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GOLF VAN WÏtDE STAKINGEN IN EEN

IISOCIATISTISCHEII WELVAARTSSTAAT

VEE[, weten ríe op d.it moment niet van d.e stakingsgolf, d.ie sind.s december
1969 over Scand.inavië gaat. \cieL, d.at z\) t t sprookje van d.e zogena.aJnd.e wel-vaarts-
staat volled.ig in d.uj-gen heeft geslagen, Zwed.enr efl in mind.ere mate Denemarken,
gelden a1s land-en, waay d.e wel-stand. een eind.e zou hebben gemaakt aa;n de strijd.
van d.e arbeid-ers . Ond.er een langdurig sociaald.emocrati sch bewind- i s een toppunt
van sociale zekerheid. bereikt en vooï veel mensen lijkt ZweCen - meer nog d-an bij-
voorbeeld. Joegoslavië een alternatief voor het kapitafisme in d.e votsll zoals wij
d.i-e kennen. Samen met een land. als !'/est-Duitsl-and- leek Zwed.en één van d.e rustig-
ste fand.en van West-Eulropa.

Maa^r' evenals in Dui-tsland- bed-roog ook hier d.e schijn" In september j " I. ver-
stoord.en d-e arbeid.ers van Hoesch in Dortmi:nd. d.e zogenaa.md.e arbeid-svred-e. Tien-
d.uizenden Duitse werlm,emeïs gingen in stakÍng en enkele bed.rijven, ond-er and-ere
in Bremen en Kiel, werd.en bezet gehoud-en.

In Zwed.en waren het de mijnwerkers van d.e Lapland-se ertsbergen d.ie een ket-
tingreactie verooïzaakten en d-e zwaarste sociale crisis sind.s 1911 op gang brzph-
ten. Twee maand.en lang werd. er geen erts ged.olven en ond.anks d-e d.reigementen van
werkgevers, vakbond.en en regering bleef d-e staking ongebroken. Pas na I t afslui-
ten van een compromis-achtig akJroord. wistenl jawel, de vertegenwoord.igers van d-e

vakbond.en een wÍg te d.rijven in d.e eenheid- van d-e stakers.
De moei-1i-jkhed-en in Zwed.en begonnen eigenlijk a} eind. november in d.e haven

van Gothenbr.rg. DuÍzend. stuwadoors hield.en een staking varr een week, nad.at twee
collegar s wegens ongehoorzaamheid- geschorst waren. De stuwad.oors benoemd.en toen
een e i g e n ond erhand-elingscommissie, onafhankelíjk van hi:n vakbond.slei-d-ers.

De Nieuwe Rotterd.aJrrse Cor:.rant van 2 febmari j.l-. weet te meldenr rrd.at het
r:nieke verschi jnsel zich nu en d.an voord.oet, d.at werlc:emers onafhankeli jk van d.e

bond.en hr:n zaak rn eigen hand- nemen.rf Zo ituniekrr is d.it verschijnsel natur.rrlijk
niet. Het valt waarc te nemen vatrr Sicilië tot d-e Noordkaap en in zuLke u-Lteenl-o-
pend.e landen al-s IsraëI, Joegoslairië en d.e Verenigd.e Staten.

In Zwed.en is I t verschijnsel- zeker niet rrurliekrr. !trant in geen and.er l-and. be-
hoort d.e vakbewegrng méér tot wat met een Enge1s woord. het t'establishment" ge-
noemd- word,t, d.w.z.: d.e gevestigde ord-e . Zii heeft er j-n nog meer overlegorga-
nen zitti-ng dan in Ned.erl-and. en ztJ 1s gerechtigd, haar led.en te straffen wanneer
d.eze zÍ-ch niet ann d.e d.oor d.e bond-en afgesloten caor s houd-en. Het zoa eerd.er u-
niek zirr, als d.e arbeid.ers aarr d.eze ttvertegenwoord.i geïsfr hr:n strijd. overl-1eten.

De belangrijkste eis van het stakingscomitó was dan ook, d.at d.e ond.erhand.e-
Iingen niet zoud-en word-en gevoerd. met d-e vakbond., maar met het comitó. 0f d.eze
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eis is ingewilligd. weten wij niet, omd-at d.e Ned.erland.se peïs aan d.e jongste ont-
wikkelingen in Scand.inavië maar zeer geringe aand.acht heef t be steed..

De staking brak uit op 9 d-ecember oncler 25O arbeid.ers van cle mdn in Svappa-
vaaïa. Nog d-ezelf d-e dag verklaard-en and-ere mijnen ztcLt so1j-d-ai-r. Binnen enkele d.a-
gen was d.e staking algemeen onCer d.e 4BOO werlc:emers vaJr d-e L.I(.A.B. (a" Zweed.se
Luo ssavaara-Kiirunavaara S taatsm{jnen) .

De vakbond-en zeid.en, d-at ztJ in Stockholm z,ouden ond.erhanclelen al-s d.e sta-
king was beëind-igd.. Hun verki-aring werd. genegeerd. door d-e stakers, d.ie ond.er lei-
d-ing van een stakingscomité van 25 man een national-e steunactie opzetten, d-ie
ook in and.ere Scanoinavj-sche land-en weerklank vond.. Op 7 januari verklaard.e d-e

d.Írectie ztcLt bereid- te ond,erhandelen met het comi-té, op vcoïwaard.e, dat dit de
staking zou beëind-igen, Tevergeef s !

Onoertussen sloeg d-e arbeid-sonrust over naaï d.e grote ind-ustrieën in Zuid.-
Zwed.en. Op 16 januari begonnen d.ui zend- arbeid.ers van de automobielfabrieken van
Volvo in Gothenburg: een staking. De d.irectie capitul-eerde binnen enkele uren.
Daarop legden d-e arbeid-ers van d.e autofabrÍek van Saab het werk neer en braken
in dri e and.ere fabri eken zi t s takingen ui- t . De ond-ernemers beklaagd.en ztch eï o-
ver, d.at d.e vakbond.en tegen hun led.en geen disciplÍnaire strafmaatregelen namen
ma,ar d-ed.en niettemin concessies.

Ook d.e clirectie van d.e L.K.A.B. d-eed. eind. januari- enkele concessies nadat
een paar d.agen tevoren ond.erhand-ellngen waren afgesprongen, Die concessies ech-
ter werd.en met 1620 tegen 1552 stemmen d.oor d-e arbeid.ers verworpen. I t Stalcings-
comité nam een and.ere houdi-ng aatr. Dat kwam d.oord-at d.e vakbonden zes vertegen-
woord.igers in d.at stakingscomité opgenomen had.clen weten te krijgen met het slimme
tr'uc j e d.e staking min of meeï te " erkennentt . Het stakingscomité aanvaard.d.e d.e

d.oor d-e arbeid.ers verworpen overeenkomst met 11 tegen 12 stemmen.Natuurlijk stem-
d.en d-e zes vakbond-smannen allen vóór het akl<oord.. Het gevolg was, d.at er enkele
d-agen van grote veïwaïring volgden. Maar tenslotte hervatien d.e Zweed.se mijnwer-
kers d-e arbeid., met hetzelfd-e gevoel, d-at d-e Utrechtse Werkspoor-arbeid.ers had--
d-en, toen hun strijd. d-oor d.e vakbond.en was gebroken.

Ook in Finland- en Denemarken heerst ongekend.e arbeid-sonrust.Op enkele Deen-
se scheeps$Íerven braken wild-e stakingen uit,Cie beëind.igd. werd-en nadat d-e bel-of-
te was gegeven, d.at er over d.e ei sen van d.e arbeiders zou word-en gepraat , wat
evenvief niet gebeurd.e. Deense Shop-steward-s (d.oor d.e arbeid.ers uit hun mid.d.en
gekozen afgevaard.igd.en, d-ie d.irect met d-e bed-rijfsleid.ing ond.erhand.el-en oveï ar-
bej-d.svoorwa,ard-en en ond.er d-irecte controle van d-e arbeio-ers staan, omdat ztJ kun-
nen word-en afgezet en vervangen en d"ie daarom ond-er d-e arbeid.ers veel- groter in-
vloed. hebben dan cle vakbond.sll-eid.ers in hun pluchen werkka^ners op d.e d-irectie-eta-
ge) organiseerd.en toen op 2 februari eerr proteststaking van 2{ u:r, waanaan hon-
d.erd-duizend- arbeid.ers d-eelnamen. In Finland breicid.e een busstaking, d.ie begon in
het noord.elijk d-eel van het land., dat grenst aan het gebied. van d.e Zweed.se ijzer-
mijnen , ztch als een olievlek naar het zuiden uit.

Geen wond.er , d.at vertegenwoord.igers van cle vier S cand-inavi sche vakcentrale s
in Kopenhagen bi j eenkwamen r ged-reven cioor ongerus theid. . Agend.apr.rnt nuinmeï één:
I'Hoe bied-en wij het hoofd- aan de wild-e stakingen?r'

Onze lnforrnaties zijn onvol-Ied.ig. Wij weten nauwelijks Íets over d.e eisen van
d-e stakers , over hun organisatie s of over cle af loop van h-t-m stri jd. en wi j kururen
geen d-eta,ils verte-l-Ien. Toch hebben wij aand.acirt besteed. aan d.eze gebeurtenissen,
omd.at zLJ juist vooï een land als Ned-erland- van belang ztjn. Ned-erl-and. ontwikkel-t
zich in d.ezelfd-e richting a1s Zwed.en en hier bij ons vind.t d.e Provo-achtige
Itklootjesvolk-theorierr oveï d.e zogenaa:rrd. tfverburgerlijktet' arbeiclers nog veel aan-
hang. De mijnstaking in de Zweed.se provincie Lapland leert,C.at 66k - of misschien
juist een arbeider met een auto en een wasmachine in een kapÍtalistj-sche ma,at-
schappij in verzet komt.



IS HET

1

BEZETTEN VAN BEDRÏJVEN

BEDRIJFSBEZETTING?

