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DE

SLEEPBOOTSTAKING

DE JONGSTE sleepbootsta.king in d-e Rotterd.amse haven heeft duiclelijk aarr het
licht gebracht, d.at d-e gebeurtenissen van vorig jaar september zowel op d-e heersende kl-asse als op d-e vakbeweging een bijzonCer sterke indnrl< hebben gemaakt.
Zond"er d-e grote stakJ-ng van d-e afgelopen herfst zou het eenvoud-ig onvoorstelba,ar
ztn geweest dat de vakbeweging achter d.e staking was blijven staan, nadat d-ie een
d-oor de bestuurd-ers bereikt compromis verontwaard.igd van tafel had.clen geveegd-.
Bij d.e sleepbootstakrng is het gebeurd. en Ad.ri de Boon, de vice-voorzttter van rt
N.V.V. ha.d. zelfs tevoren a,l a,angekond-igd-? d.é"t het gebeuren zou als d-e sleepbootbemarrli-ngen eventueel met het aanbod- va,n bond-en en werkgevers niet a,kkoord. zovd.en kunnen gaan. Wi-e herinnerd-e ztcLt op d-at moment niet,
d.at het juist Ad.ri d-e
Boon geweest was, d.ie nó de ha,venstaking van september 1970 in een interview met
d-e "Haagse Post'f dieper dan welke andere vakbond-sbestuurd-er ook d-e hand. in eigen
boezem stak en tn ó.ndere instelling van d.e organisaties bepleitte? Dat zijn woorden hem d-e vorige herfst werd-en ingegeven onCer de ind.ruk van d.e gebeurtenissen
enerzijds, van d.e kritiek d.er t'krj-ti-sche vakbeweging" and.erzijds, behoeft niet te
word-en betwijf eId. Dat het he,r ernst was j-s d-oor de sleepbootstaking we1 bewe zen.
Maar hoe moet d,eze'romzwaai't van het N.V.V. - d.ie door d-e ra,d-ica1e vakbewegrngsoppositie we1 met vreugd-e zal ztjn begroet verstaa,n word.en en is hier ind.erd.aad.
echt van een omzwaai sprake?
Vel-en zul1en ongetwijfeld. geneigd- zin de la,atste vraa,g bevestigend te beantwoord-en. Is d.e houd.ing, die het N.V.V. bij d.it conflict heeft aangenomen, niet
iets unieks? Jarenl-ang heeft d-e vakbeweging, datgene wat d-e arbeiclers wil-den aarr
haa,r laa.rs gelapt. Jarenlang is d.e vakbewegang er nj-et voor teruggeschrokken om
als d.e breekster van'rwild-e" stakingen op te treCen. V/ie herinnert ztclt niet hoe
wijlen Ad. Vermeulen d-e N.V.V"-ers ond.er d.e Amsterdamse tranrbestuurd.ers tot onclerkrrripers trachtte te ma,ken? Dat was in april 1915 bfj d-e staking van het hoofdsteo.eli jk gemeentepersoneel. En we behoeven niet eens zo ver terug te gaan en hre
kwrnen zelfs bÍj het Rotterd-amse sleepbootpersoneel blr;ven om een a,ncler en even
kras staa,ltje vaÍr d.ergelijk optred.en te vinden. In 1969 was er eveneens sprake
van een sleepbootstaking in d-e Rotterd.a.mse haven en die werd- toen d-oor officiëIe
bonden n i e t erkend. De heer J. Alj-nk, de toenmalige vice-voorzttter van d-e
mod-erne bond van vervoerspersoneel, begaf zt-ch rlaar een stalcersvergad.ering (a1s
we ons goed. herinneren in gebouw Od.eon i-n d.e Rotterd-amse Gouvernestraat) ur riep
d-oor d-e mi-crofoon: "Wij ei-sen va,n u, da,t u weer a,an het werk gaa.t!" Ztjn optred.en
veroorzaakte niet slechts een hoongelach der aanwez:-ge stakersy rnàà.r bracht d-e
bond- van d.e heer A1ink ook een zeer aanzrenlijk ]ed.enverlies. De woed-end.e arbeid-ers stroomd-en naar het 0.V.8., nj-et in het minst vermoeciend-, d-a.t zLJ binnen d-e
kortst mogelijke tijd. d-oor Leen van Os weer en bloc na.ar d-e vervoersbond- van het

2

l'[.V.V" zouclen ],rord-en terug6lebracht. Van c1e wo]f waren ztJ bU de wolf in schaapsvacht terecht gekomen. Da,t echter is een verha,al apart, waarin we ons hler niet
vercler willen verdiepen, Waar rt ons hier om gaat is d.it, d-a,t het arbeidersvijand-ige optreden van Vermeulen, -varr Alink en van ze ontelbaar veel ariCere vakbewegingsfunctionarlssen g e e n t o e v a I is, maa,r een gevolg van het karak-ter -ran Ce va,kberueging, van haar positie 1n d-e maa,tscha.ppij. Nlet door het optreden van Vermeulen,van Lir:fa,ard- (ir,t d-e sta.I',ing der Groninger strokartona,rbeid-ers)
of van Alink ztJn Ce bonclen tot instn-ulenten van het Kapita-Lisme geworCen, maar
omgekeera: cloord-at d-e bonclen in d-e kapi'ta.listische samenleving geïntegreerd z\yte
treden d-e heren bestuurd-ers op zoa,Ls ze cicen, lloe kan, in clat licnt, de jongste
houd.ing van het i'l"V.V. en va,n zt)n vice-voorzttter De Bocn verkl::ard. worclen?
De integratie van d.e vakber^iegi-ng in de lca.pitalistische maatschappij is een
proces. Niemand- hc.eÍ't ooit de omkccrbaa,rheid- van d"at maatschappelijk proces ku.nnen a.antonen, ja, zelfs een poging d-aartoe is nirimer ondernomen, zelfs niet cloor
hen, die tot d-e "kritische va,kbewe8+ni1" 'oehoren" fn clie kring, clie 'zo luid-keels
voor eenrrverand-c-ring van het va,,,bewei;i-ngsbelci-rit' ijverb, heeft mer'l er nooit aan
gedacht, dat het tocli wel z.ijrr nut kcn irebben d-e n o g e ] ij k h e i d van een
clergelijke verand-ering'vari tevoren te bewijzen. l[a.a,r is, za,L men misschien vragen,
clat bewijs dan nog nodigt Dà.hetgcen er door hel tri.'7.V. in het sleepbootconflj-ct
ged-aa,n j-s? Ja zeker we:l-! \,,rie zonCer meer uj-t het optreclen va.n De Boon de conclusie trekt, da,t d-e positie van Ce rrakbeweging vera,nCerd- is, of beztg is tc verand-eren, d-ie veri<laart c1e positie cler valcbrrr,,reging ait haar optrerien, terr,vrjl het er
juist om gaat haar opt:reclen. r-iit haar ;ro:itir: r;;l vei:klaren.
Naar cr\ze rnenlng is er iliets, dat op een gel'rijzigcre positie van cle vakbeweging zou k..rlnc.n \r\zen. lioe. valt Ca,n echter, bi, d-ezel-fCe positie a,ls voorh;en, te
begrijpen, c1a,t Ïret ii"r,r.V. nu opecns n i e t ai: sta,.ringsbr'eker hec.ft gefungeerd-? Het a,ntwoord op d-ie vraag is op 11 februari j.I. íjegeven cloor het weekblad. "De Groene'r, toen |ret Íir een beschour,iing over Ce slr,.epbootsta,ki-ng - consta,teerCe, da,t rrd-e bonden d-e arbeicters volgen als d-e a,rbeiders dreigen weg ie
1open".

In hct bewuste a.rtikel in"Ne Groene'r r,uord-t ir'eliswaar gezegd., dat "het voor
It
pleit, clat
Eeen moej-te d-eden hul leden te manipuleren om
^i
compromis toch te accepteren" en er i,rord-t óók in gezegd, rl-at "het evenzeer te
prijzen valt Cat d.e boncen opnerkelijk snel besloten riL-. stalcing te blijven ste'..rrierr",
naar waaróm dat "voor Ce bonden plr:it't en vra,aróm c1a,t "te prijz:en valt'r wordt nir-.t
nad.er toegelicht. le feiten clic het artiirel noernt g'even tot clerg,e.l-ljke lof'tuitingen aan het a,dres van cie bond-en ool', geen enkele aanleicling. De conclusie iraartoe
z|) nopen is integcndeel-, dat de or,r,anisa.ti-es ztcb' ni-et als gevolg van een fund-anente.Le en principi-Ëjle v-r&rde rlng acirter hr: L stakencie sleepbootpersoneel Eesteld hebben, dockr enke1 en a-Lieen ui b rerlenen vàrn z,LLLver c.1:,;or:t.,:risnre.
d.e vervoersoonderr

Voor cle houCing d-er-'bonclen r,vorCen d-oor "De C.roeflerr twee. rederien a,a,ngevoerC,
d-ie ons bijzond,er overtulgencl schrjnen. In d-e eerste pI..lats is lnrn optred-en ingeI
trd-e dre:-gi:rgen van ieiienverlies, va,n lnooeEeven door zoals t bla,d s:chr:ijft
ten a,an invloecl, van cie rnacht verli ezen aan rextreme org:ini::a,tie st , zoals De
Boon t'iet uitCrukterr. ".De Groene" zelf zegt hierover
d-e even tevoren oeuite loftuitingen bl-ijkbaar geheel v-1ré_tíJtr,.ncl Ca.t rrrle iieCcr'l.anCse Bond- van I'Iervoersperuc,t eeirradlcaiere stratc'gie g'ekomenistr. In
soneel no o d-ge dwo ngen
een dergeiijk geval 1ij1<1; ons va-n eenrrradicq],'§ strategie'r rgeen sprake, enkel
maar '\ra,n een a,ndere strategÍr., Cie vrat handiger is;, m.incier direct de a-rbeid-ers
voor het hoofd- zal stoten, mind-er oonflictstof in ztclt bergt, 1tc*,er g-:scrrikt is
om cle va1.:-bewegtng; haar greep op c1e eigen fecl,e,l te d-oen berroud-en.
Dat er ond-anks d-e schijri van het tegencleet intlerd.aad- van er:n ónctere instelling en opstelling d-er vakorganisaties a,bsol-uut 8,een spral<e is, .lat word-t
bewezen d-oor cie manier waaroit d-e bond-en in d-e eerste fase van iret sleepbootconÍ'iict 'te werk ztJyr Ecgaan. Achter gesloten cleuren zi1tt zt) met d-e werk.gevers om de
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groene tafel gaan z:-tten om samen met hen aan een compromis te d-okteren. Van een
'overleg met d.e st.-rkers, van rn raad.plegen varr. d.e arbeid-ers, van een contact tussen d-e onderhand.elend.e vakbond-stop en d-e leclenrdie d.e strijd. ook d-itmaal- weer begonnen waren, van enige inspra,ak van onder op viel- niets te bespeuren. lvlet andere woord-en: d-e vakbeweging ged-roeg ztcb. in d.e aanvang van het conflict op volkomen

klassieke wijze.

