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IIDE VAKBOND HÀD WAT

STRIJDBÀARDER MOETEN zïJNr.

rrVIE ARBïDffi.S zijn niet Ia^nger automatisch trouw aan een organisatie, of
d.it nu een bed.rijf, een polÍtieke partd of een vakbond. is.'r Dit zei een bezorgde
Alec Dormet, voorzitter varl d.e General and. Mr:nicilnl Workerst Union (Sond. vaxr
Fabrieks- en Gemeente-Àrbeid.ers) op d.e conferentie varr zÍjn bond. in Scarborough
op 18 nei j.7. Zijn bond. werè toen aI zeven weken geconfronteerd. raet een staking
van bijna 9.000 productiearbeiders in d.e glasfabrieken van d.e gebroeders Pilking-
ton in cle Noord.-E:gelse fabrieksstad St-Hel-ens.

Valse beloften, bed.reigingen, chantage en beschuld.Ígingen had.den toen nog
geen eind.e lq.mnen ueken aan d.e onofficië}e actie van d.e bond.sled.en. Zij had.d.en
daarentegen een eigen stakingscomité gevomd. van 25 g€$rone arbeid.ers en vastbe-
rad.en stand. gehoud.en tegen d.e campagne van hr:n bestuurders, d.ie soms hysterisohe
vormen aannarD. Tijd.ens d.e staklng besloten zij te breken met d.e Gl4Wtï en ook hon-
d.erden led.en u-i-t and.ere bed.rijven verlieten uit protest hrxr bond..

Het was niet d.e eerste klap voor Engeland.t s meest collaborerend.e vakbond..
fijdens de Ford.-staking jrr ' t voorjaar van 1969 verToor h:; da.ar bijna d.e helft van
ziie 7500 ledenr ondat hij openlijk onderknripers aanmoed.i-gde. ïn.d.e fabrieken van
DagerÈra^rn, Swansea en Halewood (aat n:-et vei van St-Helens lig.t) moest zij haar
afèelingen opheffen. Zij plukte d.e vnrchten van overeerÈomsten net de ond.erne-
mers, waarbij cte GIMU van actie af zag in ruil voor d.e cLosed.-shop (fret recht om
alLe werlo:emers te organiseren; in Ned.erland. bestaat de closed.-shop in d.e drsuk-
kerijwereld.). Systenatisch veroord.eeld,e hij de d.irecte acties van zijn led.en, d.ie
hij in sornmige gevallen bestreed. d.oor stakende leden te royeren, hetgeen automa-
tisoh ontslag betekend-e. Geen wond.er, dat d.e lonen in tle d.oor d.e GI{V'IU beheerste
bedrijfstakken ver achterbleven. Dit gebruikte hij a1s argr:ment te meer om onwil-
1i-ge ond,ernemers te overtuigen van d.e voord.elen van d.e cl-osed.-shop.

Ook met d.e d.irectie van Pilkington had, de GItWU een d.ergelijke overeenkomst
gesloten en alle ongeschoolcle arbeid.ers moesten Iid. urord.en. Ih.rn contributie werd.
betaalcl d.oor d.e bed.rijfsleid-ing. De GIvMU moest d.aarom uit alle macht proberen d.e
arbeiders te sussen, toen zii begi:r april voor het eerst in 12{ jaar het werk
neerlegd.en.

De aanleid.ing voor d.e staking was ei.genlijk zeer futiel. Negen arbeíd-ers
kregen vcior d.e tweed.e roaal te weinig in hwr loonzakje d.oor een vergissing op d.e
loonadninistratie. Zij stopten het werk en werd.en vrijwel onmitid.ellijk gevolgd. d.oor
het gehele productiepersoneel in de zes fabrieken in St-IIelens. Een jarenlange
opgekropte onvred.e kwam spontaarr tot uitba.:rsting.

0p het eerste gezicht had.d.en de werlcremeïs va.n Pilkington niet te klagen.
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Het stad,je St-Helens goid- a1s één gelr.rJ<kige familie. De l-onen waïen eï vroeger
relatief hoog vocr het gebied en de faririlie Pilkington was uiterst zorgzaam voor
d-e bevofking va.ït "haar[ sta,d.. De ],ord-s zorgd.en voor sociale voorzieningen, voor
stud.iebeurzen, kfeuterscholen en ontspanningscentra, terwijl de Lady' s eventuele
krepeergevallen hielpen d-oor mid.d.el van liefd,aclige activiteiten.De oud.eren voel-
den zich sterk verbond-en met hr.rn 'tr,,relo-oenerst' . SinO-s enkele jaren echter trol<ken
jongere arbeid-ers na.ar de fabrieken r..an Pil-kj-ngton, die ztch snef uitbreid.d'en
d.ank zij de groei van d.e auto-industrie, d-o voorna,amste afnemer van g1as. Nieuwe
woonwijken en voorsteden veïrezen in St-Hefens. De jongeren zagenr dat d.e fonen
na de oorlog sterk waren achtergebleven, te::wij1 het werk ín d-e bfoedhete glasfa-
brieken zwaar was. Zíj ha.d.d.en gewerkt in anclere bed-rijven en een aantal had harde
stakingen meegema,akt ir: d"e Ford-fabriek van iiafewood.

Zij onder.vond-en, dat d-e ondernerningsraad- bii Pil.kington (d-ie veel bezoek

kreeg van anclere ond.ernemers, d-j.e belangstellend informeerden hoe men het perso-
neel toch z-o r+stig hiefd-) ín feite niets klaarmaakte voor d,e arbeiders. Deze
jonge elementen waren sterk vertegenwoord,igct in het stakingsconité.

De belangrijkste grief buiien de paterrralistische toestand.en was het lage
baslsloon. Hierboven werden op een iagelvikkeld-e maníer allerlei toeslagen 8e6e-
ven. fn slappe ti.jC.en viel hei salaris sterk terug" De GÍvÀ.U weigerde iets aan het
basj-sfoon te d.oen en bij d-e hernie..rwin5; van het akkoord. met Pilkington verand.erde
er nauwelijks j-ets. De onmst groeid-e en de kwestie over de verkeerd" berekende
l-onen was de 1ont in het 12{ Taar vonkvrij gebleven kru-1tvat.

De staking veranclerde snel in een verbitterd- gevecht tussen d.e stakers en

d.e topleicling van d.e Gi,rl,{U. Na een week sloot deze een nieuw akkoord met een

loonsverhoging .van t). De stakers vroegen inmid.d.els echter í,! d.irect op het ba-
sisfoon rnet .rooru1tzichten op nog fl!.

Massale vergaderingen in het plaatselijke rugbystadion venvierpen keer op

keer d,e voorstel-len van d.e vakbeweging. Zij probeerd.e toen een referendum te or-
ganiseren, maar d-e a,rbeiders boycotten dit en d.e Gl4lJrJ wild-e daa.rom d.e uitslag
nlet bekend maken. Bestuurd,ers werd-en weggehoono. en rlemonstranten bestormd.en en-
kele keren d-e va,kbondsgebouwen. Toen enkele plaatselijke bestuurders aan het
hocfd- vaJr een stoet ,"it<rittigen de fabrj-ek wj-lden binnengaan, stuitten zij op

eell nassaal cord.on varr stakers. Daarrra beloofd.en d.e bonzen zond,er: sucees een

uitkering aan hen, die Lret werk zoud-en hervatten.
Nad-at alles mis}-rl<t was verkl-a.ard.en zi- j, d.at de staki-ng voortduurd-e d-oor de

terreur va;1 een hand-voJ beroepsagitators . Ztj zo.td.en tot d-oel- tlebben via, een sta-
king in de glasind.ustrle de autofa,brieken -]-a:a te leggen en zod-oenoe ,1e Brltse e-
conómie ten gronCe te richten. Zij zcucien verantwoordelijk zi,jn voor de incid-etlten
bij d.e íabriókspocrten. Ile kranten schreven hu:.l kolomnen vof over de I'stad van
haàt en angstrt. De vakbond.sleid-ers wisten echter geen enkei betti.;s te leveren. 0-f

het moest zLJr., da.t één lid- van het sta}lingsccrnj-ié 'rorig jaar een trotzkistisch
blaad-je had. gekocht. Of net feit, d-at sturlenten uit Liverpool geld- stortten in
o.e stakingskas. Ja, maoisien zoud.en zelfs de staking financieren d-oor d.e verkoop
van rode boekjes aan'.. d-e staker:sl

l4aar juist c1e afr'rezighei-ct va;r feiders van buitenaf was de grote kracht varr

d.e stakers. Geheel zelf orgai'ríseerd-en zij hul comíté, de vergaderingenr de beto-
gingen, d-e solid.aritei't, er\z. Ondanks hun gerin€ie ervarlng ontvrikkelden zij meer

kracht, d.an zij ged-aan zouilen he.bben oncler leiCing van politieke figuren buiten
de fabríek. De verge.Li;king dringt zich onwiilekeurj-g cp met de staking van d'e

strokartcnarbeicler= Àr, -'an de Belgische mijnwerl<ers, waarin figuren als Iré }leis
en Gerard Slegers de werkel-ijke tegenstellingen probeerden te verslLuieren.