ONDffi bovenstaand.e titel werd. in het ana.rchistisch maand.blad. ilDe Vrijerr vaÍI
januari j . ]. een str:kje van Hans Jar gepubliceerd., waari j }ïi j er bLijk van geeft
een d.uid.elijk inzicht te hebben omtrent de positie van d.e vakbewegrng. Zeer te-
recht merkt hij olr d.at het geen zi-n heeft aanvall-en te d.oen op d-e leid.ing van d.e

vakbond.en. rrDe vakbond.sbestuurd-ersft, ald.us Hans Jar, rrzijn niet velrmeemd van d.e

basls; ztj hebben nooit tot taak gehad. om te strijd.en voor d.e belangen van d.e ba-
sis, maar voor het kontinueren van d.e bestaand.e verhoud.ingen.rt Dit is een red.e-
nering: waaflnee w{j het vo}komen eens kunnen ziÍl. Ind.erd-aad., ook wij zijn van mening
d.at d.e taak van d.e vakbewegrng slechts is om d.e rust en d.e arbeid.svred.e zoveel-
mogelijk te hand.haven en d.at, wanneer de vakbond.sbureaucraten het hebben over het
tf algemeen belang[ t zi a]-l-een maaT bed.oel-en ' t belang van d-e bestaand.e maatschap-
pÍj, d.us het belarrg van d.e heersend.e klasse, waaraan de belangen va,n d.e arbeid.ers

d.e praktijk heeft het mee::malen bewezen - word.en opgeofferd-.
Heeft Hans Jar dus ' n duid.elijk inzicht betreffend.e d.e positie van d.e vakbe-

weging, mind.er d.uid.elijk, of beter gezegd., volkomen fout is ztjn inzicht aangaa.nd.e
d.e positie en het hand.elen van d.e arbeid.ers. Orn duidelijk te maken waaron wij tot
d-eze conclusie komen, is het nood.zakelijk hem uitvoerig te citeren. Hij schrijft in
z11n beschouwing o.à,3

ItTegenover d.at negatieve aspekt staat echter een belangrijk po sitief
punt. Dat is het feit, d.at het in verschillend.e ond-ernemingen (Vm'-
Werkspoor, Dura) niet bij staking is gebleven. De arbeid.ers zirr tot be-
drÍifsbezgttine overgegaan. Hoewel d.eze bezettingen van korte d.ur:r zLJn
geweest (bij VMF-Werkspoor bijv. omd-at d.e vakorganisaties zich in naa:n
achter d.e arbeid.ers opsteld.en, hoewel in feite tegenover hen) is het
verschj-jnseI, d.ót het tot bezettÍng is gekomen, niet te onderschatten:
d.e bed.rijf sbezetting is nu ook in NederLand. a1s strijd.mid.d.el toegepast.

Toch z11n d.e bezettingen tot nog toe niet meer geweest d.an een ond.er-
d.eel in d.e strijd. voor betere arbeid.svoo::nnraard.en binnen het sisteem. De
rrwild.e aktiesn zin in feite niet meer geweest d.an het daad.werkelijk ak-
tj-e voeren van d-e arbeid-ers voor beperkte eisen als verbeterd.e werkt{j-
d-en, kerstgratifikaties, één-procent-uitkeringen e. d.. waar d.e vakbewe-
ging het liet afweten. Ook a} bekritiseerd.en d.e vakbond.sbestuurd.ers d-e

aktiel-eid.ers al- s t standwerkers d.ie op een a1 jaren bestaand e l-atente
onvred.e ond-er d.e arbeid.ers spel«rlerenf (Mertens), het uitgangspunt van
d.eze twiLd.e aktiesr verschil-d.e niet fi-md.amentee] van het uitgangsprmt,
d.at d.e vakbewegrng hanteert. De aktieleid.ers en d-e vakbond-sbestuurders
verschi-Id.en slechts in het antr^roord. op cle vraag wat haafbaar hras. Ook
d.e aktiekomitees wisten d.e bestaand.e onvred.e varr d.e arbeld.ers niet an-
d.ers tot uito.::ukking te brengen d.an d.oor d,eze te tvertalenf in d.e klas-
sieke eis tot l-oonsverbetering.

De vïaag, of het bezetten varr bed.ri jven, zoals nu is gebeurd., be-
d.rijfsbezettJ-ng genoemd. kan word.en in d.e betekenis, d.ie d.aar in het al--
gemeen aan gehecht word.t, moet dan ook ontker:nend. beantwoord. worden.
De bed.ri jf sbezettingen had.d.en geen politiek d.oeI, r^raren niet d.e eerste
aartzet tot een vera^nd-ering van d.e bestaand.e machtsverhoud.ingen e maat
slechts een - tot nog toe ongebmikelijk - strljdnidd.e] om looneisen af
te d.wingen.tr

Hi-ermee kunnen we het citaat Van Hans Jar besluiten. 0m geen misvattingen
op te wekken will-en we weI nadnrkkelijk verklaren, dat hd ztch natuurlijk niet té-
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gen d.eze bed.rijfsbezettingen keert, d.och ze ztet als een scholing in d.e arbei-
d ersstrijd..

Zij d.ie regelmatig "Daad. en Ged.achtett lezen en dus min of meer met oytze op-
vattingen op d.e hoogte ztJn, zullen be5lrijpen, d.at d-e inzichten van Hans Jar, wat
d.e hed-rijfsbezetting betreft, in geen enkel- opzicht d.oor ons word.en gedeelcl. En
wij bed.oelen dan niet alleen d.e foute weergave van Hans Jar, al-sof bed-rijfsbezet-
ting een strijd-midclel van d.e arbeid.ers is, d-at pas nu voor het eerst in Ned-eriand
is toegepast. Was hij wat beter op d-e hoogte geweest van d.e strijd- van het Ned.er-
fand.se proletari-aat, d.an had. hrj geweten d.at bedrijfsbezetting reed.s voor d-e twee-
d.e were1d.oorlog werd. toegepast, bijv. d.oor de meisjes j-n de textielfabriek van d-e

firma Bedien in Almelo in 1915. liiaar ook nó d-e laatste oorlog is dat stri jd.mid.-
mid.d-eI hj-er wel toegepast. AIs voorbeel-d- noemen we d.an d.e bed-rijfsbezetting bij E-
fa Prod.,;ka in Amsterd-am (lg+A geloven we) en bij i/Íilton Feijenoord- in het Water-
weggebied. in 1965. Maar op zlchzeJf j-s d.at natuurlijk niet zó belangrijk en aIs we
al]een d-at op ztjn betoog tegen had.d.en zoa er voor ons geen red.en ztjn er tegen in
te gaafl.

Iríaarin wij met Ham.s Jar van meni-ng verschill-en, d.at is d-e beoord.eling van d.e

arbeid.ersstrijd. in het algemeen. Dat komt omd.a+, hij een id.ealistische anarchist is
d.ie uitgaat varr zrjn anarchistische id-eaIen, terwijl wij uitgaan, niet van wat we
zo graag zoud.en w1ll-en d.at eï gebeurd.e, maar van. wat er in d.e werkelj- jkheid. ge-
beurt. Hans Jar bijvoorbeeld- is van mening d.at bed.rijf sbezetting vooï betere bel-o-
ni-ng of betere arbeid.svoorwaard-en geen beo.rijfsbezetting kan word.en genoemd. in d.e

betekenis, rrd-ie da,ar algemeen aarr word-t gehechtrt. Hij springt hier wel erg vri j
met het begrlp rralgemeenrr orr. Natuurlijk, wij weter:. d-at d.e anarchisten reed.s 1ar,g
voor d-e tweed-e werelo-oorlog d-e bedrijfsbezetting propageerd-en. Hrrn l-eus wass
geen staking vooï een paar centen meer of urind-er, maar bed.ri jf sbezetting om een
eind.e aan het uitbuitingssysteem te maken. Watrr.neer men echter bed.enkt, d.at cLe

anarchisten altijd- sl-echts een zeer klein d-eel 1/-an d-e irTed-erl-and.se arbeid-ersklasse
vertegenwoordÍgd-en, d.an kan men moeilijk ste-l-l-en, d-at 'ralgemeen[ ond-er bed-rijfsbe-
zetting werd. verstaa^n een strijd- voor een politiek doel en niet vooï betere ar-
beid.svoorwaard-err. Het is toch wel- wat verwarïend- wanneer hi j d.e opvattingen d-er
anarchisten inzake bed-rijfsbezetting - zomaar promoveert tot d.e "aigemene?r op-
vattingen.

l,[aar er is meer in z:-Jn betoog, d-at bijzond.er vreemd- aan«i-oet. Zeer terecht
merkt hi j op r dat d e vakbeweging een instituut is , d.at tot taak heeft d.e huid.ige
verhoud-ingen te kontinueren. Dat d-e vakbeweging claarbij aIle mogelijke mid.d.elen
ter hand. neemt om d.e arbeid.ers te beïnvloeo.en is ons allen bekend-. Er word.t door
d.e vakbond.sbr.rreaucratie een beroep ged.aan op I t ttalgemeen belangrr r op d.e eenheid-
en de d.iscipline in d.e vakbewepng: e:nz. Hans Jar nu w1l sl-echts d.e taak varr d-e

vakbewegrng overhevelen rraar d-e actiecomité t s van d.e arbeid-ers, altharrs wat d-e

beïnvloed.ing betreft. Hi3 zegt tenminste in 'ztjn beschouwing, d.at ook d.e actieco-
mitérs de bestaand.e onvred-e van d-e arbeid-ers niet and-ers tot uitd.rukki-ng wisten
te brengen d.an d-oor d-eze te Ívertalen' in d.e kl-assieke eis tot loonsverbetering.
Ja, hij gaat zelfs zover te beweren, d.at d.e actiecomitérs en d.e vakbond-en slechts
verschild.en in het antwoord. op Ce vraag wat haalbaar uras.

Volgens ons kan Hans Jar hiermed-e niets and-ers bed.oelen dan d.at d.e vakbevre-
ging d.e onvred-e d.er arbeid-ers niet juisttfvertaald'r heeft en dat het nu d.e taak
d.er actiecomitéts is d.ie onvred-e wéI juist te t'vertaleh"r d.at wil zeggen, d.at d.ie
actiecomitérs geen l-ooneisen maar politieke eisen voor d,e arbeid.ers moeten stel-
len. Ook bij hem hebben d.e arbeid.ers blijkbaar geen stem in het gebeuren. Hij is
blijkbaar van menÍng, d-at het d-e taak van een rfactiecomité" j-s d.e arbej-d.ers een
weg op te voeren, d.ie zti de led.en vari het actiecornité bela.ngrijk vind.en, zoyl-
d.er er rekeni-ng mee te houden wat of het denken en voelen en vooraf wat d-e r'ren-
sen van d.e d-oor hen vertegenwoordigd.e arbeid.ers ztJn. Het behoeft toch eigenÏI;k
Seen betoog, d-at zot Ít actiècomité vólgens ' t recept van Hans Jar gewoon d.e plaais
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inneemt van d.e vakbewegang en tot d.oeI heeft om een mod-ewoord. te gebmiken -
d-e arbeid.ers te manipuleren. Ofschoon wij niet willen ontkennen, d.at iets d.erge-
lljks wel voorkomt, vooral bfj acties waarbij bijvoorbeeld. CPN-ers een grote vinger
in d-e pap van het actiecomité hebben, is d.at natuurlijk nooit d.e bed.oel-ing van d.e

strijd.end.e arbeid-ers. Wan:reer strijd.end.e arbeid.ers rn acti-ecomité kiezen, d-an heb-
ben zLj d.e bed.oelÍng om uit hun mid-d.en bepaald-e mensen aan te wijzen, d.ie hen ver-
tegenwoord.igen, d,ie voor hen d.e ond.erhand-elingen voeïen op d.e basis van d.e be-
sluiten van alle strj-jd.end.e arbeid.ers. Een actiecon-ité is namelijk in $Íezen een
kleine arbeid.ersraad., d.ie slechts tot taak heef t d.atgene te d.oen, vrat hem d.oor
d.e strijd.ende arbeid,ers is opged.ragen; d.ie verantwoord.ing is verschuld.igd aan d.e

arbej-d.ers en ríaarvan e1k lid. op elk wilfekeurig moment d-oor d.e arbeid.ers kan wor-
d.en afgezet, Dat d-it een heel and.er conité is, d.an d.at wat Hans Jar voor ogen
staat, :eanlelijk een oq_mité, d.at d.e onvÍed-e vari o.e arbeid-ers moet rrveïtafenrr in
eisen, d,ie' 1.os van d-e strijd.end.e arbeid.ers staan , zal d-e Lezer duid.elijk z\ji,