Camoufl-age? Geen kwestie van! De bond.en hebben oprecht gehooPt, dat d-e Ied.en het achter hun nlggen gesloten compromis wel zoud-en sl-i-kkenr oP d-e manier
waarop d-at in het verled-en zo va,ak geschi-ed is: morrend. eerst, d.oor d-e knieën
vervolgens ond.er het oratorisch vuuï van d-e goed- van d-e tongriem gesned.en bestuurd-ers.Dat het zó geweest is en niet and-ers blijkt ond.er meer uit d-e nauw verborgen tel-eurstelling van NBV-voorzitterr,,{im Hulsker, di-e d-e dag nad.at het compromis verworpen werd-e voor d.e televisie smalend. verklaarde, d.at "de staking om
vfjf guld.en werd- voortgezet't" Hij gaf d-aarmee bliik, van d-e situatie waarÍn arbeid-ers verkeren weinig begrip te hebben; hij g'a,f er bovendien bliik van het niet zo
nauw te nemen met d.e wa,arheid- 1 ) .
Pas echter toen het zover was gekomen trok d-e vakbeweging het ónd-ere ja,sje
aarl, d.at Ad.ri d-e Boon aI had- klaar gelegd-" Ze moest wei. I'Tiet alleen om d-e red.en
d.ie wij hierboven hebben weergegeven, inaar ó6k omd.at er d-aarvoor naar we zeid.en
nog een tweed-e red-en wa.s. De staking namelijk, zo consta,teertttDe Groenett terecht, had d.e mogelijkheid- in ztcb. uit te groeien tot een nieui,\re grote havenstaking. De confli-ctstof in cle Rotterd.amse haven ligt nog steed-s hoog opgetast. In
augustus vorig Ja.ar was het óók kiet sleepbootpersoneel d-at er d.e stoot toe gaf
d-at d.e haven plat ging en ied-ereerr wéét, d-at Rotteroam een kruitvat is, dat ma.ar
een heel kl-ein vonkje nod.ig heeft om te explod.eren. Ware dat gebeurd., de vakbeweging zou natuurlijk ook mc.t haar "and-ere ja,sjet' aan geen been meer aarL d-e grond
hebben gekregen. De Rotterd-anse ha,venarbeid-ers kurrnen zowel van !'/im Hulsker als
varl een PauI Brehm of een f'ré Meis het bloed- wel d-rinken. De kloof tussen grote
groepen arbeiders en d-e vakbeweging zou nog veel groter gervorden z:-yn d.an in d.e
afgelopen herfst. Vand-a,a.r d-at d-e bond.en er zo sterk d-e nad.ruk op legd-en, dat het
ontstane conflict in d.e eerste plaats een actie van Lret sleepbootpersoneel \ras.
Vand.aar dat d.e lrethoud-er voor d-e ha,ven van Rotterd-am, drs. H.J. Vierssen, al d.irect bf j het eerste gesprek tussen bond-en en werkgevers bemid.d.eld-e. 'rRotterd-am
heeft drie miljard- in d-e haven geïnvesteerd- en d-at zet ik niet op het spelfrt zo
verkl-aa,rd-e hij.
Die investering werd- natuurlijk door d.e sleepbootstaking al1een
niet op het spel gezet, te mind-er waa,r de z.g. grote sleepboten niet bij het conflict betrokken waren (of nóg niet). tiet optred-en van d.rs. Vierssen toont aan,
d-at ook hÍj bevreesd was voor een herha-l-ing van september.
Uit het bovenstaande is maa,r één conclusie moEelijk: d-e bond-en hebben, zowel
met het ene jasje aan) als in het andere, alleen maar in Ce bres gestaan voor r t
kapitaal-.Wij vermogen d.aa,rin geerlrromzwaaÍtrte constateren en wi; steken hen da,arvoor géón pluinn cp d-e hoed-.
In het licht va.n d-it all-es wordt het duirlel-ijk, hoezeer een vertegenwoord-iger van de werkgevers het bij het rechte eind. had-, toen hij de uits'oraak van d-e
presi-d.ent van d.e Rotterd-amse rechtbankrrnr. J.G.L. R.eucler, wa,arbij een "afkoelingsperiod.err werd- gelast, een "bijzond.er wijs besluit" noemd-e. Het was yraaT oytze mening het énige besluit, d.at c1e presid.ent kón nemen, ook a} introduceerd-e hij met
zrjn afkoelingsperioCe een tot d-usver in ons land ongebruikelijke nieuwigheid..
Zou mr. Reud-er d-e sleepbootstaking zoncler meer "onwettig" hebben verklaard-,
zou
d.an
hij d-a.armee d.e erkend.e boncl-en iedere mogelijkheid- tot manoeuvreren en manipul eren hebben ontnomen. De bond-en zoud.en ztch ni et langer achter d.e staking heb1

)

De arbeid.ers vroegen f 45 per week er bij over het hel-e jaa,r 1971. Het compromis hield- in: een loonsverhogi-ng, variërend-e van f 17 ,50 tot f 40, maar. . . . . .
met ingang van 1 ju1i. Dat is een heel wat groter verschil dan f 5.
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ben kunnen stellen en cle staking zou a.utoma,tisch 'twifd[ geworclen 7-tJrr, zoa-Ls dat
een aantal jaren geleden het geva,l is geweest rnet c1e Scheveningse vissersstarcing
toen het 0.V"B. rta een rechterlijke uitspraak ztch. opeens genoodza,akt zag om terug te trekken. Door een d-ergelijke ontwi-ki<e1ing zou d-e d.reigencle exl:1osie juisb
heel- dicht bjj gekomen zt)n"
Het ongekeerd-e, d.e bond-en in het gelijk stellen, ware niet mind-er gevaa,rlijk
geweest. De weg zou zin vrij gemaa,kt voor a,ll-erlei ontwikkelingen, die in d-e ver-

ste ver:te niet ztjn te overzien.
Tussen d-ie twee gevaarlijke klipiren 1s m.r. Ileucler oj) uiterst behend-ige r^rijze
d-oorgezei.ld-. Dat zulks, zoals \Íim llulsker t-rewec-'rCe, neerkoint op een ned-erlaag
van cle werkgevers, sta,at nog te be zien. Dat hangt er va,n af hoe d-e zaken ztch na
zeven maart ontvrikke.Len zullen. \'/i-m iiulskr-.r zel ook: 'ri/i j hebben gewonnen'r. Bed-oel-t hij d-a,ar d.e bond-en mee? Dan zou hlj wr:I eens gelijt<- kunnen hebben" De uitspraak va,n mr. R.eud-er schijnt bijna speciaal i-n r't be-Lang van de bonclen te zt)n ged.a,an, schijnt er wclhaa,st direct op gericht hu-n "andere takbie'kt' cen steuntje Ín
d-e rug te geven, te voorkomeri d.at efr toch onm-idclellijk weer eetf breuk tussen bond-en en led-en zou ontstaan. Àl-s Wim iJu-lsker bed-oeit, riat de arbeid-ers heoben gewonnen, dan zellgerr wij, 1at ook,1a.t nog noet worclen aígevracirt. Als het heLe spelletje er op gericirt Ís cri hen straks róch €len of an-d,ei coniirromir.i te doen sllkken
en d-aar hecft het grote schijrr varl - d-a.n is d-:.e zogeriaamd.e o.renvinrting var] d-e
arbeiclers niets Ca,n een illusie. i,laar cle tijd zal l-er:en il-oe d-e kaa,rten lig;gen.
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"P.v.d.A. ',,{Il,tT!" stond er met grote letters op ci= sirand-ocken in het Arnsterdamse rt.A.i.-gebouw, toen d-e partij.ra,n Joop r-l-en U;.1, Anrre Vond-e1ing en Anclré van
der Lour^r oaa,r haa,r ;ongste corrgïes hield. I1e', i s e.jn -Leuze Cie hier ell daa,r atr"rrleid.ing heeÍ't Eegeven tot wat gegniíie1 . ila,a,r nret bij ons. Viii houden clie leus
voor vol-komen julst en zeer r:eëe} mit:: rren er Íraa,T ec-r1.r Jr;leinighejcl aan toevoegt.
I'De P.v.d.A. wint. o. o cle ignst 'va,n de trapi.talis;tÍsche bur:5lerman!'r Dat 'z,ou- er eigenlijk hebben noeten sta,an" lulaar :na,ar oÍ)ze: rrLenlng 1s het helernaal niet ergr dat
die toevc-reglng rvas weggelaten.Ze was inclr':rd-aaC volkctnen ovet:bcd-ig eri kon uitstekenC vrortl-en g'r:itiist" -beha,l-ve dant aar: "De Telegra.afrt die het!tc-erl lachertjeil genoemd- heeft, d-a,t iians van rviierlo van D '56 uitgerekerld- in íl-t-t gezelschap ztjn politieke vrj-eno-en en hu-Lptrcepen is gairn zceken 1s het ae:n praktisch ieclereen
volkomen Cuidelrjk, wa,t of er aan Ce ha,nd is: '?i',lieut^r Links'r is do.oC en r,rat staa,tsrechtelijke hervormingen (aie 't ka,itil;alisme a)eenszlns a,antasten en met socialisniets te maken hebbenl ) vormen het slot va,n aile wijsheid..
Rr" i s creerr enl<ele grr:ncl om ztcbt d-a,ar:over verbaa,sd- o-f telcr,rrp5estelC te voe1en. Toen onla.ngs een kamer.l-ia vel,n cle P.r/. cl.li.. met cLe Itoitthulling" ki,',,am, cl-a.t cte
goud-en med-al jes, bciro::enc1 bij cle r:iCclerorclen, ir-LIe sbehaive van goud. z4n, na,akte
"Vrij I'Iecler'1a,nd-" d-e oprnerking, of h,L zi;n tijd- riic.:t beter ira,d kurtnen besteden cloor
eens te onCerzoeken of }iet 2.8, soci-al-isme va,n d-e F.rr"cl.A. wel socia,-Lisn-re was.
Welnurd.at ond-erzoek i:; aI verricht en cle negatieve uitkomst ervan is zelfs verscheid-ene malen beveEigd: d-e PvCA is d-.{tgene , waarneen d-e S. f " A " P. van na.ar oprichting in 1894 af oi'; -ureg i-s gerdeest, een Cenr:cratische he.rvormingspartij na,meIfjk, aa,nvankelljk er op urj-t om het 1.:a,pital-isne voor i-cdereen I'bewoonba,arrr te maken, ia,ter toen iat Iticlc:a:.al'r cennaal vraij be::eiL';trCank zi,:) c1e technische ontwikkeling en-oehaag1J.1k
het inztcht der onclernemer:s gereeC om 'ztcb, jn het nod-erne ka,pitalisme recht
te install-.:ren.
!!