Pas in d-e zesrle stakingsr,reek ontstoncl een breuk- in het stakingsfront d.oor
gelCgr:brek bij een d-eef van d-e stakers. l-le Gr'.il.,;U vond de tijd" toen rijp voor een

nieuwe schriftel-ijke stemming. Er kwam een krappe ineerr-Lerheid van 2l{ stemmen uit
de bus voor werkhervatti:tg. De volgende dag' besloot d-e meerderheid- van de arbei-
d-ers d-e staici-ng vocrt te zetien. De stakings),eid.i-ng had ontclekt, dat d-e Glfl,^t1i
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vlak voor d.e stenning nieuwe leden had. ingesehreven.
De volgend.e d.ag (pinkste:maandag, in Engeland een normale d.oo:rrerkdag) ver-

scheen 2l procent varr de stakers op het werk. De productie kon aog niet hervat
word.en mede d-oor d.e solid-arÍteit varr het ond.erhoud.speïsoneelr d.at pas volop wi1-
de werken bij een werkhervatting van 51 proeent. Pas op 22 meí hervatten alle
glaswerkers d.e arbeid-, nad.at hun comité erkend. was d.oor het TUC, het overkoepe-
f ende vakbond.sorgaan in Groot-Brittannië.

De stakers zijn vastbesloten opnieuw tot actie over te BaÉnr a1s zij geen
noegd-oening krijgen en als zij 1id. moeten blijven van d.e Gl4,if0. Deze bond heeft
bij haar led.en zod.anig verbruid., d.at zelfs d,e Britse ondenremers zich zorgen gaaÍt
maken. Een d.irectielid- van de PilkÍngton glasfabrieken verklaarde tegen een rrer-
slaggevers rrDe vakbond. had- wat strijd-baard.er moeten zijnr'.

het

MILIKOWSKI OVER

DE VÀKBEWEGING

DE REDACTIE van rrDe Werlmeesterrt,
het orgaan van d.e Ned.erland-se Katho-
l-ieke Bond. van Leidinggevend. en Toe-
zichthoud.end Personeel, publiceert in
It febn:arif maart-nunmer van d.at tiid.-
schrift tn gesprek met d.r. H" Ph. lvti-
likowskj-, een socioloog in Leid-en. fn
d.at gesprek heeft Milikor*ski een aan-
tal ulbaraken over d.e vakbeweging ge-
d.aan. llíj citeren:

"De vakbeweging is ingekapseld. in
d-e kapitalistische samenlevingr vooï-
a1 d-e leid.ing van d.e vakbeweging
heeft zich laten inkapselen, waard.oor
tt voor d-e Ied,en, d.e werlc:emers moei-
lijk is geword.en hun mening te uiten.
Zi7 ztyt min of meer in d.ezel-fd.e posi-
tie geuanoeurrreerd. als in t t bed-rijfs-
feven. Er is een leiding en ond.erge-
schikten... Maar d-e natuur ga,at boven
d-e leer: er komt verzet tegen. . . Ivie-
d-ezeggenschap is leuterpraat, voor d.e

geldrouderij, het is een verrad-erlijke
te:cm. Het suggereert namelijk dat nen
zijn invloed. kan l-a.ten geId.en, maar in
werkelijkheid. is het niet meer d.an d.at
men d-e mensen hr:n woordje laat d.oen.
Daar komt nog bd dat men op de hoogte

komt van d.e ontevredenheid, d.i-e men
met een lapmid.d,el kan proberen weg te
wërken. De ond,ememingsraden zijn ei-
genlijk rn bewijs dat d.e werid:emers on-
mond.ig word.en gehouden. tl

Milikowski spreekt niet precies on-
ze taal. \^Iij hebben aI eens opgemerkt,
d.at wjj tegen d.e term rfinkapselenfr ei-
genlfk bezwaan hebben. Ook is het zo,
dat Milikowski als het er op aan kont
over de oorzaken van d.atgene wat hij
beschriift totaal and.ers d.enkt dan w:i.
Niettenin houd,en wij zijn opmerkingen
voor belangvlekkencL en voor karakteris-
tiek voor d.e huiàige situati-e.Vroeger
hebben we a1 eens verklaard, dat i.rl
d.e huid.ige tijct zélfs d-e burgerlijke so-
ciologen d.e ogen open gaan.

De red.actie vaJr rrDe Werlmeester'r
heeft aan Milikowski ook gevraagd'
wat of hij wel d.enkt van Kloos en Mer-
tens. Milikowski heeft geantwoord:
rrlk geloof d.at zii voor het establish-
ment (d..w.2. de gevestigde orae) bi;-
zond.er capabele figuren zÏn". Met d'ie
laatste uitspraak kunnen r"rij ons on-
voorvraard,elijk verenigen. Het ware te
ríensen, dat d"ergelijke woord.en nu eens
niet alleen gepubliceerd. werden in In
orgaErn voor Jeidinggevend. personeel,
maar ook in een blad voor geiíoon per-
soneel en gewone vakbond.sled.en!

============

ffi. ZIJN NOG STEEDS enkel-e lezers, die nog geen geld.elijke bijd.rage voor het jaar
{970 hebben overgemaakt. Zonder geId. I«mnen w{j niet werken. Wil krijgen van orLze

leveranciers niets cadeau. Wil-Ien d.e achterblijvers d,aarom even aall hun financi--
éIe verplichtingen vold-oen? "Dae.d- en Gedachterr is u toch wel iets waard.?
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Boekbes Drekins'

DE MUITERIJ DE KRUISER I' POTEMKINl'

VOOR ZOVER wij weten, bestaat er in de \,{esterse talen maar bijzond.er veinig
voor d-e d.oorsnee-fezer toegankelijke, betrouwbare en inÍormatieve fectuur over d.e

gebeurtenissen, d.ie in d.e zomer varr het jaar 1905 ztJn voorgevallen op d.e Russi-
sche Zwarte Zee-vloot. Iedereen weet, nij-n of meeï, in grote lijnen wat of er is
geschied-, of d.enkt het althans te weten. I{aar vij geloven, d.at w'ij d,icht bij de
waarheid- zL;n, ind.ien wij beweren, dat d.ie kenn-is varr zaken grotend-eels te d-anken
is aan Serge EisensteÍns beroemd.e fil-m I'Pantserkru-Lser Potemkin.

In het vrij d-i-kke boek, dat Leo Trotzki aan d-e Russische revolutie van 1905
gewijd. heeft ("Die russische Revol-ution 19O5",Ber1ijn 1921, 554 b:-,z.) komt wef een
hoofdstuk voor, d-at I'De rod.e vlootrt heet, maaï merkwaard.ig genoeg word.t daarin
van d.e muÍterdj op d-e "Poterkintr nauwelijks gerept. Er bestaat in c1e - nog voor d.e

tweede wereldocrlog verschenen - I'Kfeine Lenin Bibliothekr' (Verlag frir Literatr.rr
und- Politik, Wenen) een d.eeltje met opstellen van T,enin over de revolutie varr
1905. Over d.e opstand- op Ce Zwarte Zee-vloot vind-t nen d-aarin geen woord.. De in
1916 bij d.e n.v. uiereldbibliotheek te Amsterd.am verschenen rrGeschied.enj-s van de
Russische revolutie DA51)J6t' van mr. Johan Huyts vat de historie van 1905 in
een kl-eine 2! blad.zÍjd.en samen. L{at d.aar - op bIz. 15 en'16 - omtrent d-errPotem-
kin'r word-t verteld. is zó pover, dat iemand., die in het verloop van d.e dingen is
geïnteresseerd. er niets aan heeft.

Eens hebben wij rn boekje in hand-en gehad, geschreven d.oor de Franse bolsje-
wiek Marty, d-ie - als w! ons goed- heri-nneren - d-e opstand op het Russische Zwar-
te Zee-eskader varr d.ichtbij heeft meegemaakt. Ma,ar dat hebben wÍj geërgerd weer
terzijd.e geIegd.. IJet was een klein soort epos, waari-n d,e Russische matrozen al-fe-
maal als 'rhefdenrr werd-en afgeschild-erd. en held.enverhalen - al d.an niet compleet
rnet stra,lenkransen om d-e hoofd.en d.er martel-aren - zíjn niet geschikt on iets te
leren omtrent de werkefijke gang van zaken tijd.ens een revol-utionaj-re episode.

Vermoedelijk bestaat er in het Russisch méér lectuur over d-e muiterij op d-e
ilPotemkinil en alles wat da,armee samenhan5;t. Maar wij behoren nu eenmaal- niet tot
degenen d-ie Russisch kunlen lezen. 0f wij dientengevolge voor wat d.it ond.erwerp
betreft véél- missen, weten wij d-erhalve niet. Wij betwijfelen het- Wr.1 vrezen, dat
ook d-e meeste Russische boeken daarover néér lijken op wat Marty geproduceerd
heeft, dan op d.atgene wat wij altijd- hebben gezocht.

De lezer zal zi-cin op grond- van het bovensta,ande gemakkelijk kr-utren voorstef-
len, hoe verheugd wij waren toen wi; onlangs bij toeval een betrel<kelijk k1ein werk-
je in d-e Engelse taal in cns bezit kregen, waarin de muiterij op d-e Russische
pantserkïuiser "Potemkintt op rLaar orrze smaak - uitstekende wijze wordt beschre-
ven" Het 1s a1 weer tien jaar geled-en d-a.t het verscheen, maar d.at is voor ons
geen enkel belei;sel om er hier in 'rDaad- en Gedachtet' het een en artd-er over te
vertel.Len.

