7e

JAARGAIIG

NUMMER. 2

EEBRUARÏ 1971

ffiE&&ffin
ffimI

ffi§ffiffiB&ffiffi4Tffi

ffi§* ffi@sr gewf
wffirË

E§d eËEm dm pE*6bEerm€*F?

de ueËffsëagtdE e ffirh@Eder"ssErild

BIJ ELÏO SIJZONDIRE IÍAIIDEI,ÏNG GA.&T
I{ET Dmfiffi( AÀN HEI DOEN VOORÀF.
BIJ HET HÀNDELB{ VAÏ KT,ASSHI OF
MASSAIS BLIJKT DE BHTM(WIS VAN
HEE EAII}EIE|I{
GAÀT

DE

PA,S

ACHIERAT" HIm.

DAAD VOORAT'AJJI HET XE.

GRIP, AÀI\ï DE c'EDÀCIilIE.

MAAffi
ffiN

Orgaan gewild aan de Pnoblemen
,uÀ de zélfstandige arbeidersstrild
GËEI.I VASTË ÀBONMEMËNT§PRIJS

Be uítga,re eal wcrdert bekosÈigd uit vRtJWÍí-LlGË lolidragen
Red. en ad*'t.: Cern. #utshoornstraat tE.Amaterdarn'W

Fe*tgire 3S7&*5

PROF.

B.
VÀN

SÏJES

EN

DE

STRÏJD

DE ARBE]DERS

REDE, lraarsnee prof. dr. B. À. Sijes op d-oraderdag 26 november 1970 een
hoogleraarschap aan d.e rijksuniversiteit te Leid.en heeft a,anva,ard, en d.ie vol-1edig - en zelfs met noten - werd- afgedrr:kt il. een extra nr:tnmeï varr het Leidse unj-versiteitsblad- 'rÀcta et Agend.ail van d.ezelfd.e datr:n, is bijzonder geschikt om
aan de hand. d.aanran te laten zi-en in welke opzichten hij en wij het met elkand.er
eens zijn en in welke opzichten hij en wij er andere denkbeelden op na houd.en. Er
is méér d.an een red.en om d.at te d.oen. De eerste is: het ond,erwerp, waafltree hij
zich in zijn toespraak bezig hield. De tweed.e is, d.at prof. Sijes en wij,min of
aeer op ild-eze1fd.e wortel d-es geloof s stoelentr. Men moet d,aarond-er natuurlijk niet
verstaarr, d.at hij en wï er zoj-ets af s een ttgeloofrr op na zoud-en houd.en of wel op
nà gehoud.en zoud.en hebben, maar uitsluitend- d.it, d.at de uitgevers van ilDaad en
Gedachteil zich sterk verwant voeLen met d.e voor-oorl-ogse Groep van Internationa1é Coumunisten. Enkel-en onzer hebben daartoe behoord- en 6ók Ben Sijes behoord-e er
zijn jonge jaren.
toe
' inSed.ert
d.ie lang vervlogen d.agen hebben hij en wij totaal verschillend-e wegen
aíge1egd. Hoever - zo luid.d.e d.e vraag d.ie d.oor ons hoofd. speelde toen wij ons tot
lezing zetterr - zi-jn wi j eigenlijk r+e1 uiteen ged-reven? I{et schijnt wellicht een
viaag te zijn, d.ie opwelt uit d.e particufiere belangstellingssf eer, Maar zo is I t
toch bepaald niet helemaal-. 0p hetzelfd,e ogenblik dat Sijes in het openbaar een
aarrtal maatschappelijke verschijnsefen en maatschappelijke theorieën van zijn commentaar voorziet, spreekt het vanzelf, dat zi1 daarmee ook het ond-erwerp geworden
zÍjn van een d.iscussie. Tot d.ie d.iscussie wil-l-en wij pcgen het een en and-er b{j te
DE

dragen.

. Het antwoord, op d-e vïaag hoever hij en wij uiteenged.reven zijn kan kort zijn:
hééI ver. Sijest red-e bevat een reelcs opmerki-ngen over zaken, waaroveï wij volkomen verschillend. denken. Er zijn ook d.ingen - en na het bovenstaand.e zaf niemand
zich d,aarover verhrond-eren - waarover hij en wij , zij het d.an zeer genuaÍrceerd., min
of meer dezelfde opvatting hebben.
It Onderwerp va.n d.eze professorale red.e was: "Enkele marxistische opvatting€n betreffend.e politieke machtsveroveringrr. Wat men eï in vind.t is een - uiteraard- korte - schets van d.e denkbeeld.en van zulke bekend-e figuren als Lenin, Rosa
Lqxemburge Anton Parurekoek en Herman Gorter,maar ook van d.e in onze tijd-, met name in Frankrijk op d-e voorgrond. getred.en Gabriel en Daniel, Cohn-Benàit. Een van
onze bezwaren tegen d,e toespraak is, dat d.e scheid,slijnen tussen al de genoemden
weli*raar getrokken word.en, d.och naar onze smaak niet altijd- even d.uid-elijk genoeg. De verschillen bijvoorbeeld. tussen Lenin, Rosa Luxemburg, Anton Pannekoek

-2*
en de beid.e Bend.its zijn Sijes, d.at rueten we, beicend, ma,a,r door d.e wijze waarop hij
ze benad-ert en a,Ileen aI dcor d.e titel vaf,1. zr-Jyt red-e, maar in c1e inleid.i-ng d.aarvan eveneens, als het warerrorrder óén noemer brengt're wekt bij ons ernstige betlenklngen. Groter helderheid ware naar onze mening verkre§en, ind.ien 'rd-e marxistische opvattingen omtrent d-e r+ijze \^/aa,rop d,e strijd. van d-e arl-.eiders tot een veroveringvan demacht leid.t" sche::p t e ge n o v e r d-e opva,ttingenvanLenin
en d.ie van Coirn-Bend.it zoud.en zÍjn gesteId. De kritiek,
die hij op Cohn-Bend.it
laat horen zou d.an, gelorren wrj, beter uit de verf gelcomen zi.jn.
lrlet d.e kritiek van Sijes op Cohn-Bend-it zijn r,vij het overigens volkomen eens.
Naar cnze smaak is zijn juiste kritiek
overigens nog niet scherp genoeg. Sijes
zegt over nen dat zij d-oor -Eryocatíe massale acties snelfer tot ontplooiing wiI1en brengen en nij wrjst hrm er op, dat j-n geva,l van provocatie, d-e politieke tegenstelli-ngen sl.echts kunstmatig worci-en verscherpt, Zlj zijn d.a.n niet, zo vervolgt
Sijes, d-e uitd"ruklcing val in grote del-en van d.e samenfeving zelf gerijpte, onverzoeniijke tegenstellingen met het rlez,ag.
rrHet ber,rLrst ha-nteren van de provocatie - clat wil zeggen van hei; uitlolcken
van geweld - d-oor een kleine mind,erheirl op een voor die minderheid gewenst politiek mornentrr, zo ve::vol-gt Sijes, 'rdoet rnij sterk tlenken aan een van de leerstukken
van het leninisme - het manlpuleren met Irrensen op gro'te schaal - het leninisme,
d-at d.eze radÍcalen, volgens huri eigen zeggen, juj-st bestrijclen en wil-len bestrijd-en. Ik voel mij meer verwant met d.e opvatting, dat bereid.heicl tct d,aad-werkelijk
vetzet en emotionele gebond-enheid in maa.tschappeJ-ijke strijd- niet van bu,iten af,
niet willekeurig liunnen word.en bijgebracht. "
Wat Sijes hier tegenover e1kaar sl,elt, dat zijn enelzijds d.e kunstmatigheid
clie het gevolg is varr in d.e samenlevan de provocatie en a,nd-erzijds d-e strijd,
gerijpte,
onveJzoenfijke,
dat
wiI
zeggen
wgr$elr.jke, tegensteJ-Iingen, die uit
ving
.ran d-j-en aard onclerschrijopmerking
d.e prod,uctieverhoud.ingen voortvl"oeien. Zijn

i{isschien, helemaal, zeker weten we dat niet, zou de kritiek van Sijes op d-e
Cohn-Bend.its, nog veel- en veel- scherper zijn uitgevallen, indien hij - zoals een
van ons - getuige had. Ic;innen zljn van rn uiterst fel-le discussie, dj-e ruim anderhalf jaar geleden op een Ínternationale conferentie in Brussel gevoerd werd- tussen Daniel Cohn-Bend-it en eeri Franse metaafbewerker, tot voor kort werkzaam in
d-e automobielfabriek van Citroënrthans werkzaam 1n een wat kl-einere ond.ernemi-ng"
Veel- duidelijker namelijk dan in het d-oor Si3es een paar maal geciteerd.e boek van
d-e gebroeclers CohrL-Benclit l<r,,ra;n in dat d-ebat het rverkelijke stanCpunt van DanÍel
Cohn-Bend-it naar voren.
De d,iscussie, toen in BrLrssel gevoerd, onstond op't moment, d-at in d.e ond-er:1inge gedachtenwisseling iret probleem van d-e zogena,a.mde lrre\rolutj-onaire vocïhoed-e" aan c1e orde werd- gesteld en in verband d.Liarmee óók over de'tZvarte Pantersrr in de Verenigde Sta,ten van Anerlka gespr:oken'urerd.. Da.niel Cohn-Bendit verklaalcle, d.at hi; voor een rtl:?voiutionaire voorhoeCe'r een taa,k za,g tttsgg.legd. Wat
zijn verschilfen met Lenin ook mochten z:i.jn, zij bleken allerminst daa,rin te besta,an, d.at hij, Cohn-Bendit, op het stand.punt stond., dat d-e organisaties rran de
strijd- slechts in de sbrijd. zelf geboren kr.innen word.en en slechts d.oor d"e arbeiders zeff kunnen word.en gevornd-. l{et al-s Lenln - in z,overre heeft Sijes hem bepaald wel goed- geschoten - toond-e laniel Cohn-Bendit ztclt voorstandervaJl een
van buÍtenaf gevormd-e, goed gecrganiseerde a-,-ant-garde, d-ie zích. als zodanig
zelf aan de arbeiciers presenteert. Cver de Zwarte Pa;rters praatte híj met grote
geestd-ri-ft.Hij beschouwcle hen a1s tn vcrr:rbeel-d, van In iergehjke voorhoederd.at navolgrng .rerd.iend.e. Hij sprak erover, clat C.e ger'ra.pend-e strijd, d.re d.e Zwarte Panters in Anierika, als vertegenwoord.igers van l-iet negerprcletarlaat, met Ce vertegenwoord,igers van het gezag, dat wil zeggen leger en polit-Le voeren, de geesten
rijp voor de revolutie en wat d.ies neer zij zou maken. Rijp zou maken, a1s gevolg
van d-e provocerend-e werlcing d-1e er van uitging. I{or-bon; hij .getuigde hier we lan