Dat Hans Jar d-e bed.rijf sbezettingen van d-e arbeid.ers geen echte bedrijf sbe-
zetti-ngen vind.t, wanneeï d.e bed.oeling slechts is om tot een betere beloni-ng of
betere arbeid.svoorrrra,ard.en te komen, sp:mit voort uit zÍjn id.ealisme. Hij meent d.at
d-e arbeid.ers ni-et vooï een beter be-l-oning of iets d-ergelijks in verzet moeten
komen d.och alleen maar vooï een politiek d.oel en ond-er d-at poIítieke doel zal l'-ij
d-an d-e vernietigrng van het kapitalisme en d.e vestig'ing v-an het socialisme ver-
staan. En hiezrnee geeft hi j d.an blijk er geen oog vooï te hebben, d.at' d.e verande-
ringert in d.e maatschappij z:-clt nlmmer voltrekken volgens een id-ealistisch pglroon
d.och slechts hun ooïspïong vind.en in d-e belangentègenstellingen in d.e maatschap-
pij. Het feod.alisme bijvoorbeeld. heeft niet het vel-d. moeten ruimen voor het kapi-
talisme omd.at bepaald.e figuren zovee1 propaganda voor het kapitalisme hebben ge-
maakt. Neen, omd-at d.e belangen van I t opkomend.e burgerd.om in grote tegenstelllng
kwamen met die van d.e feod.aJe heersers zag het burgerd.om ztch genood.zaa,kt tegen
]let feod.afe stelsel- in verzet te komen. En het was echt niet zo t d.at er eerst d.e

id-eal-isten waren, die het kapitalisme pred.ikten. IrTeenl toen het burgerd.om econo-
mische macht begon te krijgerr d.och ztch nÍet tenvolJe kon ontplooien vanwege de
Is:e1lend-e band-en van het feod.ale ste1sel, toen kwa^men d.e pred.ikers van het kapi-=
talisrre, toen ontstond. ook d-e id.eologie van d.e bourgeoisie, een id.eologie, d.ie
natuurlijk was afgestemd. op d.e belangen van het brrrgerd.om. ;

He-b zijn nimmer d-e id-ealisten d.ie d-e verand-eringen in d-e maatschappij bewerk-
stelligen, Een duÍdelijk voorbeeLd- d-aarvan is d.e Ameri-kaan John Brown, voorstan-
Qér van d.e afschaffing d.er slavernij, d.íe in 1855 in Kansas en Virginia v::ijscha-
ren organiseerd.e, d.ie r,,ef e slaven met geweld- bevrijd.d-en en zelf s enkef e slavenhou-
d.ers d.ood.d.en. In rc59 werd hij opgehang€nr rnaar d-e afschaffing i<rnram pas in 1865
na een rrierjarige burgeroorlog tussen d.e noord-el-ijke en d.e zuid-elijke staten. En
niet I t id.ealistische streven van John Brown en zijn vrijscharen lag ten grorr*d.sIag
aal: d-ie rierjarige burgeroor.Log, maar d.e belangen varr d-e ztch ontwikhel-end-e in-
dustrie in d-e Noord-eli jke staten, d.ie niet gebaat was bi j een sl-avenmaatschappij,
d.och ztch slechts voll-ed-ig kon ontvrikkelen met ttïrrije'' loonarbeid-ers.

Dit voorbeel-d-, d-at met vele aan te vullen i s , laat er iets van zlen, d.at
het niet d-e id-ealistische str{jders ztjn, d.Íe d.e maatschappelijke verhoud.ingen l«m-
nen d-oen wijzigen. Een maatschappelijk stelsel is nu eenmaal- rriet d.oor id.ealisme
en d.oor propagand.a voor bepaalde id-ealen te vernietÍgen. Het zijn altijd- d.e ond-er-
d.nrkte klassen geweest, d-1e l-os va^ïr. elk id-ea.lisme, doch ged.reven d.oor hura belan-
Beo: het maatschappe-Li jk 'stel-seJ wisten te r,,rljzigen. En zo zal ook het kapitalis-
tisch stelsel nimmer word.en vernietigd. d-oor het optred.en en d.e propagand.a d.er i-
d-eal-isten, d-och zal d.e arbej-d.erskIasse, d.ie ind-erd-aad gespeend. is van elk id.ea-
lisme, het vonnisme over het kapitalisme voltreklcen.

Dat klinl<t d.e id-ealisten, d"ie zo volkomen vam. hun eigen beiangri jkheid. ztJn
overtuigd, natuurlijk niet prettig in d.e oïen, maaT hoezeer we ook overtuigd. ztlrr
vatrl de opofferingsgezind.heid- , van d.e moed- en zel-fverl-oochening van vele id.eal-is-
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ten (a. geschied-enis kent er vel-e en zelf hebben we John Brown genoemd.) , toch
heeft d.e geschied-eni-s laten zlerL, d.at opstand.ige arbei-d.ers in staat waren het
kapitalistisch stelsel te doen wanhelen, iets wat d.e id-ealisten nog ni-mmer is
gelukt. Wie durft eï aan te twijfelen, clat tijd.ens cle meigebeurtenissen j-n 1968 in
Frankrijk het kapitalisme d-aar wankelde toen meer d.an tien miljoen arbeid-ers in
staking waren en veelal overg'ingen tot bedrijfsbezettÍng? Heeft het staatskapita-
listisch regj-em van d.e Oostd.uitse bolsjewisten zich in 1951 niet afl-een staand.e
I«rnnen houd.en d.ank ziJ d.e Russische taulcs? Was d.at in Hongarije in 1956 niet pre-
cies zo?

Waren het niet d.e opstandige Roer-arbeid.ers, d.i-e in maartf apx:.l- 1920 het
Duitse militarisme versloegen? We weten het, we hebben d.at voorbeeld- al zovele
keren aangehaa,Id., d.at het eentonig gaat word-en. Het schi-jnt echter niet vaak ge-
noeg aangehaald. te kum.en word-en. Da,arbij is het een bijzond-er sprekend. voorbeel-d.
Aan d-e Roer-arbeiders is immers gelukt wat nog nimmer aan welke id.eal-istische
personen of groeperingen met aL hun propagand.a is gelukt, namelijk het verslaan
varr een militair apparaat. En wie vond.en d.ie Roer-arbeid.ers tegenover ztch? In-
d.erd-aad., de id.ealisten van d.iverse partijen.

Hans Jar zou wil-Ien, d.at d.e arbeid.ers meer politiek bewustzÍjn had-d.en en wat
mj-nd.er materialistisch waren ingesteld.. Hoe vaak horen we niet schimpen op d.e ar-
beid.ers, d.ie verburgerlijkt zoud-en z\)n ornd.at ze al-1een maar wil-.Len vechten rroor
materië}e zaken, En; zo red.eneren d.e id.ealisten, d.oor alleen maaT voor materiële
zaken te willen vechten geven d.e arbeid-ers bli jk óók kapitalistisch te zÍjn inge-
steld. Hoe zou men ook and.ers kunnen verwachten in t n kapitalistische maatschap-
pij. Het grote verschil is alleen, d-at d.e arbeid.ers niets over het productieappa-
raat en d.e d.oor hen voortgebrachte prod-ucten hebben te vertel-Ien. Zeffs voor d-at
deel wat ze van d.e producten krijger:, toegeschoven moeten ze veehten. Maar juist
in d.at vechten voor een groter d.eel- van het voortgebrachte prod.uct schuilt het
grote gevaaï voor het kapitalisme. En het moet word-en gezegd., dat d.e bourgeoisie
d.aar een bijzond-er fijne neus voor heeft. In tegenstelling tot d.e id-ealistenr or-
d.erkent d.e bourgeoisie het gevaar. Vand.aar d.at d.e bourgeoisÍe even hard- schimpt
op het materialisme van de arbeid.ers a1s d-e id.eal-isten. Het moet d.e id.ealisten
toch te d.enken geven, d.at ook d-e bourgeoisie, net als zit graag zou zterv, dat er
bij de arbeid,ers wat meer interesse rroor de politiek, wat meer id.ealisme leefd.e
en wat mi nd-er materiali sme "

0m ons betoog tegen Hans Jar niet te lang te maken willen we besluiten met
de woord-en vaÍr een vertegenwoord.iger Cer bourgeoisie , namel-i jk mr. Ensing, d-ie,
toen d.e ontslagen stakers van het gemeentepersoneel van Amsterd.am in 1955 lrooï
het Scheid.sgerecht kwamenrals ad-voeaat van d-e 5lemeente Amsterd.am verklaard.e, d.at
d.e overheid. een staklng als d-ie van het Amsterd-amse gemeentepersorleel nooit kon
toestaan, omdat het 'rin wezen een begin van d.e revol-utie ist'.

We geven al-Ie id.eal-isten d.e raad- d-eze vclgens ons zeer juiste woord-en
varr nr. Ensi-ng e ens te overd.enken .

KORTE NOTIT]E geen enkel gezag te he'bben. Merkwaar-
d-igerwijze ztet d.e schrijveï van I t be-
wuste artikel het zo t d.at rrd-e macht
varr d-e vakbond-en is teruggekeerd naaï
d.e fabriekt' . Dat wil bi j hem zeg,gert,
d.at d.e vakbond.en naar hrrn mensen in
d.e fabri ek mo e ten luj- s te ren. In werke-
Ii jkheiC betekent het, d-at d-e mensen
ind.efabrieken niet luisteren
naar d.e vakbond- !