Schrijver van het boekje (',The Potemkin Mutiny") i= d.e in 1)22 gehoren En-
gelsman Richard- Hough,oie nog meer boeken op zijn naam heeÍt staan, waaïvan er d.i-
verse betrekking hebben op maritieme geschiedenis. Voor zijn rela,as betreffende
d.e I'Potemkin[ stonden hem taf vari bronnen ter beschikkíng. De belangrÍ;kste daar-
van - zo deelt hij zelf mee - waïen d-e uÍtvoerige rapporten, d.ie zijn samengesteld-
d-oor twee van de betrokken hoofclfiguren: rt rapport van d.e torped-o-kwartieltmees-
ter Afana,sy Ma,toesjenko en he'b rapport van d.e student Konstantijn Feldnan ui-t 0-
dessa, d-Íe in d-eze havenplaats aan boord. g'ing van het schip en d-ie aan boord- ge-
bleven is tot op het monent, d.a,t d.e bema:rni-ng zich ontscheepte te Constanza in
Roenen-ië. Hough maakte voorts gebnrÍJr va,rl velscheid-ene rapporten van Britse en
Amerikaarrse marine-d.eskrmd.igen en hij beschikte ook over d.e privé-aantekeningen

OP
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van d.egenè5 d"ie d.estijès in Od.essa Ërlts consul-generaal was, alsrnede orfer d.e te-
Iegra^rnmen, d.ie d.eze over d.e gebeurtenissen aan zí1n regering in l,ond.en stur.rd.e.
Tenslotte kreeg Hough nog gegevens var'L voormalige Tsaristische marine-officieren
en. van het historisch instituut van de Àcad.emj-e van Wetenschappen in d.e U.S.S.it.
De betekenis en d-e historische betrouwbaarheid. van zijn geschrift i-s d.aa:mee al-
enige:mate aangeduid..

Hough beschrljft tot in detail en urrr vooï uLu? bijna wat er voorrie1 op d.e
rrPotenkinrr tussen d.e 2le juni 1905 - d.e d.ag waarop, naar wij ook van Eisensteins
film weten, d-e benaru:ing weigerd.e de soep te eten met het van maden krioelend.e
vlees - en d.e Sste juli van d.atzelfd-e jaar, toen d-e verlaten oorlogsbod.em, waar.
van cle patrljspoorten waren losgeschroefd-rlangzaam wegzonk in d.e Roemeense haveu.
Zijn relaa,s houd.t zelfs cl6ór niet op, want men yerneemt ook nog het een en and.er
omtrent het lot van de opstand.elingen nad.at de Roemeense regering hen asiel ver-
Ieend.e.

Zijn beschrijving is sober en tegelijkertijd. bijzond.er levendig en boeienci. Naar
verhouding het zwakst is d-at ged.eelte, d.at over d-e revolutionaire gebeurtenissen
i-n Od.essa hand.elt. Eet is zond.er meer duid.el{jk d.at in dit boekje een marine-ken-
ner aa^n het woord. is, d.ie zich gemakkelijker in de gang van zaken op een oorlogs-
schip en in d.e ged.achtengangen van schepelingen kan verplaatsen,d-an in het optre-
d.en van stakende fabrieksarbeid.ers of in het revolutionaire gistingspïoces, d.at
een grote stad.s-bevolking tot verzet d.rijft. Van ddt proces geeft d.e film vam. Ei-
senstei-n een veef beter beeld-. Ook het beruchte optreden van d.e kozakken op
d.e Richel-ieu-trappen, d.ie d.e verbinding vonnen tussen het hoge en het lage d.eeI
van Od.essa, word.t d,oor Eisenstein bekfemmend.er uitgebeeld. d.an het d.oor Hough -
overigens op éénd.ere w{jze - word.t beschreven. Maar wle z{n boekje feest bemerkt,
hoezeer omgekeerd. bij filmregisseur Eisenstein de matrozen van d.e kruiser levenlo-
ze poppen zijn gebleven: een soort marionetten in een bolsjewistische poppenkast.
Bij Hough word.en zij mensen van vLees en bl-oed.. Figuren als Matoesjenko, Feldman,
Mikisjin en Dyntsjenko, aan de kant varr d.e muiters, maar ook enkele va,n tl.e offi-
cieren als hr:n tegenspelers /krilgen via d.e vaard.ige pen varr d.e auteur duid.elijk ge,r
stalte, zo d.uid-e1ijk, dat men soms, al fezende, véóI sterker d.an bd het aanschou-
ffen van d-e film d-e ind.ruk krljgt va,n t'er bijtr te zijn.

fn Iloughrs boek zijn de muiters van d-e I'Potemkin" geen revofutionaire held.en;
ze z\yt niet held.haftig en ze zijn nietlrevolutionairrr . Zeker, hun optred.en vo:mt
een onlosmakelijk ond-erd-eel- van het revolutj-onaire proces, d-at in Ruslarrd. op d.at
moment aan de gang is. Maar een d.ergelijk proces bestóÉ,t - en het is in onze ogen
d.e grote verd.ienste van zi-jn boek, dat het d.it ongewild. weer eens aan het licht
brengt - uit het hand-eIen van mensen, die niet d-oor een rtideerr of d.oor een rrre-
volutlonair bewustzijnil word.en ged.reven, doch d.oor hirn d.irecte belangen en d.e no-
d.en d.er omstand.ighed.en.

NÍet om d-e in Rusland- aan de gang zijnd-e revofutie verder te d.rijven maakt d.e

bemannilg van d.etrPotemkinrr zich meester va,rr rt schip. Het besef, dat zij een re-
volutionaire d-aad. verricht heeft komt pas nó haar optreden en d.an nog maar heel
vaag en aarzel-end. bij haar op. Niet om d-e arbeid.ers van Od.essa te helpen vaart d.e

muitend-e bemanning met d-e kmiser naar Od-essa, nee het j.s omgekeerd: d.oor ha"a.r
spontane haat-uitbarstJ-ng tegen de bestaand.e ord-e heeft zttr zi-cLr buiten de geves-
tigd.e sa^rnenfeving geplaatst. Het isolement, waarin z5 d-ientengevolge is komen te
verkeren maakt haer angstig en zij vaart naar Od.essa, omd,at zij instincti.ef be-
grijpt, d-at al-l-een dan warrneeï d.e in strijd. sta.ande arbeid.ers van Od.essa zich rnet
haar solid.ariseert, fut isolement word.t opgeheven. Àan d.e anclere kant - in dat
opzicht is d.e schild-ering van wat er zich il Odessa afspeelt bij Hough wél goed.

en realistj-sch - zijn ook d.e arbeid.ers van Odessa van angst vervul-d. en verwachten
zij jrrist alles van d-e hulp en van een ingrijpen van d.e 'rPotenkinrr

Welbesehouwd is d.e gang van zaken zel-fs nog een tikkeltje and-ers d-an wij d-ie
hier weergeven. l,^/at wij zojuist beschreven i-s aI de tweed-e fase. Want in eerste
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instantie denken d.e rnuÍtend.e matrozen nog niet over d-e gevolgen. Zeker, a.1s hrrn
angst ontwaakt, dón pa,s ontwaakt ook hun behoefte aan so.l-id.ariteit. l4aar aanvan-
keli;k nog,wanneer d-e brood-d.ronken vreugd.e overheerst, dat 211 d-e gehate officle-
ren kwijt zLJrr, vertoeven hr::r ged.achten, clie van d.e meesten althansr nog niet bÍj
d.e toekomst. Zij varen eigenlijk alJ-een maar na,ar Od.essa omd-a,t zrl d.aar met minder
Sevaar kunnen bunkeren en appïovi-and-eren.Bij de meesten is er not zo weinig spra-
ke van solidariteit met de arbeid-eïs vall de rebellerend.e stad, dat zij d.ie ail-een
maaï veïachtelijk al-s r'land-rotien'r beschouwen en ze van het schip jagen, na.dat ze
dat vol geestdrift Ïiebben bestegen.

Pas d-aarnó voltrekt zich in de hcofden van d-e muiters iets van het proces,
d.at wij daareven a,I irebben aa"ngecluld. Hei be-qef oirtwaakt, d,at ztj, d.e matrozen, d-e
arbeid-ers van Od.essa nodig hebben. Yan het feit, d.a,t clie arbeicLers van hrÍt kant
ool; d.errPetemkin[ nod.ig hebben, \'erstaa.n zij nog niets. Een verzoek van de arbei-
clers om mei het scheepegeschut .ra,n cte kruiser de strijd. op c1e wal- ten gunste van
d-e arbeid.ers te beslechten, wordt door de bemanning van d-errPoterkinrt niet inge-
wi]Iigd., althans niet d.irect. En al-s het er tenslotte toch van komt, dan is het
al te faat en d.an sorteert hei geen effect.

Zeker, d.oor d.e loop tler gebeurter:issen verstaan de rnuiters héél- langzaam
iets van het omwenteiingsproces, waarin zij - ieglen hun zin en bed-oeling - zotrt
be-Langrijke rol- spelen. Ivlaar clan nog begrijpen zij tiet vaak te laat of verkeerd..
Wat hen cirijft is nietrtd-e revoluti.onai-re ged-achieil of rt'tre./ol-utionaire Íd,eaalr!
ma,ar d-e angst voor het executiepel-oton. Wat d-ie angst bij tijd. en wijle verd.rijft is
niet een revolutionair inzicht, maa,r een naief en kind.e::lijk vertrouwen, 1at hun
makkers van het Zwarte-Zee-eskad.er zich bij hen zullen aansluitr:n. IIaar d.at kin-
derlijke vertrouwen is tocii nÍet zo sterk of d.e angst krrjgt op een gegeven moment
toch weer d.e overhand: de I'Potemkinrr vaa:rt r,reg uit Od.esi^, ,tuu, Ccnstanza, waer
d'e lange arm van de Tsaar hen nie-L zal- kurrnen bereiken. Er is niets meer var: d.ekruiser te bespe''rren als een énd.ere Russisciie cor:logsbocem, eveneens met d-e rocl-e
vlag j-n top, cre haven van Odessa birurenstoomt. ilet is d-e Í'Proethn,!/aarvatrr d-e be-
mannj.ng eveneens aan het muiten is geslagen en d-ie zich nu cp haar beqrt volko-
men geisoleerd voeft.