-1die d-enkbee1d.en, d.ie Sijes in zijn red.e kort beschreven heeft. Hij gaf er tevens
bltjk vanr dat voor hém d,e proletarische revolutie een omwenteling 1s, d.ie zich
vii'ltrekt naar het voorbeeld. van het gewapend.e verzel van de Panters tegen de ordei !íaar hij van bleek te dromen - en d.at dan nog wel op vrij romaritische marrier d.at bleek voor all-es: d.e gewapend.e opstand.. De strijd va,::rrd.e arbeid.ersrrrzo d.rukte hij zich uit, b1eek voor hem 1n d.e eerste en praktisch ook in d.e enige plaats
te'bestaan uit een strijd. tegen itd.e klabakkenrr. rrZoals wij Franse stud.enten d.at
in'mei t68 in d.e Parijse stud-entenwijk hebben gedaantr, voegde hij er aan toe.
De metaalbewerker, d-ie nog voor Daniel- Cohn-Bend-it rrras uitgesproken, reeds
aI§ geëlektriseerd. van zj,jn stoel- wa,s opgesprongen, was het in geen enkel opzicht
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hem eens.
- ÍrWat moet d.ie voorhoed-e varr

jou?rt, vïoeg hii Cohn-Bend,it.
, Toen uit het antwoord bleek, dat volgens Coh::i-Bend-i-t zorn voorhoed.e d.e arbelders bewust moest maken hoe of z! d-i-enden te strijd.en, toen Cohn-Bend,it te kenner,r gaf r d.at d.e politiek bewuste stud.enten er blijk van had.d.en gegeven beter te-

gen d-e gevestigd.e kapitalistische ord.e te kwrnen optred-en dan d.e arbej-d.ersrveegd,e, d.e Franse metaalber+erker rnet Cohn-Bendit gewoon d.e vl-oer aan. Hij zette ten
eerste uiteenr d.at het natuurlijke uapen, waalïree d.e arbeid-ers tegen het kapita.liËme strijd-en, de staking is. Hij legde vervolgens uit, dat om te laÍnnen staken
meg. in het bed.rijfsl-even werkzaam moet zijn.
' - 'rStud-entenrt, riep hij Cohn-Bend-it toe, trkunnen niet staken en zij kunnen m{j
en''aJtd.ere arbeid-ers ook niet leren hoe er gestaakt moet word-en. Dat weten wij
veel beter d.an zij, Dat is geen verwijt aarr hrxr adres. Dat l«-Irrnen zij ook niet helpen. Maar laten d.ie stud.enten ons dan niet aarr de kop zeuren met adviezen hoe of
het moet, ad.viezen, waaruit d.uid.elijk blijkt, dat ze vari d-e kl-assenstrijd. ni-et ene
mallemoer verstand. hebben. rl
trDacht jerr, riep d.eze metaafbewerker tot rrrod-e Danny'r, t'dat d-e strijd. d-ie
jullie in het Quartier Latin tegen de smeri.ssen gevoerd. hebben het belangrijkste
is? Laat ik je d.an vertell-en, d.at het er voor ons arbei-d-ers om gaat het productigsysteem te verand.eren en d.at het voor die verand.ering op d-e strijd- in d.e bed.ríjven aankomt. Die strijd in d.e bed.r{jven kan niet d.oor een voorhoed.e word.en opSqknapt en om die red.en is d-e werkelijke anti-kapitalistische strijd een strijd. vap
d-e:arbeid-ers ze\f, waFl'oveï zij beslissen en nÍót een voorhoede. Dacht je dat d.e
stpi;a in d-e straten werd. uitgevochten, met het geweer in d.e hand, zoals d.e Zwarte Panters d.at d-oen? De échte strijd. word-t i-n d.e bedrijven uitgevochten, niet op
stlaat met d.e politie. t{eet je rsat wérkelijk belangrÍjk is in Amerika? Niet }Íat d.ó
Zwarte Panters d.oen, maar vrat er in Detroit gebeurt aan d.e lopend-e band. varr d.e
Fordfabrieken of bij General Motors!'r

Er zi-t in d.it betoog varr d.e bewuste Franse arbeid.er een element, dat men
oo\ - zii tt wat mincler held.er gefo:muleerd. - wel terugvind.t bij prof. Sijes. Maar
gï. zit tevens een element in, dat bij Sijes ontbreekt. Dit namelijk, d.at d-e FransIrarr er in d.e bedoeld-e d.iscussi-e zo sterk d.e nad.ruk op 1egt, dat d.e strijd. van de
arleiders in d-e bed.rijven een s o c j- a I e strijd- is, d-ie niet uit d.e politieke
tegenstellingen voortvloeit, ma,ar in d.e bed.rijfsverhoudingen, in d.e sociale verhoi-dingen zijn oorsprong vind.t. Wij hebben het d.ebat in Bmssel natur-rrl-ijk riaar erg
sterk verkort kunnen weergeven. In werkelijkheid. werd. dat verschil nog veel sterkei benad.nrkt. Van d.it verschil- echter merkt men bij Sijes weinig, ÀIs hij Cohn-Bend.iÈ critiseertrd-an spreekt Sijes van het krmstmatig verscherpen d.er politieke tegeSstellingen en hij legt dan vervolgens de nad-ruk op het kunstrnatige. Naar onze
opvatting had. er in niet mind-ere mate d.e nad.ruk op moeten word.en gelegd-, dat de
provoca.tiemethod.en, d.ie Cohn-Bend.it en anderen voorstaan juist altijd- in d-e politieke sfeer liggen, i:rplaats van in d.e sociale sfeer, d.at wil zeggen in d-e sfeer
van d.e klassenstrijd.. ÀIs SÍjes er - terecht - de l-ied.en van het slag Cohn-Bend.it
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op \^/ijst, o-at zij het probleem van de beschikkingsmacht over d.e productiemlddelen
verwaarloosd hebben, clan vind-t men in Ce uiteenzettingen, die wij hierboven hebben gegeven, d.e verkfaring daarvarr. Coh.n-Bendit en de zgnen mogen hun vertrouwen
in de parlementaire instelling'en d.erburgerlijke d-emocratie verloren hebben,lcl-assenstijd.ers zijn zij daa.rmee bepaalcl nog niet geword.en. Dat c1e Buiten Parfementaire Oppositie in Duitsland-, wier id,eeën in veef opzichten met die van Cohn-Benc1it
overeenstemmen belangstellÍng heefi voor Pannekoek,bewi;st op ztchzelf geen overeenkomst in standpunten. Eeir i'Ted,er1and.se geestverwant (of rnin of meer geestverr^rant) van Cohn-Bendit en de Duitse rrbuitenparfementairenÍ' heeft d"e kritiek van
Pannekoek eens in d.e zin van een buitenparlementaire oppositie geïnterpreteerd..
Dat illustreert :naar onze meni-ng, hoezeer cie tr'ranse netaalbewerker d.aar in Brussel gelijk had., toen hij Oohn-Bendit en soor:tgenoten voor de voeten gooid-e, d.at 211
van d-e klassenstrijd. ma,ar weinig begrip hebben.
Terug echter naar d-e red"e van Sijes. Hij wr3st er ergens op, dat d-e gebroeders
Cohn-Bend-it bij hrur kritiek op Lenin, o-eze - terecht, zegt hij - voor d.e voeten
werpen, clat Lenin d.e oud.e l-eus van d-e eerste international-e, namel-i-jk; de bevrijding der arbeide::s kan sfech'bs het werk der arbeiclers zelf zt7n, op haar kop gezet hee-ft door haar in feite te verand.eren in: de bevrijd.ing der a::beid.ers kan
niet het werk van de arbei.clers zelf zi,jn. Si;es hE:eft gelijk: dat verwijt van d,e gebroeclers Cohn-Bend.it is op zijn pla,ats. Maar die gebroeders Cohn-Bend.it, die dit
aan Lenin verwijten, staan zéLf óók op het stand"punt, clat d-e bevrijd.ing der arbeid.ers niet rt werk van de ar:beiders zelf , d-och slechts van een voorhoede kan zr;n.
Om het nog eens saJnen te vatten: S{jes oord.eelt - hoezeer hij ook wat d.e
Cohrr-Bendits betreft, en dat kon met zijn opvattingen ook haast niet andeïs,
op het goede spoor is - toctr nog veel te gurstig over hen.Dat hangt volgens ons
ond-er meer d.aarmee sarnenrd-at het ons voor wil komenrdat hij over d.e mei--gebeurtenissen in Frankri-jk een ónd,er beeld- in zijn hoofd heeft d.an wij. De manier waarop
hil op een gegeven monent de Iranse studeritenacties 'ren d.e Franse beweging in
1968't tn één adem noemt, wekt bij ons het sterl<e vermoed.en, d-a,t hij d.ie stud-entenacties ove!-,d.e strld- van d-e ! miljoen stakencle en cle fabrieken bezettende arbeirrlk beperk mij
d-ers ónd-erscha'b. Tn d.e zin d.ie hij daarop 1.a,at volgen zegt hij;
omdat
r;pvattingen
overeenkomst
verdeze
Ín
sterke
mate
beweging,
haar
.iuist tot
radencorllmutonen met d-ie van Rosa Luxemburg, Anton Pannekoek en d-e vooroorl-ogse
nisten." Wij vragen',vélke beweging vertocnt overeenl<omst met de opvat.tingen van
Rosa Luxemburg, Àn-bon Pannekoek, ertz,? De stud.entenbewegi-ng? ltroor zover naniel Cohn-Bend,it, de maoist Àlain Geishma:: of somrnige and.ere id.eologen van d.e
'rbeweg'ing varr d-e ?2e maart" (op de universiteit van Narrterre) d.e vertofkers van
d-e stud.entendenkbeeld.en zijn, is deze bewering onju-ist. De beweging van de arbeid.ers? Da,t kan men bepaalo ni-et z'o stelfen. De ! miljoen stakers in Frarikrijk i-n
mei 196a z:in niei; i-n stal<ing' gegaan op grond van bepaalde opvattingenr zij zijn in
d.e strijd- getrokken op grond. van bepa,afcle verhoudingen en op grond van hrm klasseervaringen. De strijCmethoden rlie zij toepassen, c1e or:ganisato::Ísche vormen van
hul r.ro::ste1ing, cLie steirmen overeen met datgene, lvat F-osa Lr.xeml-.,urg eit Parurekoek
gesclrreven hadoen over de ontr,rikkeling, c'Lj-e zij in de arbei-clersstrijcl zldn zagen
vol'brekken. Dat is een ónd-ere fornraLering dan Sijes ]riest, maal het ver:schil is
in onze ogen héél belangrijk"
k/ie het bovenstaande a.and.achtig gerrolg,J heef t , za! iret niet ontgaan zrJllr,
dat d-e opvattingen waarvaii prof" Si.les in zijn rede blijk geeft, op ta1 van pru.ten
hééI dicht iegen d.e onze aanliggen. Hrj geeft er blijk van d-e Russische revolutie
niet afs een 1-,rol-etarische omwente-Ling op te vatten, hij stelt tegenover d-e part1j-organisa.tie het zelístand,ig optred-en, hij 1-.eschou'rrt kennelijl< cle maoïstischeen trotzkistische gïoepen a.Ls bewegingen d-ie o.e arbeid-ers hÍn r,ril op wiIlen leggen, hij laat duidelijk ziert, dat }-rij d-e arbeiders en d-e stud.enten beschouwt al-s
groepen, die rn r1e samenfeving posities innemen, die -reel meer met efkaar verschill-en clan de studenten willen doen geloven, hij tooni aan, d-at d.e bolsjer,riki

