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DE OORTOG ÏN VIETNAM

DE OHIATTINGHI van d.e Britse groep 'tSo]idaritytt staan in heel veeL opzich-
ten heel dlcht bfj d.e onze. 'rSolid.aritytt beschouwt, net als wij, de vakverenigin-
gen als instn:menten van d.e kapitalistische maatschappfi, die altijd instrumenten
v€ua de kapitalistische maatschapp\j geweest zijn. "solidaritytt ziet d.e partijen als
burgerl[jke organisaties; die de bestaand.e sociale ord.e in het po]itieke vlek van
d.ienst zin. De groep "SoLid.ariff" is erva.n overtuigd, dat de klassenstrijd van d.e
arbeid.ers alleen d.oor d.e arbeld.ers zéLf kan word.en gevoerd. en d.at in d.ie klasse-
strijd. de arbeiders zélf te besllssen hebben, niet groepen, d.ie zichzeLf volkomen
ten onrechte al s d.e voorhoed.e of zelf s aJs niet meer d.an d.e tf representantetr vÉlJl
het proletatiaat beschouwen. ttSolid.arÍtytt beschouwt e1k van d.ie groepen als be-
tuttelaars v€lJf, d.e arbeid.ers en deze g"oep keert zich d.an ook met kracht tegen
ied.ere voïm van een 2.g,. avantgard.e. Niet al-Ieen d.e Maoïsten of d.e Trotzkisten
word.en om d.ie red.en feI d"oor |tSolid.aritlrtt bestred.en, niet alleen ied.ere volsrr va.n
len:inisme of neo-leninisme wordt afgewezen, maa,r rrsoLid.aritytt heeft zich in het
jongste verled.en ook tegen een groep aIs rrBig Flanetr 1 ) gekeerd.. Het praktische
optred.en van d.ie groep uit vooral Li-verpool die naar onze lezers zj.c]n wellicht
nog wel herinnerenr nogal actlef was tijd.ens d.e Ptlkington-stàking - komt er napr
d"e mening veua rtSolid.arityrr op neer, d.at ztJ d.e arbeid.ers rrwijze lessenrf wiIlen ge-
ven. rrSolid-aritytt acht d.at verkeerè, omdat d.aa:mee toch Ín de praktijk d.e arbel-
d.ers vaJr zéLf d.enken en zé)-f hand"elen word.en afgehouden.

De punten van overeenl<omst tussen [solid.aritytt en rrDaad. en Gedachtet' sprin-
gen uit het bovenstaanèe we1 in het oog. Dat wil niet zeggerr, da,t er tussen trso-
Iid,aritytt en ons geen enkel verschil zou besta"an. Het verband. tussen d.enken en
d.oen t zo komt het ons vooxr word.t bij rtsolidaï'itytt nog wel eens and.ers gelegd d.an
wJj het d.oen."trDaad. en Ged.achterf s zo geloven wij, Iegt er sterker d.e nad.n-rk opr dat
het d.enken van d.e klasse een gevolg is van haar optred.en en d.at d.e zienswijze va^n
d.earbeid.erspas d.oorhun o ptre d.en verand.ert, nietomgekeerd.. Erzijnin
dat opzicht biruren nsolld.aritytt we} verschj-Llen. Somnige led.en van d.e groep heb-

1) Zíe oveï "Big Fla.me'f ttDaad. en Ged.achterr nurnmer 10 va^n november 1970,
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ben opvattingen d.ie duid.elijk méér overeenkomst met orTze zienswijze hebben d.an de

opvattingen van and-ere led.en.
De verschillen d.ie er zLJïr, hoe klein ook en hoe belarrgrijk d.esond.artks, ko-

men - en d.at is vanzel-fsprekend - het minst tot uiting, wanneer d.e groep rrwildetr

acties of het arbej-d.ersvijand.ige optred.en van d.e vakbewegtng beoord-eeIt. In zulke
gevallenrwaarin ied.ereen met d.e neus op d.e praktÍjk ged.rukt word.t, 1s er geen en-
kele plaats voor d-e restanten van wat wij zoud-en wi1len aanduid.en als freen soort
van id-ealistische filosofiet'. And-ers is het, wa^nneer in d.e tijd.en waarin aan het
kl-assenfront een betrekkeli jke rust heerst , "Solidaritytt ztch - net al s rrDaa,d. en
Gedachtet' bezig houd.t mei algemene maatschappelljke verschijnselen.

Een voorbeeld. van zotrr geval is een pa^nflet, d.at d.e groep onlangs j-n Enge-
Iand. verspreid heeft over d.e oorlog in i/ietlr.arl. Wat daarin ged.rukt staat ond.er-
schrijven wij bepaald. n i e t in afl-e opzichten, aI moeten we oaar meteen a"an

toevoegen, d-at d-e lffaliteit van dit pamflet en d-at zaL bii een gïoep alsrrSoli-
d.aritlrtr geen Íiens verbazen - ver uitsteekt boven hetgeen van. and-ere zijd.e over d.e

oorlog in Vietnam gezegd- word.t. Bijvoorbeeld vair cle kant varr de ivlaoïsten of d.e aI
d.a1 niet offi-ciëIe vertegenwoord.j-gers der 4e Internationale; de and.erhalve man

en een paard.ekop d-ie zoals bekend. d.e ttvoorhoed.err van het proletariaat, o pard.ont
het wereld.proletariaat vollrlen.

In het bernmste pamflet laat "Solid.ariff" er geen enkele twiifel oveï bestaan
r^raar d.e verschillen liggen met d-ie overige , claareven genoemd.e trvoorhoed-err-groe-

pen. Van d.j-e kantr eíI van d-e kant va^n cle Britse ("rl trouwens ied-ere) C.P. word.t
het altijd. zó voorgesteld. alsof in Vietnam het lot van het socialisme op het spel
staat, alsof d.e strijcl d.1e dà6r gevoerd. wordt een ond.erd.eel- vo::mt van de strijd
vatrr d.e arbeid.ers tegen het kapitaal oveï de gehele wereld.. rrsoiid.aritytt aarzelt
nj-et een d-ergelijke opvatting voIled.ig af te wijzen. De strijd. in Vietnarllr zo stelt
'tsolid.aritytf volkomen terecht, heeft met socialisme of proletarische klassen-
strijd. geen sikJcepit te maken. \rlat zot), aldus d-e vraag d.ie uit het pa^u,flet naaï
voren kómt, eer eíentueLe overwinning van Noord.-Vietna.n betekenen? Zii zo1)', zegt
uSolid.aïiw" in geen geval al-s een zege va^n d.e werkend.e klasse kur:Ien r,uord.en ge-
karakteri seerd-.

Het j-s duid.elijk, d66.T liggen d.e verschillen met 'tSolid.ariff" niet. Eén
va^n d.e allerbeste passages van het pamflet is d.ie, waarin geschild.erd. word.t hoe
het bewind. van Ho Tsji Minh zich in 1945 sa,:nen met het Franse- en Britse impe-
rialisme tegen opstandige Noord.-Vietnanese arbeid ers keerd.e. Die geschÍedenis,
ald.us ?'Sol-id.arityrr, d.ie een hel-d.er licht werpt op het werkelijke ka.rakter van de
trvolkspartij'r d-ie in Noorcl-Vietrpm d.e lakens uitdeelt, is in het vergeetboek 8e-
raakt of in d-e d.oofpot ge stopt. Vergeten, nauwelilks opgemerkt of d.ood.gezruegen is
ook d-e wijze waarop d-e regering van Hanoi- in 1956 een boerenopstand. in d.e prorrin-
cie Nghe An heeft ond.erd-nikt. Wat ttsolid"arity" het het opfrissen va.n d.ergelijke
historische herinneringen beoogt, heef t onze j-nstemming.

