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EHTNÀ I S t'REVOLUTÏONATRE|l

DIPI.,OMATIE

IN mT laatste h^rart uan cle achttiende eeul,Í de Verenigd.e Staten onder
zich rrrij vochten van het Engelse kolorriale jr:k, dat wi1 zeggen
nog vó6r Frankrift hr:n eigen burgerlijke revolutie doornroerclenp toen benoenclen zij
bij cle hoven en regerlngen yan het - net uitzonttering va.n Engeland. en de RepuTOEN

George l,Iashirlgton

bliek

d.er Yerenigrte Ned.erlantlen

-

nog grotendeels feod.ale Er:ropa hr.m eigen èipfo-

uatieke vertegenwoord.igers. In het Parljs van Loclewift XVI versoheen als zoclanig
een rran hr:n allerbekwaa,mste gezanten, geen andere dErI Beniamin FrarÈlin. Deze
was in tle draaraan voorafgaantl.e jaren niet glechts een vurig striirler voor cle À.merikaapse onafhankelijldrcid geweèstrmaar hacl in clie tiicl zich ook een inteznationa}e faan verworven a1s beoefenaa.r cler natuu:s'retenschaptren.In zijn persoon verenigcte hij twee clingen tegelijkertip. Van hem straalcle rriet slechts tLe glans af van de
jonge republiek aan tle overzijtle van d.e Atla,ntische Ooeaanr die door haar blote
bestaan alleen al aen d.e absolute koningen I t nadereniLe eincle van hun heerschappij verkontligd.e. Eij was tegelfikerti$1 a1s het sare èe personificatie va.n de 'rt\ie,
ni.et meer d.oor kerkelijke dognar s gebond.en rcetenschaplua.araan de technische vooruitgang zoveel te darken had. en die als gevolg daa.:sran et zo veel toe had bijgBdragen, ctat cle opkonend,e bourgeoi-sie hríér produktielrijze hoe langer hoe steviger
opbouwde tenid.clen van d.oor ad.e1 en

klems (tog) beheerste rijken.

Alleen a} het blote feit, dat het rritgerekend

Senjamin Franl<Iin. was, d.ie
a1s vertegenwoorèiger cler geroinachte naa,r taniLenloarsend. geduld.e A.merikaans€ republiek voet op d.e feod.ale Franse bod.em zettel wertl het zelfbernrstzift d.er Franse
d.erde stand. krachtig gestiruuleerd. I{og veel meer was dat het geval d,oor de wijze
ÍÍa^arop cleze d.iplomaat van het Àrnerikaanse ond.ernemerdom in d.atzelfd.e Frankrijk
optraiL.
Senja.urin Frar:k1in ddcht er eenvouclig niet aan zijn strikt eenvoud.ige levenswijze - clie tegelijkert{jd het resultaat }ras van het aan het opkomende kapitalisme
ontsproten protestantse puritarriue en van de nood.zakelijkhed.en varr d.e vroeget
nog spag^t:zin vereisende akktmulatie in een Iand. van burgerlijke pionters - op te
geveïr, nada,t d.e hi-storische ontw'ikkeling hem genoodzaakt had te verhuizen Raar
d.e verkrnristende omgeving vaJr rt Franse hof en d.e Franse hofad.el. Benjanin FrankIin bewoog zich in Parijs en Versailles in kleèing, d.ie hem voor ied.er onmid.ilellijk en ontwijfelbaar tot een lid va.n d.e d.erd.e stand. stempeld-e. Maar hij droeg d.ie

-')kleren met ciezelfd-e frerheiC-, waarmee de markrezen en hertogen van Frankrijk hurt
zijd.en mantels d-roegen. Vast er van overï,ulgd-, d-at zijn burgerlijk vad-erland en d,e
repubiikeinze sta,atsvorrn d"e toelcomst vertegenwoord.igden, dwong i'ranklin d.oor ziin
houd-ing cl-errnoblesserrvan Erankrijk in zijn persoon eer te bewijzen aan een klasse,
die meer en meer ha,ar plaats in d.e samenleving op kwam eisen. Hij schiep d.aarmee
e{in 'rrevoluti onaire diplomatier', d.ie cle ,o.ere}d. n6 her,.r niet meet heeft gekend.
lvlen zou deze Franl<lin een soort van 'Durgerlijke provo ku-nnen noemen, o.ie ied-ere
d-ag opnieu.rr zijn gehaie klassevijand tartte en zijn Franse klassegenoten een hart
ond-er de riern stak. Later, tcen d,e burgerlijke revoiutie ook in Frankrijk en veie
and-ere Europese siaien hacl gezegevierd, verloor een d.e.rgeli.jk provo-achtig optrerlen ied.ere zLÍ\. Zelí tot heersende klasse gewcrden peinsde de bcurgeoisíe niet
meer over revoiuiie. Veeieer begon zrj in haar l-evensstiji en omgangsvormen haar
vcofliralige ad-eilijke k-]-assevijanrl te iuiter:en" Van ttrevol-utionaire d"iplornatie" was

niets meer te bcspeuren.
Eén enke]- ogenblik iion d.e lr'ereid menen, d-at hetgeen Franklin d.eeo- om d-e
Iranse ade] te intimid.eren en d-e lranse cleràe stand" te a.ctiveren, op hu:r manier
zou wor3.en nagebcotst i.oor àe ?.ussische bolsjewikÍ. ïn cle maartitagen varr. 1918,
+^^h
in Brest-Litor,isk cnd-erhand.elde met de vertegeru{ooï9v
UUCIl Us
^^ 4.öo eowjetre5Jering
de aigezanten van Moskou in r]ie

cJ.igers van het }uii;se -] mperiafismel Yef:]Ch?nen
Poolse stad net d.e pet van d.e Russi sche arbeide:: en rle peJ-sjas van d"e Russische
boer" Maar de indrirk heerste maar heel kort" lliel zoOra had het bolsjewistische
Rusland- d-e Nieuvre Econorn'ische Pol-itiek ingevce.i:C, niel; zodra vterd. het Cuidelijk,
1at zij cie weg na,ar het s:a,atskapitaiisne harlC.en ingeslagen, of hun d-iplomatieke
verte2Jen,,,roord-igers gedroegen zicb, ook precies zo afs het de vertegent^roord.j-gers
van een staatskaprta-'l-rs-i- sche -republiek b:taa,rat. De d-elegatie, c.ie in Brest-Litowsk tegenorrer de Nuitse generaals aa1-1. een ruw houien tafel hac. gezeten, had. er
uitgezien als een si;el'politieke id-ealisten, precies zo afs Roe) van Duyn er nog
als een politi-eke ict-ealist uitzag toen hij sarnen met zÍin kabouters al-s representanten van C.e trOrarrje-Vríjstaa-urr zirn intrede Ceed in d.e d-eíti ge zaal van d-e Àmste:rC.e.mse vroed-schap. Toen het id.ealisiire verclampte en het ilurgerJ-ijk karakter C.er
Russische revolutie niet langei:-te verbe::gerr viel , toen werd niet al-ieen de klecling Cer Ru.ssische d.iplomaten zo stijí en'Duïgelrlijk als n:en zich inaar voor kon
stellen, na,ar toen bleeir tevens zorureklaar iiet d-oor en d-oor burgerlijke karakier
van de Russische hulLenla.ndse politiek en varr de Russische d-iplonatie.
Het is niet moeiiijk C.at met voorbeelCen te ill-ustreien. Benjarnin Frankfin
in hei nog f eoclale-, rroóí-revolr,rtionaire Frankri jk wel. gewacht hebben
zicn
zo;t
kie'ins'be gebaar, dat a1s b1Íjk rian sympathie of verbondenheid. met d-e
hei
voor
en geesr:eli-jkheid zcu kunnen r^rorcieri uitE;e1egd". De politieke ideaaclei
heer:send-e
d: Rassen veri,,,achtten - omd.at zij net }caraltter der Russische Ïevova,n
listen clie
nÍet
verstoncl-en
lutie
- dat z1j ztcn varr iedere verbroedering net d.e V,Iest-Eu-ropese bcurgeoisie on';houden zoucien, irwannen van een koud.e kermis thuis. De C.iplornaten van het steatska.piiaiisiische Ruslancl , Zavef het ttusia:rd tran Lenin en Trotzki, als hei Rusiand. vam Stafin en (iens opvolgers, der1en nj-ets antlers dan hurt
innerlqke ve:rbond-enireid ile'u kapita,.iisme en bou-i:geoisie dag in, dag uit ten toon.i ^^ ^.-^.;
DIJI
Ef,Ugll
'

De r,rolkskon-rnissaris van buitenland-se zaken Tschitserin betuigde i1e liberal-e
Duitse niinrster: d.r" Stresenann zijn 'rinnigste d-eeinemirrg" bii hei overfijden van
rÍjkspresident trbert, cl-e narr die - zoals bekend- * van z,tcltzt:Lf verkla,a.rcle, d-a.t hij
rouwbeklag bij
'rd.e revclui;ie ita,atte a.Is de pest". E-r volgden'veie telegraicmen vari
Dibourgeoisi-e.
d.er
Europese
hioog's/aarcrig'heid-sbekleders
het o-rerltjden van andere
Kai-sjek
Tsjang
aan
met
betrekkingen
rntieme
knoopten
plomaten rran het [ren]in
en met Ken:-f Pascha, op hetzelfde ogeriblik da'r, deze CÏ'.:-nese- eír Turllse bolsjt-wis-

-1ten op grotë Echaal afslachtten. 4+i Utrisden eer aan Mussolinir aan Chr:rch-i1l
en Roosevelt, na eeràer verd.ragen met Hit1er te hebben afgesloten. Z4 stond.en in
cle jaren rJO te d.rin6en om tot d.e Volkenbond. te word.en toegelaten, die zij in hun
revolutionaire wittebrood.sweken als d.e bontl cler lnperialistische rovers hatl.d.en
ged.oodverfd..
Varrwaar d.eze even opvallend. duid.elijke a1s

grote verschillen met de rrrevolutionaire clÍplomatíet! van Benjarnin Franklin?De verklaring is sinpel; Franklin bevond. zich in het Frankrijk zijner tlagen temid.den van zijn klassevijand.en; d.e diplomaten van het staatskapitalistische Rusfand bewogen zich in het burgerlljke WestEuropa temid.d.en,.van,hun klassegenoten. Verre ervatrl, dat d.e Russische d.iplonaten
d.iplomatieke- of psychologische fouten zoud.en hebben 6enaakt, ged.roegen zíj zj.c}r
précies zoals nen vaJi d.iplomaten van een ( staats)kapi.talistisch land venuachten
kon.