- tr)ied.ere aanzel, tot een machtsvorming van de arbeid.ers de kop in hebben gedrukt,
verd.ed.igt noch cle vakbewegangr noch het parlementarisme in d.e arbeiclersbeweging. !íaar, za! men vragen, Iiggen d-e verschillen?
Ze Li-ggen voora],menen wÍj, in een andere beoordel-ing van brjvoorbeefd d.e sociaald.emocratie en het da,arin cp d.e voorgrond- tred.ende reformisme. Sijes schrijft
in d.e aarrhef van zl1n recle;
I'Rond i9OO was d.e sociali-stische beweging Ín West- en Mid,d.en-Europa
in snelle opkomst, ZLi het d.an rel-atief en cnder niet aflatende strijd-,
toch steeg d.e levensstandaard- van een deef van d.e arbeidersbevolkÍng.
De propagand.a voor d.e vakbeweging, voor sociaie hervormingen en voor
het kiesrecht had tot doel d,e arbeid.ers d.oor middel van acties te d-oen
inzien, d.at zt3 een lots- en strijrigemeenscha,p vormd.en, dat zi1 alfeen
a1s georganiseerd.e massa hun leven kond.en verand.eren."
In onze ogen is hier allereerst vanrn verkeerde formul-ering sprake. De l-evensstand-aard van d.e arbeid.ers steeg relatief , zegt prof . SÍjes. Wij d.achten dat
het net omgekeerd. was; namelijk absoluut gestegen, relatief, dat wiI zeggen in
verhoud-ing tot wat men r.rel- "het nationaie prod-ukttt noemt, ged-aald-. Eigenli;k is
het nóg and-ers, ingewikkeld,er gesteld- en is er sprake van een dali-ng van het varia.bel-e kapitaal (d.e loonsom) ien opzichte van het kapitaa,l in zijn totaliteit.
In d.e tweed.e plaats wil het ons voorkomen, dat wat Si-jes hier schrijft over
d.e propa.gand,a, d-ie tot d.oel had d-e arbeid.ers d.oor mid,d-el- van a,cties te doen i-nzlerLt dat' z1j een l-cts- en strijd.gemeenschap vormd-en.., erLz., moellijk te ri.;men is,
net d.atgene wat hi.j neerschrljft als hij kritiek op Cohn-Bend.j-t uitoefent, namelijk,
zich meer verwa.nt te voelen met d.e opvatting, d-at bereidheÍd. tot d.aad.werkelijk
verzet... niet van buitenaf kar. worden bijgebracht. Zli d,ie het provocatie-starrd.punt huld.igen zulJ-en, a1s zij lezen wat Sijes hier over d,e vroegere beweging opmerkt,zeggen, dat zi1 thans eigenlijk precies hetzelfd-e d.oen. Ze hebben d.an bepaal-d. niet helemaal ongeiijk. Maar naar onze mening liggen d.e d-ingen 1n werkelijkheid- dan ook geheel and-ers d,an Sijes ze h:-er beschrijft. De propagand.a, enz. heeft
niet de vakbeweging of d.e oucle sociaaldemocratische parti;en en organisaties doen
ontstaan, d.och ind-erd-aad- de behoefte van binnenuj-t, ber:ustend- op de lpenmsfi_gq
tegenstellingen en ontwi-kkelingen van het kapitalisme" Van clie behoefte was ook
d-e propaganda het gevolg. En die tegenstellíngen waren andere tegenstellingen
d.an het kapi-talisme na laat zien. De vakbeweging d.ient niet te word-en beschour,rd
afs een strijd.organisatie d-ie zich tegen het iiapital-isme keerd-e, d-och a1s een organisatie, waa-raarl het kapitalisme behoefte had orn d.e arbeici. te beheersen. De
parlementaire arbeid.ersorgani-saties uit di-e d.agen waren d.e politieke instrumen=
ten, met behulp vraarvaJl de }--urgerlijke orde haar uiteind.elijke gestalte kreeg.
Eén al-inea verde-r schrrjft Si.;es: "Op d-e finl<ervleugel van de socÍaafdemocratie wa.arschuwd-e men evenwel reed-s vroeg, dat het succes van d-e zogena.amd-e mod.erne strijd-wijze van het reformisme in een nederlaag zou ku-nnen omsl-aarr, a1s de sociaald-emocratie d.e stri;d- voornaarel-ijk binnen het raam van d-e wettelijkheid. zou voeren en ztclt zou concentreren op het verwerven van sociale hervomingen. Naarma,te,
zo werd, gewaarschuwd., d-e socia,al-d-emocratie zou inburgeren, zou zí7 ook verburgerlijken. Een uitspraak, die Sijes cnileend- hee.ft aa.n een artj-kel van Henriëtte

hij

Roland. Hol-st.
Nu is het vo1komen waar, d.at derrwaarschuwirrglr zó gegeven werd. a1s Sijes ze
hier heeft weergegeven. Toch menen wi j, d.at de ind-ruk die d-oor deze zinnen word,t
gewekt, a1leen maa,r een verkeercle kan zijr-1. In de eerste pla,ats: die nederla.ag,

waartoe het reformisme zou leiden. In werkelijkheid, en dat blijkt hier niet, j-s
er van een d.erg'elijke "ned-erfaag" geen sprake. Het reÍ'ormisme is zeer succesvolgeweest en boekte het ene resultaat na het andere op a1le fronten. Iiet reformisme is namelijk geen verkeerde taktiek, waaïvooï c1e soci-aal-denocratie ongelukkigerwijze heeft gekozen. Het is d.atgene, wat precies past bij het eigenlijke wezen

-6van d-e sociaal-d.emocïatie aIs een beweging van in felte alfeen maar burgerlijke
hervormingen. naarom is ook de waarschuwlng van haar verburgerlljking iets, d.at
niet past op de reaLiteit.De sociaal-democraii-e is niet verbrlr:gerlijkt, zij was
burgerlijk var. stonde af aan. Dat zij iets antlers zou zijn was,om met l,Íar-x te spreken, de d-room d-ie zij omtrent zichzelf koesterde, een d-room, d-ie ook de toerunalige critici van het reformisme niet afs droom herkend.en, omd-at d.e mogelijkheid- ervoor nog niet gescha,pen was.
Dat Rosa Lr:xemburg, zoals Sijes schrijft, ztch met grote felheid. tegen het

reforrnisme keerd.e, is juist. Zij d-eed, d-at, omd.at zij d-e sociaal-d.emocratie p9g
niet versta,an kon, zoals zi7 op dat moment d-e vakbewegÍng al wé} verstond., namelrjk aIs rn organisatie, di-- zich binnen d-e grenzen ber+oog, <i.ie haar d.oor d.e burgerlijke maatschappil gesteld. wa,ren.
ln/anneer wij d-e intreerecLe van prof. Slies in haar geheel overzien, dan va,j-len
ons vooïal- twee clingen op.Het eer:ste is, clat hij niettegenstaande het feit, d.at
zijn eigen uiteenzetti-ngen hem logisch tot iets ancrers zcuuen moeten vceren, toch
Lenin, Rosa Luxemburg, c1e radencommrmisten, alsned-e de stroming die wij nu, net
als hij gemakshalve maar met d-e na.aln van Cohn-Bend"it aand-uid-en, toch aflemaaf met
elkaar in één pot werpt en met d.e naarrr van trhet l-inks-marxistische kamp'r aand-uid.t. Het tweed-e is, d,at hij - al weer niettegenstaand.e allLerlei aanlopen tot en
aanwijzlngen voor een and.ere opvatti-ng - d-e richtingen d-ie hij behand.el-t te veel
schetst aI s I'politieke theorieënrr, d-ie naast elkander kunnen word-en gesteld, inplaats -rarl ze te ontwikkelen als de exponenten van gegeven maa,tschappelijke verhoudi-ngen. Dat hij ze wel d.egeh;k toch ook zo ziet, valt uit d-iverse passages van
zijn toespraak wel af te leid.en. Maa:l geenszins d-j-rect. Over d-it aspect van het
En dat is
d.oor hem beharrd-elde probleem iJ-gt naar onze smaak teveel een sluier.
jammer. Jammer is ook, dat te sne.I word.t heengelopen over het feit, dat de
"marxistische opvattj-ngen betreffend.e politieke machtsveroveri-ng'r, welbeschouwd
voor zover ze marxistisch mogen worden genoemd-rgeen opvattingen zijn over een politieke machtsveroveri-ng - zoais Índ-erdaad d-e sociaald-emocraten met inbegrip van
Lenin voor ogen zrrreefd-e - maaï opvattingen over d-e sociafe omwenteling van d-e
samenleving d.oor d.e arbeid.ers. Ook d-at zit we] in zi;n uiteenzerctingen verborgen.
Maar men moet wel erg met de materie vertrouwd. 21,1n om het er uit te haf en.