i)
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Wat I'Nieuw Linksil betreft: wij hebben nimmer ond-er stoelen of banken gestoken, dat wij het noch alsItnieuwrr, noch als 'rlinksrt beschour,^rd-en, d.och all-een ma.a,r
als een dood.geboren ki-nd-je. Met het tekenen van de overlijd-ensacte is een jaar of
wat getreuzel-d.. lvÍaar toen tenslotte d-e grote med.icijrunan in d.e Haa.gse Beeklaan
zíjn d.iagnose steld.e, was het snel bekeken. Toen d-rie jaa,r geled.en, in dezelfd.e
cong:reszaal And.ré van d-er Louw in het partijbestuur gekozen werd., veroorzaakte
d-a,t nog een storm, d-ie achteraf een storm in een glas water is gebleken. Thans,
nu hij tot vool:zitter is gekozeyr, is er geen roens geweest, d.1e dat heeft opgevat
als een morele zege van d-e rad.icalen. lviaar op het monent d-at het gebeurd-e was rt
kistje met d-e stoffelijke resten van "Nieuw Links, dan ook aI stevig dichtgenageId., De enige radicalen, d-ie nu nog enige invloed in d.it gezelschap uitoefenen,
zLJr: d.e rad-ical-en van Erik Jurgens en zLJn d.estijd.s uit d.e KVP gestroomd-e P.P.R.,,
gezelschap r^raarmee d-e P.v.d-.A. op hetzelfd.e moment rn politieke vrÍjage is begonnen als met D '66.Waarom ool< niet? De propagand.a-afd-eling in d-e Amsterd-amse Tessel-schad.estraat is nooit moe geword-en om d-e ztclt vergapend.e boeren- en buitenluÍ
te verzekeren, d-at d-e P"v.d-.A. een zéér eigentijd.se partij is. Dat zulks hierin
tot uiting zou komen, d-at zLJ de tekenen d-es tijd-s oftewel d.e spontane verzetsactj-es d.er arbeid-ers verstaan zolt) za,L geen mens beweren. Maar een d.riehoeksverhoud-ing is ongetwijfeld iets van oyvze d-agen, evenals d-e a,fwezigheid- van iedere
schroorn om d-aar openlijk voor uit te komen. En Ís het niet even mod.ern om tegeli;kertijd. d.an óók nog met de KVP te flirten? Jaya, vrat ztchzelf al-s I'de mod.erne arbeid.ersbeweging" aandient moge d-an lijnrecht tegenover d-e beweging der arbeiclers
sta,a,n, een ged-urfd.e mod-erniteit kan men de bewuste gïoep bepaald-eIijk niet ontzeggen.

Over het congres zelf kunnen we kort zitrn" het is op d-eze jongste partijbijeenkomst zó treffend- geb,leken, d-at d-e P.v.d..A. een burgerlljke hervormingspartlj is,
het is er z6 onomstoteldk komen va,st te staan, d-at ook d-e schijn-oppositie binnen
d.ie partij er nooit over geprakkizeerd- heeft orn d-e gre:nzen van een zuj-ver kapitalistische Lrervorming te overschrijd.en, het is zó volkomen klaar, d.at wà6r d.e paxtij ztch ook mee bemoeit, in géén geval met d-e klassenstrijd. van de arbeid.ers, d.at
wij eï geen woord- aarr hoeven te verspillen. Zeker, de itlnternational-ert heeft
men gezongen. Dat }con Anne Vond.eling, d-ie uit volle borst rneed.eed., ztch bepaaldniet permiteren in d.e tijd, d-at hij nog een vooraarrsta,and-e figur;r was i-n de Vri.1zinnig Democratische Jongeren Orga,nisatie en af en toe zLJn pennevruchten sleet
aan het orga,all van de Vrijzinnig Democratische Bond- (Van Oud- en Joekes), dat d.e
naam d-roeg van'rNieuwe Koersrr. Destijd.s zou zoiets ztjn burgerlijke reputatie hebben kunnen schad-en. l{aar nu kan het geen kwaad meer. Integend-ee1: het is juist
zéér geschikt als camouflage.

WAAR

STÀAT

IïET

BELGISCii

VAKVI'RBO}ID?

ALÍl IIEN'rDe Vakber,vegi-ngr', het officieel orgaan van het ]l.V.V. geloven wil,
dan heeft zLJn zusterorganisa.tie, het Algemeen Beigisch Vak Verbond, ztch. tegenover d-e besta,and-e maa,tschairpij geplaa,tst. Het nieuws werd- in het itI.V.V.-orgaan
nurnmer van dond-erd.ag 11 februari
op trvee volle paginars gebracht ond-er een kop
zó zwaar als men hem i-n '?De Yakbewegrng[ ze1Cen aantref t. Da,t is natuurli jk geen
wond-er ook. Voor d-e heren on het hoofd-kantoor va.n het I\T.V.V" in Amsterd.am is ui-tera,a,rd- een vakbeweging rtd-ie ztch tegen d.e bestaa,ncie maatschappij keert" een nóg
vreemd-ere vogel d-an een witte ra,af. De heren vantrDe Vakbeweging'r moeten het gevoel gekregen hebben, d-a-b een postzegelverzamel-aar bel<ruipt, wanneer hij op eens
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een zegel- van het eiland- liauritius ontdekt. Alleen, c1e kriebel d.ie over hun ruggen ging zal er wel niet een van geesdrift, Coch van afschuw ztJn geweest" Hoe
het ztjt d-e typogra,fische vorn)geving van het d.esbetreífend-e verslag veruaad-t d-uid-elijk, dat z\ iets sensationeels geproefd hebben.
ltIu zo1) een vakverbond d-a.t ztch vierka,nt tegenover d-e bestaande kapitafistische orCe opstelt ind-erd-aad. méér zLJn d-a,n een witte raaÍ'. Hoe zeldzaam zotyt d-1er
ook moge zt)n, het is nog op geen stukken na een biologisch wonder en slechts met
een vrond.er zou het AE\f/ te vergelljken zLJn, ind-len "De Vakbeweging'r het ook ma,ar
ten d-ele bi j het rechte eind- hac. ilen rrvtrond-ert', waaraan niet slechts wtj ons zotrd.en vergapen) maar rninstens zc sterk ook d-e Belgische mjjnvrerkers van cle Borinage
of va,n het Keinpische kolenbekken bij tlasselt en Genk,di-e in de afgelopen tien jaren tel-kennale wanneer zLJ in cle strijd. teg;en het kalrita,al- trokl<en d-e vi:.kbeweging
aan d.e vijandelijke kant van d-e barricacle zagell.
Op het eei:ste gezrcht is het ool< rvé-l- om je ogen uit te wri;ven als je in'rDe
Vakbewegingtt -l-eest, clat George Debunne, Ce a:,1gemeen-secretaris van het ABVV op
het eincle januari in Brussel ,qehouclen vakverenigingscongres verklaa,rC heeft: 'Vij
ztJn d-e locomotief , clie Ce maatschappi3 zal verand-erenrr.Je zeg't zoiets aIs: we1 ,
wel! en je vra,agt je tegelijkertijd- een tiki..eltje venvond.erC àf , waarom Cie locomotief dan toeh we1 zoia.ng in cl.e loods gcs'baan heeft dan r^rel op 't verkeerd-e spoor
heeft ge-reCen. l,laar als je Can even verCer leest, dat op dót congres een Be1gische professor in d-e sociolog'ie 5lezegd- heef't Cat "d-e ci-oo-Lstel-ling van het social-isme misbruikt wordt om het p:rjvé-bezrt vari bevoorrechte Srcepen steed-s groter
te makenrr en a,l-s je vc'rcler ver:neent, dat d--Lezelfde congres-recienaar d.e zogenaatnd-e rned-e-zeggensc.ha,p vierkant a-flwijstromo-at d:rt neerkomt op rrnted-e-vera.ntvroordeli;kheiC. voor het huidlge s)rsteenrr en- als; je el-dersop cie twee aan Ce zaak gewijde paginars ve.r:teld word-t,d-a,'u het A.BV]/ gel<ozen heelt vccrrrrfe a,fwijzing'van elke integratie rln liet nec-kapj-ta,iistische systeentr, d-an sta je toch wel even met je oren
're klapperen.
Wap*T voor d.e clrommel staí"t het l]eigrsch vakverboncl rru eigen.J-ijk?, roep je uit
en je knijpt jezelf even liarci in cle arm om te zten of je nu wa,akt of ciroomt. Als
ie dan verd-er leest wat er op oat vakbevreg,ingscongres allemaal aa:;,_ d-e ord.e geweest en gezegd- is, Can weet je oneens hoe iaat of het is er-r dan word- je we1 uit

d-e droom geholpen.