Een'tijilje heeft het er d.e schiin van gahad a1s zou de (burgerlijke) Russische
revolutie grote konsels,renties hebben voor (eveneens br:rgerlijke) revolutionaire
ontwikl<elingen in Azië en Afrika. BolsjewÍeken als d.e reeds genoemde Tschitserin
in het prille begin van z\jn a.rnbtsperiod.e of Borod.in (in ae jarent2O Russisch ad.viseur van de Chinese Kwomintang-pa$li) droomden er als politieke ld.ealisten van
dat t t westerse kapitalj-sme een dod.el{jke slag zou word.en toegebracht cloor d.e anti-kolorriale strijd. van de oosterse volken. Maar d.ie clroom was slechts mogelijk zolang de ijolitieke id-ealisten in Rusland. nog niet wreed. ontwaakt waren uit d.ie
índ.ere d.room, d.at Ruslarid- géén kapitalistisch Iand. meer zou z jn.
Toen het kapitalistische karakter van d.e bolsjewistische sa,rnenlering eenmaal duid.elJS op de voorgrond. trad. was het net het politieke dromen voorgoed. ged.aan. ïn d.e plaats van de id-ealisten Isna.men d.e realisten, inplaats van cl.e iIIusie varr revolutionaire steun aan Lzië of Afrika kwam d.e werkelijk):eid. van (Le openlilke steun aan d.ie klasse in Aziën die er samen met het westerse imperialime op
uit was d.e ontwikheling naa.r een mod.errr kapitalisme te stagneren. Dat paste beter, zowel bij Rusla"nd.s eigen belangen als bij d.ie Russische buitenlandse politiek
waatsroor het Krenli-n, i-n verbarrd. d.aa:mee, aI in 1921 YLad' gekozen.
Met d.e Chinese buitenland.se politiek en met de Chinese cliplomatie is het a1
niet and.ers gestelit dan met d.e Russische. De oorzaak daa:rran is na,tuurlijk d.eze,
d.at d.e ChÍnese revoLutÍe hetzelfde karakter had als d.ie in Rusl-and. in 1917. Wat
ook d.e verschillen mogen zijn tussen Moskou en Peking, ook China is op vÍeg naar
het staatskapitalisme. Evennin als Rusland. voert China een buitenland.se politiek
d.ie ook maar enigszi-ns gericht zou zijn op revolutionering van Àzië, al was het
maar in burgerlijke zin.
Evenals Rus1and. in d.e jaren rJO stae.t China flu - BrI eigenlijk aI ruim twinjaar
tig
- te trappelen om tot d.e moderne statenbond. te word.en toegelaten. De
buitenalntlse politiek van Peking is er niet op gericht d.e burgerlijke revolutie
in Azië of in Àfrika te bevord.eren, meurr om bond.genootschappen met China te ifi'reken. Dat is een politi-ek, waa:bij Mao Tse-toeng en Tsjoe Eh-lai zich aI even weinig kieskeurig tonen als Stalin en Litwinof d.estijd.s.
Voor t t werkelijk karakter vari d.e Chinese brritenlandse politiek en de Chinese d.iplonatie zijn er in het recente verleden twee duid.eldke aanw{jzÍngen geweest.
We hebben het oog op Pekings houdlng ten opzÍchte van de revolutionaire gebeurtenissen op Ceylon en in Pakistan. Toen op het eiland. Ceylon d.e coalitieregeri.:rg
van het zogenaa^mde rtlinkserr Verenigd.e Front ond-er het eerste ministerschap van
mer:rouw Sirina.vo Barrd.aranaike in conflict geraakte met die revolutionaire bewegrngr d.ie ile ontwild<eIing van Ceylon in staatskapitalistische richting verd.er
wi1d.e drijven, verleend.e Peking krachtd.adige steun, niet aan de revolutionairen,
maar aa,n het bewind. varr mevrouw Band.aranaike. Precies hetzelfd.e speeld.e zich af

-4toen in Pakistan een burgeroorlog ontbrand.d-e tussen d.e feod.a,aL-reactionaire dictatuur var. geneïaal Yahya Khan en de ond.er d-ie d.iCtatuu-r zuchtend,e bevolking van
0o st-Paki stan.
De gewapend"e opstand- ald.aar betekend-e het wanhopige verzet van een d.oor d.e
heersend.e kliek van West-Pakistan als een kolonie uitgebrdt land. tegen c1e heerschappij van het groot-grondbezit en tegen opzettel{k in stand. gehouden achterlijke maatschappelrjke verhoud.ingen. Tijdens clat veyzet kwam sjeik Moed.sjiboer Retunan
Icor:te iijCr aan d-e spits van de beweging te staan. Hi.l zou, ook inclien ztjn opstand.
niet was neergesla,gen, nooit a.an de spits van C.e bewegtng zijn gebieven. Àchter
Ivioedsjiboer en de groep d-ie hij vertegenwoord-igt d.oemtlen reed-s en d-oemen nog a1tijd. rad-icalere lcra,cirten oprzoa,Is d.estijCs in Rusland. d.e bolsjel+iki opd.oemden achter hen, clie op de v-Loed- tran de februari-omwenteling na,ar boven dreven. Maa,r d.e
sjeik i'ioedsjiboe:: betekende in i-ecLe:r geval ten opzi-cirte van het brutal-e en met

het imperial-isree verbonclen bewind- van Yahya Khan d-e voomitgang, d.e vooruj-tgang
llaar burgerlijke verhond,Íngen. Van socialisme, term clie i'ioed.sjiboer zélf gebruikte om zijn streven te karakteriseren, is bij hem geen sprake, zomin als daarvan
sprake is bij hen, riie geroepen zijn om d.e nationale revolutie van Oost-Pakistan
te voliooien. iiaar het is er ons hier niei om 'be d.oen daarop d.ieper in te gaan.
!/e kunnen voista,a:r met cle -u'aststelling, dat sjeik Moed.sjiboer Rehnan de Oost-Pakistaanse bourgeoisie rep::esenteert, d.ie in Oost-Pakista:r aI even zwak is aIs in
de meeste Àzia.tische land.en, red.en wa,arom cie burge::Iijke re.rolutie d.aar d.e vorrrren
aan zal nenerl, ciie zich in Ruslancl het eerst en vervolgens ook in China gemanifesteerd. hebben.

Zow men - gemakshal-ve - d.e acteurs j-n het Pakistaanse d-rama willen aanduiden met namen d.ie ons uit cie Russische revoluiie min of meer vertrouwd. zLJn, d.arr
zou men met enig recht sjelk l{oeCsjiboer een mensjewlek in-:nnen noemen en d,e ac}rter hem opcloemend.e revofutionai-ren - waartoe brjvoorbeeld de in Lond-en wonend.e
politieke publicist Tariq ÀIi behoort - aIs boisjer"rieken. Generaal Yahya Khan
zou rilen dan l«.mnen vergelijken met d,e een of and.ere tsaristische generaal , mogelijk- het best met Kornil-of , een Kornilof dan r+iens putsch in een d.eel- van het in
ivreeën gecieelde land succes heeft gehad-, in het and.ere deel op krachtige tegenstanc-l-

stuit.

Peking nu - daar was ]ret ons hier on begonnen - heeft niet de Pakistaanse
bolsjer,rieken gester.rrrd en zel-fs niet eens de mensjewistische sjeík Moed.sjiboer.
Pehing verleenC.e diplonatieke, poli-tieke en zel-fs militaire steurL aarr d.e Pakissta.anse Kornilof Yah;ra lt],an" Tsjoe En-ia1 , mini-ster vaÍL buitenlandse zaken van d-e
Chinese r,Iolksrepubliek, sclrreef Yah;ra Khan een brief , die gepubliceerd. werd- i-n
d-e t'Pekinj Revie.,.rrr en vervol-gens volledig opnie,,rw werd, afged.rukt in d.e 'rPakistan
Timesrr,een kranL die in West-Pakistan verschijnt en c1e spreekbuis is van de reactionaire regerin.g. In d-ie brief verkla,ari Tsjoe En-lai, d.at China met zijn sympathie voll-ed-ig aa.n de ka^nt van Yahya Khan staat en dat d.e regering in Peking o-e
hoop koestert, clat c1e sta,at ?akistan niet in twee Cele:n zal word-en gesplitst. De
streldci-ng is CLuidelÍjk: Peking i-s tegenstander van d-e nationaal-burgerlijke opstand- in Oost-Pakistan. Het bestempelt - aldu-s C.e woorden d-ie Tsjoe En-lai in d-e
bewuste brj-ef geb::uikte - oe Oost-Pakistaanse (burgerlijke) revorutionairen aIs
'rJ-ied-en, d-ie d-e Pakisiaanse eenheid- saboterenl r' 1) .
China, we ouidC.en er reed-s cpr d-eed meer. Het leverd-e ]ret contra-revolutionaire bewin<l van Yahya Khan ook oorlogs'uuig. Dai oorl-ogstui-g - in China gefabriceerd,e tanks - lrerd- niet sl-echts tegen d-e Oost-Pal<istani ingezet, ma,ar ook tegen
1

) le brief rtvan Tsjoe En-lai is d.eze.r: d.agen nog weer eens rrof ledig afged-rukt i.n
Engelse tlidschrift 'rliew Left Revi evrr' , va.n juh-/aug. 1971 .