!íat wij aa^n tt parnflet over d.e Vietna.rnese oorlog laken is, d.at het er kenne-
lgk totaal- geen oog voor heef t, d.at I t staatskapitalisme van min of meer bols je-
wistisch type, ook aI bli jf t het d.uizendmaal staatskapitalisme ' met d.e klemtoon
op kapitalisme, een voomitgang is, vergeleken met d.e primitieve aziatische
prod.uktiewij zen, d.ie er in d-it d.eel va^n d-e wereld. - en niet al-leen in Vietnam -
nog altijd. zi-jn. Er kan naar onze mening geen twijfel over bestaanr d.at d.e Franse-
en Amerikaanse revoluties van 1789/1792 en 1716/77 maatschappijverhoud.ingen heb-
ben geschapen, d.ie een hlstorische vooruitgang betekend.en. Er kan o'i. evenmin

twi jfel over Ëestaan, d-at d-e slechts schi jnÈaar proletarische-, in werkeli jkheid-
burlerlijke revolutie, d.ie in 1917 in Rusland. d-e weg vrij nraakte vooï I t staatska-
pitàfisme, een stap voomit was vergeleken met d.e toestand.en d.ie er in Rusl-and-
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heersten ond.er het reg"iem van ad.eI, geesteliikheid en tsaar.
ltrie op zou merken, dat d.e bolsjewistische heerschappij in Rusland. een even

grote t ze niet ergere ond.erd.mkkj-ng betekent als het tsarisme, d.ie ztet over het
hoofd., d.at d.e ond.erd.:rukking van het proletariaat waalrrErr in het huid.ige Rusland.
sprake is, pas d.oor d.e strijd. vari het proletariaat kan word.en opgeheven en d.at d.e

d.aar heersend.e, op loonarbeid. berustend.e, kapitalj-stische produktiewij ze voor de
strijd. van het proletariaat d.e sociale basis vo::mt. Wij zlJn zomin tegen d.e Russi-
sehe revolutie als wij tegen d.e grote Franse of d.e grote Bri'tse ?e ql en 1688) en
Amerikaanse revoLuties zi1n trfU z1jn er al]een maar tegen d.ie Russische revolutie
als een proletarische revolutie te karakteriseren en het d.aanmee te d.oen voorko-
men aLsof Rusland. in 1917 en daarna aarr d.e spits van d.e arbeid-ersstrijd. zou heb-
ben gemercheerd.. Voor verlaldrerij zijn wij nu eenma,al niet in d.e wieg ge1egd.. Wij
zin tegen Koltschak en Denikin 2) en vóór d.e bolsjewikl. Maar niet omd.at wij d.e

laatste alsttCommunistenrrof als representanten van d.e arbeid.ersklasse zier:.
hiat nu Yietna^m betreft: Het Nati-onaLe Bevnjd.ingsfront zoals d.e bolsjewis-

tische beweging z:-ch d65r noemt is er naar oÍaze overtuiging we1 d.egelijk op uit,
d.e inwoners van d.at land. ergens van te bevrijd.en. t t Bevrijd.ingsfront wi1 d.e Viet-
n€unezen bevrijd.en van he'r, brok hout, waannee eeuwenlang d.e boeren met gekrom-
d.e rug d.e rijstve}d.en in d.e Mekongdelta hebben geploegd.. Het bevrijdingsfront wil
d.e VietnaJrrezen bevrijden va.n de restanten van een prÍmitieve produktiew{jze l die al-
generaties lang stagneert. IÍet wil d.e machj-naLe voortbrenging invoeren, ond.enrljs
en sociaie zorg verbeteren, etc. Het bevrijd.ingsfront streef t er niet rLa.ar een be-
vrijd.ing van d.e loonarbeid. tot stand. te brengen. Maar d.at kan men het Yietna^mese
bevrljd.ingsfront evenmin 'r}«ralijk nemen" als men het bijvoorbeeld. d.e Franse Jacobij-
nen rrlsralijktt zoD. kurrnen nemen, dat zti verd.ed.igers van d.e burgerlijke eigend.om en
representanten van d.e d.erd.e stand. waren.

frSol-ld.aritytt verklaart, d.at d-e oorlog in Vietna,:n een i-mperialistisch con-
flict is, d.at l,.'/ash:ington achter Saigon staat en d.at achter Hanoi d.e imperialis-
men va^n Peking en Moskou opd.oemen. Het is niet onjuist, maar het is slechts een
bijkomend. aspectr dat niets verand.ert aan het feit, dat d.e oorlog in Vietnam in
d.e a1lereerste plaats gevoerd. word-t om d.e vraag of d-e social-e omwenteling aldaar
voortgartg moet hebben d"an wel d.at d.aaraan een halt moet word.en toegeroepen. Niet
d-e imperialistische bijzaak, maar de sociale hoofd.zaak verd.ient in d.e eerste
plaats onze belangstelling. Het komt toch ook niet bij trsolid.arÍW" op om z:-ch
varr d.e Spaanse revolutie va.n 1916 af te keren of te ontkennen d.at het d.estijd.s in
Spanje om een ïevolutie g:-ngr omdat d.e Ita.liaanse-r Duitse-, Russische-r BrÍtse-
en Frartse imperialisten er zích ied.er op hr.m wijze mee bemoeid.en?Is de Amerikaan-
se revolutie geen revolutie meer omd.at Frankrijk en Engeland. el-kaar naar aanlei-
d.ing d.aa:nran in d.e haren vlogen? Imperialisten bemoeien z:.ck. - uit welbegrepen
eigenbelarrg - altijd. met revoLuties in achtergebleven landen waarin zti belangen
hebben. Mexico,Guatemala en Cuba of d.e Dominicaanse Republiek ztjn er d-e spreken-
d.e voorbeel-d.en van.En d.aaraarr kan straks mogelijk Chili af s voorbeeld word.en toe-
gevoegd., af is het revolutionaire bewind. van A1]end.e natuurlijk allesbehalve pro-
Letari-sch of socialistisch.

Het jrriste starrd.punt ten aanzien van Vj-etnam is niet, d.at men geen stand.-
punt in moet nemen. Voor d.e kl.assenstrijd. in West-Europa, d.at zijn we voll-ed.ig met
trSolidarityrr eens, heeft noch d-e overwiruring van Hanoj-, noch d.ie van Saig:on be-
tekenis. Het argument van d.e bolsjewiki (en van Lenin d.estijd.s) d.at ied.ere slag
d.ie aaJl het lmperialisme word.t toegebracht een ove:r,sinning varr het socialisme

2) Koltschak en Denikin waren twee tsaristische generaals, oie van verschil-lend.e
zijd.en optrokken tegen d.e rod.e legers.
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zole zLJ.,, is een vars argument. wij zijn niet voor een zege van Harroi, omd-at wij d-Íe

al-s een zege vap het socialisme z].en, "ii zLTn voor een zege van lIarroi, omd'at wij

d.ie al_s een zege van het staatskapitarisme beschouwen. Dat stand-pr-mt zal ons er

d.erhalve niet vaÍr weerhoud.en het regiem van Harroi zo bitter te kritiseren ars

het d-at in orlze ogen verd-ient.
Het pamflet va,n "Solid.arityrt oveï Vietnam is een goed-e knuppel in het leni-

nistische hoend-erhok. Het schiet tekort, omd.at het een slechte socj-aIe analyse

il;à;"-(àr s"Ë"-"""ry=") van d"atgene wat er z:c:n in vietnam (of Bangla Desh, of
cuba en Guatemala, noem maar op) vortrekt. Zonder een d-ergerijke analyse echter

karr niet goed. begrepen word-enr-wat er z:oh:- in Vietnam vol-trekt. Juist onze s'IIà-

lyse beschouwen wij ars d.e basis van zowel onl,e huid-ige kritiek, àie we bepaald

niet willen verzwijgen, als van d.e kritiek d.ie we in d-e toekomst ongetwi'jfeId- ztil-
l_en leveren. Na een ove::r^rinning van }lanoi zullen wij ongetwljfeld- aafl d-e kant der

Vietna.mese arbeid.ers en tegenover d"e Vietnarnese regerÍng varr het bevrijd-ingsfront

staan. l;ij staarr - om arle ónd-uid-elijkheid. te vermijd.en - ook tegenover het vietna-
mese bevrijd-ingsfront inzake d-i-o geÈeurteni ssen van 1945 en 1956, die door trsoJi-

darity" nog weer eens ztjn opgehaà]d.. wii zeggen ook, d-at d-e in ontwikkeling zijnd'e

staatskapitatistische bureaucratie van Noord-vietnam een Noord-Yietnalnese zege

niet bepaatd. bevord-ert ;;;;; (r""r= in het verred-en ook a} gebrelcen is) oorlog-
voering van ond-er op rmet d.e partisa,nerunethod.e en revolutionaire strategie, waar-

bi j d.e bevolking zelf neer betrokken is,
voering met regulaire legers r ÏÍaaÏaan o

over d.e bolsjewiki. Dat liikt op het eer-
e . Vlaar d-at komt al-l een maar omd'at d-e