DE 'tVolkskrantrr bevatte zaterdag'
21 februari eer] beschouwing over vak-
beweging en wild.e stakingen in Enge-
l-and. De kop l-uid.d.e: Àrbeiriers in En-
geland. overvleugelen gezag van hun
vakbonden. Dat d.oen ze niet al-leen in
Engeland. Overal waar van wilde sta-
kingen sprake i s , blijken d-e vakbonden
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C ORNEL I S SEN OVER

VAKBEWEGING EN

KAPITATÏSME

I{ET BOU{JE rrArbeid.ersraad. of ond-ernemersstaatrt van M. Broelsreyer en I. Cor-
ne1issen valt in twee dui6elijk te onclerscheid-en d.elen uiteen. In het eerste d.ee1

reed.s d.oor ons besproken in het feb:ruari-nummer van ttDaad en Ged.achtert d.oet
Broelcneyer een poging om d.e Joegosl-avische vofln van staatskapitalisme voor een
rf experiment met arbeid.erszelfbestur:rrr te l-aten d.oorgaarr. In ? t d.oor hem ge schre-
ven tweed.e d.eel ond.e::vrerpt Igor Cornelissen o.e maatschappelijke situatie j-n Ned.er-
Iand aart een kritiek, een kritiek, d.ie ztch toespitst op d e positie van d.e vak-
bewegingend.e betekenis van d.e z o g e naain d. e medezeggenschap, zoals die
tot stand. gekomen i.s bij d.e hiet op d.e Publiekrechteli,jke Bed.rijf s Organisatie.

De grote verd"ienste van d.it d.ee1 1s d.e uitvoeríge d.okr,rmentatie. Conaelissen
komt met een groot aantal karakteristieke feiten én uitspraken aand.ragen, soms
ui-t d.e jongste tijd., soms uj-t een wat verd.er verled-en. Het zijn wél-gekozen cita-
ten, &ie uitstekend. passen voor het doel \iraaïvoor zti verzameld. z\yt. Wij bed.oelen
d.aa::mee, d.at zLJ een hel-d.er licht weïpen op bi-jvoorbeeld. d.e vakbewegngr d.e so
ciaaLd.emocratie, d.e P.v. d.A. , een figuur a1s Troelstra, de betekenis van d.e loon-
explosie van 1961 of op d.e "fopspeentt d.er ond.ernemingsrad.en. Ni-euw is d.at licht
bijna nergens, d.och d-e betekenis van het materiaal is eï bepaald- niet mj-nd.er om.
Jongeren vooral, d.ie thans eerst met hun neus op d.e f,eiten ged.rukt word-en, d.ie
tot d.usver nog niet d-e gelegentreid. had.d.en om d.e maatschappelijke ontwikkeling of
het optred-en van rrhun'l }eid.ers gedurend.e een lange reeks va^n jaren op d.e voet te
volgen, zulIen met belangstelling ker:nis nemen van het resultaat va"rr d.e histori-
sche nasporingen van Corne1issen.

Het karakter van d.ie citaten willen we graag met een paaï voorbeelden dui-
d.elijk maken. \,/e d.oen d.aa::rroor een will-eker.rig aantal grepen, die uiteraard., in
het korte bestek van d.eze bespreking, niet meer d.an een ind.n:k kr.mnen geven. Men
moet ze niet beschouwen al-s een inventarisatj-e, d.och aIs een verd.uid-elijking varr
het bovenstaand.e. Coïnel-issen vermeld.t o.8,. B

een uitspraak van d.e Nw-secretaris Van Tilburg, dat d.e vakbeweging al-
Ieen maaï st:rrctuurhe:sro:mingen wenst i-n het kad.er van d.e huid.ige maatschappfi;

een uitspraak van prof . rnï. C . P.lvÏ. Romme , waaruit bli jkt, d.at med.ezeggen-
schap in d.e kringen d.er ond.eznemers gezien word.t als een midd.el om d.e arbeiders
van loonstrfjd. af te houd.en;

een uitspraak van d.r. G.H. Terpstrar w€tenschappelijk med.ewerker van het
CIW,d-at 'f de vakbond.en ztclt in de kapital-istisehe maatschappij hebben laten inkap-
selenrr;

een d.oor G.J. Suurhoff (tW) geschreven brochure, die zich fel keert te-
gen d.e àirect na d.e oorlog in Rotterd-a^m uitgebroken havenstakingen en d.oor minis-
ter-presid.ent Schermerhorn van een prijzend- voorwoord. werd. voorzi-en;

aIlerlei feiten omtrent het nog tijd.ens d.e bezetting gevoerd.e overleg tus-
sen ond-ernemers-vertegenwoord.igers en vakbeweg:ingsfi-guren, d.at er op gericht was
revolutie of maar zelf s rned.ezeggenschap van d.e arbeid.ers te voorkomenl

r een (if:-egafe) brochure van Suurhoff uit 1943, d.ie z:ch fel richt tegen
zelf s maaï d.e ged.achte aarr arbeid sconfl-icten of verscherpte klassentegenstellin-
gen; tevens een uitspraak van Suirhoff (uit d.ie brochr-lre: rt\rtrerknemer en Toe-
komstr' ) , d.at d.e klassenstrijd. al s theorie en praktijk heef t afged-aan;
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een pogang van E\f0-voorzitter Blokzijl om c1e Rotterd.amse haven- en zeelie-
d.enstaking te breken, om d.e intred.e varr twee CPN-ers in öe regering mogelijk te
maken I

een uitspraak van Suurhoff , d-at d.e fusie tussen NW en EVC nj-et slechts
mislukte vanwege d-e grote invloecl van d.e CPN op d.e EVC , maar 66k in belangri jke
mate, ja in ovelsregend-e mate zel-fs d.oor een verschil in strijd-opvattingen

een uitspraak van Ad. Verneul-en (mfV), dat d.oor d.e publiekrechtelijke be-
d-rijfsorganisatie o.e klassentegenstel-lingen zullen word-en teruggedrongen;

een uitspraak van mr. d.r. A"A. van Rhijn (evaA), d.at d.e arbeid.ers op so-
ciaal terrein moeten kLrnnen meebesl-issen omdat zLJ anders op d.e stoel van d.e on-
d-ernemer gaan zitten.

Enzovoorts, etlzovoorts-

Er is meer, d.at het boekje van Cornelissen aard-i-g maakt. Hi-j brengt bijvoor-
beeld een uitvoerig citaat ui-t een korte, aaÍr d.e huid.ige generatie wel nauwelijks
meer bekende en voor haar ook imij ontoegpnkel-ijke stud.ie van Saks over d-e zoge-
naamd-e ttNovemberrevolutie'r varr Troelstra. Daarin zegt Saks, dat Troelstra frmeeï
d.e revol-utionairen gevreesd. d.an d.e revolutie gewenst heeft en vóór alles een re-
vol-utie d.er revolutionairen heeft willen voorkomer", d.at hij I'getracht heeft een
revol-utie overbod.ig te maken d.oor d.e bourgeoisie te intimideren.rr 0p een and-ere
plaats ontmaskert Corrrelissen een man aIs K1oos, d.ie anno 1969 komt verklaren,
dat d.e hele PBO eigenlijk "op een misverstand-tf be:rustte. Niks geen misverstand.,
zegt Cornelissen. rtDe moderne vakbeweging liet ztch vrijwillig ontwapenenfr, en hij
schild-ert hoe d.at in zLJn werk is gegaan en hoe Kloos c. s. aa;n d.ie r?ontwapeningrt
van harte heeft meegewerkt.

Wij schrijven hier het woord.rrontwapening't tussen aanhalingstekens. Dat heeft
ztjn zeer gegrond.e red-enen. Want hoezeer ook in onze ogen Cornelissen gelijk heeft
wanneer hij d.e z. g. t'zelfkri-ti-ekrr van K1oo s inzake ond-ernemingsraclen en d.at soort
zaken op d.e hak neemt, bij d.e maniel' w a a r o p hij d.at d.oet, uit de bewoord.in-
gen clie hij kiest, treed-t toch een verschil- aan de dag tussen hem en ons. WÍj zou-
d-en, sprekend.e over d-eze lcwesties, het woord- ttontwapeningtt nooit gekozen heb'ben"
Doze terrn immers roept het beeld. op van j-emanà, dle ged.wongen of vrijwillig, in
d-it §eval vrijwillig d.an, zirr wapens uit hand.en geeft. Waar met d.ie "iemaïldtt hier
d-e vakbewegang word.t bed.oel-d. , vraagt men ztch af , over wélke en wót voor wapens
d.1e vakbewegrng dan in 1950 (toen d.e wet op d-e PBO van kracht werd.) toch we1 in
hemelsnaam beschikt heeft. Ztet Cornel-issen het zó, d.at d,e vakbewegrng ztclt arno
1950 d.oor ond-ernemerd-om en regering krachtel-oos liet maken? Als hU d.ie vraag met
Ja beantwoordtT dan constateren wij bij hem een tegenstrijd.igheid.. Niet sl-echts i-n
d.ie zirnrdat hij zéLf ( "r terecht) vaststelt, d.at rf d.e ond-ememingsrad.en in d.e eer-
ste plaats d.iend.en om d-e invl-oed van d.e bedrijf skernen. . . te brekenf ' ( Uf z . 182) ,
d-at "d.e ond.erneningsraad. in d-e eerste plaats rdias bed.oeld- om d-e onafhartkelijke aï-
beid.ersstrijd- te doorkmisen en d-e sociale vred-e te bevorclerenr' 1 ) (Utz. 186) . De
tegenstrijd.igheid. is er ook d.óórom, omd.at Cornelissen in voorafgaand.e hoofd.stuk-
j es d.e vakbeweging a1 lang als een, vóór d-e oorlog reed.s, krachtel-oos instituut
geschild.erd- heeft, zodat er met and.ere woord.en t zo omtrent 1950 voor d.e ond.erne-
meïs aan d.Íe vakbewegrng eenvouclig niets meer te ontwapenen viel! Een vakbewe-

ging d.ie in bezettingstijd. zoals ook d.oor Cornelissen zeer uitvoerig en zeer ge-
d-ocrmenteerd. geschild-erd- word.t in het geheim nret d.e patroons ond.erhandelt over
d.e wijze, waarop na de bevrijo-ing d.e kl-assenvred,e kan word.en verzekerd., d.ie is op
d.ót moment al geen gewapend. tegenstand-er meer, clie is veel s'uerker nog - niets
d-ap een gevangene. Maar zeLf s op d.at bee1d. zoud.en wi j nog graag een correctie

1) Bevord.ereo... ind-erd.aad., want bevord-eren kan men slechts iets, d.at al
st66tt

be-
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willen toepassen om red-enen, d.ie aaristond-s zul-len blijken.
INGEKAPSEI,D OF VMGROEID?