-5in laiest-Pakistan, die zi-ch af evenzeer tegen de heersende kliek aldaa,r
verzetten. Peking, net and.ere woord.en, voert ten opzichte van Pakistan precies
d.ezelfcle politiek, die Moskou in d.e jarenr20 ten opzichte van China voerde. Zoa1s Tsjang Kai-sjek net Russische steun een bloedbad. in Sjanghai aan kon richten
ond.er het proletariaat van d.eze havenstad t zo kon Ya}:ya Khan, met Chinese hulp
arbeid.ers

een bloed.bad aanrichten ond-er d.e arbeid.ers van Dacca.
Toen d.e Oost-Pakistaense bolsjewiek Tariq AIi, met wie vij overigens niets
gemeen hebben, tijdens een red.e in het Amsterdamse Krasnapols§ zeer terecht
op d.eze feiten wees, uaren d.e Ned.erland.se Maoïsten, d.ie ker:lelijk d.e brief
van Tsjoe En-Iai niet had.d.en gelezen, razend. In het Engelse tijd.schrift I'New §0ci.etSrrr gooid.e een Maoist d.ie we} met d.e feiten op d.e hoogte was 2) het over een
geheel and.ere boeg. Zijn betoog krr.'a,m hierop neer, d.at Peklng wapens aan Kornilof
Yahya Khari verstrekte om hem d.e gelegerÈeid. te geven net d.e mensjew'ieken in OostPakistan af te rekenen. A1s cl-ie verslagen waren zau I t cle ber.rrt ziÍn van de OostPakistaarrse bolsjewieken. Aan een d.ergelijke onnozele zo1r. men de vraag moetea
stellen, waaÍom T,eni-n d.estijd.s niet d.e opstand. van Kornilof gester:nd. heeft om hén
met Kerenski te laten afrekenen.
Dit soort onnozelheÍd- is Tariq AIi vreemd.. Het verschi-l tussen hem als boIsjerriek en ons i-s dit, d-at laij d.e Chinese bu-itenland.se politiek ten opzichte vart
Ceylon en Pakistan a1s een trverkeerd.e'r politiek beschouwtl wij haar daarentegen
beschouwen al-s d.e brritenland.se politiek, d-Íe logisch voortspruit uit het staa,tskapitalistische karakter der Chinese volksrepubliek.
Het laatste staa,ltje van d.at beleid. is d.e houd.ing van China tegenover de
Verenigd-e Naties en tegenover de Yerenigd.e Staten vaJr Noord--Àmeryika. Zowel met
de V.N. als met d.e U.S.A. wi1 Peking goed.e d.iplomatieke betrekkingen onderhouden.
Toen onlangs een g.roep jonge Amerikanen, sym.pathisanten van het Anerikaartse
rrNieuw l,inkstr en tevens qrnpati::isanten van Mao, een bezoek aan Peking bracht,
verlclaard.e Tsjoe En-lai il een gesprek met hen, dat hm verzet tegen d.e regering
vari Nixon natuurlÍjk h,5n zaak wasrnaar dat China na.ar een goed.e d.iplonatieke verstand.hou[ing met het lVitte I{r:-1s streefde. Dat is precies clezelfd.e politiek, d.ie
Moskou ten opzichte van Hitler en Mussoli:ri heeft gevoerd..Het is d.e cynische politiek van d.e d.iplonatieke strijkages voor d.e ergste vijand.en van de arbeid.end.e
klasse. Maar men karr noch Mao Tse-toeng, noch Tsjoe En-Iai daar een ve::wijt vart
maken. Tenslotte behartigen zij niets and.ers d.an d.e belangen varr hot Chinese
staatskapitalisne. Niet zi zlyr op d.e rtverkeerderr weg, maar d.ie vele and.erenr d,ie
uit onbegrip voor d.e werkeljjke verhou&ingen, van China t'revolutionriïert politiek
of rtrevolutionairerr d.iplomatie verwachten.

Z) ZW betoog word.t Lreeïg€geven in het
viewrr op blz . ,9.
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VAN XE DII{T'ATUUR.

\^IïJ ïIE33EN mee::na1en, en zelfs nog niet eens zo lang geled.enr de aancLacht
d.at d.e Russj.sche revolutionair Michael Bakoeninr met veel nj-nder recht een ka.mpioen vaÍr d-e vrijheid- kan worden genoemd., dan veelal - en in het
bijzond,er in d.e krilgen vall anarchisten - we1 word.t aaÍrgenomen. tÍie ons d.at nog
altijd- zou wilIen betwisten, kuru:en wij niet beter rad.en d.an zj-ch eens te verd.Íepen in hetgeen Bakoenin aelf in zijn - d.oor Ma:c Nettlau in 1912 uitgegeven- rrBekentenissenrr 1) heeft opgemerkt omtrent het verloop d.er d.oor hem vr-rrig verbeid.e re-

er op gevestigd.,

-6i-n Rusland, die hjj zelf natuurJ-ijk niet meer heeft beleefd.. De d.esbetreffende passage is om twee red-enen i-nteressant. In d.e eerste plaats omd-at cle uoorden van Bakoeni-n over d-at onilerwerp een bi,jna profetisch karakter d.ragen en in de
tweed-e plaats,ond.at zij d.uid-elijker nog iai-sschien dan weike and-ere woord.en uit zrjn
mond. of \rarr zL)r\ pen, ons een inzicht verschaffen in de opvatiingen die Bakoelrin
er op na hield-. Tenslotte is d.e passage belangrijk vanwege het commen-baar, oat d.e
anarchi-st Max Nettla.u, vurig bewond.eraal van Bakoenin, e::b! heeÍt gegeven.
Bakoenin schrijft :
"Ik geloof , dat in RusIanC", meer dan eïgens and-ers, een sterke d.iktatorlale
macht vol-strekt nod-ig zaL zí7n, eeu nacht, die er uitsfuii;end rnee bezig zaL z4n,
d.e nassa's op te voed,en en inzicht te verschaffen, een macht, d-ie j-n haa,r streverr geheel vrij zal ziln en ook in haar rlenken, maar zond-er parlementaire vormen,
d.ie boel<en van vrijheidlievende inhoud zal Crlkkon, maar zontier persvrijheid-; een
macht, omgeven d.oor nieilestrijd-ers waarvan hij ad,viezen krijgt en d-oor wie hij zich
gesterkt weet, maar docr niets en nÍemanC beperkt. Ik heb bij rnijzelf vastgesteld.,
d-at het enige verschil tussen d-eze d-iktatuur en d.e monarchistische heerschappij
daa.rin zou moeten besiaan, Ca.t de eerste, volgens d-e geest varr haar beginsel.en,
zich zo zou moeten ontwikkelen, dat zi1 ztcYLzeLf overbod-ig maakt, omclat zij geen
ancier cloel zou moeten kennen C.an d-e vrijheid., d.e onaíhankelijkheid- en de steed-s
g::otere rijpheiC van het volk..."
0p een andere pJ-aats in d.ezel-fd-e 'rBekentenissentt faat Bakoenin zich als
vclgt irít orn, d-e opsla-nd" i-n Praag we;aÍaafi hij zelf heeft cleelgenornen in 1849 2)z
I'In Praag zou d.e zetel van de revofutionaire r,^gering gevestigd" rnoeten word-en, d-e zetel van een regering, die zorr moeten word.en uitgerust met onbeperkte
d-iktatoriale macht... Alle clubs, a1J-e kranten, alle nanifestaties van een zwetsencie anarchie zouC.en cp eendere manier moeten worden afgeschaft" All-es zou ond.erworpen moeten word.en aan een d.iktatoriale macht...r'
ileeft Bakoenin rnet d.ergelijke uitsprs,ken in feite niet nauwkeurig weergegeven wat er: J-ang na zijn d-ooC werkelijk in d-e Russj-sche revoluti,e is geschied-'? Is
het, r^ranneer men Ceze woord-en verneemt, niet precies afsof men d,e een of and.ere
overtuigd.e bolsjelriek hoort spreken?
Vcor }iax Nettlau zijn Ce geciteerd-e passages na.tuurli;k een moeilijk te verteren brok geweest. tIij, cnder meer een varr Bakoenirrs biografen, tekent erbij aan,
dat het een legende is, d.at Bakoenin voo::stander van de d.iktatuur i^Ias. li[ensen
van goeCen r..,rilfe, aldus l'iettlau-, zul-len rnoeten erkennen, dat het Bakoenin om een
zuiver i;echnische maatregel te doen j s gerveest.
Wat Nettlau vcfkonen or,rer het hoofd z,tet is, rlat het bij z.g. revolutionaire
d.iktaturen altrjd- ftslechts" om I'techlische naatregelen'r gaat; Cai de rrtecl:lische
d-j-ktatuur" en d"e "revoiutionaire genera.ie stafrt, t^/aarvaJr Bakoenin droomd.e, zlch
niet wezenlijk ond.erschei-d.t van d,e d.ikbatuur d-er bolsjer,vi-ki en het bolsjewistische centrale cornité.