Tussen d.at alles d,oo:: speeit zich d-arr ncg cle geschied-enis af van d.e nhalverir
muj-terij op d.e bod.em "George Pobed.onosets" ("G--orge d.e veroveraarr), van d-e - ookj-n d-e fi-l-m vocrl<omend-e - ontnoeting net het eskacer, d-at niets kan uj-trichten,
omd-at d-e matrozen die de stukkerr zou<ien moeten bedienen de ilpotemkinn toejuichen,
alsmede van het rrverraad-rt van d,o 'rGeorge'r, r+ier benarining d.e schrik over haareigen stoutmoed.igheid. orr het hart siaat en d.1e ziclt u:it cLe hele rraffairen terug-trekt.

Hough vermeldt vele bijzond.erhed-en, d.ie men uit d-e fil-n helernaal- niet leert
kennen. Zo bljvrlorbeeld ook, dat i.e "Poteiakin'r na aanl<omst in Constanza d-ie havenweer verla,at'al-weer uit angst rlat d"e belofte om asiel te ver-l-enen rioor d-e F-oe-
meense regering rliet ernsiig gemeend. is - d-an d,wars d.oor de Ztra,yte Zee naar f,eo-
dosia vaart, daar in gevecht raaki r,ret tsarístj-sche troepen om d.an pas weer Ín
arrenmoed-e naar Constanza terug te keren. Ïiie al_ rlie bi;zond-erheden - een aaneen-
scha,l<eling varr angsten, aarzelÍngen, halfslachtigheden en verzuimo.e karrsen - in
zich opneemt, dle zal mogeJ-ijk uitroepen, dat het claar in 19C5, op d-e Zwayte Zee-
vloot maaï een rrrare'r revolu-tie is ger'reest. ltaar wij d.enken er juist and.ers oveï:
Zoy geli;k het hier beschreven r,,'ord.'brzo is het altijd. l,/anneer er sprake is.tran ar-
beiclersstrljd, en van verzet. De r:pvatting C.at er in cle hoofd-en van strijclend.e pro-
l-etariërs ttvooïafrr een. rrrevol-utionair id-eaafir of een I'revol-utionair inzicht
moet bestaan, d.a.t is juist een illusie, een gevaarlijke zelfs. Hough is niet aanIt werk getogen om die il-lusie te verdrijven. Hij heeft geen bijd-rage willen leve-
ren tot een beter inzicht in d.e arbeiclersst::ijd of rt omwentelingsproces j-n cie be-
staand"e samenLeving. Maar hij lever:t die brjdrage zond.er het te willen en te weten.
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i DISCUSSÏE MET BROEI(MEYER +L-+'++a+
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IN DE voorafgaand-e nummers van "Daac1 en Ged.achterr 1) zijn \^,Ï uitvoerig inge-
gaan op d-e briefT clie lviarius Broel«neyer ons naar aanleid.ing van onze bespreking
ian rijn (samen met fgor Cornelissen geschreven) boekje 2) heeft d.oen toekomen.
\rlij hebben ons eerst bezíg gehoud,en met d.e vïaag of werkefijk de in een proletari-
sche revolutie stukgeslagen burgerlijke staat d- a a r n ó nog kan inslapen en

afsterven. Vervolgens hebben wij nogmaals aand.acht geschonken aan d-e situatie in
JoegoslarrÍë, waar volgens Broekmeyeï van "arbeiderszeffbestu*r'f sprake zou zi7n,
rraa1 gnze mening echter n-Let. -In de bewuste twee opstel-len zijn praktisch alle
d-oor Broekmeyer aangeroeïd.e kwesties of bed-enkingen zijnerzijd.s tegen onze opvat-
tingen aa31 de orde lekornen, op één na. Aan het sl-ot van zijn schr:-jven J) brengt
h1j iets ltaar voren, d-at wi; tot dusver terzijd,e hebben gelaten, omd,a.t het Ín wezerL

van algemene aard. i-s en als zod-ani-g beter afzond-erlijk behancield. kon woïdenr ook

,1iffin,d-oordevo]]mwaarinBroekneyerhetk]eed.t,directopJoegos1avië
toegespitst.

ilU wilt", schreef hij ons, t'uw beginsel zo zuiver houci-en, d-at u
vfucht vocr d-e praktijk. Die p::aktijk is nooit zulver,vaak vies, onthut-
senrl, tegenstrijdig. l,rlie d.e praktijk eerrma,al gezien heeft fa,at zich d"oor

all-erlei cleformaties niet van d-e wijs brengen; zijn geloof ,door de pral<-
tijk bevestigd., kan er tegen. Het uwe ook'? \rlaa,rom bent u zo bang? Er is
absol--*ut geen red-en voor.rt

Broekmeyer zegl, zéLf in zijn bevru-ste brief van deze passage, dat zjj onaardig
kl-inkt, maar d.at hij het niet onaard.ig bed-oe1t. Wat dat faatste betreft: wij zou-
clen daar cok zoncler d.eze nadrukkelijke toevoeging rrarr. overtuigd- zijn geweest. Wat
het eerste betreft (tret onaardig klinkSn), wij hebben bepaald. géén onaard.ige
lclank in deze opmerking ku-nnen beluisteren, alleen ma.aï rn groot misverstartd be-
treffend-e d-e verhoud-ing tussen _beË45el en praE-tiik

Broe-lemeyer meent,zo malien,^ri: uiÏ zi:n wooidén op, d.at wij van begi4§ele4 uit-
gaaJt, d-at d.ingen al-s arbeid.erszel-fbestuur of rad.enmacht voor ons zoiets afs be-
ginselzaken zí7n. Hij vergist zich. \,laar wij van uitgaan, d.at is d-e werkelijkJceid-
A;t Kapit"iistische samenleving, de werkefijkheid. d-er met haar gegevèn kLassen-
scheid-ing en d.e werkelijkJreid- der daaruit onverurijdelijk voortspruitende kfassen-
strijd-. Het arbeiderszeffbestuur of d.e rad-enmacht, d-at is voor ons niet'n beg'in-
se1, geen 4gel waaïnaar gestreefd- rnoet worCen, geen id.eaal, dat zou dienen te
word-en vervrerenlijkt, d.och iets, dat nu eens zus, dan weer zo met nood.wend.igheid
ui-t d.e kfassenstrijd- zelí voortspruit, ied-ere keer, al naar gelang va.li de histo-
rische omstandigheden, het éIan en C.e voor'"vraard,en van d.e strijd. in een andere
vonn. Waarln aI d.ie vormen - te beg'inrren met het een of andere strijd.comj-té ener
wiflekeurige 'Íwild.e'r actie en eind-igend. met bijvoorbeeld- arbeid.ersrad-en gelijk men

ze ín de Duitse revofutie van 1918 of d-e liongaarse van tJ6 heeft kulnen aantref-
fen {) - va"rr elkaar verschillen, dat is de mate, waaïin d-aarbij varr arbeiderg-
macht sprake is. Ook d.an echterrwanneer d-e niachtsyqrm.4€ d.er arbelders ma,a,r wei-

-nig 
voorstelt - and.ers geformuleerd.; w Lneer d-eze nauwelijks gertiicht in d-e scha,al
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werpt - dan nóg is d.e vorm waarj-n zij d.e strijd" opnemen toch teLkenmal-e d.e zuive-
re uitJlÈking van de klassenverhouC.ingen en van de maatschappelijke omsta:rdighe-
den op d.at gegeven ogenblik, om hier r1an eens d.at woord,r?zuiveretr te hanteren.