I/trSSCHIEN zal Cornelissen opmerken d-at hij orvze ged.achtengang wel onderschr5-
ven kan, d-at d.e tegenstelling waaxop wij de vinger leggen slechts een vermeend.e
tegenstrijd-igheid- is en dat iuíj aan ztjn gebruik van het begrip "ontwapeni-ngtt een
veel te zwaar accent geven. I{aar wij ztjn daar zo zeker nog niet vert. Want bij het
zo juist geschetste bee1d, d.at d-oor het woord. f'ontvrapeningrr wordt opgeïoepetrr
past ook volkomen d.e term t?inkapsel-entt, waaflran Cornelissen ztch in navolgrng
van d.ï. Terpstra meer d-an eens bed.ient, Wij hebben met opzet hierboven d.Íens d.es-
betreffend.e ui-tspraak weergegeven om er bij te kunnen aanknopen.

Naar onze overtuiging is het geheeJ- verkeerd. om van d-e vakbewegfng ( of een
partlj al-s d.e S.D,A.P. ) t" zeggen d.at zlJ z:-ch geheel in d.e kapitalistische sarrren-
leving heeft laten I'irrkapselenr'. Dat wekt d.e ind-ruk, alsof d.ie kapitalistische
samenl-evi-ng er in geslaagd. is die vakbeweg'ing (of d.ie partij) als het ware met In
aantal stevige veiligheid.smirren te omringen. Achter d-ie muren berind.t zLJ ziclt,
maar zond-er nog I«raad. te kunnen. Dat beeld. is onjui st en d.aarom is het ook on-
juist om d-e vakbewegang - gelijk wij zelf zopas d.ed-en, welbewust overigens en al--
léén maar met d.e bed.oeling' om d.e absurd-iteit van een " ontwapeningit aJÍIno 1950 te
bewijzen - als eenItgevangenerfvoor te stellen. De vakbeweg'ing is niettrd.e gevan-
generf d.er burgerlijke maatschappij, ztj is niet d.oor d"ie maatschappfi tringekapseldrt :
zti is er in geïntegreerd- oftewe] ztJ is er mee vergroeid..

Cornelissen kent d-at laatste begrip ook. IffiilTe Jong Dz., schrijft hij,
besteed.t er uj-tvoerig aandacht aan in zijn in 1956 verschenen geschiedenis van t t
I[.V.V. ("0, d.e plaats va.n d.e arbeid."). "Bij hem heet d.at proces f ingroeienr', maar
hij bed.oelt precies hetzelfd.e als d.r. Terpstrart (Ufz. 142). Of De Jong ind.erd.aad.
precies hetzelfd-e b e d. o e I t betwijf elen wij. Belangri jker d.an d-at echter is
het feit, d.at I'i.ngekapseld. zijn d.oor d.e burgerlijke n;aatschappijrrbeslist nj-et het-
zelfd e i s al- s I'me t d-e burgerlijke maa.tschappij vergroeid. zijntt . Een d-oor d.e br.r-
gerlijke maatschappij krachteloos gemaakte, 'ti-ngekapseld.eil vakbeweging is d.oor d.1e
maatschappij al-s het ware op clood. spoor gerangeerd. en geïsoleerd-. ZIj behoeft ztelt
sl-echts uit ltaar isolement, uit haar inkapseling te berrcijdenr om weeï zlchzel-f
te wezerri d.atgene wat zlj ooïspronkelijk was, of Ij-ever; zolJ zqyt geweest in d.e o-
gen van hen, die het z6 zien. De met d.e burgerlijke maa,tschappij vergroeid-e vakbe-
weging kan niet and-ers d.arr. met de burgerlijke samenleving vergroeid- b 1 ij v e n
omd.at het ingroeiproces eenvoud.ig ónomkeerbaar is. ilet is bovend.ien niet slechts
een ónomkeerbaar proces , maaT tevens een nood.i^rend.ig en onvermi jd-e1i jk pïoces, dat
hierin zijn oorzaak en oorspïong vi-nd.t, d.at d.e vakbeweg"ing van huis uit op d.e ba-
sis d.er burgerlijke maatschappij stoelt.

Uit het voorafgaand.e -rof g:t, d.at met d.e twee d-oor ons scherp ond.erschei-d.en
begrippen van 'ringekapseld. ztjrrtt enerzijds, 'fvergroeid. zijn met o.e br:rgerlijke maat-
schappij'rand.erzijd.s ook twee geheel verschil-1end.e opvattingen zi-jn verbond.en, zo-
wel wat betref t het verled.en vari d-e vakbewe&ngr al s rvat betref t haar toekomst,
haar peïspectief . Wie haar al-s ingekapseld. beschouwt kàn C.e opvatting huld.igen,
d"at ztJ eens een typisch proletarische organisatie is geweest, d.ie zteh ten op-
zj-chte van het kapitaiisme principieel vi jandig opstelde, al- r'irst op hem d.aarbi j
d.an d.e lang niet gemakkelijke en volgens ons zelf s onmogelijke taak om te ver-
klaren, hoe het wel- mogelijk is geweest, dat een clergelijke organisatie ztclt ooit
irÈapselen I i e t . Wie cie vakber^ieging besehouwt al-s rn organi-satie, d-ie gaan-
d-eweg met d.e burgerlijke maatschappi j veïgroeid. is, is van d.ie taak ontheven. Hoe
meeï men het itingroeiïngsprocestr op d.e keper gaat beschouwen, hoe nauwkeuriger
men het in zi jn verschill-end.e fasen volgt, d.es te duid.eli jker blijkt, d.at het van
het in wezen altoos burgerlijk karakter der vakbeweging het onontkoombaar gevolg
was o Met d.e kiik op haar toekomst is het aI eend.er gesteld.: wie haar als ingekap-
seld. beschouwt, is niet onlogisch, ind-ien hij haar radical-isering niet bij vooï-
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baat uitsl-uit;wie haar rfvergroeid. rakenfr met d.e
led.ig - véé] vo Iled.iger d.an d.r. Fr. d-e Jong Ed,z,
aeh'a haar trrad-icah-seringrr een onmogelijkJneid..

IN ONIIdII{GLING 
"

kapitalistische maatsehappij vol-
bijvoorbeeld. - verstaan heeft,

Wij hebben hier twee zienswijzen, zeer extreem, a1s uiterstenl tegenover eI-
kaar gesteld., d.ie nen in cle praktiik niet d.ikwijl s i-n zo extrene vo:m zal aEntref-
fen. Zeker, bij het schetsen van ale verschil-len tussen het fj-r]gekapseld. zijnrr en
het rrvergroeid. zijn met'r, aLsmed.e van de aan de laatste opvatting verbond en kon-
sekruenties, hebben u-ij datgene weergegeven, lrat onze eigen kiJk op de vakbeneg'ing
is. Maar wat is nu d.e opvatting van Cornelissen? De noeiLijld:eid is, dat wij dat
eigenliflt niet precies weten. Bij het ]ezen van ziin boekje (of van sommige artike-
len van zijn hand.) kriigen wij telkens weer d.e indruk, dat zÍn opvattingen in ont-
wikkeling verkeren.

Toen een va.n ons, nog niet zo lang geleden, in een openbaar debat met een
bolsjew'iek, diens opvattingl dat d.e arbeiders de vakbeweging weer naax hun hand.
zoud.en moeten zetten, tn volslagen ilfusie noend.e, werd. hii daarbij door Cornelis-
sen gesteund.. Afs men in het voornroord. van het boekje, dat wij hier bespreken,
Ieest, dat één va:r d.e beide auteurs rt n i e t cle illusie heeft dat de leiàing
van d.e grote vakcentrales hrur zelfkritiek ook in overeenkonstige daclen zal kun-
nen of wilfen onzettenrr, dan nemen wI aan, dat d.it op ComeLlssen slaat. Niette-
min stuiten '/Íi-j in het d.oor hem geschreven deel va^n het boekje, herhaald.e]ljk op
uitspraken, die d.e indruk \,rekken d.at het opgeven van illusies over d.e vakbeweging
voor Comeli-ssen toch wat aÍrders betekent <ian voor ons.

Zo zegl, hij bijvoorbeetd. (op blz. 101 ), dat 1,rij in l\IederlaÍrd nog nlet toe zijn
aan het op gang brengen rrva,n rt revolutionaire overgangsproces tot het sociali-s-
mett 2), rrzeker nj-et vraÍrneer de blik gericht i,rordt op de rerkender vakbeweging,
die n o I bezig is - op zijn gunstigst - met een afrekening met het verled.en
d.at sind.s '1945 in de eerste plaats was gericht op d.e handhaving va^n de 'sociale
vred.er en het afzweren vai1 de klassenstrljd. "Ziehier dan in één zin sa,mengevat een aantal dingen, waaroveï w\j totaal a:r-
ders denken. In d.e eerste plaats: wij menen niet, dat de vakbeweging pas sind.s
1)!J naa.r handhaving van d.e sociale vrede streeft. (Er zijn plaatsen te over in
zijn boekje, waar CorÍrelissen er trouhrens blijk van geeft, dat hij het evenmin z6
meent!). fn de tweed.e plaats: er is. volgens ons geen sprake van, dat d.e vakbewe-
ging (ze1fs niet I'op zjjn gurstigstrr) bezÍg zou ziin met ha-a.r verleden af te reke-
nen. l^/at Corylefissen als zod.anig opvat - de kritische uitlatingen van Mertens in
Sneek en in Eindhoven; soortgelijke rritlatingen van and.ere vakbondschefs; de kri-
tische opmerkingen van KLoos over de P.8.0. - zijn stuk voor stuk d.e symptomen
van iets geheel anrC.ers. Niet vaJi een beg'innend.e radicaLisering van de vakber^re-
ging getuigen zij, rnaa,r integendeel- - hoe paradoxaal d.at ook klinken mag - van
haar nog verd.ere vergroeíïng met het kapitalisme. In 'rDaad en Ged.achterr van ja-
nuari j.L hebben ldj ( naar aanleiding va^n bepaalde ontwikJrelingen in Italië) uit-
voerig, uitvoerigër dan hier thans r,rogelijk is, uiteengezet hoe wij dat zien. Een
vakbeweg'ing, zo schreven r/Íe daaï, ka.n het kapitaal geen sfechtere öienst be!4jzen
d.an d.oor het kapi-taa} te duid.elijk goede d.iensten te bew{zen, Naamate in werke-
lijkheid. vakbeweg'ing en burgerlijke naatschappij nauwer verstrengeld. ral<enEïe
vakbeveging teg€l-iikertijal genoodza.akt zich lg_gg$!;jl radicafer op te stellen. Dat
betekent, dat we in d.e naaste toekomst nog meer leitische gelrriden van d.e ka"nt