EEN

BRON

YA

K R A C H T?

HiIt NIEUI^/E jaar 1)11 was nog maar nauweli jks begonnen cf 'rDe Vakbewegingrt ,
het officieel orgaarr van tt N.li.\r. kviam met een speciale editie uit. 0p d.e voorpagina van clie extra-uitgave troffen we het volgencle stukje a.ang
rrWie een verkfaring wenst voor d-e stevige groei van het lW1r willen
we gïaag verwijzen naar de 1!e clecenber 1plo. In een d-reigende s1 tuatie
d.ed.en d.e vakcentr:afes een beroep op alle werkers in Ned-erlancl en riepen hen op tot een massale, clemonstratieve staking van korte d-uur. ne
spontane reactie van werkend- Ilederland op d-eze oproep was niets rneer
of mincler dan een motie van vertroulren in d-e vakbeweging. Overd-uidelijk
fieten de werkers van Nederla:rd. cle vakcentrales en d.e bonden weten: Wij
staan achter u. 0p ons krmt u re}:enen. De vakbeweging had naclrlkkelijk
orn dat bewijs van vetrouwen gev-ré.ógd-, 'want ze wild-e er zéker van zijn,
dat 1n d-eze kritleke d-agen de grote massa van de rnrerknemers achter
haar stortd-"
Welnu, d.e vakbeweging heeft C.at bewijs van vertrouwen ten voile ge-

-7kregen. Ze weet nu, waar ze met haa,r led-en aan toe is, zoals d.ie 1ed-en
lraaï ze met de vakbeweging aan toe zijn.
Die befaamd.e 1!e d.ecember toond.e andernaal- het sterke, wed.erzijd.s
vertrouwen d.at er in d.e vakbewegl-ng bestaat. En d-at is d.e bron van haar
kracht!'r
Je moet maar durven! Wat zei André Kloos ook weer oveïrrd-i-e befaamd.e 15e d-ecemberrr? rrrt Gaat er om stoom af te blazen! Beter dat er nu een uur gestaakt zal
word.en op verzoek van d.e vakbewepngr d.an dat er straks langer gestaakt zal word.en en d.an nog wel- met 'twilderr acties, waarbij de boef r:-it d.e hand. loopt!t'Wiens
vertrouwen vroeg Kloos, toen l:-ij woorden van d.ie streidej-ng sprak voor d.e televisie? Toch zeker het vertrouwen van de NeCerland.se werkgevers en van d.e Ned.erIand-se parlementsled.en? Van vertrouwen in d.e arbeiders (leden of geen ]ed-en varr
d.e vakbeweging) was op dat moment bij Kloos geen sprake. Integend.eel, waaraan hij
uitinggaf, d.atwas juist zijn wan t r o urd e n ind.e arbeid.ers enwathij
d-eed- was ond.ernemers en regering voor d.ie arbej-d.ers waarschuwen. Hij betoogd-e zoveel- als: blijf jullie nu je vertrouwen in de vakbeweging stellen and,ers krijg je
met d.e arbeiders straks g'root ged.ond,er. ne werkel-ijkheirl (aI werd. d.ie natuurlijk
tegelijkertijd. zo zorgvuld-ig mogelijk gemaskeerd.) was dus net omgekeerd. af s rrDe vakbewegingil in zijn extra uitgave kwam vertellen.
Maar kan d-esondanks niet met zeker recht beweerd- word-en, dat d-e arbej-d.ers
d.Íe aan de oproep tot één ur;r stoom afb].azen gevolg gaven, van hun kant j-n j-ed,er
geval blijk gaven in de vakbeweging ond.anks a.fles nog een zeker vertrouwen te
stel-l-en? Zeker. Maar dat vertrournren berustte niet d.aaroprdat zij - zoals I'De Vakbewegingrrschreef -rrwisten waar zij met d-e vakbeweging aan toe zijn". Nee, d-at
vertrouwen sproot daaruit voort, dat zty - d-e d-uid.elijkheid. van Kloos ten spijt nog altijd n i e t begrepen, waar zij met d.e vakbeweging aan toe zijn. Ook voor
wat d.ét betreft liggen d.e d.ingen precies and.ers dan rrDe Vakbewegingil het voorr^reten

s

telt.

Een bron va:r kracht? Dat - mJ-splaatste - vertrouwen i-n d-e vakbeweging? Jazeker, ddt zijn we met "De Vakbeweging'r eens. De enige krachtbron varl d.e vakbeweg"ing rs, dat vel-e arbeid,ers d.oor trad.itie nog d.e pad.en der vakbeweging volgen.
De bron van d.e kracht der vakbeweg'Íng is - om het arid.ers te zeggen - d-e vakbewegingsmythe. Maar hoe groot j-s d.e kracht, die uit d.ie bron welt? En hoeveel- arbeid,ers volgen - zond-er d.oor d-e nythe bedwelmd- te zijn - d-e vakbond.en om gans aÍrd.ere red-enen d,an d-e bond.en zich wel- inbeeld-en?
Afgezien daarvan, wat bazel-t rrDe Vakbewegingrr toch eigenlijk over I'kracht'r?
Het extra-nummer van d.at wekelijks orgaan was nog maaï nauwelijks van d.e pers, of
nummeï I kwan uit, het nummer van 21 ja"rruari. Daarin werd.en (op p*g. J) cijfers
over het ledenbestand varr d-e Ned.erlandse vakbewegi-ng gepubliceerd.. En wat blijkt
d-aar uit? Van d-e Ned-erland-se arbeid-ers is 14/, líd. van het ttW, 67,; lid van het
CNI/ en 1q" ljd' van het NKV. Bij elkaar vertegenwoord.igen - als men het zo noemen

wil - d-e d-rie grote erkend-e vakcentral-es dus JOII, van d.e Ned.erland-se arbeid.ers.
l,{at met d.ie cijfers feitefijk erkend. word.t is, dat d.e t'eïkend.e'r vakbeweging 7O/"
van de arbeid,ers juist niet vertegenwoord.igt.
Bij d.ie cijfers drr:kte I'De Vakbewegingrt géén commentaar af" Haal- je d.e koekoek. Cijfers kwl je niet zo gemakkelijk wegredeneren al-s zo,n uítspraak van d.e
heer Kloos.
=========

=========

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

Mocht u iets lezen j-n een krant of tÍjdschrift, waarvaJr u verond-erstelt, dat het
voor d.e red.actie vanrrDaad- en Ged.achterr interessant is, 1«rip het uit eh waag er
een postzegel aan. Ind.ien mogelijk zul-Len we er d-ankbaar gebnr-ik van maken.
=:===:===
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ARBEIDERSRADEN

IN

POLEN

IN HET JANUARI-NUMIIER van rrDaad en Ged-achte'r plaatsten wij een kort conmentaar op d.e jongste gebeurtenissen in Polen, waaïvan wij nad.rr:kkelfik verklaard-en,
d-athet een vo orl- o pi I cornmentaarmoest zijn bij gebrekaanvol-d.oend-einforrnatie. Wat wij gaven was In karakteristiek van d-e jongste Pool-se opsta:rd- o nd- e r
v o o r b e h o u d Di-e karakteristiek kwam hi-erop neer, dat:
1. d-e opstand in Polen een opstand- was varr de Poolse arbeidersklasse;
2. d-at d.ie opstand d-e aanleid-ing had gevorrnd tot een machtsgreep van d,ie sociale groep, d,ie kan worden a,anged,uid- als rrd.e nieuwe hlassert cftewel; de managers.

Sedert de verschijning van ons januari-nummer kregen rdj de beschikking oveï
nader feitenmaterlaal dat althans het eerste deef van onze karakteristiek i-n aIIe opzichten bevestigt. Het materiaal is ontl-eend- aan het Duitse weekblad. "Der
Spiegel'r, dat het op zi.;n beurt weer ontf eende aan ooggetuigen, brieven uit Polen
en aan l-okale Poo1se kranten, waarvan enkele exemplaren op d-e red.actieta,fel van
'rler Spiegel'r terecht kwa,men.
Uit schaarse - en soms niet bijzond-er duidelijke - berÍchten in Nederlandse
krartten heeft men kunnen afleid.en, dat d-e strijd., d.ie in het midden van d-e d-ecembermaa,nd in Pofen uitbrak, ook j-n januarj- geenszins geëindigd- was.Dat j-s een feit,
\,raarvan ook d-e red-actÍe van 'rfer Spiege1il uiteraard- vo11ed.ig op de hoogte is.
De gegevens waa,rover het Duitse weekbl-ad ztln Lezers nad-er inl1cht, word,en op d-e
gebruikelljke manier in een inhoud-soverzicht kort samengevat. Daar leest men:
rfNiet mi-sd.ad.igers en plurrd-eraars, maar arbeiders hebben irr Danzig
en Stettin d.e Pool-se opstand- georganiseerd.. Arbelclers, arbeii-ersrad-en
en stakingscomité's hebben ook vijf weken na het begin van Ce :revolte
nog steed.s d-e macht in hand-en in rle bed,rijven. Als voorwaaràe voor d.e
temgkeer naar norïnal-e verhcud-ingen eisen zrj van d.e pa,rtij het zélfbestuur in d.e fabrieken - d-e arbeid.ersd-emocratie.I'
l'Taar onze opvattingen is dat natuurlijk een wat vreend-e zaak. Zodra er werkelijk van ze.lfbestuur d.oor d.e arbeiders sprake zo:u zi1n, is er voor welke partij
dan ook geen enkele taak meer weggelegd. Zelfbestuur d-oor de arbeiders te eisen
van d.e partij, komt er cp neer, Cai men van haar lets verl-angt, dat zij onmogelijk
in kan r+il1igen. Aan de an<iere kant is lrct zo dat d-atgene, wat d.oor d-e partij onder rrnotïnale verhoudingentr wordt verstaaír, natuurlijk met óchte arbej-d.ersd-emocratie niets te= maken heeft, ÀIs d-e samenvat.l;1ng van d.e feiten <loorrtner Spiegelrt
juist is, d.an komt het er ongeveer op neeï, dat de Poolse arbeiders d.oor mld-d-el
van hr..rrr aantal en op grond van hun plaats in het prod-uktleproces een grote mate
van ma,cht ontwikkeld hebben, maar onvoldoende rnacht on he-L beheer van de produktie, tegen de macht van c1e parttl in, zéLf t,er hand te nemen-. Hoe die d-ingen precies liggen zaf binnen verloop van niet al te ia,nge tijd r^rel- d.uidelijk word.en. In
iecler geval is het jongste !rSpiegelt'-verhaa-L over Pol-en uitermate belangwekkend-.
Het spreekt ook in sterke tna.te voor ztchzelf . Het grootste d.eel ervan pribliceren
wij hierond.er in letterJijke verta,l-ing. Aan het s.l of vind-t de lezer op een enkeldetail nog kort cotnmentaar van onze kant.
rrner Spiegelrr schrijft:
De Poolse C.r'., d-ie zich trPoolse Verenigd-e Arbeidersparti.jil noemt, word-t bed-reigd. d-oor d-e arbeÍd-ers - ook nog vijf weken na d-e opstand in d-e Poofse kuststeÀan