volutie

1) tUichael Bakoenin, Confessj-on, Annoiations d.e l,iax \tett1au, Paris 1952.
^\
2) -De Praagse opstanC. waa-rvan hie:: sprake is, was een opstand, die geheel en
al voortijd.rg *itbrak. De regering hacl van de plannen en voorbereio.ingen
keruris gekregen en greep in eer ziy +"ot uitvoering l<ond-en komen. Dat ge-

Lijd-e van het in Praag aa.n cle gattg r,ijnCe Panslavisti-sche Congresrwaaraan Bakoenin d"eelna*'n. Het corigres nam iioor d"at affes een onverwacht eind,e. De íeiten word.en aangestipt door CLe Zwitseïse a^rrarchist en
Bakoen'i-n-kenrrer Frttz Brupbacher in ztln boekje 'rllarx en Bakoenin't bl z. 1r.
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Duitse ma,troos 1e kfasse Scheyka,
d.ie wij hier laten volgen, heeft zich
lang geled.en afgespeeld, aan rt eind.e
d.e

van d.e eerste wereld.oorlog. Maar het
is een gpsclaled.erlis, d.ie zich steeds
herhalen za,L in andere vo:m en d.ie
zich d-an ook aI herhaald. heeft in d.e
tweed.e wereld.oorlogr heel wat d-ichter
bij huis.
Men mag wat ons betreft d-e naa,ri
Scheyka vervangen door d.e naa.m van d.e
Ned.erl-arid.se sergeant Meijer en d.ie van
d.e al-lerhoogste Duitse urifitaire bevelhebber van kon-inklijke- en keizerlijke bloed.e d.oor d.j-e vart een Ned.erland.se genera,al,d.ie een paar jaar geled.en in opspra^ak is gekomen. Na.men

d-eze geschiedeni-s in feite
llaar rt om gaat is d.e moraal der heersend.enrd.e moraaf van degenen, d.ie d.e mond. vo1 plegen te hebben over d.e moraa]. Het is in één
woord. een oud.e geschied.en-is, die w1j
vertellen gaan, een geschied.enis d.ie
d.oen

er in

weÍ-nig toe.

al-tijd- nieuw za1 blijven zolang er spïake za1 zijn van heersend.en en ond.erd.rukten en vaJI oorlogen, &ie ten bate
van C.e eersten door d.e laatsten tioï-

den gevoerd..

Een erg lang verhaaf is het alle-

maal bij elkaar niet. De historie begon op 21 oktober 1918 en zij eind.igd.e
op hetzelfd.e tijd.stip d.at d.e opstandige
matrozen uit KieI met hrrn van rod.e
vlaggen voorziene vrachtautors bij het
krj-eken van de d-ag ond-er d.e Brandenburgse poort d-oor het hart varr Berlijn
birurer:reden.
0p die 21ste oktober 1!18 wierp
de matroos 1e klasse Scheyka zijn geweer in de Vlaamse modder, waarij h{i,
wie weet hoe lang aI, had. gelegen. Hij
wist gewocn niet meer wat hij eï uee

zou moeten d.oen. IIij was het zat. Hij
had. genoeg varl d.e luizenl vEÍtr het gas

rt troumelvuurr varr het schieten op jongens uit East i{a,m of IIanchester, d.ie hij nooit van zijn leven
had. gezien en àie hem, Scheyka, i:r rt
geheel niets hadd.en gedaan. Hij wierp
ook zijn etensketeltje ín d.e een of and.ere latrine, verwisseld.e zljn gepmte
helm voor zijn kepi en begon op goed.
geluk dwans d.oor d,e loopgraven en d-e
granaattrechters in noord-elijke richting te marcheren, in d.e richting varr
en van

grens.
Er was géén Duitse soldaa.t of matroos aan het gehele westfront, die
Scheyka ook maar één vloek achterna
zond. ÀIs men hun er naar gerrraagd.
had. zoud.en ze d.e schouders hebben opgehaald en geantwoord. hebbenr d.at d.e
oorlog tóch verloren was. Men zou ook
nauwelifts één sold.aat of matroos hebben l«:rmen vindenrd.ie niet i-n het geheim al- eens met d.ezel-fd.e ged,achte
had. gespeeld. of d.ie maan af te graag
het voorbeeld van Scheyka zou ziin gevolgd. Ded.en ze veertien d.agen later
niet allemaal wat de matroos 1e klasse Scheyka a1 veertien d.agen eerd.er
d.e Ned.erlend.s-Belgische

had. ged.aan?

Over de eer en de roem van d.e offimonocles en over d.e
klasseposÍtíe van het Pnrisische Jonkerdom heeft d.e matroos 1e klasse
Scheyka waarschijnlijk in het geheel
niet nageclacht. ïn zijn matrozenhoofd.
zal het we1 niet opgekomen zi7r, dat
r.r-itgerekend hij iets deed, waard.oor
d.ie positie in gevaar zou kr.mnen word-en gebracht. Hij zal ook we1 andere
zorgen aan zijn hoofd. gehad- hebben in
d.e dagen en nachten d.at $ door d.e
kapot gebombarcleerd.e ve]-d-en van Vlaarrd-eren sloop, in bomtrechters sliep en
blj ka,meraden achter het front zijn
kostje opscharreld-e.
B{jna veertien da.gen lang had. de matroos 1e klasse Scheyka veel geluk.
In d.e faatste nacht van d.ie veertien
is h'1j héél dicht bij zJjn d.oeI geweest.
Hij moet op hond.erd. ueter afstand- d.e
Holl-and.se wachtposten gezien hebben;

cieren met hr:n

-8hij moet gedacht hebben, dat hij in

geval

el_k

uit d-e hel gekomen was.
En jr:-ist toen sioeg het nood.l-ot voor
hem toe. Hi j was niet alleen d.aar in
d.ie veld.en vlak voor d-e Hol-l-and.se
grens, eï waren rlaar ook nog and-eren.
l-evend.

En d.ie and.eren wild-en voor d-e roem en
d.e eeï van het Pruisische officierskorps weliswaar ni-et graag hrrn eigen
Ieven geven, maar wél. and_eren laten
sterven. Men noemd-e ze mei een veïzaFeld.gend-armerie. Een FeId-gend.am ontd,ekte de ongel'ukkige Scheyka, verklaard-e hem tot d.eserteur en

melna,a,m d.e

arresteerd.e hem.
Op 6 november 1918 stond. d.e matroos 1e klasse Scheyka voor de k{jgsraad. te vel-d.e. Daar werd- hij nog d.ezelfd.e d.ag ter d.ood- veroord-eeld_, een
vonnisrd.at op J novenber d-oor d-e kommand-erend.e admiraal .rarr het 1e natrozenregiment bekrachtigd werd..0p B no-

ten uitvoerlegging va,:r
het vonlis gelast. Op d-e pe november,

vember werd. d.e

hééI vroeg in

d-e

moïgen,

liet

Scheyka

ergens in Ylaand-eren zijn feven voor
het execui;iepiloton.
Schijnbaar werd. d-e nratroos 1e klasse Scheyka, r,riens geschied.enis d_aarmee eind-igd-e, op d_atzelfcle moment één
varr de miljoenen slachtoífers van het

KLEINE
OP

DE

BIJDRAGE
IIKRÏTÏSCHE

imper1s11sng. Eén kleinigheid_ echter
was er , waard-oor hij zich van al_ die
anclere slachioffers ond.erscheid.d.e,
Boven het vonlis, d.at hen was voor-

gelezen, stontL: ïn

naa,m d.es

Konings

Keizers. Precies op hetzelfd.e uur
da,t d.e nratroos 1e kl-asse Scheyka op
grond. van d,at vonnis werö gefusÍIen

Ieerd., stond. d,e koning en keizer víaarvan sprake was, d,à6r waar Scheyka enkele d.agen tevoren had. gestaan. Hij
stond. ook aarr d.e Holl_and.se grens en
hij ging eï oveï. Hlj deed d.5t, wat d_e
matroos 1e klasse Scheyka geprobeerd.
had en waaïvoor hI op het laatste moment met zijn leven moest betalen.Hem,
d.e Koning van Pruisen en Keizer van
het Duitse Rijk, werd-en wéI vloeken
achterna gezond-en.
Met het vonnis tegen Scheyka, in
zijn naa^m geveId, werd tevens het vonnis u-itgesproken over d.e koning en
keizer ze).f en oveï heel het nraatschappelijk systeem waarvan hij d.e exponent wBs. Het \.{as tevens het vonn-1s
tegen ied.er systeem varr heerschappi_jverhoud.ingen, tegen iedere heersersklasse en haar arrogantie.Het is ja,mmerr, d,at het vonnis aan Scheyka werd.
voltrokken en het vonriis tegen d.e oud,e heersersklasse niet.
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i,{AAR DE zogenaa^mde rrmaatschappÍj-I«itische vakbewegingil zic}r ook d-oor moge
kerunerken, in ied.er gev'al noch d-oor een kritj sche instelling ten opzichte van d,e
huid.ige maatschappij, noch d.oor een kritische instelling ten opzichte van d.e vakbeweging. Datzelfd-e geld-t voor d-e actiegroeprd.ie zich, in de tweed.e week van september in Amsterd.am gepresenteercl heeft ond.er d-e naam "Naar één nieuwe va.kbeweging". llet gaat hier formeel om twee verschillend-e groepen,
De eerste word.t in
hoofd-zaak gevormd d-oor zichzel-f rrkritischrt noemend.e bestuurd.ers, waartoe bijvoorbeeld. de heer Poppe van d.e ÀIgemene Ned.erl-and.se Metaalbed.rijfsbond. van het NW en
d-e heer Jaap van d.er noef van rt NIW behoren.In d.e lrmsterd-a,nse actiegroep hebben
zich meer ttgewone" vakbond.sled.en verenigd.. Nietteinin staan beid.e gïoepen, ond,anks mogelijke kleine verschj-l-len, niet al te veï van elkaar. \[at ze gemeen heb-

-9een onbehagen oveï d-e bestaand.e praktijken van d,e vakbeweging. Dat d.it onbij d.e bestuurd.ers wellicht voortspruit r:-it d.e rraeeS voor fedenverlies en
bij d-e ge$rone led.en heel andere oorzaken heeft, is iets waataarl wij ktrmen voorbijgaan. Beid.e groepen streven rurar een reorganisatie, ind.ien men wif naar een hervo:ming van het vakbeweg'ingswezen, d-ie met een firnd.amentele kritiek op d.e vakbeweg'ing niets te maken heeft" De vraag wat of d.e vakbeweging wezenlijk i s ell
welke firnctie zij vervult in d.e kapitalistische produktiewijzerwordt noch d.oor d.e
ene, noch d.oor d,e and-ere groep gesteld., laat staan beantwoord. ne bezwaren d-ie
zij tegen d.e bestaande vakber,reslng koesteren raken niet d.e vakbeweging a1s zodanig, niet d.e vakbeweging in he'i; algemeen, d.och slechts bepaald.e bijzond.erhed.en.
De ltkritiekn d.ie zij uitoefenen rei-kt niet over d.e gÍenze:n van d.e vakbeweging
ben

is

behagen

heen.