2) De uitd-rukking rrhet op gang brengen varr het revol-utionaire overgangsprocesrr,
eyrz. ontleent Corneiissen aan André Gorz. Het i s o . i. een onmogeli jke term,

d.ie in geen enkel opzicht correspond.eert met het werkelijk ontwikkelingsproces
in de kapitalistische maatscLrappij. Wij gaan eï hier niet verd.er op in, omd-ai
het ons om Coïnelissen te d.oen is en niet om Gorz.
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van d.e vakbeweging mogen venrachten, zond-er d.at eï va"n een rad.icalisering sprake
is, ja, d.at we d.at ve:rrachten mogen, juist omd.at het tegend.eel van een rad.ical-i-
sering aan d.e gang is. En a1s Corneli-ssen d.an sohrijft dat d.e vakbeweglng nog be-
ztg Ls met tr rn afïekening met het verled-enrr (d.ie wg niet zien) d.an kan à*t1"i--
ne woord.je rrnog'rr al-]een maaï betekenen, d.at hij d.aa+a iets and-ers voor mogelijk
houd.t, d.at wij totaal ónmogelijk achten" Maar aaíimèe i-n strijd is d.an (in zekere
ztn aLthans) een uitspraak van Cornelissen, d.ie men op bl-z; 18{ aantreft. Daar
zegt hij na^nelijka rrHet is de vraag of d.e rheroriënterj-ng! d.ie nu aan d.e gang is
nog tijd-ig tot een werkelijk slagvaard.ige houding zal leid.en.rr Híj plaatst hier het
woord. fiheroriënteringrr tussen aanhalingstekens. Waarom? Gelooft hij nu we] of
niei aan een l:.eroriëntering van d-e vakbeweging? AIs hij er nÍet aan gelooft, dan
heeft het geen zirn om z:-clh af te vragen of zrJ nog wei (tiid.ig yoor wie er w&or*
voor? ) tot een werkelijk slagvaard.ige houd.ing zal Ieiden. Als hi j er wéi aa.n ge-
loof t, C.an hebben d.ie aanhalingstekens geen betekenis. Maar hi j schi jnt er zelf
niet helemaal- zeker van te zijn. rrHet is d.e vraa€; of . .rt, zo begint bij hem d.e d.es-
betreffend.e zi.n. ïn oÍrze ogen j-s het geen vraag! Dat is juist het verschil- tus-
sen hem en ons.

ANDFRE ZAIGN.

DE uitspraken van Cornelissen d-ie wij hj-er geciteerd. hebben ztjn betrekkelijk
gering in aantal-. Dat is in een tijrischrif tartikel niet and.ers mogelijk. !íij hebben
een paaï zeer karakteristieke d-j-ngen :naar voïen gehaald.r ofi d.aarmee ons algemene
oord.eel- te illustreïen, De verschillen, d-ie wij d.aayaan ged.emonstreerd. hebben
zijn niettemin verschillen, \iaarop wij bij lezing van zijn boekje telkens en telkens
\^Ieeï gestoten ztjr:r. Wij hebben het niettemin met belangstelling gelezen (en wÍj be-
velen het ook ter kritische lezing aan) juist omd.at het telkens tot tegenspraak
prikkelt en omd.at het ind.erd.aad. zeer fi.md.a.nentele zaken aansnijd.t, d.ie het verd.ie-
nen i-n het mid-d.e1pr.mt van d.e belangstelling te staa"r:..

Naast d.atgene wat r+ij al genoemd. hebben ztjn eï in het boekje va.n Cornelissen
ook nog and"ere zakerL, waaïoveï wij geheel and-ers d-enken. Het is onze overtui&ngr
d-at d-e versehill-end.e zienswi j zen van hem en ons d.aaromtrent met d"e verschil]en
d.ie ÏIii reed-s gesignaleerd- hebben in verband staan. Van een pogrngr d.at verband.
bloot te leggenrmoeten wij hier afzlen Wij wiI]en wéI terloops eni<eie vatl d.ie an-
d.ere d.ingen noemen.

In d.e eerste plaats zijn rvij van menJ-ng, d.at Cornelissen, clie z,,-clt soms veel
kritischer weet op te stellen dan menig auteu-r oveï hetzelfd.e onderwerp, wat aI
te goed. vaJrr vertrouwen is, war»reer hij op blz. 111 Karl Rad.ek zuiver op grond- van
één van zLJn uitlatingen, tot d-e Itverd-ed-igersil van d.e arbeid.ersrad-en rekent . Ze-
ker, Cornelissen wéét d.at d.e bolsjewiki d.e lilaridatoren van d.e rad.en(ged.achte)
geweest z:-jr;-. Naar oyLz,e mening is d.at niet in strijd. met z: Jr-, d-oor Cornelissen
uitgebreid geciteerd.e ( platonische ) verklaringen, maar b1Íjkt bij nauwkeurige arLa-
lyse d-aarna hoe ver Rad-ek wel- van d.e rad-enbeweging is ve:r^rijd.erd..

In d.e tweed-e plaats verschillen wij firnd.amenteel net Cornelissen van mening
over d-e betekeni s of d.e zogenaarnde nood.zakelijkheid" van een revol-utÍonaire partï .
AIs hU (en Broel«neyer) in hun voorwoord. stell-en, d-at "d.e meibewesrng in Frankrijk

in D6g is d.ood-gelopen d-oor het ontbreken va^n een revolutionaire theorió,
van een revolutionalre strategie en vooral varr een revolutionaire partijtt, d-an is
d.at d.e uitkomst vaJr-r een a^nalyse, die wel- héét sterk afwi jkt varl d.e uitkomsten,
waartoe oraze analyse heeft gevoerd-. Maar d.at is natuuriijk een hoofd.stuk apart.

Tenslotte toont Cornelissen ztch ergens voorstand.er van rreen socialistische
markteconomierr en bfijkt hij ook over de staat gaíts and.ere opvattingen eï cp na te
houden. Wii komen d.aarop misschien nog wel eens temg. Voor di-t nummer stond. ons
claa:rroor geen plaatsruimte meer ter beschikking.
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EEN KOEKEBAKKER AAN I1 ET WOORD

0P IiET JONGSTE congres van d.e C. P. N, heef t \,{aarheid.-hoofdred-actepr Joop
V'lolff ztcLt op een gegeven moment snj-erend. uitgelaten over hen, trd.ie proberen d.e

succe ssen vari d.e massa-actie af te zwakken d.oor te putten ui t het oud-e arsenaal
van utopistenr pseud-o-linksen en anaïchisten als Bakoenln2 Kropotkin en Paruae-
koek. . .rr Het is een uitspraak, d.i-e maar op twee manleren kan word.en verkl-aard.:
6f d-e heer Wolff slaat zirr gehoor d.ernate laag aan, d-at hij verond.erstelt het ge-
makkelijk een paar grove leugens op de moir\^r te kunnen spelden; óf d.e heer Wo1ff
is zo weinig thuis in d-e geschi-edenis en d.e literatuur van d.e arbeid"ersbeweg"in5l,
d-at Ce d-omhed.en, die d-oor hem word-en geclebiteerd-, ook d.oor he4 zel-f voor zoete
koek geslikt zLJn" Het één behoeft trouwens het and-ere geenszins ui-t te sluiten:
d.at d.e heer Wolff ztjn toehoord-ers bezr^rend.eld.e valt gemakkelijk uit d-e stukken aan
te tonen , zó gemakkelijk, d-at het niet cverd-reven Í s zirr grove leugens tegelijker-
tijd aIs d.ommc+ Ieugens te karakteriseren; of hij er zelf aarr gelooft, d.an weI al-
leen maar hroopt, dat óncleren ze geloven, is een wat ingewikkeLirer probleem, maar
hoe men d.at ook wenst op te l-ossen - of men hem nu a,ls wolf met schaapskop dan
wel a1s wolf in schaapskleren wenst te z;-er- d-e zaak waar het om gaat word.t d-aar
in j-ed.er geval niet and-ers door.

\llijlen d-e marxistisehe theoreticus Anton Pannekoek als anarchist te d"ood-ver-
ven is tn bijzonder kras staaltje, dat overigens niet d-oor de huid-ige hoofd.red"ac-
teur van r?De WaarheÍdil voor het eerst ten be ste vrorclt gegeven. Generaties van
bol s j ewisten zijn hem Caarin sed-ert ongeveer het Jaar 1920 vóórgegaan, gemakshal-
ve d-aarbij d.an maaT ver,wljgend-, d.at diezelfde Pannekoek, i-n bewoord.ingen, d-ie tot
de held.erste behoren, d.ie hij ooit gekozen heeft, in een van zLJn allerbeste ge-
schriften 1) blao.zijden lang bljzonder d-uid.elijk uiteengezet heeft in weik opzicht
zLJn maatschappijbeschouwing ztch. van die d-er anarchisten ond.erscheid.t en die in
het bewuste geschrift evenals trouwens in Sndere geschrÍften van zijn hand. - ' t
rnarchisme in een even d.iepgaand.e als beknopte analyse zo scherp mogelijk als een
in wezen burgerlijke fÍlosofie heeft gecritiseerd-"

Zeker, het geschrift waarvan wij hier spreken verscheen in 1909; het behoeft
dus op ztchzelf nog niets te bewijzen omtrent een positie, d"ie omtrent 1920 inge-
nomen word-t. Wj-e echter zou willen beweren, d-at Pannekoek ooit zi jn opvattingen
ten aanzien van I t anarchisme heeft herzi-en 2 zal d-ie bewering op d.e een of and-e-
re wijze wà6r nroeten maken. Ied.ere poging d.aartoe is tot mislukking ged-oemd-" Als
Lenin in april 1920 er één ond-erneemt met het schrijven van ztjn beruchte brochure
tf De linkse stromÍng, een klnd-erziekte \ran het communismetr , dan zegt hi j over het
d-ocr Pannekoek ingenomen stand-punt: ttWat eeïl oud-e, sedert lang bekend.e rommeltf .

In werkelijkheid. is Lenin hier het slachtoffer var. een komisch misverstand.. Hii
houd.t namelijk d.e opvattingen van Pannekoek ten onrechte voor iets bekends, julst
d.oord-at ze hem volslagen ónbekend. ,z:t)n.

De d.oor Lenj-n en later in d-e gehele bolsjewisti-sche literatuur gevolgd.e re-
d-eneertrartt springt j-n het oogz d-e anarchisten z\jn tegen d.e vakbeweging en tegen
het parlementarj-sme; bijgevolg moet Pannekoek, als hij na d-e eerste wereld-oorlog
critisch tegenover beid"e komt te staan, volgens cle bolsjewieken een anarchist
ztjt:r.