I op tegenstrijdige wdze voltrekt' De eis

d.e il-rusies ( van de leninisten bi jvoorteeia) op te geven, wil niet zeggen, d'at

men d.e ogen moet sruiten vooï de histori sche real-iteit. rntegend-eer ! rn d'e hj-s-

torische werkerijkheid kan men d.e bodem vind-en, waamit d-at soort ifl-usies ars

onkmid_ omhoog schieten. En pas wa^nneer men d.ie bod.em, dat wiI zeg,ge.. d-e oor-

sprong d-er illusies kent kan men ze bestrijd,en, hetgeen niet and'ers betekent ' dan

,L alÉ datgene te ontmaskeren, wat 
::_Ï:I:Ïu 

ztirt'

===============:==== =
MARTETGANG-__:
Door tt we}<ker'rrerktuig wreed-
gewekt
bij t t eerste grauwe ocirtend-gloren,
werpt hU nog rillend- van d-e schrik,
d-e waflne d.ekens van d-e oren,
en in het vale morgenlicht
wast hij zijn handen en gezicht
en slobbert d.arr met tegenzi-n
een oud- stuk brood. met thee erin,
d-an gaat hij, gaPend, morgenziek,
ziln martelgang YLaar d-e fabri-ek"

Als reacti-e op d.e rad-io- erl t.v'-
uitzencling itVan Ond-erenft vall' d'e

VARÀ, stuurd-e d.e heer J. irlelies
uit Veenendaa] nevemstaarrd- r1jmpie "

lJij namen het over uit d-e NÀ-KIJK-
krant, d.ie er over bovengenoemd-e
uitzend.ing is uitgegeven.

Red-. D. en G.
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BIJ DE PENS]ONERING

ITHET TEVEN BffiIIII BIJ 40" is tn stichting, d.ie ztch ten d-oel- stelt werkloze
hoofd.arbeid-ers (aeze te:rninilogie is natuurlijk nj-et van. ons) weer aaJÍ1. een werk-
kri-ng te helpen. Secretaris van d-eze stichting is urr. F.J. Domela Nieuwenhuis.
Deze heer nu heeft ztclt volgens het Amsterd.a^ns Dagboek van ttHet Paroolrt vatr d-on-
d.erdag I september, als voLgt uitgeLaten over het d.enkbeeld. van pensionering op
6O-jarige leeftijd;

ilWie betaalt d.at vervroegd. pensioen? Wie betaalt d.e verhog"ing, nod.ig,
omd.at d.Íe mensen vijf jaar korter aan hun pensioenen l(unnen bouwen? Men
streeft hoe larrger hoe meer na,ar een recht op consr.raptie in plaats va^n
naar een recht op arbeid.. Je moet niet d-e vrijetijd.sbested.j-ng als een
Ievensvermlli-ng zien, maaï j e wèrk.rr

Natuurlijk is d-e heer DomeJa Nieuwenhuis geen arbeid.er. De stichting waarvan
hii secretari-s is bemoeit ztch trouwens ook niet met arbeid.ers, d-och spant z:.ch
aIleen in voor mensen, d.ie kraehtens hr-:n plaats j-n het productieproces niet tot
d.e arbeid.ersklasse kururen word-en gerekend., ook aI is hun inkomen wellicht niet
veel groter of, zelf s kleiner d.an dat van een arbej-d.er. En dat d.e heer Domela
Nieuwenhuls eï geen id.ee van heeft hoe een arbeid.er leef towerkt, d-enkt en voeIt,
valt d-uid.eljjk uit zljn uitlating te beluisteren.

Wii zouden d.eze secretaris van bovengenoemd.e stichting \,/i11en vragen of hij
ooit vrel eens een dag een arbeid-er aarr d.e lopend.e band. heeft bezig gezien. 0f hij
begrijpt wat het zeggen wil om elke d.ag weer, jaa"r 1n jaar ult d.ezeLfd.e handeling
te moeten verrichten in een steed.s opgevoerd- tempo. Charlie Chaplin heeft i.rr zir-
fil-m "Mod.ern Timesrt duid-eIÍjk laten zien waartoe d.ergelijke arbeid. kan leid.en.

Je moet je werk al-s een }evensverinrlling zi.en, zegt d.e heer Domela Nieuwen-
huis. Natuurl{jkrd.e vroegere ambachtsman kon nog plezier hebben in zijn werk, maa,Í
d.e mod-erne industrie-arbeid.er? Die kan om een d.ergelíjke uitlating aIIeen maaï
f achen. Die wéét, dat hi j elke ochtend. ( of mid.dag, of avond.) ',ongeschoren en met
d.e pest in z:;n Ii;1tt weer naar ztjn bedrijf sjokt, waar d.e prikklok zijn komst re-
Eistreert en fluit of bel- hem naar ztjn band. of machlne jaagt. Die weet ó6k, dat
hij altijd beleefd. tegen bazen en d.i.recteuren moet z:-jn, d.at hU ja meneer en nee
meneer moet zeggerr, ten^rijl hij zelf met jij en jou word.t aangesproken. El-ke arbei-
d-er ervaart d.ageliiks r d.at hij meteen gereed. moet staan wanneer t n baas of Cirec-
teur hem wil sprekenrd.och dat hlj, wa,nneer hij eens d.e d-irecteur wi1 spreken, moet
wachten tot het d-eze z:-nt hem te ontva,ngen. hiant naar een arbeid.er ga je gewoon,
maaï na,ar een baas 8a je niet, d.ie ontvang:b. Efke arbeid.er kan d.e heer Domela
Nj-eur,renhuis vertel-Ien, d-at d.e arbeld-ers geen enkele zeggensehap hebben over d-e
d-oor hen vervaard.igde prod.ucten. Ook op het bel-eid. ]runnen ze geen enkele invloed.uitoef enen. VIel ztin zg echter d.e d.upe wanneer het beleid" faa1t.

Dit alles is ni-ets nieuws. VeIe boeken, ïapporten en stud.ies daarover ztJn
reed.s gepubliceerd-, maar tot het ur.iversitaire hoofd. van d.e heer Domela Nieuwen-
huis is het nog niet d.oorged.rongen. Die wil- ons nog steed.s tot onze rrijfenzes-
tigste iaar laten werken en wil d.an ook nog d.at we d.aarin onze levensvegmlling
zl-en. Voor d.e heer Domela Nieuwenhuis moge het leven bij veertig beginnen, voord-e
mod.erne industrie-arbeid.er ligt het and-ers. Voor hem beg"int het l-even niet bij 40
maar bii ziln pensionering. Tot d.an }<an hij zi-1n elgen leven niet leiden. Hij istot d.an niets anders dan een loonslaaf, een ond-ergeschikte, clie slaafs heeft te
gehoorzaJnen en te zorgen, d-at d.e arbeid.sprestatie van d-ie aard. is, dat d.e renta-
bititeit van liet geÏnvesteerd.e kapitaal niet in gevaaï komt. Daarom zegent een
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arbeid-er de dag dat hfj niet meer hoeft. Dat hÍj eindelijk eens kan d-oen waar hij

z,n j_n heeft en wat hem inteïesseert. Dan is hi j eind.elijk verlost van d-ie econo-

mische dwang, d.ie hem vijftig jaar lang naar d.e fabriek d.eed- sjokken. En hoe een

arbeid_er wel d.enkt over zqn bazett, oveï de ond.ernemeïs I valt te l-e zen in een ge-

d.icht, d.at de VA3A ontving als reactie op d.e rad-io- en t.v.-ui-tzend'ing rrVan On-

d-erentt . Wij zullen het gedicht na d-it stukje laten volgen.
De heer Domela Nieuwenhuis maakt zic]h eï zorgen over waar het geld- voor een

vervroegd-e pensioneri-ng vandaan moet komen. Welnu, volgens het artikeltje over
d-e stichting tf1Íet leven beg:int bij 4Ot, in het Amsterd.ams Dagboek kosten 100 werk-
loze hoofd-arbeid-ers cle gemeenschap 1 mil joen guld.en per jaar" Dat komt neer op

1C.OOO guld-en per werkloze per jaar. AIs nu het aantal werklozen ongeveer over-
eenkomt met nel aarrtal 60 tot 6!-;arigerrr d-an zou men dus zond-er bezwaar de pen-

sic.rengerechtigd.e leeftijd op 60 ja,ar kurun,en stellen en dan zou men een pensioen
van 1Ó.OOO guld.en kr-rrnen uitkeren. Nu weten we niet hoe d.ie verhoud.ing ligtrmaaï
mocht onverhoopt t t aantal werklozen iets lager }iggen d.an het aantal 6O tc't 65-
jarigen, dan zou men d-ie pensioengerechtigd.e leeftijd. iets mind.er l<tmIren verlagen
en in het omgekeerd-e geval zelfs iets meer dan vijf iaar. Het is afleen maar een

krrresti-e van rekenen. Nu za! ook d.e heer Domela Nieuwenhuis ongetwijfeld- goed- kun-
nen rekenen. Maaï... het bed.rijfsleven moet natuurlijk terug lfllnnen grijpen op een

arbei-d-sïeserve waneer I t d-aar behoef te aan heef t. En d.e heer Domela Nieuwenhuis
wil wel iets d.oen vooï trin zorgerr verkerend.e vrerk]oze hoofd.arbeidersrr, maaï na-
tuurli jk mag d-aar,rbij j-n geen errhel opzicht d.e macht en de wlnstmogeli j}Öed.en van
het kapitaai word.en aartgetast.