De juistheid. van d.eze karakterístiek menen wij ond-er and-ere te krxrnen i1lusstreren aan de hand. van twee publicaties in trRuiui Zi-c}rttt, het veertiendaags orgaan van het Ned.erland.s Katholiek Valcrrerbond-. De eerste van die publicatj-es verscheen in het nummeï van 20 september j.l. Zi bestond. uit d.e korte lÍeergave va,n
d.e hoofd.pu::.ten u-it het prograJn va-rl de Amsterdamse actiegroep, gevolgd. d-oor enkeIe kanttekeningen van d-e redactie van het bewuste verbond.sorgaarL. ne tweed.e publicatie, d-ie verscheen in het nurnmeï varr 4 oktober, was een reactÍe van d.e actiegroep op d.eze kanttekeningen. Uit d-ie reactie, r.raarop we aarrstond.s nog nader
zu]len ingaan, blijkt zonnekfaar, dat de actiegroep streeft naar wat zii noemt:
rreen democratisering van d.e vakbeweging zelfrr. ttDe vakbeweg'ingtt, aldus het door
twee fed.en van d.e actiegroep ond.ertekend.e ingezond-en stuk, rtmoet zich naar onze
mening bezighoud.en met fund-a.rnentele veranderingen in ons systeem en zieh daarbij
niet af te veel laten leid-en d.oor d-e angst voor 1edenverliesr'.
\^Iat wij van d-e groep I'Daad- en Gedachterr in een d.ergelilke opnerking aI d.adeIijk bijzond.er vreemd vind-en is d-e bewering a1s zou de vakbewegrng rrbehoud.end" ziin
uit vrees voor }ed.enverli-es. Het omgekeerde is naar onze mening waar. De vakbeweging stelt zich inderd.aad. op a1s d.e 'rbehoud.enderr behoed.ster varr het bestaartde
economische systeem, maar zij d.oet d.at geenszins omdat zij led.enverfies vreest varr
een wa,t radicafere opstelling. Integend.eel , zod:ra d.e vrees voor ledenverlies onze vakbewegingsbestuurders wat í1 te machti-g word-t, stellen ztj zich juist quasi-radicaal op. Men herinnere zich in d.at opzi-cht maar d-e beroemd.e - of moeten we
zeggen: beruchte - red-evoeringen àie d-e i{KV-voorzitter l,Iertens een aerrtal jaren
geled.en in Sneek en in Brabant heeft gehoud.en. Dat waren red.evoeringen, waarin
fe1le kritiek op d.e kapitalistische ord-e d,oorklonk, het waren ook red.evoeringent
d.ie in veferlei opzicht tegemoet }c\,ramen aan d.atgene wat de Amsterdarnse actiegïoep thans naàrukhefijk verlangt. I4et d-ie twee redevoeringen, die overigens en
geenszins tot onze verwondering, tot niets geleid. hebben, heeft d.e sfuwe vos
Mertens d.estijd.s ongetwljfel-d. het fedenverlies van de vakbewegrng afgeremd. doordat
h\j bepaalde verwachtingen schiep volgens het bekende recept van: veel befoven en
weinig geven, d.oet d.e gekken in vreugde leven. Nograals: led-enverlies dreigt. d.e
vakbeweging niet riranneeï zij rad.icaal wordt, led.enverfies bed.reigt haar iedere
d-ag d-at zij behoud.end- blijft. Men behoeft er sfechts op te letten welke stenming
d.e arbeid-ers vervu.lt tljd.ens de meeste rr!Íildetr stakingen om d.at in te zien. Dachten d.e schrijvers van het bewuste ingezond-en stukje inrrRuim Zichtrr soms, d.at het
voor niets was, dat eeïr man als Fré Meis i-ed-ere itkritischerr opmerking aarr het
ad.res varr d.e vakbeweging veïgezel-d. laat gaan van d.e bezwering, dat d-e arbeiders
toch vooral- in d.ie vakbeweging moeten blijven? ÀIs hun niet d.ageldks d.e l-ust bekroop d.ie behoudende vakbeweging te verfaten behoefd-e hij iets d.ergelijks niet te
ze88en.
Deze epril6rkingen onzerzijds mogen

naturrrliik :n:-et z6 worden opgevat, als zou-

- tud.en wij voor een rad.icalisering van d,e vakbeweging pleiten, Ons meningsverschil
met d.e 'rwerkgroep van Maatschappijkritische Vakbondsbestuurd-ersrr (M{V) en met de
"werkgroep vooï één nieur,re vakbeweging" (WUV) Ís juist d-itrd.a,t zij aan een dergelijke mogelijkheid., gepaard. gaande met of voorafgegaan d.oor grotere vakbewegingsd-emocratie geloven en wíj niet.
Dat er in d-e vakbeweging geen af nauwefijks sprake is van democrati-e, zul-Ien
de twee groepen d.ie wij op het oog hebben wel- niet willen betwisten, Ivlen hore wat
in d,it verband. geconstateerd- wordt in het ingezonclen stukje van de actiegroep in
f'Ruim Zi-cht't van I oi<tober over het actieprogra"rn van de d,rie vakcentrales, d.at
eind. vorig jaar, na raa.dpleging van het kad-er is vastgesteld.. trl'1en kaf,1ir, zo heet
leat
rag u,

" zoveel vaststel-Ien d-oor hetrkaderr te raad.plegen. Van d.e 1 . 200.000
led.en hebben zo slechts ongeveer {.2a0 een 'keuze' kunnen maken. Vel-e
feden hebben voor d.eze bijeenJromsten niet eens een uitnod-iging ontvangen. De 4.200 die wel gekomen waren, kond.en bovendien maa-r nauweHjks
tot d-iscussie komen vanwege d.e lengte van d.e aan de d.iscussie voorafgaande inleid.ingen.'r

Zieda,ar een ste,altje van organisatie- en vergadertechniek, die d.e meningsd-oor d.e fed,en bij voorbaat orrmogelijk maakt. Maar wat gebeurde er twee jaar
terug in Utrecht,nadat er in het Utrechtse bed.rijf van Vtrerkspoor een rrwil-d.eil staking r^ras uitgebzokenrwaaïaan ook cloor het lagere vakbond-ska,der, d,oor d-e vertroullensnaruten, werd- d.eelgenomen? Jaap Meijnikman,d"e d.istrictsbestuurder va.i-r d-e Algemene Ned-erl-arrd-se Metaalbed-rijfsbond., belegde met dat lagere kad.er, dat zich v66r
de actie had verklaard.rin allerijJ een spoed.bijeenkomst in het gebouw voor K en \n/.
Daar werd. het i-a,gere kader met grof geschut d.oor het hogere kad-er mr.:rw gemaakt.
Nad.at arbeid-ers én vertrouwensiied-en d-uid.elijk en in de praktijk van de strijd. va,:r
hrrn mening had,d-en d-oen blijken, gekozen hadd,en, werd- d-ie keuze van bovenaf ongedaarr gemaakt. En waar het nu om gaat is d.itr dat beicle voorbeel-d.en, d.at van de
kao.errrergad.ering over het actieprogram en d.at van de vergadering in het Utrechtse K en W, niet op zichzelf staan, maar met ontelbare and.ere krrnnen worden uitgebreid,.
A1 d.ie voorbeeld.en bij elkaarrd,ie na.ar believen en voor het grijpen in Nederland. of in het buitenla"nd- te vind.en zijn, sluiten de toevafligheid. natuurlijk uit.
Evenmin toevaliig is het, hoe het d.e rrwerkgroep van Maatschappijkritische Vakbond-sbestuurd.ersr? sed.ert hae"r oprÍchti-ng is verga,an. fn rrDe Groene't varr 9 oktober j.l-. C.oet Joop Ramond.t d-aarover enkele med-edelingen. 'rNa ongeveeï een jaarrr,
schrijft hi j, trhoort men er niet veel van. . . De vakcentrales en centrale besturen
van d.iverse bond.en lieten bij de oprichting aI gauvr blijken dat zij een al- te duid-elijke tclwarsliggerijr niet zoud-en nemen. Kloos liet weten dat de nieningsvo::ming
in d,e vakbeweging v-ia cle geljkte kanal-en d-iende te lopen,..Die waarschuwing &iend-en d.e bestur:rders gced. ter harte te nemen. Het zou daar niet bij blijven. De bewuste gïoep vakbond.síunctionarissen werd intern ond,er Clruk gezet.rl
Het kJ-opt, doch het is wel een uiierst belmopte wee.rgave van hetgeen eï geschiecld.e. In werkelijkheid- is er veel meer gebeurd-, Daar vas, om te beginnen, d,e
reactie van het N.V.V, op het optred-en van d-e heer P. van Gorkum, voorzitter van
d.e Bond, van Hoger Personeel van het Christelijk }lationaaf Vakverbond en een vaJr
d-e mecie-oprichters van d-e "kriti-sche vakbeweging", d-ie het totaf e bel-eid. van d.e
gezamenlijke bond-en kritÍseerd.e. Men sta ons toe, d"at wlj rle tegenset niet met onze eigen woord-en schilderen, d-och met d.ie varr de heer Dick Bakker, lid- van het
afd.elingsbestuur Amsterd.am van de Algemene Bond MercurÍus. Die verklaarde in een
ingezond-en stukje in rrle Vakbeweging" van J juii 197C2

