi3f principes d-oor d-e wi,lze waarop China optrad- tegen Tibet, tegen India en tegen andere Aziatische lanclen. Vervolgens gaat hij d-e subversieve hand-elingen van China in Afrika na. Voorbeelden
vind-t hij in Congo, Rwand-a, Bunrndi, Kameroen en het Ghana van ldkruma.h, vraa-z:bli hí.i
d-uid-elijk aantoont, dat het Chinars becloeling is om via een revolutionaire situatie in Afrika een vingei: in d.e pap te kri;gen.
Hevi schrijft allereerst afs Afrikaan, niet als partisaan vaÍr de een of and.ere id-eologie. Hij kent zijn continent het recht toe om d-1e ideeën op te zceken,
d-ie ]ret zel-f wil , alsmede het recht om d.56r economische bijstand te zoeken waar
het d-at eveneens zelf wenst. l{aar juist daarom veroord.eelt hij de Chinese politiek. Hij acht een voortd-urend- harneren op een rood--Chinese economische ontwikkeIing een uitnodiging tot economische achteruitgang. liet stimul-eren van bewapend.e
opstand- moet het Afrikaanse continent tens-Lctte siorten in bloedvergieten en
d.e

chaos.

rVij hei:benr', schijft Hevi, 'rv::ienclen nod-ig. Maar hoe ku:l je iemand-, d-ie met
d-e bajonet van zi;rr geweer op je gericht staat een vriencl noemen? China haten?
Nee, d-at niet. Haat betekent verspilling van tijd- en energie. Haat China niet,
maar vqtrouw hei ook niet. Yertr:ouw op jezelf, heb vertrouwen in Afrika.tt Al-clus
d-e concfusie van de auLeu-r.
I,I
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cOiro,EldTAx_R:

Bcvenstaanrle boekbespreking werd ons toegezonilen met hei verzoek d-eze te
plaatsen. l/Íj geven aan d-at verzoek ge-rolgrofschocn het de j-ezer van I'T)aad en Ged-a,chte" wef d.uidelijk zai z:.J:n.- dat de schrijver van d-eze boekrecensie een ónd"ere
taal spreekt, dan wij gewend- zijn. Rood,-China is geen term, die,rrij plegen te gebrui-ken, omd-at die niet het staatskapitalistisch l<ai:akter van de Chinese economie of oe Chinese politieke ver:houd-ingen tot uliorukking brengt. En zo is er
meer. Toch vind-en wij cratgene, wat in d-eze boekbespreking worot vermeld wel- d.e
moeite varr het ken-nisnemen rraard. I'Tiet al-s bi;drage tot meer kerrnis omtrent China
maa,r als een symptoon van hoe er gedacht word-t d-oor bepaalde led-en van de jonge
Afrikaanse intelligentsia, die vol venrachting (waarschijnlijk) in Cnina is gaan
stud.eren en d-aar gecreslllusioneerd. r^rerd.. 0f uit dit boek iets naar voren komt
van d.e kl-assenverhoud-ingen in ri--- jonge staten van Afl:ika j-s ons onbekend-'tr{ij kennen het boek zelf niet" Uit i'rat hier:boven vermefd word.t hebben wij d-e ind-rrÈ van
niet. AIs d-at j-nd-erd-aad- zo Ís, clan hebben we hier te malien met het werk van een
typische Afrikaanse ini;el-lectueel-1 dat wil zeggen van iemand, d-ie in Àfrika tot
Hoe ziet d-Íe Afrikaa.rrse intelligentsia ltaar
d-e geprivelegeerd-e kfasse behoort.
toekomstige weg afgebakend? Doorziet Hevi de betekenis van het staa.tskapitalisme? Het antwoord- op d-i-e vragen kr-urnen we niet geven" V/at we wóI weten is, dat
het staatskapitalisme voor achtergebl-even staten een aantrekkelijke variant is.
fnd-ien LÍe gelijk hebben met ons vermoeclen, ctat Hevils kritiek op China grotendan is d-it boekuitermate karakterisdeels een p o 1i t i e ke kritiekis,
tiek voor d.e Afrikaanse verhoud-ingen. llant d-e inhoud- zov er dan op wijzen, clat er
in de schoot cler Afrikaa.nse ontwilrkeling krachten aan het werk ztJn, d-ie voor
Afrika ecn staa.tskapitalisme wensen, riat noch Chinees, noch Russisch, doch typisch Afril<aans is. Het is jaïner, dat ,1e a.uteur van d-e boekbespreking voor d-eze d-ingen niet ietwat meer oog heeft gehad-" - redactie i. & G.