De moeil-ijkheid- msf, lyoei<:neyer is, d-at hij het begrip I'zuiverheid.r' op zeer
ónzuivere wijze gebrurktro.at wil zeggen op twee verschilfend.e manieren tegelijker-
tijd.. De ene keer staat Izuiver'r bij hem tegenover trvieslr cf rronthutsend'r" Op d,at
moment is hij niet bezig met een systematisering en ord.ening der d.iverse typen
arbeid.ersraden tenein(e lan6s die ve6 een inzicht tq ïerkr\Ben in wat het weaen-
IÍjke ervan uitmaakt of wat hrm ontwikkeling beheerst, d-och ged.raagt hij zich als
een moral:Lqt. Is, zouden wij d-ie moral-ist Broekmeyer wil-Ien vragen, d-e burgerlijke
revol-utie, gelijk zij inhaarmeest kl- a s s i e ke (wantmeest typische of
a I g e m e n e ) vorm zich in het l8e-eeuwse Frankrijk voord.eed., mind.er klassiek
(mind.er typisch) burgerlijk ómd-at openbare aanklagers voor de republikeinse tri-
bunalen bij tUd- en wljle hun persoonldke wraakgevoelens botvierd.en, omd.at onschuL-
d-ige burgers in d.e Loire werd,en verd.ronken, Danton er: verscheid.ene maitressen op
na hield- en zowel- Girond.ijnen als Jacobijnen ztch soms haastten de gewoonten d.er
verfoeicle aristo's over te nenen? Houd-t machtsvorming d.oor d.e arbeiders soms op
dat te zijn, wanneer d.e betrokkenen zich al-lesbehal-ve al-s t'zuivere zieltjes'r ont-
poppen, d-och daarentegen nog in alle opzichten behept bli-jken met d-etrond-eugd,enrr
d-ie karakteristiek zi-jn voor: d.e burgerlÍjke sarnenleving waaïaan z! bezi-g ztjn zích
te ontworstelen? Als Robespiere in d.e geschied-enis al-s "de d.eugdzame!' geboek-
staafd. staat, dan toch niet omd.at hij zond-errtond-eugrlenrrwas, maar oud-at hij, afs
meest radj-cale representant d.er burgerlijke omwenteling relatieí het minst behept
was inet de typj-sche "ond-eugclenil van het feodale tijd,perk. Is Broekmeyer het niet
met ons eens, d.at d.e nieuwe samenleving, die voor d.e kapitali-stische in d,e
plaats zaf tred-en op c1e duur weliswaar éndererrond.eugd-entt zal- hebben dan d-e hui-
chge, maa,r niettenin haar eigen rroncleugden"?

"Die is goed! rr, zal Broekmeyer wellicht uitroepen. 'rHeb ik mi j niet juist
ontpopt als het tegend.eel van d.e moralist, waarvoor ik nu wordt uÍtgekreten? Ben
ik het niet juist, die er d-e kamerad-en van rDaad en Ged.achte' op heeft gewezen,
d.at d.e praktijk onverrnijd-elijk altijd- 'viesr en tonthutsend-r is, zond-er die praktijk
te verl-oochenen? "

Zo eenvoud.ig als hij mr:ent liggen d.e d-ingen niet. 1{at hij ons verwijt kornt
hierop neer, dat wij het bestaan van rrarbeld.erszelfbestuurrr j-n Joegoslavië zoud,en
betwisten ómd-at d.e praktijk errrvies en onthutsendrr zou wezen, waaïaaÍr hij clan d-e

conclusie ver:bindt, clat wij ons lcrampachtig aa-n I'de zriiverheid- van het beginselrl
zoud-en vasthlampen, Wij hebben er hierboven al- op gerrezen, d.at wÍj niet varr begin-
selen u-itgaan, d-at het ons geenszins om beginsefen te doen is en bijgevolg óók
niet om hunirzuiverheid". Wij komen daa:: aa"nstonds nog op terug. \{at wij hier af-
lereerst met nadrrk moeten vaststelfen is, dat het ons bij een becord.el-ing der
Joegoslavische wer:kelijldreid volstrekt niei interesseert of deze I'viesil is. Dat
is een beoord-efirrgselement, da+. Broekmeyer in d.e discussie gelntrod.uceerd, heeft
(en om clie red-en en in zoverre hebben wij hem een moralist genoema) . W:-5 -zeggen
nÍet; er zitrn in Joegcsl-aviö géén arbeid-ersrad.en, omd-at ze daar niet rrzuiverrt zi]n
en wij keren ons niet tegen d.e Joegoslavische praktijk omd.at dezerronthutsendrrwe-
zon zow. \{ij }eggen de Joegoslavische vrerkelijkheid geen rnorele, d.och sociaal--eco-
nomische maatsta,ven aan en zeggen op grond. d-aarvan (bilvoorbeeld. op grond- van het
feit, dat er loonarbeid bestaat en d.e a:rbeid.ers dus - zie Marx - van d-e prod.uk-
tiemiddelen gescheiden zijn), dat er in Joegosla,vië kapital:Lqpe heerst.

AIs Broelqneyer ons toevoegt; "Ik, Broekmeyer, accepteer d-e Joegoslavische
arbeid-ersrad.en ook al z1jn ze 'viesr en vertonen ze rallerlei deformati€s"', d.an
antwcorden wi j; over irviesrr hebben wij met geen woord- gesproken; deformaties zul-
len arbeidersraden ongetwijfeld. steed-s vertonen, maar wat u accepteert, d.at zi.jn
in het geheel geen arbeid-ersrad-en.

Als Broekmeyer zegtz 'rJuist ik ben het, d.ie er op heeft ge\^/ezen, dat d-e
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praktiik onveïmld.elijk vies en on-bhutsend, zal z{n" r dan zeggen wij: dat i§ het ver-
schil tussen u en ons niet, dat behoeft u ons waarachtig niet onder het oog te
wrijven. Het verschif tussen u en ons is, d-a,t wij over een verschi-l-l-end.e praktijk
spreken. Wij zeggen - als het darr persé moet - nét als u: d-e prakti-jk van de ar-
beid.ersrad.en za] rrviesrt en rronthutsend.'l zi-jn. i{aar u d.oet méér! U hanteert d.ie
simpele (en weimg ter zake d.oend-e) waarheid orn een sociaal-eeonomische kritiek
op de situatie in Joegosla,vië te pareren en u d,oet het d.aarbij d,an notabene in
feite voorkomen alsof die sociaai-economische kritiek (.onzerzijd.s) een morele
kritiek is, r,raarvoor wij ons julst nadrukkel-ijk gehoed. hebben, omd.at naar onze op-
.rattingen rrmorelerr oord-elen tot een veïheld.ering d-er maatschappeliike problemen
weinig bi jd.ragen, daar het er niet om gaat de maa,tschappij met behulp varr de mo-
raal te verklaren, d,och omgekeerd,: de moraal- juist uit d.e maatschappij. And-ers
gesteJ-d-: rrechteil arbeiCersrad.en ond.erscheiden zich van d-ie, welke in Joegosla-
vië als zod.anig gekarakteriseercl word-en, d"oor een totaaf and.ere sociale en eco-
nomische functj-e, maar zij zu11en stellig "Ceformaties" vertonen. De deformaties
d-ie er - uiteraard - Ín Joegoslavtë zt7n, dat ztyt echter geen d.eformaties van de
arbeiJersrad.en, d.och d.eformaties van het kapitalismel

Broelaneyer schrijft: "Wie de praktijk eenmaal gezien heeft, Laat zich d.oor
al-ler1ei deformaties niet van d-e wijs brengen." Dat is een op zich.ze1.f vol-komen
jui-ste opmerking, d-re nog juister zou zí7n, indien i-n deze zin het woord.jertge-
z:-entt vervangen ware il-oor het woord-je "begrepen". Er zijn vel-en' die cle praktijk
d-er'r'wild-ert sta-kingenrrgezientrhebben zond-er begrepen te hebben, ö.at hur, actie-
comitérs afs 'rarbeidersrad-en in staai van rrrord.Íngrr moeten word.en opgevat, of dat
- om een woord. van Rosa Luxemburg te citeren - achter iedere zod,a.nige staking d-e

revolutie l-oert 5). E, z\n er eveneens ve1en, d-ie d-e praktijk van het kapitalisme
waarnemen, zond.er te begrijpen, dat d-e l- o o n a r b e i d, daarvan de basis
vormt. Wie echter het wezen varr de arbeiclersrad.en eenmaal begrepen heeft, d.ie
herkent ze ín d.e stakingscomité's, hoe gebrekkig, I'onzuivertt sf trged.eformeerd.r'

ze ook mogen zijn en vrie hun betekenis verstaat, d.ie kan het wezenlijk karakter
hwner surrogaten niet mlsverstaan, Wie de Joonarbeid als hel wezen Yari het ka-
pitalisme heeft herkend., d.ie laat zich niet van d.e wijs brengen v,/anneer C.ie loon-
arbeid als arbeid.erszel-fbesiuur worclt gepresenteerd..

Broekmeyer verklaart, dat zijn g e 1o o f tegen een I'J-eli.jkeil praktÍjk be-
stand is en hij vraagt oÍ dat met ons geloof ook het geval is. i,{ij houd-en er, zo
luid-t ons aniwoord, geen g e I o o f op na, ook geen social-istisch geloof.
l,,/aarmee vrij ons bezi-g houden, ciat is trt zo zorgvuld-ig mogeliik orid.erzoek der maat-
schappetljke versch\jnselen, wa,arbij r,vij a1J-e maatschappelijke vooroord-e1en overboord
wensen te gooien, al-Ie i-lJ-usies al s zod-ani-g wensen te ontmaskeren, d.oor wie ze
ook gekoesterd. mogen wcrd-err. Nlets anders dan drt willen wi.j vocrop ste11en, dat
er varr een menselÍjke samenleving natuurlijk slechts sprake j-s wanneer er menselij-
ke ind-ivid.uen zÍjn en dat d-erhal-ve d.e mensefljke rrraatschappï d-atgene is wat ze Ís
d.oor de rriiize waarop d.e mensen hun behoeften bevredigen, d-at wil- zeggen zoweL
d.oor d.atgene wót zii prod,uceren als door d-e wijze va.arop zij het produceren.