Spontaari in de bed.rijven gevorrnd.e a.rbeíd-ersrad-en en staici-ngscomitéts dikteren ter pla,atse aan de partij de voorwaard-en vooï een terugkeer na,aï norinale ver-

-9houdingen.

Vorige week d.i,nsdag (m.a.w. d,insdag 12 Sanuari - red. D. & G.) kwamen in
Stettin d-e partijfr.rrrctionarissen bijeen om een ei-s van de stakend.e werf- en havenarbeid.ers in te willigen; Antonin tr{alaszek, d-ie al tien ja,ar lang partijchef is
van het plaatselijk bestuur in Stettin, verloor zijn post. Tegelijk net hem werd.
ook de voor d.e propagand-a verantwoord-elijke plaatselijke partij-secretaris Henryk
Huber weggejaagd..
Arbeid.ers van de
de eerste onl-usten in

Stettiner werven hacLden op 17 december 1910, d.rie d-agen na
Danzig, het sein gegeven tot een sympathie-staking en tevens, naaï eerst nu bel<end is geword.en, een arbeidersraad gekozen. Deze moest
met Ir/alaszek in ond-erhandeling treden over erikel-e ma,atregelen, d-ie de partij-afd-eling in Stetiin :naar het oord.eel va,n de a,rbeid.ers terstond. d.iend.e te nemen.
IvÏaar d-e fr-rncticnaris weigerde c1e op grond- van

vrije verkiezingen

gevonnd.e d-e-

De d.oor cie partij in d.e steek
gelaten d.emonstranten pleegden vernielingen j-n \rialaszeks villa en staken het partijgebouw in brarrd-. Tanks van het leger onc,erdrukten vervol-gens cleze proletarische revol-te
Drie d-agen later moest cle Stettiner pa,rtrjleid-ing toch met de arheidersraden
ond,erhanclelen. Op 20 decen:ber om 18.{B uur mel-dde Rad:Lo Stettin: rrDe gesprekken
vari het plaa,tselijk bestuur en d.e part,;ieiding in Stettin met d.e veïtegenwoord-igeïs van d-e kollektieven van d-e vrerf lrAdolf Warski'r en van de repa,.ratiewerf van
Stettin-Greifenhagen zijn aígesloten. De ko.L.i.ektieven zulfen hrm staking beëind.igen, naar huis gaan en normale arbeid- hervatten."
Kort d-aarna, in de avonduitzending van 21 .J) .;ur, rncest rad.io Stettin d.e
hervattlng van de arbeid teg'ensprekens IIet besproken couun-r-uriqué zou "nog niet d.e
goedkeuring van alfe betrokkenen helr}.;en gekregen. . . Ons is d.oor 't stakingscomité van d.e Stettiner werf en va.n de an..ere bed-rljven meegedeeld, d.at d-e d.iscussie
in sol-idariteit m--t d,e werfarbeiders word.t voortgezet."
In c1e bed-rljven van Stettín had.d,en de a,rbeiders d.e nacht in hand-en genomen.
Ze,.raren niet bereid. d.ie rnacht zoncler meer aan d.e partij terug te geven.Het Stettiner d.agb1ad" 'rKurier Szczecinskiil schreef in een bericht over d-e situatie: I'Het
terrein van de werf word-t d-oor de arbeid.ers ber.^raakt. Van d.e rnterne telefoonleidingen maken ze gebruik om elkaar op de hoogte te houd-en van d.e fa.atste gebeurtenissen. Werfarbej-d.ers patrouilleren ook langs de oever van d.e Oder. Arbeid.ers
met bariclen om Ce arm staan op wacht voor het gebouw van de werfd.irectie.'r
Over de gebeurtenissen in het ei-gen bed-rijf berichtte d.e reclactie var.?rDe
Koerier'r op 20 december: I'De arbeiders varr onze drrkkerij hebben gisteren rt werk
neergelegd om uiting te geven aan hun so1ldarlteit met d.e werfarbej-d-ers , Daar zii
echter weten, hoe bel-angrijk het juist nu is, C.e fezers te infozrneren, besfoten
21.1 het nulrmer.ran hed-en tocl-r nog te d-rukken. Wij d.ankerr hen d-aarvoor.rl
In d-e nab-,rrige havensted.en Danzíg en Gd.ingen had d-e partij na de bloedige onfusten d,e werfarbei-ders slechts in ged-eelten tegelijk in d-e bed-rijven tenrgger-oepen en nieuwe personeelskaarten laten 'rreivaard-'i gen om af .Len Cie van stakingsactiviteiten verdacht werd-en te sel-ec+"eïen. Àrbeiaers, d.ie geen nieuwe personeei-skaart hadden gekregen moesten ztch, volgens Radio Danzig, bij d.e personeelsafd.e-

legatie te ontvangen. Hij v1uchite naar een kazerne.
"

lingen

mefd.en"

Maar op I januarl berÍchtte Ce Zweedse journallst Thomas \{aId.én, coruespond.ent van het Stockl:ofmse vakbewegingsblad ÍrÀf',,onbladetr', d.at 1.000 arbeid.ers van
d-e frlenin-werfrr in Danzt-g opnieuw in sta.;ing i'raren gegaan. Hun eisen ]uidd-en:
rrTen eerste moeten d-e 2C0 gearresteerd.en word-en rrrijgeLatezr en ten tweede moet d.e
nieuwe pa.rtilchef Gierek hj-er naar toe komen om met ons te praten.rl
Twee dagen fater berichtte C.e Ar:rerikaan James lleron van d.e "l'Iew York Times'l
clat d-e werfarbeid.ers van Danzig bovendien het onmiddellijke ontslag van d.e vakbewegingsleider Loga-Sowínsici hadden geëist - vorige week vri;d.ag lego-e Loga-Sowínski zrjn functie neer.

-
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-

Hoe zich het protest van de werfarbeid.ers in de Oostzeehavens tot een bloedige volksopstarrd ontwi-kke1d.e, beschreef d.e CP-krant 'rGfos Wybrzezat' (t'Stem van
d.e Kusttr) in lanzig op 28 december. De ed-itie, waarin d-e ber,,ruste reportage was
opgenomenrwas nog maar nauwelijks i-n d-e circul-atie gebracht, toen d.e verd-ere verspreid.ing van het nummer werd- verboden. Eén nummer van die verbod.en editie bereikte 'rDer Spiegel".
Reed-s op zond-ag 1J d-ecember - aldus 'rDe Stem van de Kusttt - stuurd.en twee
afd-elingen vari d.e Danziger werf In arbeid.ers-d-elegatie, d-ie met hand-opsteken was
gekozen, naar d-e partÍjleidirrg om met haar te spreken oveï d,e nieuwe prijzen. De

d-elegatie werd

-

ve::moed.elijk d.oor toed-oen van d-e tweed.e stad,sbestuur-secretaris

Jund-zill - in het païtijgebouw geaïresteerd..
Uit protest ond.ernamen d-e vrclgend.e morgen ongeveer d.uizend werfarbeid,ers rn
mars naar het partijgebouw. rrDe arbeid-ers waren in hun werkkled.ing en d.roegen hun
werfhelmen. Zii zongen ond.erweg de ïnternationale en het lied. va"n d.e Volksgard,e
uit de tweede wereld.oorlog met o.a" d.e woord.en: tr.,.. voor honger, bloed- en tranen is nu het uur d.er wraak gekomen.rr
Dinsd-agmorgen \{aren al-l-e havenwerken in Danzig en de meeste fabrieken in deze stad- d-oor een staking lamgelegd-. Ook d-e arbeid.eïs van de werf rrParijse Communerrin Gd-ingen gingen in staking. 0p d.e Lenln-werf werd. aan d.e bed.rijfs-partij-secretaris Pienkowski het spreken onmogelijk gemaakt. De parti,lfunctionarissen werd"en uit voorzoïg uit het gebouw van d-e partij-centrale geëvacueerd-.
Toen omstreeks 10.15 uur het partlj-gebouw in Danzig in brand- gestoken werd.,
kond,en Ce }aatste zeven funetionarissen sl-echts (met hulp vaJr een paar oudere
arbeiàers) t*, l-even red.d-en d.oor een sprong u-it d.e eerste verdieping. De stakers
begetten d-e werven. In d.e nacht van d.insd.ag op woensd-ag werilen tarÈs tegen hen
Zenon

iB actie

gebracht.
De spontaan gekozen arbeid-erscomitérs in d-e bed-rijven vormdenrn eÍgen werfmilitie en verd-er sl-oten d.eze comitérs zich in naam van d.e circa 20.000 arbeid-ers
van Danzig en Gdlngen tot een arbeid,ersraad- aaneen, d.ie d-e eisen d-er opstand"ige
arbeid-ers overbracht aan d.e partijleiding en aan d,e d-irectie van d.e werwen.
nie eisen .waren;
1. wettel-ijke erkenning van d,e gekozen arbeid.ersrad.en en stakingscomitérs;

2. bestraffing

Yan d.e poli-tici, d.ie verantwoord.elijk konden word.en gesteld
voor d.e economische misère;
1. d.ertig procent l-oonsverho&ngr intrekking van d.e prijsverhogingen en verbetering van de woningtoestand-en.
De ged-elegeerd-en van d.e arbej-dersraad werd.en eveneens gearresteerd.. [oen de
arbeiders hen wifd-en bevrijd-en opend.en de tanks het vur:r.
+

DE SPIEGEI,-reportage hebben

wij tot dusver nauwkeurig weergegeven. 0p d.eze

plaats verd.iept het blad. zich in d,e vraag, hoeveef sl-achtoffers d.e Poolse opstand- heeft geëist. Resultaat van de becijfering: vééI meer dan d,e 2'l dod-en, 146
gewond-en

en 1lO gea,rresteerd.en d.ie

port van d-e partij.