SOCIÀAL GEVOEL.
Er is eï géén met sociaal gevoel.
Doorlopend. ztjn zti bezig uit te kienen,
It Ztin schoften met één en 't zelfd.e aoel,
Hoe zÍj aan jou nog meer ki.rnnen verd.ienen,
Hoe of zij ztckr flog Ereeï ki.mnen ver:rijken
Door jouw prestatie of d.oor nog mind.er l-oon.
En al-s het moet d.an gaarr zti oveï lijken.
Hun sociaal gevoel, het is een hoon.

Meestal ziln hr.rr tongen van fluweel
Met zoete klank en altijd- vol begript
Maar het venijn steekt achter in hr.m keel,
Dat spuwen zti als het maar even tegen z;.-t,
Want jij bent toch d.e hele kleine man,

Die ztj a1]een maar willen breken.
Pas jrj niet netjes in hm d.uister plan,
Dan zul-Ien zti z:-clt heus wel wreken.

Zi zirL en blijven nimmer te vertrouwen.
Alfeen ged.wongen geven zti iets toe.
Zij geven uit zi-cinze)'f niets uit hr-m klauu'en.
ze d-oen maa^r, vragen nooit ÍnÍaarom of hoe'
iríie of nu d.e duPe wel zal word-en
Deert hen geen 1or, afs zti het maar niet z!n.
Zi kri.lgen vast niets mind-er op hr-:n bord-en.
Hlm sociaal gevoel , het is maar schijn.

Enge1 SchePers "
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VERANDER]NG VAN HUN BEWUSTZIJN

AITIJD ]/íEER hebben wij betoogd., d.at niet hr:n bewustzijn d.e arbeid.ers strijd.-
vaard.J-g maaktr maa.r d.at omgekeerd. al-s gevolg van hr.rr strijd. een veïand.erj-ng in
hun bewustzijn, dat wil zeggen in hun manier van d.enken en in hlm gebn:-i-ketijke op-
vattlngen optreed.t' De voorbeel-d-en d.ie d.at aantonen zijn er te kust en te keur.
Neem nou bi jvoorbeeld. d.at gevaJ- va,n d.ie Engelse vrouwen, d.ie op 17 maart j .1. d.e
schoenfabriek te Fakenha^m bij Norfolk in Engeland. bezetten. Niemasd. is er d.ie be-
weren kan, d.at d-eze arbei-d"sters, d.1e om een bed.ri jf ssl-uiting te voorkomen zoweL
het voorbeeld- van Pressey a1s d.at van d.e u. c. s. volg'd-en, z:.cih altijd. al d.ïuk had.-
d-en gemaakt over d.e problemen van d.e klassenstrijd.. Het tegend.eel zelfs was het
gevaI. Het waren voor ?t meerend.eel huisvrouwen d.ie aL tegen d.e mid.d,elbare leef-
t\id liepen, brave echtgenoten, goed.e moed-ers voor hr:n kind.eren, ged.weeë en trcu-
we led'en van d.e vakbond. Yoor de schoen- en led.erind.ustrie en op geen stukken na
bijzond.er politiek geïntere sseerd..

Over d-e betekenis vaJI een zelf stand.ig arbeid.ersoptred.en had. geen hr.ll::er nog
ooit z:.clt het hoofd. gebroken en omtrent d.e werkeli jke betekenis va3 d.e vakbewe-
ging koesterd.en zrJ vri jwel al-f emaal d.e meest overd.reven illusies. Maar ja, wat
d.oe je met zijn vijfenveertigen als d.e baas opeens van plan is het bed.rijf d.icht te
gooien omd.at hfj "in d.e rode cijfers" is gekornen, zoals d.at heet? Onwil-l-ekeurig
herinner je je d-an, d.at je toch wel eens iets gelezen hebt van d.ie arbeid.ers in
Schotland. aan wie j-ets d.ergelijks overkuram en die toen op hrm manier probeerd.en
om er iets tegen te d.oen. Al s het weekloon thuis niet gemist kap worden, d.an
moet je wel . Zo geschied.d.e het, d.at d.e schoenmaaksters van Fakenham vertwi jfeld.
bezit naJnen Yan d-e werkplaatsen en zicin niet van d.e wi j s lieten brengen, toen d.e
IeÍd-ers van hun vakbond- - naar één hr.rnner later verklaard. heeft hun l«iamen veï-
teLlen, d.at tt ze zich nu ni-et moesten aanstellen aI s een troep d.waze meid.en en
d-at ze maar beter binnen een week het fabrieksgebouw weeï d.iend-ón te verlaten. "

De vakbond,sbestuurd-ers had.d.en goed praten. De vrouwen hoord.en uit hun mond.
geen beter id.ee of een andere oplossing, En dus barricad.eerd.en ze d.e d.euren, zo-
als ook d-e arbeid.ers van d-e Plessey-fabriek had.d.en ged.aan en ze d.achten bij zich-
zelf , zond.er daaraart voorlopig nog één verd-ere konsel«^rentie vast te lcnopen; laat
die bestuurd.ers maaï barsten; het is ónze job waar het om gaat en niet d.e hurure.

Het was een even spontane a1s voor d-e hand. liggend.e reactie, maaï zij had. na-
tuurlijk niets uitstaand-e met een bepaald.e opvatting omtrent het wezen varr d.e vak-
beweging, noch sproot zlj voort uit een inzj-cht in d-e betekenis varl d.e zelfstan-
d.ige arbeid.ersstrlid. De arbeiclsters in Fakenha,n d.ed.en wel i-ets, dat str{jdig rvas
met d.e beginselen van de vakbond.staktiekrmaaï d.aar gaven ze z:^clt totaal geen re-
kenscha.p van. Ze voeld-en er niets voor om d.ie adviezen van hwr bestuurd-ers op te
volgen, maar htxl illusies over d-e vakbeweglng waren praktisch nog ongeschokt.

Dat ze d.ie ill-usies nog altijd koesteren, bleek wel ui-t het feit, d.at ze na
d.rie en een halve week bezettingr besloten zích tot het land.elijk bestuur val hr:n
organisatie te richten. 0p 11 april 1972 schreven ze met elkaar keurig een brief
waarin ze verzochten om een officiëIe erkenning van hm actie, welke eï toe 1,olt
kurueen leid-en, d.at ze een stakingsuitkering c,ntrringen.

Het arrtwoord. van lancielijk bond.ssecreta:ris Tom Moorerd.at letterlijk en vo.l-le-
d-ig werd- afgedrukt in het britse dagblad "The Guard.ian?r van 15 ir*l j .1. moet
voor d-e be',rruste arbeid.sters wel bijzond.er teleurstellend zljn geweest. io, Moore
begon er natuurlijk mee, dat het verzoek van d.e vrouríren d-oor hei land-el4k bestuur
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vaJr de bond langdrrrig en ernstig wa§ overvlogen. Echterr zo ging Ton Moore verder,
van een inwilliging vaÍt het verzoek kon naal het ooldeel van het land.eli jk be-
stuur toch bepaald niets komen ttomd.at een bezettin8 nu eenmaz,l indruiste tegpn
d.e beg.inselen va.n de vakbewegingf r . \^lat ile vakbond. nou wel wj-]de d.oen, dat was de

uitbeialing vaJr d.e werkloo sheid.suitkering voortzetten. En dat betekende dan r d€t
d.e vrouwen in Fakenham door [om Moore wàrden afgescheept net € 1.!O (p1us mi-nus

f . 12,- in d.e veek! ).
Midd.en junirtoen een verslaggever van "[he Guardiantt het bezette bed.r{jf be-

zocht, bleek er zich i-n de denkbeelden van d.e vrouwen ten opzichte van cle vakbe-
weging een verand.ering te hebben voltrokken. Een van de voorrrouwen, de 5o-iari-
ge Nancy Mc0arth verkfa,arde: t'Mii vertegemroord.igt d.i-e man niet meerlrr

De verandering, die zich na maa,llden van gezaflenlijke striid, een gezamenlljke
bezetting en een gezaJlenlijke "work-inrt, waalbij ceintuurs, blouses en rokJren ge-
maakt werd.enrdie de staakstels velkochten om zich LteeI nieuw leer te klrnnen a,a.Ïl-

schaffen, in hun d.enken had voltrokken, was toen aam de vrouwen zelf ook wef be-
wust gewàrd.en. Ze legden tegenover journalisten d.ie in de bezette fabriek een

lskje kwanen nen0en de nadruk op het feit, dat ze a}les zélf in onderling overleg
bàsllsten en bed.isselden en ze spraJ<en er ook over, d.at ze allerlei andere zaken
met andere og€n tíaren Saarr zien.