AIs Broekmeyer ons dan vraagt, waarom wij zo rfbangrr z)-JTr, d.an vragen wij hem
op onze beurt: Bang waarvoor? Niet bang in elk geval om een kat een kat te noe-
men, niet bevreesd. in ied.er geva,i om een op loonar:beid berustende maatschappij
(zoa1s d.ie in Joegoslavië) als d.atgene te ka,rakteriseren wat 211 werkeljjk Ís, na-
melijkrn kapitalistische prod-uktiewijze; niet bevreesd om een radicale (ver d-oor-
gevoerde) med-ezeggenschap binnen In d.ergelijke samenleving het masker van "arbei-
clerszelfbestuurrt af te rukken, waarmee zij ztch ten onrechte getooid- heeft; niet
bevreesd. om arbeid-ersmacht in voorkomende gevallen arbeid.ersmacht te noemen, ook
aI Ís arbeid-ersnacht soms het l-aatste waar d.e betrokkenen naar streven en ook al-
is die arbeidersmacht - gelijk herhaald-elijk in d.e praktijk (d.err1elijke'r praktijk,
zou Broekmeyer zeggen) voorkomt - de betrokkenen allerminst bewust. Onbevreesd.
zijn wij omgekeerd ook, als het er om gaat d-e protesteren tegen het feit, d.at het
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etiket 'rarbeid-ersmachtrr bij herhaling een vals etiket blijkt.
Ind-ien Broekmeyer, gelijk hij ind.er:daad d.oet, dai 'teen vl-ucht voor d.e prak-

tijk" zou noemen, clan moeten wlj hem er clr wj,jzen, d"at hrj met zljn beschufd-j-ging aan
het verkeercle ad.res is. l{iet rrij, die meiu aarzelr?n een nog zo gebrekkig fr-urctio-
nerend.e of onvofkomen arbeiclersraad. een arbeÍdersraad. te rtoemen, vra.nneer hij C.e

vrezenl-ijke, clai wiJ- zeggen d.e al-gQiae4e kenmerken ervan vertoont, ztpt op d,e vlucht
voor d,e werkelijkheid, d-och zi], die vrezen hurl rtgeioof'r in het socialisne te moe-
ten opgeven, wanneer zLJ d.e heerschappij van een zj-ch ilsocial-istisch[ noemend-e
partij of een zlcbt ttsocialistisch'r noe:lend- staatsalrparaat over de arbeidersklasse
nuchter als d.ót zoud.en karakteriseren i+at zij werkelijk is.

Ten onrechte meent Broelcleyer, clat degene, d"ie de Joegoslavische- (of , voe-
gen wij er aa:l toe, Russische-, Chinese- of Cubaarrse) illusies omtrent het so-
cial-j-srire a1s i-l-iusies ontmaskert - enCers gezegd: d-e bij d.e respectieveldke maat-
schappijvormen behorend-e id.eologtën als ideolcgiën cntmaskert, c1a.t wil zeggen a1s
een r.al-s bewrrstzijn ener heersende k]iek, en daarmee als mi-C.cle]- haar overheersing
te bestend-igen - er op urÍ zou ziTn het een of and-ere.be,qrnse]rrzuiver" te hou-
d-en. Waar hij zó red-eneert, hanteert hij het begrip "zuivert' in de zin van iets,
d"at d-e theor:ie zou aarkleven, na.ar ninLmer te v-inden ware in de praktiik. Hij gaat
d.an uit van eèn tegenstelfÍng tussen theorie en praktijk, díe ziclt slechts d-óór

voordoet , waar het werkelljke verschil tussen beid-e geheel word.t misverstaan. Z1yn

verwijt zou - misschien - op zijn plaats zijn, hlanneer hij zich tot lied.err richtte'
voor wie de theorie iets is, viaarnaar zich de werkelijkheid. zou moeten richten:
icleologen met a"lrd-ere woord.en, of we1 polltieke idealisten, die menen, dat d.e we-
rel-d- zich overeen-kornstig ]rurt d.enkbeefden verand.eren moet inplaats van d.at zij
zich d.enkbeelden vorrlen omtrent d.e werkefrjke veranderingen. Yoor ons echter is
Írd-e theoriert geen d-ergelijk receptenboek, cloch niets and-ers daÍr een samenvatting
van de werkelijkheid. in algemene begrippen, d-j-e evenals de t,rerkelijkheid zeff aan
een voortd-r-irend.e verandering onderhevlg rs.

Er ís vanzeff een -,/erschil tussen c1e theorie err oe praktijk en wel c1it, dat
de theorie zich in ons hoofd- bevindt, een zaak va"n de nensel-ijke hoofdarbeid. en
derhafve abstract is, de praktijk tot de werkelÍjkheid bencort, rn kcnkreet karak-
ter d.raagt en d-erha.Lve natuurl-rjk nj-et in ons hooícr kén. l,{aar er is géén tegen-
stelt=ng tussen theorie en p::akti-jk, omd-at de thecrie nieis and-ers is dan de be-
gripmatige saJnenvai;ting van de r:raktijk, een !,/eergave iaaivan, waarbij geabstra-
heerd- wordt van hei konkrete en bijzond-sre om tot l,et alg:;lene te raken. Dat
geld-t ni-et sl-echts voor d-e theorie van d.e sanenr eving, het ge .l-d-t voor alle theo-
rie, ook bijvoorbeel-o voor d.ie van ce nat-rrur. liool zcver Le laatst" toTElgemene
conclusi-es komt - d.ie met l-ret vrccrí nat'.l':-rr+ettea rsor,len aangeduid - bestaan die
sl-echts in ons hoofd., ziTrt zíj (oe nar,rurwetten) sreci:ts het prod-ukt van het men-
selijk verstand., De nat-*ur gehoorzaant rj-et aa:,l. d.e wet, docir d-e wet is d.e theore-
tj-sche samenvatti-ng van hetgeen d,oor d.e nens is waargenomen. De steen valt niet
omd-at hij aan c1e wet van d.e zwaartekvacht g:hocrzae:nt, noch slaai de bliksem in,
omrj-at hij d.e wet van d-e elek-crÍciteit volgt. De wet van d-e zwaa-rtekracht isreven-
a1s al-l-e overige natu-urkunrlige w--tten, de abstracte, d.e algemene concfusie uit
wat ons d-e erva:ri-n5J lee::t omtrent het verschijnsel- van de vrije va} en and.ere (of
l-iever gezegcl: ruj-mere) ervaringen zoud.en oris d.i,'ingen (en hebben d.e natuu-rkLlndi-
gen inderdaad geclwongen) de wet van de zwaartekracht andersrdat wiI zeggen naul^I-
keuriger, I'zuiverd.ertt zo men wi-l, te formul-eren.

In deze zin Is 'n theorie - precies omgekeerd- afs Broekmeyer schijnt te ver-
ond.erstellen - des terrzuiverclerr', naarmate zij net méér "defotmaties"r dat wil
zeggen met móér bijzonderheden, met méér tegenstr:ijd.ighed-en, rekening houd-t. Voor
zover Broei«neyer nettreen vl.ucht vcor cle praktijk" eenrrvl-ucht in de theorierr be-
cioelt - en dat cloet hij al evenzeer - is hij er zÍch blilkbaar niet van bevnl.st, d-at
men d,e werkelijkhei-cl niet in d.e theori-e ontvl-uchten kón, omd.at men in d.e theorie
dezel-fd-e dingen terugvind.t a1s in c1e werkelijl<heid", alleen ín een CIC_gr,gEg vorm'
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omd.at &e theori" g"J, and.ere taak heeft d.a^n d-e werkelijke verschijnselen op een ge-
meensqhappelijke no.emer te brengen, geen andere taak dan d.e werkelijkheid in ge-
dachten uit te d.rukken. Niet voor niets word,t er gezegd, dat d-e uitzond,ering d.e

regel bevestigt, want de regef, rt algemene, is afs het ware de uitkomst der ve-
Ie bijzond.erhed.en, d.ie d,aarin reed.s liggen opgesloten.

Zomin als d.e natuurwet (in ons hoofd.) de natuur verand.eren kan, zomin l«rn-
nen d.e maa,tschappelijke wetten (in ons hoofd.) de maatschappij veranderen. Niet d-e

theorie verarrd.ert de werkelijkheid-, nee d.e werkelijkheÍd. verartd.ert d-e theorie, d.ie
ztch voortdurend aan d.e werkelijkheid. moet aanpassen. Doet z{j d-at nieto darr ver-
start zi j tot een d-ogma, tot een rrgeloofrr, dat uiteraard. wél- een functie vervult
in d-e samenl-eving, maar een ónd.ere d.an d,e wetenschap. Wie tijdens een hevig on-
lreer op een hoogvlakte in de bergen rechtop blijft staan, omd.at hij misleid. word.t
d.oor het geloof, dat d-e god- Donar, d-ie daar zijn hamer werpt hem wélgezind is, en
zeer gerust is in dat naief geloof, d.ie loopt grote kans om d-oor d.e bliksem te
word-en getroffen. Wie zeeï geïust is in zijn naief geloof aan het sociafisme of
aan de goed.e bedoelingen varr hen, d.ie beweren het socialisme na te streven, die
za! ervaren, d.at geen enkel socia-l-istisch geloof (d.at van Broekmeyer inbegrepen)
tegen d-e werkelijkheid- bestand- is en d-ie zal op zekere dag a1s v-an d.e d.ond.er ge-
troffen staan, l/a,nneer d.e hete bliksem van d.e proletarische klassenstrijd. inslaat
in d-e sauenleving, waard.oor hij zich heeft laten mj-sleid-en. Wat Joegoslavië be-
treft, het kan nog geruime tijd. duren éér daar d.e bh-ksem inslaat. Maar de d-ond.er
hééft er al- gegromd-.