uiting

_ 1)ll-

"ïnplaats van i.e d.enkbeelden van d.e heer Van Gorkum weer te geven
en d.aar gefr.rnd.eerd-e kritÍek op te leveren,tracht het NW met verd.achtmakingen en insinua-bies d.e heer Van Gorkum belacherijk te maken. Waarom?Omd,at hij en velen met hem wiLien trachten te bereiken o-at de hed.end,a,agse vakheweging haar rveinig strijd-bare houd-ing omzet in een bund-eling van aIle progressieve h.rachten bj-nnen (vet gezei rn cl.e tekst) d.e
vakbeweging met het doel een nj-euwe strategie voor de maatschappijvernieuwing te foruul-eren, en de vakbewegil-]g van binnenuit te democratiseïen. Hieruj-t bfijkt i.uidelijk dat zij geen scheuring'r^/errselt, of een alternati-eve vakverenigirrg willen stichten. Wat z1j wel- will-en, is d-at er
nu eind.elijk eens met cle wensen van de vakbond-sleclen word-t rekening gehoud-en d.oor d.e toplaag van d-e vakbeweging. lIet Nlntr heeft zicLt d-oor ztjn
oeï-conservatief opgesteld.; het is onjuist, niei relevant
fasterlijk. Ik spreek dan ook ae (l3ae1e?) hoop uii d-at de topmensen

commentaar

en

bij het

i!.,,nr wat meer respect voor andlermans mening l{lr.nnen opbrengen en
zi-ch verdraagzafler in d-e toekcmst zul-len opstellen.Íl

IIet hier geciteerde stukje spreek-b voor zichzelf en is interessant om d.iverse red.enen, l/aarop wij aanstoncls nog z*ilen terugkomen. Eerst wiflen wij voortgaar-t
met ons relaas omtrent d-e tr-i1ze wa,aïop de vakbewegingsleicring tegen rrkritische,
best-*u-rd-ers in haar ri,jen is opgetreclen.
In hetzelf,-J.e numrner van I'De Va.kbeweg-ing't waarln het schrijven van de heer
Bakker is afgedrukt word-en d.e verd-a:htnakingen tegen de heer Van Gorkum lustig
voortgezet. In een commentaar, getiteid- t'lieer d.irecte zeggenschap voor vakbond-sleden, geen georganiseerCe oppositie'r, worclt aI d,irect in cle aarrhef, bij vijze van
stenmingma,kerij en zonder ock maar enig spoor van een arg'Jment, aan d-e lezer gesuggereerC, dat I'aile tekenen er op wiTzen, d.at Van Gorkr-rm niet veel succes za\
hebben net zijn pogingen tot een orga.nisatie van kritische vakbond.sbestuurd.ers te
komen."Maa.r d,aarbij blijft het i'ri-et.Vervolgens word.t betoogd-, clat d-e heer Van Gorkum in gebreke bli jft, ztjn beschulcliging I'dat d-e top van de vakbeweging vermolmd.
zo,,t ztjrttt aan c1e hand- van voorbeelden waar te maken. Daaraan word-t toegevoegd dat
er jarenlang binnen d.e vakbeweging een cliscussie gevoerd. is over c1e med,ezeggenschap, waa,rin ook d-e heer Van Gorlcum een be1angï1jke rol gespeeld, heeft.Zijn ideeën zijn echter d-oor e-on meerd-erheid- in liiKV en ltIW ve:rrorpen "omd.at ze te veel d.e
bestaand.e maatschappijstructuur bevestigden en ie weinig ruimte lieten voor een
ona,fhankeljjke,krltische opstelling van'l,e vakbewegingl "
De bed-oelrng ligt er Cuinendik bovenop. Na eerst Ce hee:: Van Gorla-rnn wej-nig
succes te hebben .roorspeló zegt nen vervolgens mei zoveel woord-en, d.at hij al-Iesbehal-ve cle geschi-kte man is voor een r.'ernieuwing van c1e vakbeweging. ilij zots- ztch
in d-e praktijk te behoud.encl opste.Llen en vooï een kritische instelling ten opzichte van d.e bestaand.e maatschap,oijstmctuur moet je toch eigenJ-ijk niet bij hem
wezen, naar bij I,IKV en Nr,ni/" ne stil-le hoop is natuurii.jk, dat C.e lezer nu d-e heer
Van Gorkura ni-et meer se.rieus zai nemen en als gevolg daarvan d.e hefe l{aatschappijkritische Vakbeweg:ng als een rninder serieuze aangelegenireid zal beschou\ren.
Om tegelijkertijd. cle ind-ruk te ve::sterken, d-at je voor een kritische instelling ten opzichte van cle maatschapp! en voor vernieuwing toch nog altijd. het best
bij d-e officiëIe vakbeweging terecht hrnt, prijkt op d-e voorpagina van hetzelfd.e
nurrlmer vatrtrtDe \rakbewegingriln kl-ein sbukje. Iiet biecit weliswaar geen enkel houvast, maar het ís opval,Lend. opgemaakt. Het wekt, oppervlakkig bekeken, d.e lnd.ruk
dat de vakbeweging van vernieuwing bepaa,icl niet afkerig is; d-at zij met kritische
of teleurgestelde led.en t.,raag een open gesprek wif voeren. De bed-oeling lijkt weI
de "kritische vakbond"sbestur-:.rd-ers'r d.e wind uit d-e zeilen te nemen. Op een van d.e

-12in het corrmrentàartje "Meer d-ifeote zeggeÉschap voor vakboRdslegeen geoïganiseerd.e oBposltíei'9 word.t echts onomwond.en uJ-tgesproken, d.at
el-ke besl-uitvo:rnj-Írg via d"e officiële organen moet geschi-ed-en. Die besluitvorming
zou wel verbeterd kunnen word.en, maar dan vÍa meeï zeggenschap voor de led.en en
niet via een georganiseerd.e oppositÍe, die een ver!Íerpeljjke zaak genoemd- word.t.
Er was op het moment d-at d.it afles geschreven werd- geen sprake van, d.at d-e
t'kritische vakbond-sbestuurilersrr zich tot een Itgeorganiseerde oppositiert hadden
verenigd. en d.at is zelfs nu nog steeds nlet gebeurd". Yanwaar d-an, bij voorbaat
reed.srd.ie fe1Ie en lcachtige afwijzing van hun streven cloor d-e topleid.ing? Omd.at,
zeggen wi j, zelf s een spelen met d-e ged^achte van verni-euwing en meer d-emocratie
voor d-e vakbeweging een dod.elijke bed.reiging vormt. En waarom d6.t zo is word.t ook
uit het bewuste commentaa,rtje d.uid-elijk. Het heet da,ar:
binnenpaginarË1

den,

rrHet lterk va.n d-e vakberrreging bestaat voor een zeer groot d.eel uit
het d-agelijks contact met werkgevers en overheii.si-nste11ingen, waarbij
volgens een efíiciënte method.e ,.firect besfuiten moeten word-en genomen"rt
Er staat in het hele stukje waarïree wij ons hier bezig houd.en geen zÍn d.ie
oprechter en jui-ster is d-an d.eze. Ind-erd-aad-: het permanente overleg met ond-ernemerd.om en staat, d-dórujt bestaat het vrerk van d-e vakbeweging, d.ie d.e f'unctie
heeft om, gebruik makend,e van d.e konjulktuur van d-e arbeid.smarkt, de arbeidskracht te verkopen tegen d-e marktprijs van het ogenblik. De vakbeweging verwezenlijkt d,aarmee de kapltalistische loonwet, d.ie zij jurist om d-ie red.en niet kan opheffen. Dat d.agelijks werk echter kan zij slechts verrichten, wanneer zrj niet d-e
exponente van d.e wil van haar }ed.en is, d.och waÍrrleeï zij het cornmanöo over hen
voert. Dat eerst maakt c1e snelle besluitvorming aan d-e iop rnogelijkrrvolgens een