Trrmoro nada,l; Ce pr:ofessor \./as uit6le,spr-'oken, krebl'tlen rfe mannen van cle kapitalistische praktijk, c1e na,nnen v.r,n iret zogena,ailcl t'ke iitaid- onCerhanclel-enr', d-at
vril zegEerL d-e voorzatters-r van c1e grote bjL Lret AR\IV a.ang.lsloten bonCen hem vrel- eventjes van repJ-iek gecliend- en hem duiCelijk genaakt, clat hlj gevroon stond. te bazelert. Dat aanpassing aai, ae bestarancte sarnenlevi.ng zou noeten wo-rCen afgewezen,
noemd-e Gust \,/a}l-aert van de itetaalber,.rerkersbondl in iets bcleefdere ternen dan
die waarvan wij ons hier beclienen, ge\^icon gezrrrets" Ilj.l mira,kte cle professo-r duidelÍjk, d.at d.e d-agc1ljkr:e praktijk va,n clr: vakbewe;;ing uit ger,^/oon niets aniers d-an rl-ie
aanpassing aan Ce ka.pital-istische ord.e rlc>stó"6t en hij veegde rnet een breecl 6lebaar
ook rs professors k'ritiek ol) d-e inerl-ezes3enscrtay-, van d-e ccl:rijrestafel. Hr; verzuiincle ook niet Catgene, wa'b eri van rle kant var-r ciiens; medestanclers over was opgemerkt als Itegen;'trijd-rg" te karakterisr:ren. \^iat er tenslotte ove.rbleef was d-e d-age]iJkse praktijk van cle vakber^reging;sbureaucraten. De professorale red.e bleek achtera,Í'r'riet meer d-a,n een soort "vfag" waarmee even \,/as gezwaaid. Bij rt ii.V,V. waren ze er van g'eschrok]"en, De tselgische arbe-i Cers zu-l-len er.riel- niet van hebben
oltgekeken. Die kónnen hun pappenhei_rners.
rlr!-lu!
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POLEN

HIIT DUiTSE weekbla.d- "Der Spiegel" gaat voort met ztjn belangwekkend-e berichtgeving uit Polen. \r/ij hebben in het februari-nurrmer van "Daad en Geo-achte'r hieruit het een en ancler gepubliceerd en d.aa,rbij ge, onstateerd, clat de vermelcie feiten op treffende wijze een bevestiging vormden van onze zi-enswijze, d-at de d-ecember-opstand. in d.e ha,vensteden langs d.e PooIse kust een proletarisch ka,rakter
d.roeg 1). In het nummer va,ri 15 febmairi 1971 gaa,t "Der Spiegel" nao-er in op het
hervormingsprogramma van d.e nieuwe partijchef Ed-ward. Gierek, d.at d.eze onder het
motto I'iVieuwe Horizonnenrr aan de Pool-se bevolking heeft gepresenteerd-. Wat daaromtrent word-t vermeld- schijnt op ztjn beurt te bevestigen, da,t d-e politieke omkeer
d-ie ztch d.a,argind.s voltrokken heeft inCerd.aad hierop neerkomt, d-at het thans de
managers zt)n d-ie er Ce koers ui-tstippelen.
De vergelljking tussen datgene wat nu in Polen gebeurd is en datgene wat er
in d.e eerste helft van 1968 in Tsjechoslowa,ki;e j-s ge,schied, blljken - afgaand.e op
"Der Spiegel'r - ook and-eren Can wi-j getrokken te hebben. Het Duitse weekblad- immers schrijft:
rrDe Moskouse rPrawd-ar bra,cht tot d-usver op cre gebeurtenissen in Polen maa,r één enkel co,r,,rerrtaaT. 0p 21 d-ecember berichtte d"at blad vanuit V/arscha,u: f De partij-organisaties.....
streven er naar ztclt a,an de
spits te stellen van d.e toenenend.e massa-activiteit.....r
Aan d.e spits
van d-e massars echter stond- precies d-rie Jaar tevoren ook cie 0.P. van
het tot d-e ranC van een economi-sche crisi-s gekomen Tsjechoslowakije. De
weg van die Tsjechische pa,rtij leidde yraar d-e hervormingen, d-ie d.estijd-s
i-n Praag werd-en d-oorgevcerd-. Over d.e in Moskou heersenCe vrees voor rn
tt^reed-e Praag sprak eind- januari d.e l{oskouse correspond-ent van Rad-io
Be1graclo, Boris Hrztó. Volgens hem werd. in bepaa,ld.e kringen in d-e Ilussische hoof'dstad- vas'bgestel-d, dat het in Polen eencer toeging a,Is bij
het begin van d-e Praa,gse lente. "
rrnar
eriegelr' brengt, behalve d.eze vergelijkingen, hoogst interessante feilvr
uI,

ten. Wij citeren:

t'De Pool-se partijleidine

heeft op autocra.t:-sche wtJze geregeerd en ztch van
arbeiderskla,sse vervreeind-. Ze was onbekvra,arn tot het opstellen
varr economische- en social.e proEramrlars op lange termijn. Dat vernamen millioenen
Polen zaterd,ag voor een week (, februari '71 rec1. D. & G. ) vi-a televisie en ra-

het volk en van

d-e

d-io.

De ma,n die voor de microf'oon en d-e camera onba,rnha.rtig tnet d-e leid-ing van
Poolse C.P. afrekende, behoort als lid van het politj-ek bureau sedert 14 jaa,r
zelf tot de partijleicling: Pol-ens nieuwe C.P.-leiCer ECward Gierek.
In d.e eerste zitting van het centrale comité na d-e va1 van Gomoelka d-ie
voor het eerst in de geschieclenis der kommurristische staten 2) in het cpenbaar
werd- uitgezond-en ontwikkelde de bechLnokraat ult Opper-Sil-ezië twee maanden na
d,e bloed.ige a,rbeid.ers-opstand- in d-e Poolse kuststed-en een politiek alternatiefprogra,m, d-at de Poolse Ll.P. uit haar tot nu toe zwa,arste vertrouwenskrisis moet
brengen,d-at echter in lvloskou herinneringen zou kunnen wekken aan <1e Pra.agse lend-e

1) In het janua,ri-numrner van "Daad- en GeCachte'r schreven wij, clat het onze voorlopige i-ndruk wa,s, dat d-e Poclse opsta.nd. een proletarische opstand- ,a".--E
vo'orlopige ind-ruk is; tha,ns wei definitief. l,/ij ontvingen uit het buitenlandrn
grote hoeveelheid. materiaa,l over d.e jongste gebeurtenissen in Polen, dat tot
d.e d-efinitieve vorming van ons oordeel niet weinig heeft bi;ged.ragen.
2) Bedoeld- zt)n. bol-sjewistische staten.

o

fi

te van 1968..,
De na,bijliggend.e d.oeleinden
Pool-se heden ztjnz

in d.it vér

mi]<kenae

alternatief voor het trj-este

ftLid-elijke af grenzing va,n d-e bevoegdhed-en tussen pa,rtij, regering, economie, llestuur, vakbewe:jing en vorLlen van arbeieiers-zeif besrtuurl
Decentra,Iisatie en vereenvoudiging van d-e econorlische bureaucrati-e;
ltrvenwicht tussen rle zware inCustrie en d-e konsumptiegoed-eren-ind-ustrie,
verbetering van d-e looitpolitiek en bespoeCiglng van d.e woningbcuhr.
Het na.gesireeÍ'Ce doel- ald-us cie C.P.-leider....
heeft nicts te maken met
het rburgerliik-1i-bera,]e systeem va,n eerr vrij spel Cer krachtenr" itaar het partijappara,a,t d-ienCe ztch, Ios te rnal<en uit ztjnf verstarrtng;t, rom tle band- met c1e masSatS 'r^Íeer aan te knopen.Í
Gierek spanl, zich sedert acht weken in, die bancl tot stancl te bre:ng,en zand-er c1e verminCercle autoriteit van d-e partij of het ver:trouvien van c1e socialistische buren 3) voll-edig te vers1.',elen. }{et komt er op neer, clat d_e nieuwe l_eider
in V/arschau a1-Les anriers moet cloerr orrr ailes bij hr:t oud-e te laten blijven. !{ant rn
aI-bernatief voor de door Gonoe-}ka begonnen economische hervorining 5eeft ook Gierek nie't,
Door ze vrr.ywil-lig af te la,ten trc.cen, zonCer propa,ga,nclistische heksenja,cht,
verwi jderd.e d-e L]. i''. -1ej der d-e ka:neraden, cl-ie het sterkst g'ecomprontitteerd. \ra,ren.
Viif led-en van het politiek bureau, bijna cLe 5,;ehele leiciing in d.e l<uststeclen en
Crie minj-sters verloren hlut posten, d-a,a.roncler c1e rninister van birinenland.se za,ken
Kaztmterz Switala, Giei:eks zi,{ad-er.
Eind- ja,nuari reisde Gierek na.ar: de kust on d-aa,r samerr met cle nieuwe prernier
Jaroszewlcz vele uren lang rnet cte nofj a,ltj-jd opstanclj-ge ruerfarbel.,]ers te d-iscussieren: t\di-J ztint, zel de oncler Giereks lei-d.ing sta,ance Celegatie tot rle arbeiCers, ruit d-ezelfd.e ]<Iei gemaakt en hel:oen d-ezelfd-e doel-ernden.l
De d.e.Legatie met Gierek eerd-e d-e d-ocien van de Cecemberonlusten met een minuut stilte en ze accepteerd-e de rloor de a.::beiclers zelf ge!:ozen ra.den a.Is onderhandelingspartners. Voorts beloofrle zti in d-e toel..omst vake-,r conta,ct met d-e basis
te zullen oncierhouden. De dag na,cLat ze d-it hoge bezoek uit \,i;-arschau haclcien gekreEen gingen d.e arbeiders in Stettine Danzlg en Gclingen vcor het eerst weer allema,al aa,rL h.-. t werk .
De pa,rtijleicling d.roeg de arbeirlersrilC-on, iie ook in a.ndere sted-en naar het
voorb.:eld. van f)anzi-g voor cie cor':r:upte vakbonclen in rie itlaats \./a,ren gebred-en a.llerlei sociale taken ot). Z,a werd-en ui-tgenoCigd- sugge sties te Coen voor d.e verCeIirrg Cer bed-ri jf sÍ'onclsen voor' sociaal- zwaLi.he.r'en t ,Za zoucLen moetel arbitreren bij
meningsverschillen ovelr het a,r:beldsrecht en controle mceten uitoeÍ'enen op cle nygi-ëne elt cj.e veiligtreid irr rie nedrijven.
om opl-ossingen te vrnclen rurccr cle nauiveiijl<s ver[)o]rÉlen economi-sche rrioeilr;kheCen riep partijleiier
Gii:re-']c eell lancie-Li;k congres-r va,n ilOO vertr:genwoorclig.ers van
d-e crganisatie Van d-e Pool-se econoroen bijeen, clie sr:ctcr1, 19t6 niet vergaclerd_ haclden. De meerendeels: pa,rtjj-l-oze experts irel-oofdE:n 'binnen vijf à zes maaitd-en'
een praktisch rnoclel te ontwerpen, cia.t l-It ,J.c plaats 'zot) troeterr komen van het economische plan vall cle partijburearrcrz,ten, Ca t onicr Gol,rcclka twee Jaar van vcorbereid"ing ha,d gevergci"
0m onnid-Cellijk d_e situatie te verlichten reserveerclc: cie 1;artijleicling uit d.e
iaatste financiele re serves ctren i,r=d-ra,g van acht miljarr1 Zloty (raim 7 miljard.
guld-en) om ste.un te ilrnnen r,r.lrlenen e,an cle pensi_oentrel;.i.,ers en de arbeiciers met
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een maand.loon van mind-er Can 1000 Zloty. Bovendien bevroor ze alle prijzen en 1onen voor d.e d.uur van twee ja,ar.
Nog een vijf miljard. Zloty werd- beschikbaar gesteld voor een extra prog'ram,
d-at voorziet in de verzorging met vlees, gevogelte, vet, chocolad.e en moutkoffie.