( srot)

1) "Daad en Ged.achte'r, april 1970 en mei 1970,

Z) tt. Broei<rneyer en I. Cornelissen, 'rArbeid.ersraad. of ondernemersstaat'r.

1) Zie "Daad" en Ged-achte'r, april 1)'lO, blz. B, faatste alinea.
,\ --{) Wanneer wij hier van rrbeginrr en rreind-err spreken, dan hebben wij natuurlÍjk a1-

ferninst een chronologische volgorde op het oog.
-\ -!) Rosa Luxemburg, "Um d-as Koalitionsrechtr', Gesammelte líerke, Band- IV, blz.

110. De schrijfster citeert feitelijk een uitspraakrd.ie ruim een halve eeuw te-
voren d.oor d.e Pnrisische minister Robert von Rrttkamer was ged.aan. In onze
tijd., om precies te zijn tn 1955, werd. vrijwel d.ezel-fd.e ged.achte uitgesproken
d-oor d.e ad,vocaat en procureu-r ÍLr. Ersing, toen híj als gemachtigd,e d"er gemeen-
te Amsterd.am optrad. voor het scheid,sgerecht; wa&rv-oor het beroep d.iend.e van
een aantal ontslagen stakers rran het gemeentepersoneel.

D E I{ O E I Z LYIE IVIANOEUVRES VAN DE PTT-BONNEN

De bonden van PTT=ambtenaren ma,rnoeuvreren zich moeizaam tussen twee partij-
en. Àarr d-e ene karrt hebben zi7 te maken met een steeds groei-enc1e ontev-red,enheid.
varr hun Ied-en. Àan d.e andere kant wÍl-l-en zij op geen enkele manier in conflict
raken met d.e Ned-erland.se wet. Zij hebben met tegenzin een actie uitgeroepen ond-er
d-e 1{00 bureausorteerders en vrezen bovend.ien, dat d-e acties zj-ch gaan u-itbrei-
d,en naar and.ere sectoren van d.it staatsbed.rijf .

Àls het aan de bureausorteerd.ers had. gelegen, d.an was d.e overwerkstakíng aI
veel eerd.er uitgeroepen. Op zaterd-ag 28 februari kwamen zij met d.it d.oel bijeen in
Utrecht. De vergadering had- een emotioneel verloop, aldus De Volkskrant van 2
maart. De emotÍonaliteit vond. zijn oorzaak in d.e weigering van d-e vakbond.en om
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d.irect a] een actie te beg-innen" Zij wilden opnieuw overleg met d-e directie. In
Utrecht werd.en de sorteerd-er:s niet voor d.e eerste keer naar huis gestuurd- met
lege hand.en. De Rotterd.amse sorteerd.ers, d-ie aI eerd-er spontaan een actie wj-lden
beginnen, werd-en door d.e vakbond,smensen overtuigd- met het argument, d-at zoiets
land.elijk moet word.en aangepakt.

De PTT-d-irectie kreeg zod.oend-e d-e tíjd. om zich voor te bereid.en op d-e kornen-
d-e actie d,oor meer hulpkrachten aan te vierven" De vakbond-en waren verder niet zo
happig om te ageren, omd-at zL) zelf volop hadden meegewerkt aan d-e gewraakte
]oonverschÍl-len tussen bureau- en treinsorteerders.

Vorig jaar heeft de PTT een ond--orzoek ingesteld, naar het werk va:-r d.e sor-
teerd-ers in d.e trej-nen en op d.e postkantoren. Daaruit bleek, dat het werk van d-e

treinexped.iteurs hoger zo1) moeten word.en aangeslagen dan rt werlc van d,e sor-
teerd-ers in d.e postkarrtoren. I)e eerste gïoep (ongeveer {OO man) werd cl.aarop in
oe eerste kLasse ond-ergebracht - maximrm safaris f1072 per maamd - en d-e post-
kantoor-sorteerd-ers (ongeveer 1{OO man) in de tweede kfas met een maximr,m maand-
salaris van f . 1.006.-. (Dit attes vLdf natuurlijl<, het gaat hierbij bovend,ien om

d.e hoogste posten; in werkel-ijkheid. verd-lenen d.e meeste sorteerd-ers d.us veel min-
der).

Dit gebeurde overigens op verzcek van de vakbonclen, zo meldt Het Parool van
J apri-l. i^/ij vragen ons overigens af, waarom de vakbond-en medewerking verleend,en
aan d-ergelijke fr.mctie-onderzoeken. llaar wie de taak va:r cle vakbeweg'ing kent 1n
cleze maatschappij verbaast zich eigenlijk nergens meer oveï, zoal-s uit het vervolg
van het Parool-bericht blijkt:

rrDe PTT haci Ce vakbond-en voorgesteld. al-Ie sorteerders in d.e tweede kl-as te
1aten, maar d,e trein-exped-iteurs een sal-aristoeslag te geven. De PTT verwachtte
namelijk, d.at o.e postka"ntcorsorteerders geen genoegen zoud.en nemen met een klas-
severschif . De vakbond.en wil-d-en echter de hogere íu:rctie voor d-e treinexped.i-
teurs en zeid.en varr mening te zi1rL, d-at voor deze na,atregel blj de overige sor-
teerd.ers we1 begrlp zd)- bestaan. Onder de postkarrtcorsorteerders ontstond echter
sterke onrust. Zij eisten vaJr. de vakbond.en Cat d"e nieur're kfasse-ind.eJ-ing ongedaa,n
werd- gemaakt " 

rl

Zo r^rerd-en de vakbond-en opgescheept nei een actie, d.ie ze het liefst zo snel
mogelijk rvild.err beëind,igen. Z1j vcerd.en deze acti-e rnet veel woord.en en weinig daden.

Veef woord.en: Aan de ene kant een ongebreídelC optimi-srne over h-.i resultaat
van het overleg met de PTT-directi-e en miriister Bakker. Aan cle and-ere kant stoe-
re taal in d.e rrorm van ultimatr.ms en and-ere dreigementen. l'Ta een week al veï-
wachtten de bond.en een vergelijk met d.e PTT. \roor d-e KABO was dit aI een red.en om

c1e actie op te heffen, (le mCm heeft zich geheel aízrldlg gehoud,en). Na overleg
met d.e AB[A, clíe meer moeilijkhed.en met de ]eden vreesde, werd- d-e actie toch rrcg
vcortgezet "

Kort d-aarna verstuurden cie katnolieke en sccial-istische bonden zeffs een
ul-timatum zond.er ove::igens te zeggen, wat zÍ j wilden d.oen af s het afgelopen zou
zi.jn. Toen de PTT-l-eiding zich bereid- verkiaard,e tot een gesprek op { mei in het
ceniraal georgani-seerd- overleg voor ambtenarenzaken vergaten zij prompt h-,-m ufti-
matum"
' \{einig d.ad-en; De actie had voornanelijk effect in die plaa,tsen waar de l-ed.en
veel verder gingen dan het pa,rool varr d.e organisaties. In Rotterd-am b.v. gingen
zij uret d.e finkerhand- sorberen, waard.oor het werk sterk vertraagd. werd. Daar
sfoten d.e Ïiulpkrachten in d.e bestelling zích massaa.I aan brj de actie. Ook in an-
d-ere pl-aatsen weigerd-en niet afl.een de exped.iteuïs overwerk, maar eveneens ande-
re groeperingen. In Bred-a verklaard,e het gehele personeel zich solidair en vroe-
gen c1e KÀBO- en ABVA-afd.elingen d-e actie r.rit te breiden naar het gehele perso-
neel-. De vakbonden deden evenmin Íets tegen het aanweïven van hu'lpkrachten. Je
zou verwachten, d-at een machtige strijd.organisatie, zoals de vakbonden wel ge-
noemd. word-en, pressie zou uitoefenen r:p de uitzend,bureaurs om geen arbeid-skrach-
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ten meer te leveren. Voor dat soort d.ingen heb je ioch een vakbond als achter-
grond-. Maar de beroepsbestuurd-ers hebben daar kennelijk wel aart ged.achtl IIIà&ï
niets voor gevoeld. De enige steun in d.it opzicht lsoram van d.e Ned.erlandse Stu-
d.entenraad, d-ie in Rotierdarn met succes de studenten tot sol-id.ariteit opriep.

ÀIs je weinig aan een actie àoet moet je d.at met ruoord.en goedmaken, zo moe-
ten d.e bestuurders gedacht hebben. Vandaar het optimisme en de stoere taal.

Sommige bond.en lukt het manoeuvreren iets beter dan d,e and.ere. De christelij-
ke I{CBO is d.e kwaaie pier geword-en brj de expediteurs. Deze bond verklaard.e zich
tegen een modefactie, omd-at d-eze ttgezagsond.ermr;nend-'r zou werken. Veel- led.en lie-
ten ztch uit protest overschrijven naar cle katholieke KABO en social-istische ÀBVA.

lr/ij hebben echter geen enkele illusie in de activiteiten van KÀ80 en ABVA. ZLj
verschill-en eigenlijk in niets van d,e NCBO. Ook ztl r,rillen het gezag niet ondermij-
nen. Zij tred-en af leen veef subtief er op clan d-e chri stelijke bond-. De NCBO komt er
openli;k voor uit, dat zij het geza€, steunt en rnoet d.it bekopen met fed-enverlies.