L enin geuat I al s hi j zich tegen Pannekoek keert , in f eite va;r uitd.rukkingen
al s tranti-parl-ementaj-r'f en "anti-vakbewegingtt ui t , d-ie merl. bij Panneicoek in het
geheel niet aa,rr+r,ïef t, orad.at ze zt jn begrippen volstrekt niet dekken. L eni-n han-
teertd-ezeuitd-ruklcingen a 1s z odanig, yerabsol-uteertzet geeft ze

1 ) Ànton Pannekoek, 'rDie taktischen Differenzen in d-er Arbeiterbewegungrr , Ham-
burg 1909.
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een onverarrd.erli jke inhoud., d.ie dan logischerwilze bjj d.e anarchisten en b{i Pa,r:ne-
koek gelijk moet zi,jn. Ienin handelt, aldus doende, op soortgelijke manier als Pan=
nekoek bï d.e aÍIarchisten slgnaleert, Lranneer hij otrmerkt, dat zij niet gezien heb-
ben, dat de persoonlijke I'vr{lheid'r, die z{j vereren, slechts de id.eolog'ische uit-
drukking der bourgeoi sbelangen is; dat zíj zich va.n het vroord. ttvxijhej-d.rt zonder
meer bed.ienen, Ios van zijn naatschappe lijke voedingsbod.en, 1os van d.e werkelijk-
heid 2).

T, enin scheert de opvatting der anarchj-sten en die van PaÍmekoek over één
kam, omd.at hij niet heeft kulnen begrljpen, dat Pannekoeks afwijzing vaJI parlemen-
tarisme en va,kbeweg:ing als strijdmethode en orgerisatievorÍ op iets totaal- a n -
d. e r s neerkomt dan hun verwerping d.oor de anarchi sten. Palnekoek is niet t e-
gen het parlementarisme (of d.e vakbeweging); hij is er ever:min v6 ór. Hij
ziet er d.e historische beperktheid. van; de betrekke lijkheid.; het dubbeLe karakter
van passend te zrjn bii de ene- en niet meer te passen in een a.ndere period.e.

Nu kan men Lenin weliswaar niet verwijten, dat h{j los vaÍr d.e vrerkelijkheÍd re-
d.eneert, maar de werkelijkhei-d. waarin hij worteft is d.e Russische werkelilki:eid. va,n
een nog in hoofd.zaak agrarl sche sa.laenlevlng, waarin het kapitalisme nog zeer on-
volkomen is ontwikkeld. Het karakter van bepaalde, tot de kapitalistische maat-
sch,:ppij behorende veïschiinselen treed.t er, evena]s de wetmatigheden der kapita-
listische productiewij ze, d.aarom nog zeex onvofkomen aal. het licht, met het ge-
volg dat Lenin ze d.ikwijl s geheel buiten beschouwing laat. Bij datgene r,lat ons be-
zig houdt is dat aL bijzonder duidelijk.

Als Lenin na.uèlijk zeLf over d.e vaÀbeweging komt te spreken ze6t hij op een
gegeven moment l): r'..... daar (in tret westen) heeft zich een veel steviger laag
van een, a.Ileen de vakvereni gings s tri j d. erker:nende, geestelijk bekrompen, ijd.ele,
versteend.e, egolstlsche, klelnbr.:rgerli jke, imperialistj, sch gestemde en d.oor het
imperialisme omgekochte, door het impezialisle gedenoral-i seerd e I arbeiders-ari s-
tokratier Sevomtd dan bij ons.rt Onwilfekeu.rÍg word.t men herinnerd- aan Pannekoeks
opmerking aan het ad.res van het a-narcho-sociali sme, d.at het gekermerkt wordt
d.oor een naief, instillctmatig klassegevoel, waaruit een bitterce haat jegens het
kapital-isme voortsprult, maar dat het het vrerkeLijk karakter der burgerlijke in-
stellingen niet begïijpt en d.aarin niets anders ziet dan valstrikken en broruren
van corruptle. {).

0p Lenin, d.ie geen aflarchist is, zijn deze woord.en ín zoverre n i e t van
toepassing, d.at hij zich geenszins, zoals d.e anarchisten, van de burg€rtijke in-
steUingen verre wil houdenrmaar in zoverre wóI, dat ook hem volkonen de in-
nerriike d4ifkrachten verborgen briiven, d.ie bijvoorbeerd de vakbelreg.ing tot d.atge-
ne hebben geeaakt wat ze inderdaad. geworden is.

IÍij, Len:in, verkl-aart het lcarakter van d.e vakbond.sbureaucratie niet uÍt d.e
structu.rË va^n de vakbeweging, nraar hij verklaart orogekeerd de praktijk van d.e vak-
ben eg'ing uit het (slechte) karakier van de buróaucraten, Àf= aj" vakbeweg.ing
riet z6 is als ze volgens hem zou moeten zijn, dam. komt dat, meent trij, alieeÀ
naaï doord€,t d.ie bureaucraten zijn trongekocht't. Niet d.e ontw-ikke lingswe tten d.er
burgerlilke samenreving ziin voor Lenin bepalend voor de uiteindeliike gestalte van
d.e vakbonden, doch d e w i I van hun Leiders, die rt verkeerde" willen, om-
dat ze 'i gedemoïaliseerdrr of erger zijn. l,enins opvatting net aÍrd.eïe woor:den i.s
voluntaristisch, is een opvatting die van t'het willen" uitgaat" Zii zet d.e vrije,
naar eigen goeddr:nken (of naar goeddunken van trtt imperialismer ) handelend.e vak-
bond.sleiders in het nid.delpunt. Volkomen konsekwent komt hij d.an ook tot de ge-
volgtrekldng, dat die sfechte lej-d.erÍs I'de vakverenj-gingen moeten word.en uitge-
dreven'r !).
2) Pannekoek,
1) Lenin, "De
D Pannekoek,
5) Len:-n, "De

tf Dle takti schen Dif f erenzenrr t ayrz. blz . 62.
Ilnkse stroming'r eflz., Amsterd.am 191J , blz. 11 .trDie taktischen Differenzenrr, errz., b1-z. 41,
linkse stromingrt , enz, , blz. 12 ,
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Voor PaÍuxekoek, die het vakbeweg.ingswezen volstrekt niet van d.e wi1 van
slechte of goede leiders afharncelijk stelt,is dat natuurlUk, letterlijk 6n figuur-
I1jk, een onmogelijke conclusie.

Lenin verstaat van Pannekoeks ( dialectisch-nateriati stische ) analyse van d.e
vakbeweg'ing zó weinig, dat hij haar rtvertaalttr net: rtvrees voox d.e reactionaire
trekhen der vakverenÍg'ingenrr en rreen streven het zonder d.ie trekLen te ia:ru:en
stell-enrr 6). Dat is hééL misschien een goed.e weergave van de positie va.n souruige
Russische Tolsto5-enen, maax het heeft met Pannekoek geen sildrepit te maken.

Met de bo} sjewistische-, in eerste instantie l,enins kritiek op Pan:eekoeks
opvattingen omtrent het parlenentarisme is het in feite precies eender gesteld..
AIs l, eni-n j-ngaat op d.e vraag of het parl ementari sme zich aI of niet heeft over-
leefd - dat wil zeggen op de vraag of het zog€naa.male rrrevolutionaire parlenenta-
rismerr, dat d.oor cle radÍcale vleugel der sociaaf democratie werd- voorgestaaJr te-
genover het parlenentarisme der reformisten en welk trrevolutionair parlementaris-
mert Pa.rurekoek in een bepaalde hislorische fase van het kapitalisne juist acht,
nog zin heeft in de period.e waerin men met en na de eerste wereldoorlog is komen
te verkeren - dan haspelt hij, Lenin, de begrippen volkomen d.oor elkaar, dar la"at
hij blijken, dat hij c1e probleemstelling volkomen rnisverstaat.

Niet met het rrrevolutionairert-, d.och met het burgerlijke parlementarisme
houd.t len-in zich bij zijn kritiek op Pannekoeks standpurt bezig en men krijgt daar-
bÍj soes d,e ildruk, dat Lenin vafl het ( burgerlijk) parfementari sme spreekt, waar
hij het parlement bedoelt. Hij komt daarbii tot d.e weL z6ér merkwaarcli.ge ste11ing,
dat dit bur.gerÍIi j k paxlementarisme zich historisch wé1,, Coch politiek niet heeft
overfeefd.. I'Historisch'r, zegt Lenin, rris het tijdperk vaÍ} het burgerlijk parlemen-
tarisme ten einde.r' Da"t zegt PaÍmekoek - zeker in het jaar 1920 - niet. Panne-
koek betoogt iets a.nders, n€Jle1ijk, dat het "revofutionaire parl ementarismerr al,s
taktiek nj-et meer past in een peri-od.e, waarin tussen de proletarische en de bur-
gerllke kl-asse heeL andere teg€nstellj-ngen op d.e voorgïond. treden en rn heel aÍI-
d.ere striid gevoerd. wordt dan in het verleden.

Als Lenin zich, zonder haar te begrijpen, tegen die redenering keert, dan
gaat hij niet var het gewijzi"gd karakter cler klassenteg€nstellingenr niet va,rr d.e

veranderde verhoudingen in d.e samenleving uit. Hij baseert zich op rt bl-ote feit,
drít tret parlenent bestaat en kent het in wezen een absofuut en onveïanderlijk ka-
rakter toe. Hï gaat er voorts var: uit, dat rrmiljoenen proletariërs nog voorstan-
ders vaÍI het païIementarisme zijnr', hetgeen er op neerkomt, ttat hij zih inzichten
baseert niet op datgene ríat de arbeideïs, op grond van hun klassepositie in d.e
praktijk van de klassenstrijd gedwongen zijn, of g€d.Lrongen zuflen zijn, te doen,
d.och op datgene wat zij aa.n voorstellingen i-n hr:n hoofd. hebb€ni niet op datgene
lrat zij no e t en, maal op datgene wat zi,j wi I L en. Niet d.e objectieve
wetmatigheid der maatschappelijke ontwikkeling i-s Lenins richtsnoer, d.och rt sub-
jectieve vooroordeel der indivlduen.

Vooroord-e1en, verwachtingen of illusies, ze zi,jn stuk voor stuk voor l, enin -
en voor degenen, die.denken zoals hij - niet het g€volg ti,a€,rvarr, dat de ideeén nu
eenmaaf achterblijven bij de social-e r',erkeliikheid om pas vooï de werkelljke praktfik,
d.oor het sociale handelen der betrokkenen La"ngzaan om te wentelen. Nee, omg€-
keerd.: wat hÍj onder 'reen jui-ste praktijkl verstaat, verllacht hij van het verd.wijnen
der vooroordefen en illusies. Eigenlijk is zijn zi-enswijze daarmee nog onvolled.ig
Lreergegeven, want afs hij het over rrtle praktijkrr heeft, dan bed.oelt hij meestal
niet de praktijk varr de massars, maar de praktijk van d.e partlj. In tegenstelling
met hem is Parmekoek van r0enin6, dat rrrevolutionaire betreg"ingen géén partij-ak-
ties kumen zijnrr.