Een

officieel

worden opgegeven

in

een geheim rap-

vluchtige optelling u-it krantenberichten.uit

Pol-en breng:b
rrDer Spiegel" aIleen aI tot 65 d.od.en in Danzig, Gd.ingen en Stettin. Daarbij zijn
dan niet inbegrepen, d-e d-od-en in d-e geled.eren d.er partij-po1itie. fn d.e genoemd.e
kuststed.en zoud.en dat errvolgens een Zweedse radioreporter, ook al- minstens d.er-

tig zi.jn.

+

+

-11
reportage in rrDer Spiegelr' a1s volgt:
Twijfel aan d-e leid.end.e ro1 van d.e partlj en d.e vakbond.en kwam ook in and-ere
Poolse sted.en aan het licht. Een arbeid-er van d.e nachinefabriek i-n Oliva d.eeld-e
mee: rrDe nensen hebben rt vertrouwen in de partij verl-oren.rr Het katholieke weekblad.trTygodaik PowszecLmytt schreef: trHet is tot d.e gebeurtenj-ssen gekomen, omd.at
eL vooï de gerechtvaard,igd-e oppositie van het fabriekspersoneel geen normale,
gevestigde vorm bestond-.'r
Na voornoemd.e becijferingen

besluit

d.e

ZuLk een vorm, die zou moeten l-eid.en tot een rrd,emocratisering van d.e maatschappijrr is nu, volgens het toonaarrgevend-e ldarschause blad- ttZycie lÍarszawyrr in
het voorr.itzi-ckrt geste1d., Op d.e eerstvolgend.e bljeenkomst van het centrale comité
der partij zal worden besloten totc rrlnvoering van het zelfbestuur, dat samen met
d.e partijorganisatie en d.e vakbeweging een d,erd.e schraag voor d-e arbei-d-ersdemoctatte zou vormen.rl
+

[0T ZOUER t'ner Spiegelr'. Wi j hebben aa.n dit relaas maal weinig toe te voe$en. Dat d-e ni-euwe partij-chef Gierek ind.erd-aad d.e eis van de Danziger stakers
heeft ingewilligd. en net hen is gaari praten - en niet sl-echts met hen all-een is de oplettend.e krarttenlezer bekend-. Het zal d"ezel-fde oplettend-e lsantenlezer
evenmj-n ontgaan zljn, dat Gierek d.aarbij kwistig gebrrrik gemaakt heeft van a1l-e d.emagog:ische gavenr waa,ïover bl{jkbaar ook hij beschikt. Wat het op komst zijnde besl-uit van het centraal comité betreft: wat dat comité en d-e genoemd.e toonaangevend.e \{arschause krant ond.er 'rzelfbestuuÍrt verstaan, is natuurli-jk héé} wat and-ers d.an rrarbeid.ersmacht en beheer d.er prod.uktiemid.d-elen door d-e arbeid.erstr. Het
komt ons voorr d.at wat het wél is, een systeem is, dat in de lijn ligt van het
managerd.ou. Misschien moet het wel gedefini-eerd r,sord-en al-s; een mod.ern personeelsbeleid.. Voor d-e produktie zal ltet ongetwijfel-d. voordelig zijn. Met warbeid,ersd.emocratietr heeft het niets uitstaand.e.
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NAAR AANLEfDING van d-e gebeurtenissen in Polen is ons een vïaag gesteld-. Ze
luid.de als volgt: hoe komt rt toch, dat wanneer in Oosteuropese l-and.en als OostDuitsland,, Hongarije en nu weer Polen d.e arbeid.ers in verzet }<omen, je van rad.envorming hoort, waarvan je tijd.ens grote klassengevechten in West-Er:.ropa niets verneemt" Kijk bi;voorbeel-d. maar rraar d.e mei-gebeurtenissen van 1968 in Frarrkrijk. Is
d-at niet iets d.at om verkl-aring vraagt? Yooral- al-s men d.e opvatting huld1gt, dat
d.e arbej-d-ersraden d.e natuurl5ke, d.e om zo te zeg'gen vanzelfsprekend.e organisatievorm zijn van d-e strijd-ende proletarische kl-asse?
De vraag vind.en wij volkomen begríjpelijk en logisch. Ons antwoord. is echter,
d,at er in
we z en tussende strijd.vormendie ÍnOost-Europaziln of word.en
toegepast en d.ie in \rlest-Europa géén verschiL bestaat. Tussen een arbeid.ersraadd-óór en het strijd-comité varr. een rrwildert staking hier bestaat enkel- en all-een een
grad.ueel verschil. Beide - d.e arbeid-ersraad- in Oost-Duitsland, (1951), in Honga?r)re6) of in Poren (lglo/lt) en d.e spontaan gevormde stakingscomité's - héuben tot taaken frxrctie de problemen op te lossend.ie door d.e zel f s tand i S e strijd. van d-e arbeid-ers aan d.e ord-e word-en gesteld-. In feite i s zotrL
strijd-comité van een I'wilderr staking een arbeid.ersraad. Àl-leen: het word.t in 99

- tz geva.llen - en misschien we1 Ln 999 van d-e -1000 geva]len - a1s zod,anig
niet herkend"
Hoe of d.at komt zul-len we proberen met een vcorbeeld r-rit te leggen. We kiezen daarvoor c1e staking var,l d.e chauffeurs van het interl-okale busvervoer 1n de
d-agen, dat wij hier het kabinet-De Quay hadden. De stakend-e buschauffeurs, die
d-oor d.e vakbeweging nlet gesteund. we::d.en, had.d-en een stri.Sd.comíté gevormd., d-at 'n
toonbeel-d van energie bl-eek. Op een gegeven moment - men zal zích de zaak waarschijnlijk nog we1 herinneren - gaf minister-presid-ent De Q,uay bldk van zijn voornemen orn samen met enkele van zijn mede-minisiers dlrect met d.a-l stakingscomj-té te
onderharrd.elen. Het voornemen - dat bij een voornemen is gebleven - Iokte In storm
va-n protest uit in d-e kringen van de vakbeweging. Parfementsleclen, d.ie of tot Ce
vakbewegirrg behoorden of er na-*we rel-aties mee onderhielden, verweten cle regeri-ng aan de bonaíiae ( t ) vakbeweging een dolkstoot in d-e rug toe te brengen. Als
de regering aan haar voor:nemen gevolg gaf , z,o r,.rerd er gezegd.) zoi) d-e positie van
de vakbeweging en d-aarmee het geortanseerd, overleg en rlaarnee weer de zogenaamde sociale vred-e, op ernstige wijze word"en beclreigd-.
Het zware 51eschut, d.at op dj-e manier in steil-ing werd. gebracht, deed d-e regering ijlings terugwijken" Het gesprek -bussen de regering en het stakingscomité
van d.e buschauffeurs, waarvcor het ti.lcl-stip aI lras vastgestelcl, is nimmer d-oorgegaan. IÍinister-presÍd"ent De Quay heeft het laten afweten. ldat echter zoa er gebeurC zíjn als het nu eens wéI had. plaatsgerrond-en?
Als de regering-De Quay d-estijd.s was gaan praten met het stakingscomité d.er
strijd,end-e chauffeurs oan zov er naiuurljjk op zichzeif niets aan dat comité veuanderd. zijn. Àan de taf'el i-n het d.epartemen-t \ran Àigemene Zaken of ln het d.epartement van Socia,]e Zaken zoud-en ter ener zljde precies d-ezel.fd-e mannen hebben gezeten, die nu- enkel maar cle lcoppen bij e.Lkaar gestoken hebben in d.e grote busgarages" Op hetzelfde ogenbfik ecliter: d.at op de stoel-en tegenover hen niet autobusbestuurd-ers en ccnd-uctrices plaatsnamen, maaï de minisiers van het ldederlandse
kapitaiisrne, zoud-en zíj ruet andere ogen zijn bezien. Het gesprek in Den Haag zout
met het keihard-e feit van de staking als machtsmid-de} op de achtergrond., duid-elijk het karakte::' hebben geclragen van een beslissend"e krachtproef : een krachtproef tussen de heersende klasse enerzijd.s, alle arbeiclers van het busvervoer and-erzijds. Door het bl-ote karakter van het gesprek zou d-uid-e1ijk geworden zijn, dat
het stakingscomité zo goed aIs de ministers een stuk ma_qht vertegenwoordigden.
Indien op dat moment een blad afs I'De Telegraaf'r of rrDe Nederland-se Onderneming'r
woed.end- aan het stakingscomitó zou hebben verweten, d-at het zi-ch godbeter rt ge*
d.ragen ging alsof het een rtarbeidersraa,d.'r kr&sr dan zouden wel-licht weinigen zó
ve::wond-erd- zijn geweest als C.e o,cor d-e chaufieurs gekozen comitóIeden. ItÍogel-iik
zoud.en d-ezen tegen Zorn beschUlcligi.ng ook viel hebben gpprotesteeïd.De beschuldi-ging zou er echter Ln onze ogen nj et mirrder juist om zijn geweest. le chauffeurs
in het siakj-ngscomité zoud-en zich naar onze mening ook hoe lange.r hoe meer bewu-st als arbeidersraad- moeien ziTn góón ged-ragen, zuiver door de logica van d-e
feiten en <1e ontwikkelíng zélf .
Waar ligt dan d.e grens tussen een stakingscomité en een arbeiclersraad,? Die
grens is er niet in onze o€ien. \^/a.armee we te maken hebben is een versctriflend.e
benarning. De ene keer,,so::rLt de ene term gehantee-cd, de and-ore keer de and.ere.
IIaar wat steekt achter een naam?, vïoeg Shakespeare al. \{at wij een roos noemen,
zou, al s rt een índ"ere na.a,m d.roeg even lieflijk ge"Lrren. \{at d.e vorm is, waarÍn de
velrandert niet van karakter of
zel-factiviteit van de arbeiders gesta,Ite krijgt,
zij nu stakingscomité dan we} ar:beidersraad genoemd wordt.
llaar hoe komt het c1an, d-at bij zelfaci:ivíteit va.rr str:ijrlencle arbei-ders daarglnder alti.ld- het woord- "arbeid.ersiad-errt'val'b, hier steed.s va,n "stakingscomitèrs"
gesproken wordt? \rlij zien het bepaa,l-d niet afs een wi-Ilekeurig-roevai. De verkfaring i s volgens ons d.eze, dat irr d.e Oost-Europese landen d-e siaat of heL staatsapparaat nauw bij de prod"r,rctie is betrokken, zod-at i*^d-er - ook een betrekJcelijk
-..'an c1e 1OO