OYER STUDENTEI[ EN ARBETNERS

VLAK NA Dtr OCRIOG li-epen hond.erd"duizend.en mee in derrcom:nuriistische" 1-nei-
optocht van de Parijse Place d.e Ia République naar de Pface d,e Ia Bastille.De he-
ren cornmunisten zatert toen in Frankrijk in d-e regering en hun parool was: werkent
werken en nog eens werken voor c1e wed,eropbouv van Frankrijk. Demonstranten, d-ie

voor een {O-urige werkweek betoogden werclen d-oor öe orded.iensten van d.e partij en
van het eommunistisch vakverbond- CGT hard-hand.ig uit d.e stoet veïvljd.erd..

Dit jaar liepen eï nog geen hond-erd.duizend. betogers naar de Bastille. Àch-
ter d.e grote fei-d-ers passeerd,en de schaarse aanhangers van de CGT, d.e getrouwe
vertrouwenslied-en in d-e bedrijven en het gemeentepersoneel- van d.e Parijse voorste-
denrdat wel rnee moest d.oen, omd.at die voorsted-en een 'rcommunistisch'r gemeentebe-
stpur hebben en thuisblijven natuurlijk In slechte indruk zcu maken op zijn werkge-
ver. Àchter d-ie gemeentevrerkl-ied-en volgde een huiveringwel<kend aantaf potige or-
d.ebewaarders, d-ie d.e opd-racht hadden zorgvuld-ig te waken tegen infil-traties van
z.g,rrl-inksen", dat wi} zeggen van alles watrrl-inksrr staat van de officiëie PCF.

Achter d-e ofíiciële optocht trok een tweede, nog grotere stoet naar de Bas-
tiile. Enkel-e jaren geleden wisten de bolsjewieken h-Lmtrl-i-nkseil politieke tegen-
stald-ers (of moeten we sctlrijven concuïïenten?) nog te weren. Nu moesten zii het
toelaten, dat hen een onofficÍële betoging volgd.e. Liepen in de bolsjewistische
geJ-ederen voornamefijk oud,eren meerrietrlinksenrrdaar achter waren bijna al1en jon-
ger dan )5 laar.

Zo op 't eerste gezicht was deze l ste mei in tr'rankrijk d-us een geweld.ig suc-
ces voor àe links-rad.íca1en. Dat na^rn niet weg, d-a.i d.e grootste optochten op d'e

par{se uitvafswegen ontstond-en. Miljoenen gebruikten de vri;e I'dag va.n de arbej-d'r
,roo, ""r. uittosht naar het plattelancl. Daar }orart nog wat and-ers bij d.an d.e zucht
eï op uit te brekken.BLjna even groot afs d-e kl-oof tussen de arbeiders en de com-

murristen j-s d-e kloof tussen de arbelclers en de studenten, die onder d.ertfinksen"
zo sterk vertegenwocrd-igd zijn. Voorbi-j is d-e ti;d van d-e barricaden in het Quar-
tier Latin, toen het voor d-e onzorgvulclige waarnemer even and,e::s Ieek. Voorbij
zijn d,e dagen, waarin stud-enten naar de Renaultfabri-eken in Bj-llancourt en tr'f1ns
trokken, in de verwach'ting, d-at zij zich d,aar t'nut-rig" zoud.en kunrren maken. Hoe

weinig d.aa,rvan ook sprake \das, hur.:. soms niet onsympathieke bed.oelingen ontmoet-
ten tóen bij sommige arbeiCers nog we1 enig begrip.Daarvan echter is nlets geble-
ven. Onder de arbeid,ers heerst rn uitgesproken vijand-schap jegens d-e politiseïen-
d.e studenten. De arbeiders voel-en zich d.oor hen geirriteerd.

Àanvankelijk was er b1j de Franse arbeider:sk]-asse geen enke,Ie rnteresse voor
hetgeen zicLt tn de werel-d- der s+uud.enten af speelcle . Zonder dat men kan zeggen d-at
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daarin nu een vera,hdering kwam, wijzigde d.e situatie zich toch in d.e d.agen, dat
arbeid-ers en stud.enten - zij het om gans and,ere reclenen en rnet een Sans óndere
strijd. - tegelijkertijd. in botsing kwamen rnet het regiem van De Gaulle. In d.e mei--
da,gen van 1!68 organiseerd.en oe vakbonden een grote rnassabetoSrns; welker deel-
nemers protesteerden tegen f t hard.hand-ig optreden van d.e polítie tegen de stude-
rend.e jeugd.. i'[aar wat op dat moment aan sommigen rn wed-erzijd-se solidariteit tus-
sen stud-enten en arbei-ders toescheen, heeft d-ie schijn maar ged.urende korte tijd.
bewaard.

Heel spoedig werd- d.e arbeid-ers in FrankrÍjk d-uid-elijk d-at de rtiinkserf stud,en-
-uen zich net eenCer gedroegen als de bonzen van d-e CGT. Zj-j prcbeerden d-e arbei-
ders rnrel eens eventjes te vertellen, wat of ze moesten d-oen. Zti, d.e inteliectue-
len, de uriÍversitaire rr,rerkers, zoud-en het wel voor d.e arbeiders uitzoeken en d.e

faatsten hadd-en niets anCers te Coen cl-an de parolen opvolgerr van de eersten. En
voor een d.ergeJ-ijke houd-rng - vaíL het 'rparolenil ui tgeven - is het bijvoorbeeld. ka-
rakteristiek, dat d.e verschi]l-ende g:roepen d-er r'linkseil stud.enten om het hard.st
met elkaar vochten om achte:l d-e cfficiëIerreommunj-stischen stoet d-e eerste plaats
te kulnen innemen. Wat d.aar in ietterlijke zin geber,rrde, gebeurt ook in figuurlij-
ke zin: d.e "Iinkseil groepen wil-len stuk voor stuk rrconmand-o-centrale'r nummer 2

in tr'ranl<rijk zijn. Ze blijken d-aa,rmee i-n geen enkel opzicht de verd.ed-igers van het
zelf harrd.efen en de ei-gen strtjd. ri.er arbeid,ers.

Tot een verscherping van cle kloof tussen arbe-Lders en stud.enten in Frankrijk
hebben natur.rlijk ook and-ere factoren birjged-ragen" Dat de stud.enten d.e toekomstige
kad-ers in het bed"rijfsleven vormen, vr'as voor d-e arbeider natliurlijk steed-s af een
red.en tot d-e uiterste ïeserve. Nu heeft hij op d-e eetste mei met eigen ogen i<un-
nert zier,, dat d-ertlinkset'studenten ijverig bij d.e CGT in d.e l-eer gegaafl zijn en
dat ook zij a1 over treigen ord.ed.ienstentr beschikken. Het uiterst intellectuele
bargoens, dat de studenten in hun revolutionaire opïoepen gebruiken reoge voor d.e

Franse arbeid.er volma.akt onbegrijpelijk zijn, d.e betekenis varr een'rorded"ienst" is
heni wél voikomen klaar.

Vraagt men na,al d-e d.iepere oorzaken nog van de klooí, dan moet d.ie gezocht
word"en ten eerste in d-e volkonen verschiffend.e leef- en d-enkwereld- van arbeid.ers
en stud.enten en ten tweede in het streven d-er stud-enten tot het voeren van een
politieke actíe, die oan nog bovend-ien met de gebmikelijke politieke ruzies ge=
paa,rd- gaat, ,lÍe d.e arbeid-ers, in gans and-ere verhoud-ingen levend. en werkend- en
in een gans a;-Ld.ere strijd- gevikkelcl, niet cle mi-nste beiangstelling inboezent.

De studenten praten voortdu-rend- over 'rde revol-utie'f en hebben fe1le kritiek
op de arbeiders d-ie strrjden voor het bezit .ran alferlei geb:ruiksvoorwerpen. Acht
d.e studenten }ioeven ook niet te d-enken a,a,n die trwalgelijke" consr.mptiegoederenl
zoals zí1 zÍch uitd.rukken; ciie schaffen zij ztch iater t+ef a-a::. als hun carrière
eenma,al begoruren is. Arbeiclers? i,iat'*urlijk,Cie moeten de iconstrijd. voeren, zeggeD'

C.e stud.enten, maar het zou beter zljn als ze voorlrd-e revolutierr stred"en en nog
weer beter, wal-rneer ze zicYt a-Lsi'voetvoikil voor d-e verschillend.e rrfinkse" groep-
jes 11eten gebruiken. À1 s de r,rerkeii-jkheid- van d-e kiassenstrijd geheeJ- arrders
blijkt te ztSn d-an d.e studeriten zich hebben voorgesleId - en Cat is inmid.def s in
Frarrkri;k a,l lang gebleken - cla;r ztjn de stud.enten dii:p teieurgestel-C. DÍezelfd.e
teleurgesteld-e stuclenten halen dan snei allerfei theorieën (van een zekere Ad-or-
no o.a., oveï rrde autoritai::e pe-rsooniijkheidrr) van stal , om hun eagen falen te
verklaren. Juist u voelt het a1 -Iezerz volgens d.e stud.enten zijn de arbeiclers da,n

autoritair en d-e stud-enten zijn a;rti-autoritair.
Ile arbeid-ers hebben er Ado::nc c.s" nie'u bij noclig om uit de oproepen, c1e or-

dediensten, d.e praktische houd.irig bi; zolrt l-mei-optocht te conclud-eren, d-at om-

g4ekeerd deze studenten een autoritair:e houd-ing he'oben' En zty bJ-ijv-^n op een af-
sta,nd.