Nancy McCarth vertel.d.e onder ueer; "fk heb mijn leven lang altiid. op de Con-
servatieven gestemd bii d.è verkiezing€n, dat za1 ik nooit meer d-oen.rr Nancy be-
d-oeld.e! die irri zijn verantwoord.eliik voor ale achteruitgang va.n de werkgelegenheid.
en d.e bedrij fsslrritingen, lraarvan overal in Brgeland sprake is. Na],Icy zweeg eÏ
ovex, of liet al thanÀ in het nid.d.en, waarop ze nu voortaan wéI zou stemen. 0p
L.,abor:r wa.a,rschijnlijk, d.enken wii. 0f dat daJ1 zorn verbeterin6 zal Seven voor Nancy 

'als die weer eens a.a.n het bewj-nd zouden komen? Nee, natuurldk niet. Maar dat zal
Nancy stellig wel besper:ren. Ian zal er opnieuw een vera.nd.ering in haal denken
optred.en. Des te sneller, wallneer de toekonstige L, abourpremier, het net a1s Àtt-
lee en Earold Wifson in zijn hoofd zou halen een soortgeliike actie vaÍI d.e vrouwen
met behulp van a:.ilitairen te wil-len breken.

Eer het zover i-sr za1 NaÍIcy en zul-len aÍId eren het wel niet willen Seloven.
De ervaring is en blijft d.e feelEeesteresse van de arbeiders. En d-e ervallng is
niet a11eeà een harcle leerschool, maax ook een d.iè nu eenoaal- veel tijd. kost. Ie
verand.ering in het bewustzijn j-s nu eenroaal een langdurige za^a,k.M€,aI iuiist de.a,r-

om voltrekt zi zích ook met des te meer €Eondigheid.
De eigen actie verard.ertle d.e vrouwen j-n Fakenhan. Dat is ietsr wat al d.e

propagand.a van zogenaa,md. rrlinksel voorhoeden tevoren nog nooit bewerkstelligd.
had.. Maar ja, d.ie rtvoorhoedenl vertel-d.en ook nooit iets anders, dan dat je je er
van be!íust [oest worden, dat de vakbeweg'ing |tg€xadicali seerdrr moest worclen van
ond.er op. Yoor d.ie vrouwen daar in Fakenhan r met hín ervarin§ 8eríoon iets om te
scha,teren. Nog afgezien va,rr het feitr dat ex geen vakbond in Eng€Isnd. - maar eL-
d.ers evenmin - bestaat, d.ie bij dreigend.e bedriifs sluiting ooit iets and.ers heeft
gepresteerd dap go edkeqrend- h:rikken zodta er maar sprake was vaÍr een sooxt vaÍr
Àfvtoeiingsregeling, De vrou\,ren in Fakenha.n echter hebben, zo goed als de arbei-
d.ers vaÍr il"==eyrvan Fishe+.Ben ix en ve1r A1lj-s-Chalmers de werkgelegenheid. gro-
tendeels behouden. En ze weten zelf opperbest, dat dit al meer is d.an de edef-
achtbare heer Tom Moore ooit heeft gepresteerd.

Wil}en zË, d.ie achter zijn met het betalen van een
en Ged.achtetr dat zo spoed"ig mogelijk in orcle maken?
oÍ1ze iezerslijst te moeten afvoeren.

fj-narrciëIe bijd-rage voor
Het zou ons spijten hen

ttDaad.

van



OP Z ]JN KOP

9

GEZET OF NIET?

EEI{ VAN onze lezers zond. ons een citaat tc,e, d.at ontleend. is aan een be-
schouwing, d.ie d.e heer Paul Bauduin, een bekend. autoriteit op het gebied. van het
marktond.erzoekr op 15 augustus j,l. publiceerd.e in rrHet Financiele Dagblad.t'. Het
citaat luid-t a1s volgt:

rrZod.ra een arbeid.er het goed. genoeg heef t, vera^nd.ert hU in een kapi-
talist ( -j", voor mijn part) . fn d.at voorbeeld. voor al-le kapitalistische
sa^menlevingen, d.e Verenigd.e Staten, zrjn de vakverenigingen d.e sterkste
ster"rrpilaren van het kapitalisme. Onze vakbond.sjongens zijn nog niet zo
veï, maar wij lopen nu eermaal in alles een beetje achter. Als d.e nood.
aan d.e man komt, zulIen d.e l-ed"en d.e l-eid.ers we1 d.uid-elijk rnaken wat er
van hen verlangd. word-t. It

De lezer d.ie ons dit citaat toezond., voorzag het zijnerzijd.s ook van een kort
maar krachtig coïnmentaar. Hij schreef er ond.er:

rrI,euk citaat hè? De zaken op zrn kop gezet!rt

Wji zijn het met inzend.er volled.ig eens, dat het een leuk citaa.t is, bijzond.er
geschikt ook om er een paar overpeinzingen aan op te hangen. Maar wij vind.en niet
bepaald., d.at de heer Bauduin de zaken "op zljn kop gezet[ heeft. Niet met alles
wat hi j beweert zi jn wi j het eens, jar we zijn het zelf s volled.ig oneens met hem.
Maar d.at komt aI]een d-oord.at d.e heer Boud.uin naaï ofize mening niet ztet, wat hij
ztet. Zijn waaïllemingen op ztdnzel.f zi.jo zo gek nog niet . Ztjn beschrijving ervarl
d-eugt niet. AII-een al d.ie arbeider, d.ie in e en kapitali st verand.eren zou i s d-aar
een voorbeeld. va^n, en toch. . . . . ook d-aar heeft d.e heer Bauduin wel- d.egelijk goed.
wóórgenomeÍ]. Laten rdii r ter verduid-eIi jking van onze zienswijze, het citaat op d.e
voet volgen.

Zodra een arbeid.er het goed. genoeg' heeft verand.ert hij in een kapitalist
of d.esnood.s een kapitalistje.

Een kapitalis'L is iemand., die, als eigenaar va;r prod.uctiemid_d.e1en, optreed.t
als koper varr arbeid.skracht en producent van hem toebehorend.e hraren, waarin d.e
d-oor d-e arbeid ers voort6lebrachte mee:sraarde is belichaamd.. Een kapitalist is
d.e verkoper var. d.ie waren, hij is gé6n verkoper van arbeid.skracht. De arbeid.er
d.aarentegen is verkoper vatrr arbeid-skracht. Zod.ra hij als k o p e r van arbeid.s-
kracht gaat optred.en is hij kapital-ist I rïrà8,r op hetzel-fd.e ogenblik is hij geen ar-
beid.er meer. AIs het juist was wat Baud.uin beschr\jf t, als werkelijk arbeid-ers d-ie
"het goed gaatf r ( zoals hij d.at noemt) kapitalisten zoud-en word-en, d.an zou er geen
arbeid,skracht meer overbll jven om te kopen en d.an zou het met het kapitalisme
gauw ged.aan zin. En wat bed.oelt de schrijven va,n d.e beschouwing eÍgenlijk met traï-
beid.ers d-ie het goed. gaat'r? Niets and.ers waarschijnlijk, d.an d.at hrrn levensstan-
d.aard. behoorlijk gestegen is vergeleken met d.e l-evensstand.aard. van vroegere arbei-
dersgeneraties. Dat is d.e meest ongelukkige maatstaf d-ie men aan kan leggen. Om
te weten of een arbeid.er het goed. gaat, moet men ztjn l-evensstand.aard. vergelijken
met d.e levensstand.aard. van d.e kapitalist.