- t) klein - sociaal conf1ict er onmidd-e}1ijk d-e gestalte krijgt van een machtskwestie
tussen d-e arbeid-ers en d,e staat. Bij een beperkt conflict in West-Euïopa staan d.e
arbeid.ers en d.e een of andere bed.rijfsd.irectie tegenover el-kaar. Dat het in het
geval van de buschauffeurs bijna and-ers was geweest, ligt natuurlijk d.aaraann d.at
het hier ging om een confLict bij het openbaar veïvoeï. 0m d.ie reden kwam ook bij
de spoorwegstaking van 19Oj de machtsvraag op het tapijt en om die reclen d.oemd,e
eveneens d-e machtsvraag op bij d.e Lond-ense staking van tankwagenchauffeurs in
1955 of bij d.e vele havenstakingen in Groot-Brittarurië, waarbij d-e (lalour)regering troepen stuurd.e of met troepen d-reigde. 0m die reden werd-en ook troepen gereed. gehoud.en ten tijd-e van de staking der Amsterd-amse gemeentewerklied,en in '1955
en werd.en - voor lad.en en Lossen - troepen gebruikt bij d.e grote havenstakingen
in Rotterd-an pal na de tweed-e wereld-oo::Iog. Overigens: ook de Amsterdamse staking van 1955 bied-t aardige voorbeeld.en vooï het betoog dat wij hier voeren. Er
is toen namelijk ook sprake geweest vaÍr.rn eventueel gesprek tussen d.e toenmalige
burgemeester d.'Ài1ly en het stakingscomité. Zouden d-e stakingen van april '55 in
Amsterd,am zich verd.er hebben uitgebreid en zou het gesprek werkel-ijk op gang gekomen zi.jn - wat niet het geval is geweest - dan zou ook het stakingscomité van
d-ie d.agen als bij I'toversl-ag'r het aanz:-err vaír een rtarbeid,ersraadrr gekregen hebben.
Hoe echter, zal men vïagen, zat het dan wef in mei- 1968 in Frankrijk? Het is
toch zeker onmiskenbaar, dat d-aar d-e trmachtsvraag'r werd- gesteld? Inderd.aad-. Maar
op hetzelfd.e moment d.at zulks geschied.d-e - niet in het Quartier Latj-n natu3-rIijk,
waar wel spectaculaire barricad.es lierd-en gevormd., maar d.e machtsvraag overÍgens
in het geheel niet aarr d.e ord.e was, hoogstens d.e positie van de minister van ond-erwijs of van d-e Parijse pol:-tiepreíect - werd- d-e strjjd. d.oor het optred.en van het
bolsjewistische vakverbond. CGT om zeep gebracht. Het Franse voorbeeld. is om clie
red-en verre van il-lustratief . lrlaarbij nlet vergeten mag word-en, dat er daar waar
d.e strijd- naar rn hoogtepunt groeid,e - in Nantes, in Socheaux, waar d-e Peugot-fabrieken zijn - weI degelijk van rad.envorming sprake is geweest.De Nederland.se d.agblad.en hebben eï geen aandacht aan besteed-. De Franse uiterst weinig. Maar later

Ís er litteratuur verschenen, die d-aarover geen twijfel laat bestaan.
Misschien i,ril iemand- hier tegenwerpen, dat er ind-erd-aad over d-e rad-en in
Nantes of CIéon i-n Frankrijk brochures zijn verscheneÍt, maav dat die in zoverre overd.reven zí7n, dat in die brochures I'rad.enrr word.t genoemd-, vrat in werkelijldreidniet meer d.an I'stakÍngscomitérs met zéér titgebreide taken en bevoegd.hed.entr waren. Tegen een d-ergelijke tegenwerping tekenen wij geen enkel protest aan.Integend.ee}, waarom zoud-en wlj. Die tegen,rrerping onderstreept a.I}een maar d.atgene, wat
wij hier betogen, namelijk, dat het verschi1 tussen een stakingscomité of een stakingscomité met u-ltgebreid-e taken en bevoegdJ:ed.en en een arbei-dersraad. sl-echts
een kwestie van benanlng is en in d.e praktijk bjjzond-er moeilijk valt aan te geven.
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METAAl,K0ERfmr', oïgaan van d.e
metaalbed-rijfsbond- van het NW (m.mmer

var, 22 januari 1971) is nogal boos op
heer O. van Beers, jongste drrecteur varr d-e firma Van Beers en Van Ypeïen. Die heer Van Beers namelijk publiceerd-e in het eigen blad. van het
d-e

bed.rijf een beschouwing, r^raarin ond-er
andere stond-: rrln de mod-erne hand,boeken staat d.uid.elijk dat d-e ond.ernemer
tn d-ienende taak heeft binnen zijn onderneming en t.o.v" d-e gemeenschapren
vooral- de zorg heeít voor d.e conti-nuiteit van d-e rrnd.erneming. . . Alleen d.e
vakbonden zijn d.a,ar nog niet achter,
maar clat komt nog, 1et op mijn woorden.

tl

Nu zijn de vakbond-en in werkelÍjkheid. van d-e d.ienend-e taak van d.e on-

d-ernemers, d-ie ztj op hÍn beurt weer
trouw varr dienst z:-in, aI lang oveïtuigd-.Voor niets zijn d.e bond-en zo bezorgd. als d-e continuiteit van d-e kapitalistische ond.erneming en d.e continuiteit van d.e uitbuiting. De opmerking
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is d.an ook-voIonouid-eIijk. WéI du4delijk dàarentegen i-s,waarom d.e metaalbond- boos
is. Hebben d.e bestur-rrders d-óórvoor ald-ie jaren als slippend.ragers van het

va"ir de heer Van Beers

strekt

ond-ernemeràom geftrrgeerd.?
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tot hetgeen wij op d.eze plaats ter kennis van onze l-ezers wiIlen brengen, allereerst een paar citaten:
It. . . . Nauwelijks had- in d.e Duitse revofutie d-e rad.enid.ee bij de massa
post gevat en nauwelijks was zij bezig zich tot een revolutionaire macht
te ontwlkkelen... " of men viel haar vanuit Rusland- in d,e rug aan. De
revofutionaire leuze ilAlf e macht aan d.e rad.enlr? vond. niet slechts in
Rusland geen \reerklank, zij werd van d-aar uit d-oor een terstond- beginnend-e l-awaai-kanonnad-e van bolsjewistÍsche storingsmachines op alle
TER INLEIDfNG

d-enkbare marrieren onverstaanbaar gemaakt, gesaboteerd en bel-emmerd- j-n
zijn werfkrachi" Men verna,rn geen echo, die d.e massa?s aanvuurd.e en moed.
insprak. Men vernan niet: rrBezetting d"er bed-rijven!rr, nietrrDe revolutie moet verankerd- word.en op d-e plaatsen waar geproduceerd- word.t!rr, en
evenmin, dat itde economische macht d-irect d-oor d-e r^rerkende massa moet
word.en gegrepen!rt Merr hoord-e niet, d,at het ging om rrprincipiëIe verand.erlng van het gehele wetgevend-e en uitvoerend.e systeem!rt, noch dat d.e
rrwiJ van de massa het opperste gebod. lil v/as. Niets van dat al-les. fnplaats daarvan werd- het ongelooflijke en onmogelijke parool uitgegeven
vaJr: rtTerug in d.e partij!Temg in d-e vakbeweging! ferug in d,e parlefiIen-

ten!'r Het kr.ram alle revolutionaire strijders als iets onbegrijpelijks,
een slag op het hoofd-, a.Is een veruaad voor. Het was een d-irecte

afs

d.olkstoot. . .rl

'r.... De partij is in de grond- van d.e zaak geen organisatievorm van
het proletariaat maaï van d,e bourgeoisie.... De païtij furrcti-oneerd-e
slechts met behulp van een bureaucratj-e. Haar gehele apparaat is opge-

naar het voorbeeld van d.e burgerlilke staat,autoritair-centra-Listisch, va,rr boven naar bened-en werkend., met d.e typische scheid.ing van
d-e }eden in twee klassen....'r
rr.. o. de Duitse sociaaf-d-emocratie.... was steed-s slechts schi;nbaar
een socialist1sche beweging geweest. Tientaflen jaren lang had, zij het
f-und-amenteel burgerli;ke principe van haar opbouw versluierd. Maar nimmer had. zi1 inaa:. burgerlijk karakter kunnen o:ervr-innen, Zíi was en bleef
een kfeinburgerlijke hervorrningspartij. . . Vand-aar haar bereid.will-igheidom een bondgenoot van d-e bourgeoisíe te word.en, toen het burgerlijk fueginsel, dat haar eigen beginsel- was, ernstig in gevaar kwam... vandaar
haar innerlijk verzet en ]raar uiterlijke weerstand- ten opzichte van elke
bouwd.

activiteit, die onvermijd.elijk tot revolutie }eid.en moest.. o.'r
tÍ. . . Lenin had d.e naieve opvatting dat er een goede en een sl-echte
"
br.rreaucratie zou bestaan. De slechte zag hij overal in de burgerlijke
wereld-. De goed-e echter verwachtte hij in eerste instantie van r1e Com-