Voor IJ enin gaat het er on, dat de partlj 'n vertrouwensbasis krijgt i een dus-
dani-g€ vertrouwensbasis, dat ze sterk genoeg is I'om het br:-rgerli jk parlement uit
e lkaax te jagen". HjJ vat, als het er op aarl kont, d.e proletarische revolutie afs
6) Lenin, ttDe linkse stromingrt, onz., b7-2. 11
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een staatsgreep opr niet als rn maatschappelijk proces. En voor Lenj-n j-s een d.er-
gelijk ej-nd.e van het parlement d-oor mid.d.el- van een soort staatsgreep va.n d-e partij
het eind.e van het patlementari sme . Pannekoek d.aarentegen spreekt van het eÍnd.e
van het parlementarisme aJs strijd-method.e bij I t aanbreken van d.e tild, d.at d.e mas-
sa's zélf beginnen te strijden.

Voor Pannekoek is het d.e eigen stri jd- van d.e massar s, d.ie hen var. hun iIIu-
sies za! bevrijden; voor hem bestaat er d.e grootst mogelijke tegenstelling tussen
d.ie zel-fstand.ige strijd. van d-e massars on de "strijdtt van d.e l-eid.ers in vakbeueglng
of parlement.

Voor Lenin, d.ie voor d.e zel-fstandige strijd. d-er proletarische massars niet
t t geringste begrip opbrengt, komt het eï op aaÍr. ttin het reactionaire parlementrt
(4" uitd-rukking is vooï z: Jrr zienswi jze alweer uite:mate karakteristiek) tteen
goed.e koumunistische fractie" te bezitten. Voor hém is het gehele vraagstuk een
}«restievand.e gezindheid-derparlementariërs, nietvand.e f unc ti e van
het parlement in d.e samenleving. Lenin meent, d-at het probleem is opgelost, wan-
neer ook hier d.e I'ond-eugd.elijke ieid.ers" d-oorrrd-eugd-e1ijke" zijn vervangen 7). Hij
is ook ten aarrzien van d.eze kwestie geheel
geheel niet gaat om wat d.e leid_ers w i I
ehr veel belangrijker nog vaak, om wat ztj n i
wed-erom een ge sloten boek.

Uit het bovenstaarrd.e blijkt niet al-leen hoe d-waas het is om Pan:nekoek van
anarchisme te beschuldigen t ar bli jkt óók uit, d-at zLJn opvattingen met utopisme
niets te maken hebben,. UtopÍsme is het om te verwachten, d.at d.e vakbeweging of
het parlement van karakter zull-en verand-eren d-oor leiders met f rgoedert opvattin-
gen. Die opvatting is d.oor d-e werkelijke ontwikkeling al lang als I n illusie ont-
maskerd-^ Koekebakkers a1s Joop !l olff echter blijven ze klakkeloo s herkauwen ored.at
L enin ze eenmaa1 verkond-igd-e en sehrikken er d.aarbij niet voor temg on zot rt op-
vatting tot elke prÍjs te lrurnen hand.haven en el-ke van werkelijkheid.szin getuigen-
d.e analyses in d.iskred.iet te brengen.

7) L enin, trDe l-inkse stromingil enz. , hl_z. 45 "

EEN h/ÀARSCI{UWING VOOR FRE ME]S

Ii[ ZIJN VF,RSLAG van het jongste congres van ri-e C.P.N. schrÍjft i{artin van
Amerongen in ttVrij Neclerlandtt van 14 februari j.1. ond-er and.ere op rn gegeven mo-
ment het volgerrcie;

ft".. Maar ook d.e C.P.N. opeïeeït niet foutloos, constateerd-e (Marcus) mt-
ker, en gaf een van di-e, in ztjn partÍj gebmikelijke, van d.uistere d.reiging zwart-

ge r gaand.e anoni eme s chro bbe ringen , d.i tmaal ge ri cht aan he t ad-re s van d.e partïí-
genoten met In ongezond. grote hang :naar t g f a rn o u r I . De glanzend.e Gronin-
ger teint van Fré Meis t d-e Messi-as van het ldoord.ent - werd. enige tinten matter.
Het zou niet d-e eerste keer zr-Jrr, d.at De Groot via een zlyner palad.ijnen een aI
te succesvo lle parti jgenoot terug zou wtjzen, vervolgens royeren om hem tenslotte
op d.e mestvaalt van d.e arbeid-erskl-asse te doen bel-and.err. n .rt

Ind.erd.aad., voegen wij hier aan toe, d.at zou niet d.e eerste keer zljn. WU weten
natuurl-ijk niet of MartÍn van Ameïongen werkelijk Fré ivleis van kl-eur heeft zlerr
verschieten, of d-at hij met d.ie woord.en all-een mear heeft willen aanduid.en, d.at
d.e artonieme waarschuwing van lviarcus Bakker naar z:-J:n mening voor niemand. and-ers
dan hem bestemd- kon ziyt. Hoe d-an ook, wij d.elen d.ie mening en wij verbazen ons a}-

en
I

al- een vol-untarj-st. Det het in het
e n, maar om wat ztJ ft u n n e n
e t k u n n e n, blijft voor hem
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Ierminst over het d-oor Van Amerongen gesignaleerd-e feit, of over ztjn interpreta-
tie. Het gaat d-aarbij natuurlijk niet om d.e rglamourr al]een, maar ook om nog iets
and-eïs.

foen wij enkele maand-en geled.en over d-e staking van d-e strokartonarbej-ders
schreven, constateerd.en we, d.at d-ie arbeid"ers in scherpe tegenstelling tot d.e

vakbewegingsopvatiingen en tot d.e vakbewegingspraktijken hand-elden, maar d"at Fré
Meis een man vras, d-ie als rechtgeaard- CPIT-er nog vol zat met vakbonri.sillusies.
h/ij schild-erd.en uitvoerig, hoe er - zLJ het nauwelijks zichtbaar ook sprake was
van een tegenstelling tus'sen d"e strokartonarbeid.ers en fró Meis, een tegenstel-
1ing, d.ie als gevolg van zeer bepaald.e orastand.ighed-en (lten zíerrDaad. en Gedach-
te'r van oktober 1969) niet aart d-e oppervla.I:te lcnram.

Niettemin, Fré Meis moge in d.e Groninger staking I t stand-punt varl d.e C. P.l{.
vertegenwoord-igd. hebben, op z:-clnzeJ,f is het feit al t ciat hij aan de spits va^n een
rrwilde'r stakingsactie verscheen genoeg om hem verd.acht te maken in d.e ogen van
d-e C.P.II., d.ie tegen élk zelfstanclig of semi-zelfstand.ig optred.en van d.e arbei-
d-ers ten scherpste is gekant. Ztjn dubbelzinnige posi-tie i-n Oud.e Pekel-a heeft on-
getwijfeld- Fré Ivieis i-n conflict met zt)n partij gebracht" Dat hij d.e CPN-opvattingen
trouw bleef , ond-anks d-e situatie in 0o st-Groningen, is voor d-e C . P. N. natuurli jk
niet vold-oende. Bemoeienis met cle zelfstand.ige strijd. op d.e mam.ier waarop Fré
Meis d-at ged.aan heeft, stempelt hem in d-e ogen van d-e arbeid-ersvijand.ige C,P.N.
aI tot een hoogstgevaarlijk sujet. Afs het - wat natuurliik nog niet vast staat
ind.erd.aad. tot een royement van Fré Meis zou komen, zullen wÍj al-lerrninst verwon-
d.erd. ztjn. Integend.eel !

EEN SYMPOSIUM OVER SCCIAAL BELEID

Ond.anks all-e mooie redeneringen van vakbond-sbestuurd-ers, ond-ernemers en ïe-
geringsfi.inctiorrari s sen over het I'algeme en irelangrr , i s er in we zen nog niets ver-
and.erd-. Ook nu nog is de werkelijke drijfveeï varr alle maatregel-en en veïand.erin-
gen d.e honger naar rulnst. Dit werd. nog weer eens d.uid.elijk bewezen op een sympo-
sium over so ci-aal- bel-eid, d.at 2o f ebruari j . l- . in he t Philips-ontspamningscen-
trr.lrrteEind.hovenwerd-gehouden. Drs. N.P.J. Do hmen, hoofd" sociaLe zaken
van Philips Tel,eeommrrnicatie te Hilversurn betoogd.e d-aarr

'fHet peïsoneelsbel-eid. moet daaron niet gericht zïn op het kned-en van d.e

werlcremer tot hi j maximaal nuttig is voor het bed.ri jf , Het mid.denkad.er
moet mind.er laampachtig vasthoud-en aarr verwoïven posities en ja-lcrik-
kers niet rreer waarcleren dan nee-Iarik}<ers.ft
Als men zotn citaat l-eest zor-l nlen waarachtig sympathie voor d.rs. Dolunen

gaan voel-en. Neemt hi; liet eigenlijk niet op voor d-e nee-knikkers? Spreekt hij z:-cln
niet uit tégen het I'kned.en van Ce lrerknemeï tot hij maximaal nuttÍg is voor het
bed.rijf"? Vergis u echter niet. Drs Dohmen had. een red-en \rooï ztjn stelling en
wel het feit, rrd-at steed-s rfleeï jongeren zich van d.e ind.ustrie afkerenrr. En wan-
neeï d-at komt d-oor het kned.en vàn àe r^rerlmemer (een method"e cl.ie vele tiental-len
jaren lang i-s gehanteerd-, maaï nu b-Lijkbaar averechts gaat werken) , d.an moet dat
kned.en maaï eens ophoud-en. Je kan nu eenmaal- alleen maaï vrinst maken wanneer het
bed.rijf vold-oenCe werlcremers in d.ienst heeft" En liever nee-knikkers, d-ie niet
maximaal nuttig zijn voor het bed.rijf d,an een tekort aan werlcteniers.

En zo heeft d-rs. li'.ir.J. Dohmen ons weer eens laten zlerr, d-at d.e opvattiïigen
van d.e heren managers over sociol-ogie, psycholcgae , economie en wat al- niet meeï,
word-en bepa,ald. d.oor d-e nuttigheid- d.ie zrJ hebben voor het bedrijfr er d.at aIle ver-
and-eringen van het "sociaal beleid-'r siechts ztjn gericht op het veilig stelfen
van d-e vrinst.