Allemaal onzin dus, d.ie eerste zírt. Maar. . . . . ortzin, d-i-e een bepaald.e zín
heeft. Deze na,rneJ-ijk, clat een arbeid.er een steed.s groter aand.eel van het d.oor d.e
arbeid.ersklasse geprod.uceerd.e nationale product verlangt. Als een arbeid.er val-
daag één van zitrn behoeften bevred-igd. ztetrd-an heeft hij moïgen een amd.ere behoef-
te. Dat is volkomen juist. Dat juist het streven van de arbeid-er om d-ie al-smaar
nieuwe behoeften te bevred.igen hem in tegenstelling tot d.e bestaand.e maatschappij



- 10 -

voext, dat ziet de heex Bauduin niet. Het streven zéIf heeft hij juist waargeno-
men. Hlj noerot d.at een kapitalistisch streven, omd.at hij net het woord kapitalisme
zoiets verbÍndt als rreen streven naar steed.s nEË,I meerr. Dat is een onzuivere
beschrijv-ing. Zowel d.e arbeider ars de kapitarist willen steed.s nieuwe behoeften
bevred.igen. De kapitalist doet dat door zich d.e door de arbeiders geproduceer-
de neerwaard.e toe te eigenen. Dat d.oet de arbeider niet en hij kan het niet, ook
a1s hij het zou w-j-l}en. !/ant alleen d.e wil naar ,rmeerr ma,akt hen nog nj-et tot een
kapitalist. Integend eel, d.at is nou juist het merkwaar&ige varr het kapitalisme,
d.e wj-I naar meer Eaakt d.e arbej-d.er opstand.ig en doet hem in verzet komen.

- In d.e Yerenigde Staten zijn d.e vakverenig.ingen d.e sterkste steurpila.ren
van het kapitali sme.

Een voLkonen juiste bewering, d.ie wd volledig ond.erschrdven.
- Onze valbond.s j ongens ziin nog niet zo ver, maar wij lopen nu eennaal- in aI-

fes een beetje achter,
De heer Bauduin vergist zich in rronze', vaÀbond sj ongens. Ze zj.,jn wéI zo ver,

d.at wi-1 zegg€n, ze behoren ook hier tot de sterkste steunpilaren van het kapita-
lisme. Hij doet ze gewoon onrecht. Dat komt, ondat er tussen de amerÍkaanse vak-
bewegi-ng en d.ie i-n west-Europa nu eeruaaaL d.it verschil bestaa.n, d.at d-e Euroopese
vakber^reging bepaalde tradities heeft, d.ie de Amerikaanse vrijwel nooit gekend
heeft. De Europese vakbond.sj ongens moeten rekening houden met d.e vakbondsmythe,
Die ontbreekt in d.e verenigde staten. nat 'trekening houd.en met d.e vakbond smtrrthe,
maakt d.e Europese vakbeweg.ing niet r:-ilder tot d.i-enaresse van i t kapitaal. Inte-
gendeel: hoe zorgyul&iger d.e Europese vakbeweg.ing d.e vakbond.snythe in ere houdt,
d.es te beter misreid.t ze d.e arbeid.ers, d.es te beter d.i-ent ze d.e kapitaristische
belarrgen.

Bedoelt d.e heer Bauduin net zijn oprnerking, dat wij hier nu eenmaar een beet-je achterlopen, dat de Europese vakbond.sleid.ers op de duur net word.en al-s d.e
.Areïikaanse? In wezen zijn ze het aI. Maar naar d.e vo]m dan ook? Daar zeggen wij
geen ja en geerr nee op. Het is trrogelirk, het kan ook best zijn van nj-et. Dat hang"b
van d.e ontwikkeling van het kapitarisme en al.les wat daarmee verband. houalt af.
Er ziin zeker tend.enzen, d.ie d.e Europese vakbeweg"ing in d.e richting van d.e a.neri--
kaa.nse clrijven. Eï zijn ook tend.enzen d.ie d.at tege$rerken. Met neer of mind.er het
kapitalisme dienen heeft d.at niets te maken.

- A1s d.e nood. aan de nan komt zullen de fed.en d.e feiclers wel duid.ehjk maken
wat er van hen verla.ngd. word.t.

Die uitspraak van de heer Baudu-ln vinden 1^rij niet helenaal duid.elijk. Bedoelt
hï, dat op d.e duur de Europese arbeidèrs eï bi hlrn leid.ers op aan zullen dri-ngen
op rrkapitalJ- sti sche wjjze net de kapitalisten zaken te d.oenr?Als d.at zo mocht we-
zenrd.an ziet de heer Bauduin volledig over het hooíd., d.at d.e arbei"d.ers in Aneri-
ka dat ook niet d-oen. Becloelt d.e heer Baud.uln, dat d.e arbeiders de vakbond.en dui-
d.elijk zullen maken, welke behoeften ze bevredigd. r,,-il]en zien? Dat d.oen d.e arbei-
d.ers hier a} langrnet zoals d.e Amerikaense arbei-ders dat d"oen. Noch de vakbond.s-
leiders ltier, noch de vakbond.sleiders in Ànerika d.oen daar ook maar iets op uit.
l{eet d.e heer Baud.uin niet, d.at de airbeid.ers i-n Anerika barsten van d.e krÍtiek op
d.e vakbeweg'j,ngf Heeft ldj er ooit weL varr gehoord, dat er ook dae,r in toenenend.e
roate van rrwilderr stakingen sprake is? lJeet $, dat de arbeid.èrs varr tr'ord., Chrys-
l-er en Genera] Motors het bloed. vaJl.n'ijlen Reuther wel kond.en d.rinken?

De heer Bauduin, dat blijkt uit ied.ere zin, hneft vafl hetgeen zich in ale we-
reld. vaÍr d"e arbeld.ers a.fspeelt, totaal geen kaas gegeten. Maar of men - we her-
hal-èn - beweren moet d:.t hi j de zaken precj-es op z rn kop zel, dat betwijf elen r,{.j.
We zijn geneigd oro te zeggen van niet.



NOGMAAT

11

DE BE Z E T T Ï NG

VAN EI SHER BENDÏX

fff Émrf V,qfV d.e voorafgaand.e mxnmeïs van 'tDaa,l en Gedachterr hebben wlj al- het
een en and-er meeged.eeld. oveï d-e bezetting van d.e Fisher-Bend.ixfabriek in d.e En-
gelse industrieplaats Kirkby nabi j Liverpool. Wi j zegd.en toen onze lezers toe op
d.e gebeurtenis te zuLlen tenrgkomen. Wi j had.d.en daarvoor een dubbele red-en. In
d.e eerste plaats viel er over het optred.en varr d.e arbeid.ers méér te vertellen
d.an in d.e toen beschikbare mimte mogeli jk was. In d.e tweed.e plaats heef t d.e be-
zetting van d.e Fisher-Bend.ixfabrlek d-e Groot-Brittannië geleid- tot tn nogal hef-
tige d.iscussie tussen twee verschillend.e gïoepen en het is interessant om ook
d.aaromtrent het een en and-er mee te d_elen.

Wie onze voorgaande beschouwing ("Bed.ri jf sbezettingen in Groot-Brittannië'r ,I'Daad. en Ged-achtet' va.n juli 1972, bJ-z. 12 e. v. ) heef t gelezen , zal z:.cih heriru:e-
ren, d"at d.e l'Ísher-Bend.ixfabri-ek niet s p o n t a a n werd. bezet. De actie
I^Iehebbenerinhet bewuste opstelal opgewezen-werd. voo rbe r ei d..
Zoals we verteld.en, stuurd-en cle arbeid.ers d.elegaties rond", d.ie elclers eens moes-
ten Saan rondneuzen hoe of d-e arbeid.ers d6,é,r d.e zaken aanpakten, Ze d.ed-en 1at
omd.at het Seen geheim meer was, d.at het concern, d.at de Fisher-Bend.irfabriek ex-
ploiteerd.e het voonnemen koesterd.e om het bedrijf te sluiten. In d.e allerjongste
tijd- had- d-e d.irectie het aanta.l werlcremers aI voortd.r-lrend. vermind.erd.. Het was een
aanloop tot een volled"ige stopzetting d.er productie, waaro11er ook aI openlÍjk was
gesproken. Het was min of meer bekend., d-at d.e d.irectie een s-l-uiting tegen med.io
mei in haar hoofd. had..