efficiënte method.err. De functie van C.e vakbeweging in d-e kapitalistische warenmaatschappij brengt mee, dat zij zich niet wérkelj$<kritisch tegenover d.ie maa,tschappij kan opstel-Ien en brengt tevens mee, d.at iedere voïnr van democratisering
strijd.ig is met haar eigenlijke viezen. Daarom, \í/am'reer d.e vakbeweg"ingsleid.ing het
oveï een grotere inspraak van d-e led.en heeft, d.at bed-oelt zij 4lg_! een inspraak
bij het overleg met het bedrijfsleven. Dai overleg is eerst bij een totale afwezigheid. va,n een d.ergelijke inspraak mogelijk. \{at de vakbeiregtng met Írinspraah van d.e
fed.en[ bed,oelt, is d-e schi.in van een inspraak, c1e schi.in van een democrati-e, d.ie
d-e vakbewegfng d-e schiin noet geven van een reëIe gesprekspartner voor het kapitaal , die na,mens haar led-en het woord- voert.
In het bovenstaande is vervat, uaarom d.e officiëIe vakbeweging d.e rrkïitischerr bestuurd.ers een spaak in het wie] moet steken en lraarom het streven vam de
"kri-tische[ bestuurd-ers tot mislukking is ged-oemd.. A]-s dat zo is echter, zal men
vragen, hoe het d.an val-t te verklaren, d.a'b het NK-V, zoals Joop Ramond.t in 'rDe
Groenett heeft geschreven, bij het verschijnen van de t'Maatschappijkritische Vakbewegingriltvoor een soepele opstelling koos, d"ie het ook mogelijk maakte dat zelfs
een hoofd-bestuurd-er (ae heer Bod,e van St. Eloy) er Iid. van isrr? Het antwoorcl is,
d.at eentrsoepele houdingrrniet venuard moet word-en met sympathie en dat men met
de stroop van het ltrKV welh-cht beter critici kan vangen d.an raet d.e azíjn van het
NW. Overigens make rnen ztch over d-ie soepel-e houd.ing varr het NKV vooral nÍet te
veel ilfusies. De kanttekeningen, clie de redactie vanrrRui:n Zicht'r op 20 september bij het pro§raJÍr va.n d.e actiegroep ÍtNaar één nieulre vakbeweS"fngt' plaatste bleken - evenal-s de wijze waaríp zlj dat pïogïa;n ha,d weergegeven - veertien d.agen 1ater a1 d.e woed-e van een der vernieuwers te hebben opgewekt. In een ingezond.en
stukje vïoeg cl,e heer i[. I(oning uit Amsterd-am:
rrls clit een vooïproef van begeleid.ing, var] de ons be.l-oofd.e inspraak
in beleidsbeslÍssingen, d-it professioneel ongemerkt kraken van het in-

t) -

gebrachte concept-actieprogram "\Taar één nieuwe vakbeweging", d.oor d-eze interpretatie in "Ruim Zichttt nr. 177"
Dat was een heel wat scherper geleid- dan vernomen r^rerd. in d-e officiéIe reactie op d.ie kanttekeningen - nainens de aciiegroep - waamit wij in d"e aanvartg
vart d-eze beschouwing reeds hebben geciteerd-.Daarin narnelijk word-t nad.rukkelijk gesteld.rd.at d-e actiegr:oep blij was net de bew;ste publicatie. lilen kan er uit afleiden, d.at e:: bij d.e critici niet altijd. d.ezelfC.e critische zin heerst, of l-iever
gezegd., d.at d.e naieviteit van d.e een groter is d-an d.ie van de and.er.
fn d-e officiële reactie - íiameïLs d.e actiegroep ond,erbekend d-oor Àrnold. Walravens en Jo Geerts - r,sord-t vastgesteld-, dat "de reactle van d.e top op een actie
als d"e onze zodartig is, d-at er een bed.reiging vrcor d.it topbeleid. in word.t gezj-erttt. In het verdere d.eel- van het stuk bezweren d.e samensteLlers d.an hul l-eid-ers, o-at daarvooï geen enkele grond- bestaat. "We overwegenrr, zo verklaren zij,
'rbesl-ist niet een nieuw tvakber+egingsclubje' op te richten". Even verder citeren
zlj een passage uit het persbericht, \^raaïmee d-e actiegroep zj-ch heeft gepresenteerd,a

rrHet

bed.oeling van cle actiegroep een poging te d-oen aan
de drie vakcentral-es een nieur,re toe -be voegen" Zij erkent het nut van
samenwerkingsvomen a1s het huid.ige overlegoïgaan,maar acht d.it onvold.oend.e. Van ond-eraf zcv het streven naar éénwor'dlng en veïnieuwing
veel meer kracht bijgezet moeten word,en. Vandaar dat d-e groep zich in
d.e eerste plaats richt tct d-e gewone l-ed.en van d.e vakbond.en en ongeor-

is niet

d-e

gani-seerd.en.rl

Naar onze mening nu, iigt juist hier d.e reden, dat d.e vakbewegingstop zich
door d-e actiegroep bed-reigd. voelt. Naar onze mening ook hebben zij, die d.e d,oor
hen bedoe1de vernieuwing van d-e vakbeweging nastreven, d.aarvoor geen enkel oog.
De red.actie vanrfRuim Zícint't spr:eekt d-e hoop uit, d-at d-e 1eC,en van d-e actiegroep
"1oya1e vakbondsled.en'r zullen blijken. ]{et "}o},ale vakbondsfeden" bed-oel-t d.ie red-actie led-en, die het belan5l van d.e organisa.tie, het bel-ang van de vakbewegrng
aIs vakbeweging, nie'o zr-r1l-en opofferen aan hun vernieuwingsstreven" De actiegrcep verzekerL - evenafs d.at ui'beraard- d-e bestuurdeïs vaJr de I'Maatschappljkritische Vakbewegingrf doen - d-at haar led-en 1oyale vakbond-smensen zíln. Zi.j ziet niet
in, waarom een streven naar vernie-*wing van cle vakbewegang en naar vernieuwing
van de samenlerring nlet met trouw aan de vakbeweging gepaard zou kurrnen gaan. Zjj
begrijpi; niet, waarom een dergelijk streven voor de vakbewegingstop een reclen is
om aan d-ie trouw te twijferen. Wat haar pa::ter: speelt is het gebrek van een kritische analyse varr de positie va.n d-e vakbeweging in de mod.erne naatschappii. Besefte de Mercurius-bestuurd.er Bakker er wel- lrat van, tcen hij zeLf al, tussen
haakjes, d-e mogelijkJreid- opperd-e, dat zijn hoop op een ónd-ere instelling van d-e
vakbewegJ-ngstop wel eens ijcle1 zou k:,rL:ren bl-ijken te zjju?

ilET KOi\tT er nÍe'b oli aan r,,tat il-eze of gene proletariër of zelfs heel het prol-etariaat zich voorlopig als doel \r oorstel-t
ilet gaateron wat
-+i^
hlsi,orisch
prolctari-a
dUIÈ
wat
het
d.ienove.reenl<omstÍg
het
, en
beschouwd gedwongen zaL zLln

te

d-oen.
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IN IIET BEGïN van dit jaar heeft d.e Rotterda,mse hoogleraar prof . d.r. P.J.À.
Hoeven een beschour,.ring gepubliceerd. 1), waaraal tot clusver te iueinig aand-acht is geschonken. Hjj betoogd-e d.aarin d-at aan de vakbeweging ruimte moest worden geschonken om te experimenteren en nieuwe rJegen te vind.en. Zond-er dat, aldus
zi3n mening, bestaat het gevaaï, d-at d,e institutione_Ie. protestbeweging ineenstort.
Dan doemt d.e dreiging op varr een cha.otische ontwikkeli-ng vol conflicten.
Het gebeurt niet alle d-agen, d.at men in de uiteenzettÍngen van een burgerlijk socÍoloog het karakter van d.e vakbeweging zó raak getypeerd- vind.t a1s hier
bij prof. Ter Hoeven. Hij noemt haa,rtrde institutionele protestbewegingrrr d.at wiI
waaïover d-e samenlevÍng beschj-kt oni onvred-e van
zeggerL h.et officiëIe instituut,
ond.er op te kanallseren en in "goede" banen te leid.en. De taak van c1e vakbeweging ziet hij, d-at word.t duid-elijk uit zijn tekst, als de instelling, d.ie tot taak
heef,t het arbeidersprotest tegen d-e bestaanàe maatschappij te beheer_gen. Die zware taak echtel kzín d.e vakbeweging naar zijn oord.eel , niet goed. vervul1en wanneer
z4 te veef aan banden word-t ge1egd,, rÀIaJrneer ha,ar onvoldoend.e vrijheid- word-t gelaten om zich aan te passen aan d-e verand-erende situatie, l-ees: waJrneeï men ha,ar
niet cle kans laat ztcLt af en toe zo noCig hééI schijnrad-icaal- op te stellen.
jlien kan prof . Ter Hoeven een scherpe kijk op de situatie nie L ontzeggen. Er
zijn nog meer dingen waaï hij een goed oog voor heeft. HU ziet bijvoorbeeld., d.at d.e
arbeid-ers h-rrn eigen stríjd. voeïen en dat d.e (zogenaamd.e) radicafe inteflectuelen
d.aar géén vat op hebben en àat d-e arbeid-eïs ze ( terecht en niet zond,er red.en hebben wij steed-s beweerd) op een afstand houd-en. Wat d.e professor vrl} is d.uid,elijk:
hij wil een rad.icalere vakbeweging met méér med.ezeggenschap van de feden. Want hij
moet niets hebben van datgene r"rat hij !'een chaotische ontwikkelingrt noemt. Uiteraard bed-oelt hij d.aarmee: een strijd. waarin d-e arbeid-ers hun eigen boontjes d.oppen,
Alsjebli-eft, daar komt het betoog van d.e Rotterdamse hoogleraaï op neer, Iaat d-e
vakberuegÍng, zich zodanig aanpassen, d-at zij in staat blijft het arbeid.ersprotest
te beheersen. \,'lant als d,at uit d.e hand- loppt is d-e burgerlijke sa.nienleving aan d.e
rand. van d.e afgrond. Nou gebeurt het niet d.ikwÍj1s, dat.,rij het met een professor
z6 hartgrond.ig eens zijn a1s in d.it gevaI. We zijn het zélfs met hem eens, dat d.e
kritiek op d-e vakbeweging, die van arbeid,erszijd-e word-t vernomen, niet betrekking
heeft op d.e organisatie als zod-arr,i-g, maar op het fizrctj-oneren eïvatri. Iviaar, voegen we er aan toe, dat geid-t d.an voor cle uitlatingen van d-e arbeiders, voor hun
mond-elinge kritiekrniet voor d.atgene wat ze in hurr zelf stand1ge strijd, d.oen, niet
voor hwr praktijk. Maar d"at z'et onze professor, aI s burgerlijk geleerde, natutrr-

ter

lijk niet.
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DE 'TWILDE'r STMINGtrN, eind" september, op enkele Rot'terd"a,:nse scheeps!íenren
tegen d-e srnogplaag zijn voor diverse rrakbond,sleiclers weer aanl-eiding geweest om
ged-ucht d.e mond- te roeren. Bestuurd-ers van ISKV-bouw- en metaafbonden lanceerden
een plan voor een algemene uur-staking Ín de Rijnmond-. Eerd.er verklaarde de verbond-sraad ven het NW in een vergad.ering op 24 september te Scheveningenrd.at het