Dit jaar krijgt Gierek 2 miljoen ton koren uit ie Sowjet-Unie. Hij koopt fabrieken voor de prod.uktie va,n prefab-woningond.erd-e1en in lt{oskou en 0ost-Berlijn.
In d.e afgelopen herfst nog haclden bei-de buurlanclen het dringend.e verzoek van Gornoelka om d.irect economische hulp te wiiien verlenen, afgewezen. lvlaar vijf weken
na d-e opstand- in d.e Poolse kuststeden sloot d-e DDR met Polen een nieuw handelsverd-rag, waa,rbij het tot d-usver bestaand.e goederenverkeer tussen beid.e l-anclen met
:;eventig procent word.t uitgebreid-. De opstand- vall d-e arbeiclers tegen een (zogena,amd. D" & G. ) arbeld-ersregiem hacl het (zogenaa,inCe - D. & G. ) socialistische
kanp een schok gegeven. "

KLASSEIdSTTiIJD
Uit een brief van een tr'ra.nse

IN

FRANKRIJK

ka^rneraa,d-:

... Er z\n op dit moment in Frankrijk twee bela,ngrljke sta,kingen aan Ce San1t
in i\iantes in een meta,a,lfabriek, Cie tot d.e groep Creusot Lolre (voorheen
SchneiCer) behoort, de andere in een Lothari-ngse mijn in Faul-quemont. l)e staking
in Nantes duurt al meer dan veertien da,gen en een loonkwestie vormt d-aar d.e inzet.De in verzet gekomen arbciCers zijn het kantoor van d.e d.irectie binnenged-rongen en hebben da,ar de boel kort en klein geslagen. 'Ze zt)n echter vol-komen geïsoIeerd- gebleven. llun actie heeft geen weerkl-ank gevonden, noch in d-e overige bed.rijven van o-ezelÍd.e trust, noch in and.ere fabrieken te Nantes. De staking in
tr'aulquemont richt ztch teglen d-e sluiting van een bepaa,ld.e schacht; in januari
hebben cle mijnrverkers een aantal sta..ffunctionarissen in een C,-er ond.ergrond-se mijngangen gevangen gehouden. lle bonden werden ged-wongen achter d-e staking te gaan
sta,an. Maar telkens wanneer d-e vakbeweging d-e een of and-ere trad-itj-onele actie
op touv,r zet,, ond-ernemen tezel-fdertijC verscheid-ene hcnderd.en mi.lnwerkers t'wil-Ce" en
geheel spontane actj-es. Dat ga,at op die mani-er aI een maand- lang zo en d.e staking heeft ztch uitgebreid- over heel het Lotharingse kolenbek}.,en. Om cle beweging
weer in de ha,nd. te kriSgen oven,iegen d-e borrden een la.nd-elijke mijnwerkerssta,king te
procl-ameren. IrmiCdels heef'c d-e stairinq z:-ch eLl- uitgebreir1 naar het kolenbekken
van d.e Loire. lvlin ol meer kan inen d-e strijd die nu a.an d-e gang is vergelijken met
d.e staking van Decazevtlle, maei,r d-ie d-roeg desti;d.s een zutyer lokaal- karakter
en nu is er sprake varl een gestage uitbreid-ing van cl-r: actie c-n dat d.an als gevolg van volkomer-l zel-f stancig optrerlen van ae arbeid-ersr. . . .
tsehalve d-eze trvee stakingen is er op klei-nere schaal zotn beetje overa] van
strijd- sprake. In d-e Rena,ultfabrieken is er een "wil-c1e" actj-e geweest i-n een varl
d-e werkplaa,tsen. Onr d-ie actie te ku.rineri inrh..lken r^ra.s d-e G.C.T" ged-wongen een staking van een ha-l-ve clag af te lconCigen. Daarnaa,st is er o-an nog cle staking bij d"e
P.T.T., d-ie om soortgelrjke redenen werd- uitge-roellen. SeCert meer clan zes maand.en
is er sprake van een l-atente rrwiltle'r sta,kingsd.reiglng bij vri-juiel a,Ile d"iensten
van d.e I,.T.T., het sterkst r'ref onder c1e bestel-iers. le bonden werd-en d-ientengevolge ged-wongen rn staklng van bi.lna een week af .te koncligen. Het vakverbond- Force Ouvrière heeft tijdens d-i-e staklng aan het ad-res van d.e beicle and-ere vakcentrad.e ene
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d.e C.G.T" en de C.F.D.T,, de beschuld.iging ger:-it, d.at zLJ a,lles in het werk
steld.en om d.e boel te saboterefl. . . .
Heel- d.eze atmosfeer .ran actíe en social-e onrust houd-t verband. rnet d.e situatie waarin ztclt iret Franse beCri jf sleven op het ogenblik ztet geplaatst. De prod.rictiviteitsstijgang 1) is wat a,chter gebleven bij d.e voorafgaanrle jaren.Dat heeft
toi gevolg, dat in tal- van bed-rijfstakken aller1ei ma,atregelen r,rorclen genomen om
d.ie prod.uctiviteit weer te verhogen. Er heerst in cle ond-ernemingen een straffer
regiem, er word-t op grote scha.al trgereorganiseerd", er word-t net d"e loonsti jgrngen pas op d.e plaats gemaaktr er is sprake varr kostenbevraking, maar ook van prod.uctiviteitspremies" In tal van ond-ernemingen stuit d.at op fe1 verzet van d-e aTbeiders en in vele geva1.1en ]romt het claarbi-j tot "wilderr acties, d-ie d.e vakbeweging absoluut niet meer in d.e hand. kan houden. IUij -z,t)rt ook gevallen bekend., waarin d.i-recties d.at verzet van Ce personeefsled.en trachten te b::eken, d-oor het toekennen van loonsverhoginger:. aan een d-eel van d-e arbeiclers of d.e employees. Ze
konden d-aarbij rekenen op cle ster-ur van d-e bond.en, waarmee ze in I t geheim bepaald-e afspraken had-cien geniaalit" In het bed-rijf waar ik werk heef'b een deputatie van
het personeel d.e rrvertrouwensma,nnen va,n c1e bonCenrr claarove:: rekenschap gevraagd-.
Ze weigerd.en ied.ere d-iscussie.
In een verzekeringsbed.riif in Pa-r:i;s ]reeft,le dlrectie wraa.k genomen nad.at tn
deputatie vaÍI zot rt hond.erd- pe:rsoneelslr:den zich vor:r hei cli.rectiekantoor verzamefd.e om bepaalde eiserr kenbaar te maken. I-Iet meerend-ee1 van d-ie d-eputatie bestoncl notabene uit val<bond-s1e,'ien. Er waren ook twee anderen bi j. Die werd.en op
staand-e voet geschorst. }'Tatuurli;k ontstoncl er toen de+ nodige onrust in he't bed.rijf. 0m d-ie onrust weg te nemen liet de directie bekend- nerken, d.at d.aartoe geen
ónkele aanleid.ing bestond en d-at aan d.e brree geschorsten - sed.ert jaren regelmatig d.e woord.voerd.ers van het perrsoneel- niets emstigs zov overkomen. Achter d.e
schermen echter confereerd.e d-e d.irectie met cie bond-en. Die beloofd.en niet voor
critici d.er vakbeweging - in d.e bres te zuld.e twee geschorsten - beid-en felle
len springen a1s er tegerr. krun ied-en geen stappen zoud-en word-en ond.ernomen, Toen
dat eenmaal afgesproken was en d-e directie ten overvloed-e ook nog in d.e scherpste bewoord.ingen tegen evr:ntuele solid-a::iteitsacties had. gewa.arschuwd., werd.en d.e
twee geschorsten op staand-e voe_t pq.tsla,gen. Tussen het rnoment van d.e schorsing
en het ontslag lagen veertien dagen. I{et ldas kenneliji< de bed.oeling d.e ongeruste
collega's in het bed-rijf in slaap te wiegen en d-e ind.ruk te wekken, d-at het toch
ind-erd.aad r,'rel- zotrt va,art niet zov 1open.
Belangwel<kend d.etail-: op d-e d.ag d.at het ontslag vieL had. d.e d.irectie de assistentÍe gevraagd. van c1e 'rharrd-havers d.er publieke ord-er'. De i^ri jk waarin het beeen van de ailerd-rr.È,ste wi-1ken Ín het hartje van Parijs
wuste becrrijf ,.ielegen is
wereeld-e van politie-agenten, overva,I\rÍagen, oproerpol-iti-e, ra.d-io-wagens en ïechercheurs in burger. Je kreeg gewoon o.e indruk, d.at eï een soort van opstand.
moest vrord.en onderd.rr:kt.Blijkba,a,r ztt d-e schrik van d.e rneid-agen van 1968 d-e Franse bourgeoisie nog d-uchtíg in d-e benen...
Een van d.e ontslagenen is aL r:uim 21 ja.ar in het bewuste bed-rijf werkzaallt.
iiij is er van jongsaf aan opgeklommen" De d-irec-bie verklaa,rd-e: 'tEr moet een voorbeeld- word.en gesteIrl.'r
Cornmenta,àT .,rarL d-e vakbonden op het straÍ'fe beleid. van d-eze sind.s enkele
maanclen af s zod.anig optreclend.e d-irecteur: 'rEindel-ijk is er in ciit bed.rijf weer
eeïrs van leld.ing sprake

1es,

!