De arbeid.ers va.n d.e Fisher-Bend.ixfabriek verkeerden dus min of meer in pne-
cies d.ezelfd.e positie als waarin voor hen reed.s d.e arbeid.ers van de Upper C1yd.e
Shipyard.s i.n S chotland., d.e arbeid.ers van het Schotse bed.rijf van Ple ssey en d.e ar-
beid.ers van de fabriek van A1]is-Chal-mers in lvlo1d. waren komen te verkeren. Niet
a]leen naar lvIo1d. gelijk we in ons julinummer schreven - gingen de d.elegaties,
maaï ze ond-erna.men ook d.e veïre reis naa.r Schotl-and. om met hr:n med-e-arbeid-ers
va.n de U. C. S. en Ya^n Plessey te praten. Toen d.ie d.elegaties temgi«ralnen in Ki:k-
by en verslag uitbrachten, i§^Iam het personeel van Fisher-Bend.ix min of meer tot
een Semeenschappeli jk stand.pr:nt. Dat }«uanr h-lerop neer, d.at el? totaal niets ge-
voeld werd. vooï een trwork-inrr zoaLs d.e shopsteward.s vatl d.e U. C. S. d.ie op touw
had.d.en gezet. Wie nog weet hoe weinig d.emokratisch het bij d.iefrwork-int' tóeg:ing
en wie nog weet wel-k een f eIle kritiek daarop door d.e U. C. S. -arbej-d.ers werd. ge-
leverd., zal zic'h d.aarover niet verbazen.

Ook d.e prakti jk van d.e arheiders d.er A]lis-Chalmersfabriek in Mold- bl-eek
voor d.e arbej-d.ers van d.e Fisher-Bend.ixfabriek niet zo aantrekl<eIijk. Ook d.at be-
hoeft geen verbazing te wekl<en. Wel-iswaar had. het personeel van Allis-Chal-mers
in Mold niet het voorbeeid- van d-e U" C" S. gevolgd, maaï t t voorbeeld. va3. d.e ples-
sey-arbeid.ers j-n Alexand-ria, ma,a,r hun navoiging was toch eigenlijk niet meer d.an
een uiterlijke navoJging. VÍaarin d.e actie in l{o1d- met d.ie te Alexandria oveïeen-
stemd.e, was tt feit, dat in beid.e gevallen c1e fabriek w e r k e 1ij k werd. be-
zet, iets waatsra.rr bi j d-e scheepsweïven geen sprake vías. Daarmee hield. echter ie-
d.ere oveïeenkomst op. De arbeid.ers van PIe ssey in Aiexand.ria d.opten zéLf hrrn
boontjes en besprp,ken ieder ond-eloeel van hr.m actie in een gezamenlijke bijeen-
komst in het bezette bedrijf. Dat d.ed.en de arbeid.ers van Alles Chalmèrs aller-
minst. Nadat ze de fabriek in bezit had-d-en genomen, lieten ze het voeïen va^p. be-
sprekingen met d.e d.irectie aaÍL één hururer over. Die ene was toevallig ( of niet
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toevallig) de plaatselijke vertegenwoord.iger van d.e vakbeweS:lng en lLii ontpopte
zich als een "o1lep, wien val<bewegingspraktiiken alle:curinst vreemd. waren. gver

de gang vaJl zaken bi; d.e onéerha.ndellngen steld.e hii zijn col1ega,'s niet of nauwe-

1ijÈs óp de hoogte en het beslissenile gesprek werd tenslotte gevoerd., zonder dat
daàrbii óok naar óén d.irect vertegenroofiLiger van de bezetters tegenwoordig was.

De arbeialers van tr,isher-Bentlix voeld.en neer voor het voorbeeld. van a.]exan-
dria. Net als d.e P1e ssey-arbèid.el4s waren ze er d.a.arbii van overtuigd, d.at ze con-
tact noetsen opnenen met vertegenwoordig€rs van het personeel in 8ÍId.ere fs.brie-
ken var. hetzelide concern en ook, dat ze ervoor moesten zorgent dat de cLlrectie
hen nÍet i-n een biJ voorbaat verloren positie kon rnanoeuvreren.

a1 &it overleg van tevoren - rraarva,n ïrii d.oor med.ed.elingen van enkele Fi shel-
Bendix-arbeid.ers zelf o! d.e hoo8te zijn - borg natuurlijk een groot geva,ar in zich.
het gevaar na,melijk, d.at d.e clirectie van de plalnen va^n d-e arbeiders keruri s zou
krijgen. ïn ied.er berEijf werken nu eennaal arbeid.ers, die er Sra,ag op uit zijn
on É5 ae baas een 'nrit voetje te halen, of die als ioslippig en onbetrouwbasr kun-
nen worden a.angenerkt. De arbeid.ersklasse bestaat nu eennaa] niet uit engelen en
geen varl àe menselijke zwakheden is haar vreemd.

0m rt uitlekken van de plannen te voorkonen werd.en d-eze alleen naar bespro-
ken met een strikt vertxouwae kern, Dat gebeurd.e ook niet binnen d-e fabriekt
maar daaxhr-iten. l,ang ni-et alle arbei-èers wisten derhalve \^Iat de bedoeling wast
aI waren het er tenslotte toch we] veel. Zij àie er wéI va,n af wisten echter w'is-
ten toch ook weer niet aLles, Besloten werd. namelijk, dat het tijdstip vraalop tot
d.e bezetting van de fabriek zou worden overgegaar binnen een hee] kleil klinaè-
tje vaÍr ingewijd.ar zou word.en vastgesteld. en dat de ov':rÍ*,-e a:beiders in actj-e zou-
d.èn koroen op een teken van een va.n d.e 1ed.en varr dat' I<rfrlgetie.

Zelfs Eie vooxzorgsmaatregelen waren de i,gewijaàn §j Fisher-Ben&ix nog niet
genoeg. Àls extra voorzorgsnaatregel besloten ze rond. hun geheime pla.nnen een
àoort van rookgorclijn op te trekhen. Ze yetzonrten een afleid.i-ngsmaÍloeuvle om de

d.irectie om d.e tuin te leiden. Die afleid.ingsnanoeuvre bestond. hier'in, dat er
voor de schi_jn net ged€aJl lÍerd of men serieus met de d.irectj-e lriLde platen ovel
een d.oor haar in elkaar g€timnerd.e afvloeiingsregeling. De d.ilectie rnaakte be-
kend, dat de productie eind- mei zou word.en stilgelegd, maar ze wild'e tevens in
overleg met de shopsteward.s tot a,an d.ie d.atum toe voortdurend. de personeels-
sterktÀ verd.er Ínkrimpen. De shopsteward.s, d.ie in het conplot zat"en en er zelfs
d.e zj"ef van vomd.en, verklaarden zich bereid op 5 ia]luali het eerste gesprek met
de directieleclen over dat afvloeiïngsechena te voeren.

De shopsteward s red.eneerd"en bij zichzelf: "Als wi'j ons da€'rtoe niet bereicl
verklaren snapt de d.irectie oruddd.el-1jjk, d.at wji llrat a,nalels in dè zj-Il hebben. Als
*" rroo" ae sciiln de rritnodig'ing tot eèn gesprek aanvaard.en d.an zal 6,at ve:moed.en

niet bij de clirectie opkomen. " d-at alles betekende natuurliik wel, dat die datun
van d.e ie jarrlre,ïi, die voor 't eerste gesprek was vastgesteld', meteen ook de da-

tu.E varr de bezetting moest lrord.en. zou d.ie na,meliik op die datum niet geschied.ent

dan zou - als men ài3n bed.oeling€n verborgen wilde houd.en - a1s gevolg van het
overl,èg, het ontslag vaJr een aalltal xned-e-alcbeiders een onontkoombaar feit wor-
d.en.