_15..
mwristische Partij . .. Men verbaast zJ-cin er cver, d.at een man als Lenin,
die meencle al-s geen tweed-e het wezen d-er d.iafectiek te hebben verstaan,
zul-k een dwaas gebmik varr d.e d.Íalectiek uaakte. Maar juist zi1n aan'
spraak d.e beste d-iatecticus te zí1n, was een onbewuste poging om het
feit te bemantel-en, d.at hij de sfechtste d.ial-ecticus vÍas. Hij was helemaal geen d.ialecti-cus, d.och een opportunist....tr
rr. . . . Het bolsjewisne sproot voort uit een opvatting van Lenjx, die
het beschouvd.e al-s het mid.d-el om met behulp van een revol-utionaire actie het tsarisme omveï te werpen, Zijn revolutlonaire strateg'ie bewoog
zich birrnen een autoritair-centralistisch mechanisme, d.at van boven
naar beneden wer:kte,met d.e typische scheiding tussen leid.ers en massat
dat overeenkomt met het d.ualisme van de burgerlijke klassenscheiding.Op
d-e basi-s van d-eze strategie kon men met succes afleen maar een burger-

Iijke revolutie

d.oorvoereo. . " .rr

Riihl e, eenDuitse rad.encommunj-str voor
Deze citatenzijnvan 0 tto
rrDaad
en Ged.achterr aand.acht hebben gevraagd, naar aanleid.ing
wie wÍj al eerd-er in
van het feit, dat het Berlijnse fnstituut voor d-e praktijk en d,e theorie van het
Rad-encommunisme in de loop van het vorige Taat ztjn in 1924 geschreven boekje:
ItVan d.e burgerlijke naar d-e proletarische revolutieil opnieuw heeft uitgegeven. De
hier afged.rukte uitspraken zi_jn niet daaraan ontleend-. Ze stanrmen uit twee verschillend-e boeken van R-LihIe, d.ie bij zijn l-even nooit het licht hebben gezien. De
ma.nuscripten werden bij zijn papieren gevond-en nad,at hÍj i:l juri '1941 a:--s emigra.nt
i-n Mexico was overled-en aan een hartls,raal . Pas d.it jaar, 1971 , maar dan een
kwarteeuw na Riihles d-ood, zíjn deze geschriften, samen met twee brieven van d.e
schrijver, voor d.e eerste keer ged.rukt. Ze zrTn verschenen in een pocket van d.e
Duitse uitgeverij Rowohl-t.

Diegenen ond-er onze lezers, d-ie d-e nuitse taaf machtig zi jn kunnen wi3 d.eze
Rowohlt-uitgave wartn aanbevelen. Hoewe] de daarin opgenomen teksten in d.e d-ertiger jaren in zijn Mexicaanse ballingschap geschreven werden, hebben zij d.esond-anks
een grote actualiteit" Men kan d-at, menen wij, ook afleiden uit d-e hier !íeergegeven uitspraken, d.ie wi j vri j wil1ekeurig gekozen hebben en die wi j, zo d.e mimte
d.at zoD- hebben toegelaten, graag nog met ta1 van andere citaten zoud-en hebben
vermeerderd.
Wat bij Rtihle al-s een rod.e d-raad d-oor vrijwel aL zl1n werk loopt: d-e rotsvaste
overtulging, d-at d.e proletarische revolutie iets totaaf anders j-s d.an d.e burgerlijke en dat zij d.erhalve ook totaal- ónc1re organisatievorrnen behoeftn d-e rotsvaste overtu-iging, d,at d.e partij een burgerlijke orgar.isatievo::m is en d.erhalve
geen aanspraak op de leid.Íng va,n en over d-e arbeid-ers kan roallenrd.at d-e'r1eid.i-ngrr
van het proletariaat al-l-één bij het proletariaat zélÍ kan berusten, dat alles
geschriften. Zij bevatten bovenvind,t men ook terrg in d.e thans verschenen
d,ien een uiterst scherpe kritiek op het 'bolsjervisme en d.e Russische revolutie,
een duid-elijke karakteri-stiekvan d.e sociaaldemocratie als een bur ge rI ij k e beweging en tn zéér d-uidelijke beschrilving van d.e arbeid-ersrad-en als d.e aangewezen en natuurlljke organísatievorm der arbeid.ende klasse. Met arrd-ere woord,en:
r*at Riih1e Ín de nu van hem uitgegeven werkjes behand-eIt zijn fr-rnd.amenteJe problemen, d.ie ook in onze tijd nog altijd. in het midd-elpunt van d-e d-iscussie staan.
Het is d.enkbaar,d-at het eerste der hier door ons gebrachte citaten, aanleid-ing geeft tot een pa,a.r kritische opmerkingen. Riihfe spreekt daar van een I'dofkstootil en vanrrverraadrrvan d-e kant van d-e bol-sjewiki" Past een d.ergelijke karakteristiek, zo zal men misschien vragen, wel bÍj een auteur, d.ie het b u r g e ïI ij k karaki;er van d.e Russische revolutie en van het feninisme volkomen heeft
d-ooraien? De opmerking zou, ind-ien zij gemaakt werd., zeer begrijpelijk zijn. Immers,
wi-e het bolsjewi-sme al-s exponent van d-e burgerlijke omwenteling in Rusl-and. heeft
begrepen, zal er d-it bolsjervisme moeilijk een v e ï w ij t varr kunnen maken, dat

)/
- tb het zich overal - en d.us ook in Duj-tsland. - tegen ied-ere vorm vaÍI proletarÍsche
zel-factiviteit gekeerd. heeft. Het feít is onbetwistbaar, maar men kari natuurlijk
nooj-t volhoud-en, d.at het bolsjer,risme beginselen heeft verrad-en, d-ie het er nooit
op na gehoud.en heeft.
Uit het laatste d.oor ons hier gebrachte citaat
Riihl-e ziet d-at terd-ege in.
komt d-at ook reed.s naar voren, Het eerste citaat - en dat blijkt wa.nneeï men het
leest in verband met de geheie tekst waarin het voorkomt - is geen fund.amentele
analyse, d-och meeï een beschrijving van wat in revolutionai-re kringen in DuitsIand., ten tijd.e van d-e revoluti-e r+erd- gevoefd en ged.acht op een tijd.stip, dat men
het wezen van het bolsjewisme nog lang niet zo g'oed. begrepen had afs later, med-e
d-oor d.e ond-erzoekingen van o.a. Rrihle zeLf , het geval was.
/. a1 gebruikt hij het woordirverraadf?wef vaker, meegesleept a1s hij
Riihle (ook
word-t d.oor zijn wat emotionele schrijftrant) beiroort zeker n i e t tot d-egenen,
d.ie bolsjewisme of sociaald,emocratie van trverraadrt beschul-d.igen. Bij zijn uiteenzettingen over d,e Duitse sociaaldemocratie komt d-at ook heel d-uidelijk naar voren.
Riihle zegt n i e t , dat de Duitse sociaafdemocratie d-e strijd- van de arbeiders
in d-e steek gelaten heeft of de mg heeft toegekeerd". Integendeef! Hij verklaart
zeer nad-rukkelijk, d.at hetgeen d.e sociaaldemocratie van d.e aa:rvang af wilde en
d-eed-, met d-e strijd- varr het proietariaat tegen d-e kapitalistische uitbuiting totaal niets had te maken"
Door zijn uitvoerige schÍIderingen van hetgeen de proletari-sche strijd. wé1 is,
d-oor zijn sckrild.eringen van d.e kapitalistische ontwikkeling tussen d.e beid.e wereld-oorlogen, d.oor zijn schets van d-e perspectieven d.i-e daard.oor r^rord-en opgeroepen, is eï een nauwe samenhang tussen d-e vraagstukken, d-ie Riihle aansnijdt en d.e
problemen vaÍr orrze tf jd.. Dit korte artikeltje heeft géén and,ere bed.oeling d.an op
het pas verschenen werkje rran Rlihle d-e aand-acht te vestigen. Wij zullen er ongetr,rÍjfeld in rrDaad- en Gedachterr nog wel eens uitvoerigeï op ingaan. Voor geïnteresseerd.en zij híer opgemerkt, dat d-e uitgever d-it boekje voorzien heeft van zeeï
goed.e verklarend-e noten, va:r een toelichting, d,ie ook enig licht werpt op Otto
Riihlers theoretische ontwikkeling, van een aarrtal biografische gegevens en van
een overzj-cht van Riihlers geschriften.
Omd.at het boekje ons val"I bevrj-end-e Duitse z{jd.e r.rerd, toegestuurd, is d-e prijs
ons niet bekend. WÍj schatten, dat d-ie ongeveer / 10 zal bed.ragen. Nogmaals: voor
trie het misschi-en heeft is het boekje dat zeker waard." De juiste ti-tel lu-id.t;
r'Otto Riih1e Schriften - Perspekti-ven ei-ner Revol-ution in hochind-ustrial-isi-erten
Làndern'r " ilet is verschenen in de F-cwohlt-reeks: 'rTexte des Sozial-ismus und. Anarchi-smusrr.
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vanrrDaad en Gedachte'r wordt veel vrije tijcl en veel geld besteed-.
schijnen dat niet te begrijpen, want eik ja.ar moeten we wel enige
fezers aanschrijven om ze duidelijk te maken, clat ook zij de plicht hebben bij te
d.ragen in d-e kosten, d.ie nu eenmaal aan het uitgeven van een blad verbonden zijn.
Dit nu is een vervefende zaak, die ons dan ook iaeters r1e kee-L uithangt" We menen
d-at iecler z'n pli-cht moet verstaan en op tijd- zijn financiële i:ijdrage overmaken"
Wie daartoe niet bereid is kan zich beter varl de fezerslijst laten schrappen. Dit
klinkt natuurlijk niet zo pretti-g, maar- we zijn het soebat'ten om --en bijdrage zat"
Lezers, die we elke keer een bijCrage moeten afbed-efen zíjn'tte liever kwijt d-an
rijk, Laten we saarom aíspr:eken dat alle lezers op tijd- hun bijclrage overmaken.
Wie in gebreke blijft kan ervan overtuigd- zlJrr) dat toezend-ing van rrDaad en Geclachterr aa:r hem onherroepelijk za,l- ,,rorden gestaakt"
AAN ELK nulnmer

Sommige mensen