1) De tern trprod.uktiviteitsstijging" vereist

een nadere toelichting. Proci-uktiviteit is niet hetzelfd.e als produktie. De prod.uktie ka,n toenemen zond-er
dat er van prod.uktiviteitsstijg"ing sprake is; de produktiviteit kan stijgen

zond-er d-at er meer word-t geproduceerd. Als een fabriek met 100 arbeid-ers
100 autor s per eimaal aflevert en een and-ere fa.briek met 150 arbeid.ers Ie-
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vert 1 50 auto' s per etma,al af , d.an is d-e prod.uktie van d.e tweed.e fabriek
groter, maar haar prod.uktiviteit is clezelfd.e als var. d.e eerste fabriek: er
word.t per arbeid.er peï etmaal- één auto geproduceerd-. Voert d.e eerste fabr:iek nu technische verbeteringen d.oor zod.at b. v. met nog altijd- 100 arbeid-ers 12O auto I s per etmaal word-en afgeleverd, d.an is haar produktie nog a1tïd 10 autots peï etmaaf geringer d.an d.ie van d-e ancl-ere fabriek, maaï haar
prod.uktiviteit is groter geword en d-an d.e produktiviteit van de and.ere fabriek. In d.e tweede fabriek wordt per arbeider per etmaaf nog altijd. 1 auto
geprod.uceerd., in d.e e ers te d-aarentegen per arbeid.er per e tmaal 1 ,2 auto .
De produktiviteit va:r- d.eze fabriek is met zYf gestegen. ÀIs er nu het volgend- jaar niet 120 maar 112 autof s per etmaal deze fabriek verlaten, d.an
is haar prod.uktie wed-erom gestegen. Per etmaal prod.uceert ztj 12 auto t s meer
dan voorfr""rr. Mra" 12 autof s vormen slechts 1Ooy' van d.e 120 , d-ie er tevoren
per etmaal- van d-e band- kwamen en per arbeid.er per etmaal word.en eï nu 1 t12

s vervaard.igd.. Inplaats vaJ.r een prod.uctiviteitsstijging van ZVr, zoals
vorig jaar, is er nu slechts sprake van een prod.uktiviteitsstfiging ver 20%
(l ,12 1 ,2 : O r12) 1 met and.ere woord-en, een geri-ngere prod.uktiviteitsstiiging bij toegenomen pïod.uktie. Wij hebben in d.it voorbeeld.r oD de zaak eenvoud.ig te houd.en, opzettelijk het aantal arbeid-ers (tOO) onverand-erd. getaten. Er is natur:rlijk ook van prod.uktiviteitsstijg'ing sprake indien een fabriek met 100 arbeid-ers, d-ie 100 autors per etmaal prod-uceert, het volgend.
jaar d-ie 1 00 stuks met bijvoorbeel-d. 75 arbeiders produceert . Dan i s eï sprake varr prod.uktiviteitsstijging bij geljjkblijvende produktie. In d.e praktijk in
het bed.r\jfsleven gebeurt het een en het and-er tegelijkertijd.. Dat verand-ert
niets aan het f eit, dat produktiviteitsstijging en stijging d.er produktie in
het geheel niet hetzel-fd.e zlp1. De betekenis van een prod.uktiviteitsstijging
voor het kapitalisme Ís groot maar het zou hi-er te ver voeren om a1le konselsn/enties daaryan te ri-emonstreren. Dat d.e prod.uktiviteitsstijgrng samenhangt met d-e stand. van d.e techniek en d-e uitbuitingsgraad. zal ied-er duidelilk z1jn.
auto
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TOCH

het congres
12 februari
in rt Amsterd-arnse r\.ai-gebouw was toen. al bijna een week achter
d-e mg - sprak Fró MeÍs op een vergad.ering in Vlaardingen. Blijkens verslagen r d i e zowel in he t Vf aarcU-ngs Dagblad als in het Rotterd.ams Nieuwsblad
vrijwel gelijk luid-en, heef t hlj z:-clt er
uitgesproken t'vooï een zoveel mogelÍjk
samenwerken met constructieve krachten in Cre Frd.À. rr Hij zet ook: rrDe linkse krachten in d.e Pvd.A zul-len z:-c]n
ZATERDAG

van

d.e Rrd.A

ontwiklcelen. "
Wij houden nie-b erg vaÍi oe

woor:c1en

rrlinksrt en |tprogressiefrt. Ze z,: JTr zo
ond.uid.elijk en hier in de mond- r,arr Fré
IvIeis aI helemaal . Wat ter wereld mag
hij wel bedoeld hebben?

Verstond- hij ond-er d-e 'rconstnrctievetr krachten d-e "linksett krachten? Zo
ja, waar ter wereld- zag, ht1 d.ie d.an in
de Pvd-A? Bed.oeld.e hij met rrlinksrt socialistisch? of wel- krachten, die op

Ce klassenstrijd. van d.e arbeid.ers d-e
willen leggen? Beschouwde hij
misscliien !'Nieuw Li-nkst' als zod-anig?
Zo j a, dan i s he t Fré Mei s waaremnad.rulc

pe:l- volkomen ontgaan:

1) d-at l{ieuw Links op het jongste
congre s van d-e Pvd.A dood. en begraven
is verlcl-aard- en d-at er d.erhalve voor
Ni-euw Links niets meer te wirueen is;
2) d.at Nieuw Links nooit of te nimmer ztch aehter: d.e klassenstrijd. van
d.e arbeiders heeft geschaarfl en d.ie
klassenstrijd steed.s volfed.ig d-ood.gezwegerr heeft.
En w5.6r ztet Fré Meis d.e mogelijkheid van t n samenwerking met d.e rrcon-
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s tructieve[ krachten in d.e PvdA ind.ien hij onCer rrconsl;r'uctiefrr iets and.ers cla^rr rrlihksrr of Itsocj-alistischrl
zou willen verstaan?Als d.e ttcr:nstructieverr krachten in d.e ogen van Meis
ónd.ere krachten z:-;n dan Nieuw Links
dan vind-t hi j zeker Joop d.en Uyl t Ja
zelf s Drees sr. en Van Mierlo aan ztjn
ztjd,e.Die verstaarr ond.er rtconstructieverr krachten in de Fvd.A juisb d_e krachten d.ie niet I'socia.l-i-stischtr zln, wel
echter :naar In bred.e volkspartij streveno Meis zéif zel) dat liij d-e 'rVolksfrontged.achteD vooïstond-. Ind-erd.aad.:

EEN

INTERESSANTE

tt Volksfront van weleer strekte ztch
uit tot en tlet d-e rad.ical-en" Dat wil
Den Uy1 ook. Maar Mej-s zaL deze Uyl
toch niet voor In (rod-e) vafk ir.ouclen?
0f is het zo t dat Meis en d.e PvdA al-lebei de beheersing d-er arbeiderskl-asse nastreven? Inderd.aad-! Dat is het.
En da,arom word-en ze to t elkaar aangetrokken en ï]aar eikaar toeged"reven.
\rand-aar: ook, dat l'{teis d.e samenwerking
tussen socialisten ( t) en cornmunisten
ttgoedtt noemd-e. Goed- voor d.e burgerl!ke maa'tschappij dan. Maar Cat zet hij
natuurlijk niet
!

BtrWERING

VAN

DE

K. E. N.

DE K.E.N., de I(oruilrnistische Eenhei-dsber,ieging Necler1a.nd., is eerr organlsatie
van d.e Ned.erland.se Mao-isten, cl:-e al-s orgaan d-e trRode Tribune" uitgeeft. In
het tweed.e nru[^rer van d.e lopende jaargang van d.eze'tRod.e Tribunerrhebben \^re een
belang',iekkend-e bewering aangetroffen 1). Ze luid.d.e letterlijk a1s volgt:
rrDoor massal-e akties in bed.rijven (ti;voorbeel-d. d-e grote Rotterd.a^urse
Havenstaking) en in arbeid"ersbuurten te organi seren, wi-nt d.e IEN steeds
meer het vertrouwen varr d.e arbeid.eïs....rr
Wat hier gezegd word-t suggereert d.at het cle IGI'[ geweest is, d-ie eind. augustus van het vorige jaar aan d.e touwtjes trok bij cle strijd. van zotrt 10.000 arbeid-ers in d-e grootste haven van c1e wereld. Is d-at een bewering, d.ie op waarheidkan berusten? I'Iaar orLze meninE niet.
l{ij hebtren er C.estijd.s, toen wij over d.e Ro'tterd"a-nnse havenstaking schreven, alL
op ger$rezen, dat de l-eden van iret comité t'Arbeid-ersnachtr', of schoon zij hun hoofd-kwartier haclden olrgeslagen in hetzelfd-e pancl in ltot'cerd.ans oud-e westen, l^raar ook
d-e uitgeverij van de I'Rori-e Tribi:nerr is gevestigd, voo.rtdurend de naclruk legd.en op
hun. volslagen onafhanl<elijkheid- van wefke politieke stroming of beweging ook. lÍij
hebben daar toen aan toegevoegd, dat d.ie verklaring ons volkornen oprecht voorkwam, àf sloten wij d-aarbij geenszins uit, d-at bepaalcle cornitéleclen mogelijk vooï
sympathieën haciclen. Kan Lret ztJn, d-at die
de K.E.N. en d.e'rRod-e Tribrrneil sterke
tot het comité t'Àrbeid-ersmachttt .behorend.e havenl^rerkers eenvoudig misleid. waren,
d.at 211 ztch slechts verbeeld.d.en cLat ztj onafhankeiijk ei'r. zelfstandig optrad-en cloord.at ztJ eï z;--clt niet berrust var.i r,raren, dai; z4 als marionetten van d.e K" E. N. fi:ngeerd.en?