Zo als d.e shopstewards het beraa.md haddenr zo is het ook gebeurd'' 0p het mo-

ment,datopd.iemi.d.d.agva,]1d.esejanuarid.edeuIvaÍ}d.ed.irectiekanerzichaclri-
ter àe ond.erhand.elaars sfoot r,rerd- het afgesproken teken g€geven. naarop kwa,men

d-e ingewi jde arbeid.ers in beweging, die vafl stonde af aan ale niet-lngewi jd.en mee-

sleepten.
Het is deze garrg va.rr zaken geweest, die voor d.e groep t'Big tr.la,me'' aanfei-

ding heeft gevo:m,í om de bezetting van d.e tr'ishera-Bend.ixfabriek tot onder$Íerp te
makàn val eèn polerniek met de groep rrsoLid.arityrr . 'rSol-id.arity'r verklaard.e: I'Na

all-es wat de bezetters va]] Iisher-Bend-ix ons velteld hebben, k1-mnen'!I'ii de bezet-
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ting van deze fabriek onmogeh-jk meeï een spontane arbeid.ersactie noemen.tt de
reactie van rrBig Flariewrr was nogal merlsnraard.ig. Deze Liverpoolse groep beweerd.e
namelijk: ?rDe bezettj-ng van Fisher-Bend.i-x is wéI spontaen gebeurd-. De lezing vantSolid.arityt notabene van d.e Fisher-Bend.ix-bezetters zéLf afkomstig - is on-
juist. De bezetting moet eenvoud.ig spontaan gebeurd. z\)r\t dat kdn nj-et and.ers ! r'

t'SoLld.arltytt arttwoord.d.e: rrWaar staat j-n hemel-snaam, d.at het all-een maar zo
kan en zó moet als rrBig Flane'f beweert? Moet d.e werkelijk)reid- verd.ra,aid- worden,
al-l-een maar vanwege het feit, dat ttBig Flamert een soort va"n rrspontaniteitscom-
plexrrheeft? Het is ongetwijfeld. juist, d.at praktisch het zel-fstand.ige optred.en
van d.e arbeid.ers, dwars tegen het optred.en van d-e vakbeweging in, geheel spon-
taan geschied.t. l{aar moeten wij d.aarom d.e waarheicl geweld- aarrdoen? 0f moeten wi j
van d.eze nieuwe en verrassend.e waarheid- bij Fisher-Bend.ix uitgaan en bezien wat
of zt1 ons te vertellen heeft?rf

In haar antwoord- aan "Big Fla.mett schetste ItSol-id.ariff" nog eens uitvoerig
d.e gang van zaken bij d.e bezetting, zoals ztS d.ie van d-e betrokkenen zelf gehoord.
had.. rrSolid.aritytt d.eed. d.at met een ove:rrloed. aan d.etai1s, d.ie al1emaal- precies
in elkaar pasten en d-ie er geen twijfel over lieten bestaan, d.at haar relaas van.
d.e gebeurtenissen exact was, het relaas varr "Big Fla^netr d.aarentegen rtgeromarrti-
seerd. I,^Ias, als het ware naar het stand.pr.mt van d-e rrspontaniteittt was toegeschre-
vell.. Een d-ergeIÍjk verslagt zo verklaard"e 'rSolid.arity'r, d-aar hebben we niets €LEÍI.
ÀIs bepaald.e gebeurtenj-ssen ons dwingen om onze opvattingen over d-e klassenstrÍjd.
te herzi.enr nou d.arr moeten we d.ie herzíen en d.an moeten we nj-et terw"iIle va,:: on-
ze opvattingen d.e gebeurtenissen kl-euren. Overigens t zo voegrd.e "Sol-idaritytt er
aan toe, behoeft er nlet zoveel herzien te word.en. Er behoeft al-Ieen maar het
een en and.er nad.er te word.en gepreciseerd..

Aan d.ie nad.ere precisering liet 'rSo1id.ariff" het niet ontbreken. Het verge-
Ieek d.aartoe d-rie voorbeeld.en met elkaar: het voorbeeld. van Pl-ess€nr het voor-
beeld. varr Allis-Chalmers en I t voorbeeld. van Fisher-Bendix. ?'solid.arityrr betoog-
d.e het volgend.e:

bij d.e Plessey-fabrieken in Alexand.ria was er sprake vatrr een werkelijke be-
zetting (and.ers d.an bfj d.e U.C.S. ) "r, d.ie werkelijke bezetting geschied.d.e spon-
taarr. Zii Ieid.d.e tot een situatierwaarbij d-e arbeid.ers ?eIf, biruren d.e bezette fa-
briek in een vol-talIige vergad.ering d.er bezetters, d.ie regelmatig vi jf maand.en
lartg bijna d.agelijks werd. gehoud.en, be sli s ten over hr:n eigen acti-e ;

bij de ÀI1is-Chalmersfabriek in MoId. was er
Ii jke bezetting, d.ie eveneens spontaan geschied.d.e.

eveneens sprake va.n een werke-
Maar d.ie leid.d.e hier niet tot

een zelf beslissen over het verLoop van d.e actie;
bij Fisher-Bend-ix in KirkbSr was er wed-erom een werkelijke bezetting, d.ie

echter niet spontaart geschied.d.e, echter wél leid.d.e toTffiemocratie van ond.er
op: waaffiJ fret beslissingsrecht en d.e zeggenschap l§^ramen te bemsten bij d.e vol-
tallige vergad-ering d.er bezetters.

hlelke varl d.eze clrie acties,ze vroeg t'Sol-id"arityil stelt nu eÍgenlljk het min-
ste voor, d.at wil d.an zeggen, Ii jkt het minste op eigen machtsvo::ming van d.e ar-
beid.ers? Het antwoord- ligt voor d.e hand.: d.e actie in lvIc1d. bij Alles-Chalmers lijkt
ui-terlijk, vanwege cle spontaniteit en de bezetting we1 belangrijk, maar in wezen
is d-aar van een zelfstand.ig optred-en va^rr d.e arbeid.ers niets overgebleven.-ffi
liet het aJlemaal maaï a"a^n d.ie vertrouwensman van d.e vakbond. over. Welnu, det
soort spontaniteit vertoont d.e arbeid.ersklasse immer . Zij Ia,at vaak en l-iet i-n
het verl-ed.en altijd.2 geheel'fspontaanrt d.ettl-eid.ers't hun gang gaan.

Het is heel belangrijkr d.at de arbeid.ers spontaan hand"elen, maar wat er aerr
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moet word.en toegevoegg is, dat het berangrijk is, Èt ze spontaal ry hand'eLen'

En wat nu het voorbeeld. van Fisher Bend.ix leert is, dat op d-at zelf hand-elen aI
het accent moet word.en gelegd.

Ka, er nu beweerd" word.ón, d.at d.e arbeld-ers van Fisher-Bend-ix zéIf _Iiun actie
hebben voorbereid-? Ja en nee. Niet in zoverre, d.at ztJ er nlet al-lemaal van wis-
ten en nj-et in zoverre ook, d.at zel-f s d.iegenen d.ie er van wisten een d-eel van de

zaak aa,n een heel beperkt comité varr shopsteward-s hebben toevertrouwd. Maar als
arbeid-ers besluiten een bepaald,e taak aaÍ1 een bepaald- comit6 toe te vertrouwen,
moet er d.arr al beweerd. *o=ó"r,., dat zal niet meer zeJ'f hand-elen? "Bi8 Flam'e'f wil
d_e geschied.enis vap d.e rFisher-Bend.ixi-b" zettlng graag artd.ers schrijven. De red.en

is d.aarvam. kerurelijk d-at ttBig Flamet' d.e gang van zaken bii Fisher-Bend-ix al-leen

maar kap g.oedkeuren als ze d.ià z6 beschrijft als het d-íe groep goed-dixikt en ze

blijkbaar niet ka3 goedker-rren zoals ," ,"=kelÍjk zlin geweest. iViaar wat hééft ttBig

Ffamen eigenlijk goéa te keuren? Is het een zaak vat- d.e Fisher-Bend-ix-arbeid'ers
of d.e plaruren geheim moeten zLJr. en of eï een rookgord-ijn omh.een moet word'en ge-

legd_r oi i= d.at een zaak van "Big Ffame'r? Het is, zo antwoord-d-e "Solid-arity" na-

tuurlijk een zaak van d.e Fisher-Bend.Íx-arbeid-ers, zo goed- a1s het ook volkomen de

zaak van d-e arbeid-ers van Al-iis-Chalmers is, hoe zLJ willen hand-elen. Affeen bii
een beoord-eling, d.at wil- zeggen bi j het zoeken naar een antwocrd- op d-e vraag wat

of zotrt actie ml voorstelt en betekent, zal men zr:.h duid.elijk moeten uitsprekent
waaraan men d.e meeste betekenis hecht. Voor ons, aldus "solid.aritytt , is het ant-
woord- niet moeilijk. De meeste betekenis hechten wij niet a'aÍL d-e vraag of d"e ac-
tie aI d.an niet spontaarr tot stand. is gekomen t Ttào"T aan d-e vraag of zt1 tot zelf-
stand.ise arbeid-ersnacht gevo erd- heef t '

!ili j hebben hier uiteraard. de polemiek waarmee wii in lange mond-elinge ge-

sprekken op de hoogte werd.en gebrachï, slechts in verkorte voïm weergegpven. Wat

hierboven geschrevàn staat ,^í, dunkt ons, voor d.e lezer vold-oende ziin om hem te
d;;; inzieí, d.at wat het ',^rezen varr d-e zaak betreft, orLze opvattingen met d-1e vaÍr
ttSoJÍdaritytf oveleenkomenl niet met d-ie van n'Big Fl-a^merr'