-15NW alle activiteiten van NW-afd.elingen tegen de milieuverontreiniging zou steunen. Daarvoor haC. d-e NW-bestuurd.er Vijg tijd.ens een hearing in Rotterdam al verklaard- achter een staking ten behoeve van het nil-ieu te staan.
De arbeld.ers van de werf trGustorr ond-ervonden weld.ra, dat óeze sterrn alfeen
rtmoreelrr was, :naar d.at d-e vakbondskassen dicht bfeven en dat spontaal optreden
allebehalve welwillend- werd- beoordeeld-. De d.rieste plannen van d.e Rotterdamse
vakbond.sleid.ers bl-even dari ook plannen op het papier. Ze ziln nog niet in praktijk
gebracht omd-at ze - zoajs d.at heet - niet otriportuun zijn. De vakbond-en zien zelfs
geen heil in demonstraties, omd.at - ze4gen ze - het d-e taak van de overheid i-s
om d.e snog

te

bestrijd.en.

Nauwelijks waren de plannen voor een algemene staking in het Rijruoond'gebiedop de lange baan geschoven of d-e heer J. van To1 , bestuurd-er van d.e katholieke

metaalarbej-d.ersbond.

St. E1oy,

kwam

met nieuwe icleeën.

Hij

legd.e

zich weliswaar

neer bij het besfuit orn geen staking te orga,niseren, ttmaartr, zo sch-reef hij, "er
moeten in d.eze nooclsj-tuatie gewoon keiharde acties ond.ernomen word,en. Want aI]een zo blijkt d.e lrIed-erland.se industrieel bereid. fatsoenliik op te treden.r?
Overigens maakte d-e heer Van Tol het wel te gek, toen hij aan een journalist
I'De
van
Volkskrant" (men zie d.e ed.itie van B oktober) nadere uitleg gaf'rtWe zoud-entr , aldus de heer Van Tol , t'we-L eens een actj-e kurtnen gaarr organiseren om vervuj-Iencle inclustrieën te gaan bezetten. Of een massale trrotestmars. Gewoon demon-

stratieve

clad-en.'f

vragen wij, zoud-en d-an d-ie fabrieken moeten gaan bezetten, wan:neer al
bij voorbaat gestel-d- is, d-at d.e arbeiders het werk niet nogen neerleggen? Niet d-e
arbeiciers van de betreffende fabrieken zeff d.erha,lve,want dat zou tóch op een staking neerkomen. Evenmin d.e arbeiders ui t a:rdere bed.rijven, die volgens de bond,en
ook af aan iret wer]: moeten blijven. De huisvrouriÍen misschien? 0f linkse studenten?
Of gaan d.e bezolcligd-e bestuurd.ers zéLf de olieraffinad-erijen en chemische complexen
bezetten? Bij wi.lze va.n een rrd-emonstratieve daadrr?
AIs men het ons vraagt, hebben we hier gewoon te maken met demonstratieve
woord.en. Deze woorden moeten d-emonstïeren, d-at d.e vakbond-en - ond.anks alle blijken va:r het tegend.eel - toch wel achter d.e arbeid-ers staan. Men kan dat soort
woord.en telkens veïnemen \^,'anneer er t'wild.err stakingen uitbreken en het vertrouwen van d-e arbeid-ers j-n d-e vaicbond.sleid-ing afneemt.
Maar in Rotterd.a^m beoord-eeft de arbeid.er zljn voetbal-Iers é n zi.jn vakbond.sleid-ers niet naar hr-rn woorden, maaï naaï hun daden. Daarom loopt hij lrarmer voor
Feijenoord. dan voor IWV of III{\.r.

Wie,

Letterst' - dat, zoals d.e ii-tel aI uÍtd.rukt,
regelmatig een grc;te noeveelheid. ingezcnd.en stukken van vooral arbeiders pleegt
op te nemen - klaagt een staalarbeider uit Pittsb,rrgh, dat d-e vakbond een nieuw
cóntract heeft afgesioten, rtaar dat er nergens cok rnaar één vakbond.slid. te v-ind.en is, d.at weet r^rat iret contract behelst. Ze-Lfs, zo schriift hii, is er niet één
arbeicler te vind-en, d-i-e ook maa:: biJ bena,lering zeggen kan, wanneer «i-e bonden ons
eind.elfik eens va"n cle inhoud- op d,e hoogte zullerr stellen.Er is iets bekend. Seworclen ovór hetgeen het contract behe-Lst omtrent d.e lonen. Maar dat is dan ook al--
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onze ei-sen omtrent arbeidsveiligheid. of werkverhoud-ingen nu wél- of niet
zÍjn ingew1lligd, daazvan weten we ni-e'bs.
Wij uit de werkplaatsen,zo vervol-Ct hij, ha,ctden gevraagd. meer bij d-e onderharrd-elingen te mogen word-en betroLdcen. Daar is ni-ets van terecht gekomen. We moeten
eenvoud.ig afwachten om te zj-en wat rrr.rijrr hebben bereikt, om te zien wat t'wÏt' hebben gewonnen of verforen.
0p d-ezelfd.e pagina van d.ezel-fd-e krant staat een brief van een Ford.-arbeid.er
uit Detroit. HU citeert een pamflet, dat enkele medearbeid.ers in het bed.rlif verspreid- hebben. Daaru-it blijkt, d.at het personeei zich met bepa,ald.e klachten tot
d.e vakbond- had- gewend en d-at er d.aarop ook een pa,ar d.istrictsbestuurders zegge en schrijve enkele minuten zijn komen kijken om vervolgens te verklarenrd.at d.ergelijke lovesties alleen per bedrÍjfstak, d.us bij de eerstvolgend.e ond-erhand.elingen over een c,a.o. koncien word.en opgelost en d-at d,e betrokken het zolang
maar met d-e voorman moesten zien te regelen. i'\lij klmnen niets d-oentr, verklaarde
d.e hoogste d.istrictsbestuurd-er ter plaatse.Naar aanfeid.ing daarvan merkt ook d.eze briefschrijver op, dat d.e regeling van d.e werkverhoud-ingen, d,e taakomschrijvíngen, enz. d.oor d-e bond-en beclissel-d. zijn en dat er eigenlijk geen arbeid-er is, die
de inhoud- eruan kent, zodat d-e protesterend-e ma,nnen nlet eens weten of zij op hun
wensen kunnen staan of niet. Wat d-e vakbond ons vertelt komt eigenlijk hierop
rre€r1 zo besluit hij, d-at w\j het zéLf moeten doen, zoals d.e a,rbeideïs van publi-eke werken in Detroit, d-ie een rrwilaleil staki-ng zijn begonnen.
Een and.ere arbeid.er, werkza,a.n'r bij de posterijen van New York, 'rertelt, dat er
kort geleden bij d.e Àmerikaanse posterijen het slechtste collectieve contract werdafgesloten uit heel d.e geschied.eni-s van de Amerikaanse vakbeweging, Het had betrekking op maar 1Íefst 750.000 HlT-werkers. De mensen wil-d.en het niet accepteren, a} had-d-en d.e bonzen van d.e postbond het aI getekend.. Wat zeid.en de bestutrrd.ers om d-e mannen va.n een rrwilderr staking af te houd-en? I'Je moet niet staken nu!
Er word"t samengespannen tegen onze bond. en staken nu zou zelfmoord. zïn! " Maar d.e
briefschrijver kornt tot d.e concl-usi-e d.at het alfeen maaï rrzeffmoord.rrvooï de bond-en zou betekenen en niet voor d.e arbeÍders, als eï van ond-eren op gestaakt zott
word-en. Wat Ís er bij d.e Amerikaanse posterijen aan d.e garr$3., vraagt hij" Dit: de
ene nieuwe machine na de and.ere word.t er ingevoerd.l technisch word.t het bed.rijf
hoe langer hoe beter. Tegelijkertijd. zijn d.e bond.en bezig onze situatie terug te
schroeven naar de tijd. van twinuig jaar geleden.
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brochure rrVarl Berla tot Zjoekof. De sociaal-economische achtergrond- van
ontstalini sering in Rusiandr'. tr'ranco per post /. 1,50;

d-e

d-e

brochure '\rlas d.e sociaal-democratie ooit sociafistisch? Een beschouraring over haar wezen.rr Franco per post f . 1r50.
d-e

van anze lezers wil enige van d-eze brochures i-n voorraad. nemen om d.eze te
verkopen aa:-r belangstellend-en? De gewone verkoopsprils bed.raagt f . 1r25.
Bestell-ingen aan red-actie en adminj-stratie van 'rDaad en Ged-achtert.
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