Ons lijkt d.at bijzoncler on1,\ra,arschijnlijl<. Stal.;i-ngen: 'r^ri&rl-r
bepaald.e politieke
.bepa,ald.e
pol-1tie1te bewegrioeperingen invloed uitoefenen, of sta,i.:ingen, rli s d-oor
gingen georganiseerd,,uord-en, pl-e=gen géón lang leven te hehben. I4en massabeweging
als d-e Rotterd-amse haver:staliing, waaraan ctoor duizend-en arbeid-ers van d-e meest
uiteenlopend.e opvattingen word.t d-eelgerlomen, s'bert d.e ífwezigheid van politieke
beïnvl-oed.ing voorop, omd.at, wanneer die zich wél- l-a.at geld.en, het niet eens tot
een massa-beweging komt. \iíat d-e proleiarische massa, clie in een staking al-s massa optreed.t, tot massa n66kt, d-at is d.e gemeenschappelljkheid- harer belangen. Dat
betekent echter, d.at het zuiver d-e uit haar gemeenscirappeli-jke proletarische si-

- )) tua,tj-e voortvloeiende belarrgen moeten zj-jn, die een ro} spelen. Politieke belangen irineres hébben zij niet gemeenschappelijk; de ene groep van hen heeft deze, d.e
andere g€ne en d.e polltleke bela,ngen en opvattingen houden hen juist verdeeld..
VsJr de Rotteïdamse havenstaki-ng en van het comité ttArbeidersmacht'r hebben
rÍij destjjd.s geconstateexd, dat zelfs d.e schiin van een niet volslagen ona,fhankelUkhei-d vold.oende is gerÍeest om de strijdeenheid tenslotte tegrond.e te laten ga.a,n en
Fré Meis en de vakbond.sbureaucraten de kans te g€ven, die zij aÍ]dexs mogeLijk niet
gekregen zouden hebben, Iedereen kan zich gemakkeli jk voorsteflen, d.at een staki-ng, die aan de niet genoegzaaln gehandhaafd.e ind.ruk van volslagen onafharkelijkheid kapot gebroken isral veel eerder zou zijn stuk gelopen, Íranneer die onafhankelijkheid inderd.aad. - zoa}s rfe t,Rode Tribu:rerr nu beweert - niet had. bestaan. Als
ind.erdaad. de K.E.t{. - wat op zicyzelf om bovengenoemde redenen a1 hoogst onw&alschijnllk moet wo.rd.en genoemd - de staking zou hebben AeorAaniseerd, d.an zou die
staking nooit zo la.ng hebben kunnen duren en nooit de kracht hebben lnínnen ontwikkefen, die zï nu ontwikkeld. heeft.
!Íij beschouwen de bewering van de 'rRode Triburie" a,is niet meer dan een onware uitspraak achtera-f, gedaaf,t om voor de buitenvacht toch ma.ar vooral de eer van
de strijd voor zich op te eÍsen. En het zijn niet afleen d.e bovenstaande overweg:-ngen, die ons tot d.eze overtuiging voeren, wij menen er ook d.irecte bewijzen
voo.r op tafel te kunnen leggen. lJij zijn na,melijk getuige geweest vaf,t een d.ebat tussen een Mao-ist en vertegenwoord-iger val het blsd itRode T?ibrme,r enerzijd.s en een
jeugdig student, d.ie de gebeu:tenissen vaÍI Rotterdam var d.ichtbjj had meegemaakt,
and.erzijd s, waarin de Uao-ist ronduit moest erkennen, dat allerlei optred.en van
d.e Rotterda.:nse havenarbei-ders een volkomen spontaan kara,i<ter had. In d.i-e, overigens korte, di-scussie, kwa.ra de rrRode Tïibuner'-man niet net de ber*ering aand.ragen
da.t de Rotterdamse havenstaking door de K.n.N. georgani.seerd was. Eh waarschijnIijk deed hij dat niet, omdat er zich in d.e zaa]- allerlej- ooggetuigen vaÍI de staking bevonden en al-res op dat moment bovendien nog maar kort geleden was en de
werkelijke gebeurtenissen nog vers j-n de herinnering lagen.
Echter, aL Ís de bewering, dat de K.E,N. de Rotterdamse havenstaking orga_
niseerde onjuist en al draagt zli in geen enkel opzicht bij tot een goede karakteristiek van d.e Rotterd.amse staking, karakteïistiek voor d.e K.ii. . is zij natuurlijk wéI. zij toont namel.ijk aa.n, dat de K.E.N. - of d.at nu kón of niet ka,, even
terzijde gelaten - de organisatie varr een staking of massa-bei,'eg.ing d-oor een bepaalde politieke groep volstrekt niet afvijst, Het is bijzonder d.e màeite waard. om
dat nadru-kkeldk vast te stelIen, a angezien slechts een paaï regels verder in hetzelfde artiker in de "Rode Tïibunet: waarui t wij zopas geciteerd hebben, d.e uitspraak voorkomt, dat 'rde arbeideïs het alléén nnoeten d.oen'r omdat 'rhet nu eenmaal

niet arders

kanrr.
Ivlen zou d.enken,

dat een groep of beweging, d.ie op het staÍrd.purt staat, d.at
rrde arbeiders het alléén moeten doenrt, omdat het niet anders kón, er bijzonder de
nadruk op zou wensen te leggen, dat bij een bepaald conflict d.e aïbeiders het ook
alleen gedaa:: hebben, of althans voor eerl belangrijk deel aIIéén gedaan hebben.
Niet aldus de K.E.N. lie zegt - bijna in één ad.em - dat de arbeideïs het all-een
rooeten d-oen en d.at de K. D.II. d.e Rotterda,mse iuvenstalij-ng heef t georgani seerd..
Een tegenspïaak, zal nen zeggen. Inderdaad. Doch alleen dón warrneer men d.e
uitspraak, dat de arbeiders het alleen moeten doen volkomen serieus neemt. Bij de
K.E.N. worclt de tegenspraak tussen de twee bewerlngen in het geheel niet als een
tegenspraak gevoeld.. '[,/aaron niet? omdat de verklaring, dat de arbeiders het aIleen moeten doen en het ook slechts alleen kÍitnen doen, j-n het geheel niet setieus bedoeld. is. Afs de K.n.i[. zegt: d.e arbeid.ers moeten het alleen d.oen, dan
b e d. o e I t d.e K.E.N.r zij noeten het (a11een) onder de 1eiding van d.e K.E.N.
doen. Precies op dezelfd.e manier verkfaa,rale lenin destiid.s; Alle macht aan de raden onder leiding van de bolsjewistische partij. rn onze ogen is dat d.e dooal voor
de radenrnacht, zo goed afs de opvatting€n vaJl de K.E.N. de d.ood. zljll voolc het wer-
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kelijk zelfstand-ig optreden der arbeid.eïsroassar
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TOEN DRIE JAAR ge1.ed.en ztch in Tsjechoslowakije d.ie gebeurtenissen afsrreeld.en, clie aIle:rrege in d.e burgerlijke pers al-sfrPraagse lentet'werd-en aanged.uid.,
toen hebben wi j 1) er op gewezen, dat in d.e meeste gevalien cle betekenis eïva1
volled.ig werd. misverstaan. De opvattingen, clat Dubëek en Ota Sík d.e representanten zoud.en ztJn van een brede; volksbewegÍng, d-ie op rtlj-beral-isering" uit zott 1open en 1n het land. een rrsocial-isme met een menselijk geztcltttt zo\r vestigen, zoais
men d.at noemde , hebben wi j al- s een vïome illusie va"rr d.e hand- gewe zen. In praag,
zo zeid-en wij in de loop van 1968t Baat tt niet om he-L sociallsme, ma,all om d.e aflossing van een partijdictatuur naar Stalinistisch morlel- door de heerschappij van
rd-e nieuwe l<lasse" van managers, een aflossing
waarvan óók in Rusland. sprake is,
inaal die d-e Russische machthebbers Ín Tsjechoslowakije ongaarne z;-ch zien voltrekken. Ond-er het reglem van Dubéek en Sík, zo vatten wij onze mening sanren, blijft
net aIs tevoren d-e arbeid-ersklasse het onderd.nr.kte uitbuitingsobject. Niet om
h66r bevrrjd.ing gaat het, maar om d-e bevijd.ing van het bed.rÍjf sleven uit d-e kluisters van bureaucratische bevoogd.j-ng en betutteiing.
0p het noment d-at wij zo spraken had d.e R.ussische invai nog ni-et plaats gevond.en. Toen die op 21 augustus '68 geschied-C.e, Ieek cie kans bijzond-er groot, rj-at
de ill-usie rxttrent het streven van Dubóek en SÍk in belangrljke mate versterkt
zoud.en word.en. H-.m bewind- hacl kort ged-uurd.. Iie t -Land. had in een roe s verkeerd-,
die nog niet voorbÍ; was toen d-e F-ussische tanks d-e grenzen overschred-en. Zou men
ztcb, onder d.ie omstanCighed-en niet aan cle illusies van de "Iente'f blijven vastklampen?
Ruim anrlerhalf jaar na d.e Russi-sche Ínval circuleren - naa,r thans bekencl is
in Tsjechoslowakije vlugschriften, waarin o.a. het volgend.e staat te lezen:
"Wij zijn van veel ill-usj-es bevrijd.. . Wij geluven niet meer aarr een systeenn, waarbi j d.e leid.ing ( ook aI be+,ref t ]ret een menseli jke leiding a1s
d.ie van Dubóek) be sli ssingeri neemt innl-aats van d.e werkend.en z6Jf. . .Iiet
gaat ofn. o . . d-e opheffing van d.e klassenverschillen, om iret scheppen van
d.e mogelijkheid- voor ied-er individ.u om over zijn ei-gen levenrover ztjn arbeid. en over het prod-ukt van ztjn arbeid- te beschikken. . . . Allereerst is
het nod-ig d.e'bureaucratie al-s sociale laag onver te vierpen. Daarmee is
tevens d.e vernietigi-ng van alle onderd.rukhingsappa,raten verbond.en, in
het bijzond-er cle vernietiging van d-e geheime poiitie, 't l-e61er, de zogenaamd.e vo1ksroiiitie en van d-e censuir.r, kcrtoni d-e verni-etiging van het
staatsapparaato... Het werkend.e vol-k, clat d.e machi grijpt z,al-.., rad-en
vollnen in de bed-rijven en in d-e bc-clrijfstakkenr er d.ie rad-en zul-len d.oor
centrale arbeiclersra<1en overkoepeld- word-en!... Deze rad-en zullen tegenover d.e arbei-ders verantwoord.eli.jk zt1n. ..tl
Illusies over het systeem-Dubéek houCen d.e sainenstellers van d.it manifest
er niet op na. Dat is d.uid-eiijk. Dat ze varl a 11 e illusies bevrijd zoud-en zijn,
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wij niet graag wi-I1en beweren. Uit hun publikaties blUkt bijvoorbeeld-, dat
zij verr,rachten d-e vakbeweging in een instrument ter verd.ed.iging van d.e arbeid-ersbelapgen te krrnnen omzetten. Ook is ons bekenC., d.at d.e schrijvers van d-it vlugschrift z:.cn als "Revolutionair Socialistische Partijil georganiseerd. hebben. Het
een noch het and-er vind.en wij verbazingwekkend- 1n een land. als Tsjechoslowakije.
De economische en politieke verhoud.ingen zoals d-ie d.aar bestaan zul1en het wel
onve:rnijd.ehjk maken clat d-wars d-oor d.e rad.en-opvatting heen allerlei trad-ities gehand.haafd blijven, d.ie eld.ers a11ang ztjn opgeruimd-. Waar het op aan komt is, d-at
ond.anks bepaald-e organisatorische trad-i-ties, toch op d.e voorgrond- gepla,atst 1s,
6at het voor d-e arbeid.erskla,sse er op aankomt het staatsapparaat en ied.er ond.erd-rukkingsapparaat te verrrietigen en zéLf , ci-oor mid.d.el- vam arbeid.ersrad.en ztin Lot
in eigen hand. te nemen.Als d-at werkeL,lk gebeurt is er voor vakbeweging en partijorganisatie natuurlijk geen plaats ,Zou men uit trad.itie aan die twee organisatievotanen vast bIi jven houd-en, dan komt er van d-e vernj-etigrng van het staatsappayaat en d.e rad-envorming nj-ets terecht" WeIk.ran d.ie twee mogelijkhed-en werkelijkheid. zal word,en in d.e toekomst valt natuurli jk onmogelijk te voorspellen en hang:b
ook volled.ig af varr d-e klassekractrt Cie cle arbeid-ers in komend-e strijd. in staat
z\y1 te ontwikkelen.
Wat voor het ogenblik het belangrijkste is, d-at is dit, d.at in het geciteerd-e arbeid-ersrad-en nad-rukkelijk word-en aangeÖuid als
d.e Tsjechische vlugschrift
op het gebied. van d.e prod.uktie en in d.e bed.rijven.
hebben
een
oïganen, d-ie
taak
met r,iat over de vakbeweging word.t opgezienswljze
van
die
De tegenstrijdlgheidmerkt en met d.e eigen organisatievorm springt in het 006r maar d.e werkelijke ontwikJce-l-ing vol-trekt zich nu eenmaal binnen d.ergelijke tegenstrijdighed.en. In welke
tegenstrjjd.ighed.en d.e satnensiellers van het Tsjechiseh.e vlugschrift ook bevangen
zÍjn, me t hul opvat ting d.at d,e arbeid-ersraden een taak he bben in d.e bed.rijven en be
aanzien van d-e prod.uktie en d.at het er om gaat, dat de arbeider over het prod.ukt
\raJÍr z.;}rt arbeid. di.ent te beschiliken, spreken zlj Lets uit, waaraaJl bi.ivoorbeel-d. d.e
revolutionaire opstand.elingen van Krocnstad. ni et zLJn toegekomen. De betekeni s
van d.ergeli jke opvattingen in een bolsS ewi sti-sch land. kan na,ar on-ze mening moeilijk word.en overschat.
Datgene wat r^rlj hierboven uj-t het Tsjechische vlugschrift hebben geciteerd,
ma,akt het zeker, d"at de samensteilers in i-ed.er geval niet op bolsjewistisch of
op oppositioneel bolsjewj-stisch stanciprrnt staan.Dat z\ rrtrotzkisten'f zoud-en ztin,
gelijk in d.e Tsjechische pers beweerd. is, is eenvoudig een bel-achelijke beschuld.izoud.en

ging.
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Belgische econoom Ernest l,ia,nd-el hetroen wij nog niet zo lang geled.en
enkel-e opmerki-ngen gemaakt, toen hi j in Amstercian in het openbaar debateerd.e met
d-e heer Den liyt, de fractieleid.er van d.e P.v.d-.A. in d.e Tweed.e Kamer, met wie d.e
Belgische professoï ook eerd-er een paar maal- in d.iscussj-e was getred.en. Dezel-fd.e
Mandel is ook d.e schrijver van Civerse boeken, brochures en tijd.schriftartikel-en.
Tot zijn boeken belioort een vrfi lijvig r,verk over marxisiische economie d.at binnenkort in een Ned.erl-and.se vertaling het licht zal zien bij d-e Socialistische Uitgeverij in Nijmegen. Ter gelegenJreid. van d.ie op hand.en zijnd.e verschijning publiceren
wij hier een fragment uit een recensie varr d-e Frarrse uitgave, welke recensie een
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kleine twee Jaar geled.en verscheen in een Amerikaans ti jd.schrift. Deze recensi-e
werd. geschreven d-oor een vroeger l-id. van d.e K" A.. P. D. 1 ) . Wij citeren:
Waar Mand.el- spreekt over Rusfand.s bureaucratische verword-ing en over d.e brutale r op willekeur en terrerir berustend-e methoden vart d.e R.usslsche staatsmacht,
alsmed.e van d.e Russische uitbuÍting, d.aar wijt hij d.at al]es niet aan het bolsjewisme al-s zod.anig of aarr d-e bolsjewistische opvattingen over d.e autoritaire partijmacht, maar d,aar geeft hjj d.e schul-d. aan het Stal-inisme, ofwel- aan d.e Russische
arbeid.ersklasse, d.ie r'langzamerhand- ied-ere belangsteliing voor d.j-recte d.eefneming aan het staatsbe stuur en de leiri.ing d.er economie begon te verliezenf t , Mande1 wil ons d-oen geloven, dat hij er niet van op d.e hoogte zou ztJn, d.at het d.e
bolsjewistische partij ond.er leiding van Lenin err Trotzki is geweest, d.ie de arbeid.ersklasse van d.e kontrole en d.e leid.ing der prod-uktie heeft beroofcl en d-ie
d.e macht van d.e rad-en heef t vervangen d.oor cle macht van d.e partij en van d.e staat.
Alle terroristische nieuwighed.en, waaïvan het Stalinisti-sche regien vergezeld.
ging, met inbegrip var. dvrangarbeid. en concentrati ekampen, begonnen al- in d.e tjjd.,
dat Lenin nog d-e leiding haC. Mandel-, die zo verschrikkelijk veel gelezen heeft,
zal toch wel niet 'rergeten hebben om de vroege geschied.enis van d.e bolsjewistische revoluti-e, tot aan de d-ood- van Lenin, te bestud.eren. Dan moet hij ook op d.e
hoogte zljn van d.e di-ctatoriale terreurmethoclen, die in Leníns tljd. werd.en toegepast zowel tegen de bourgeoisie als tegen de arbeid-erskiasse.Wie alleen niaar ged.urend.e het Stalin-tijCperk tegenstrijd-ighed en in Rusland-s ontwikkeling waarneemt,

maakt z:-ch schuld.ig aan geschieCenisverva,lsing.
hrat echter nog ka,r'akteristieker is dat is d.it, dat Mand.e1 nog altijd- d.e Russische revolutie beschouwt als het voorbeeld. van een revolutie van d.e arbeid_ersklasse, welke ind.ien ztJ d-oor Lenlns opvolgers maar beter geleid. zolr ztjn, behoed.
haC kururen worden voor de d.waalweg€trr waarop zLJ geraakt j-s. Toekomstige revoluties kan i{and.el ztclt.r-L1een rnaar op clezel-fd.e manier en met }retzelfd.e patroon a}s
d.e bolsjewistische revolutie voorstelLen. En hij tneent, d-at het socialisme overal
voor d.ezelfcle problemen zal komen te sta,an al-s d.e Russische revolutie. t'I)e frrnI'd-ie ztcYt voord.oet in elke samenl-evj-ng,
clamentele tegenstelling", zegt liandel,
d.ie in het overg'angsstad.ium van kapitaiisme naar socia.lisme verkeert, is d_e tegenstelling tussen de niet-kapitalistische prod-u-Ktiewijze en c{e burgerlijke d-istributie-normen.rt Dat is velgens iv,iandel claaron zot oi:iciat'"d-e railwaarcie .,,oortbestaan blijft zo!,:ng' d.e gebruikswaard-en schaars zijn?r. l)at is d.e reden waarom volgens iliarrdel d.e warenproduktie niet kan worclen afgeschaft d.och slechts lalgzaarr
kan af sterven naarma.te d-e rrschaarshei-d.t' r,rord-t overf,,/onnen" Om d-ie red-en moeten
naar het r.nz:-cnt van i"[anCel ook d.e d.iverse categorieën d.er kapita]is tische economie: waard-e, prijs, winst, loon , erLz. gehandhaafd. worden om ze in een ttplan-economíert te Eunnen gebruiken, een .n1an economie , clie ztch na,ar zLJn mening |tzoveel
als mogelijk isi vart d-e narkt noc.t bed-ienen en als ]ret maa:: even kan het marktmechanisme d-oor prikkels moet stimul-eren't.
\,{at van dat dwaze gei.:1ets ook a-l}emaai gezegd kan worden, zo besluit d-e recensent, één d-ing staat als een paa.L boven water: met d-e economische theorieën
van het marxisme heeft het nj-ets te maker:. Die ztyt slaat bij irfand.els criticus dan
niet slechts op d-e hier geciteerCe uitspraken van d.e Belgische auteur, maar op
d-iens gehele boek. Maar terville van de plaatsmimte hebben we hier alleen maaï
een fragment van d.e bespreking kunnen afd_ruk-i<en.
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