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IN EIGEN B0NDtr is de titel van een brochure, die de lJerkgroep
voor een Maatschappij-kritische Uakbeureging zo juist het licht heeft doen
zien. rtBaas in eigen bondtr, zo heet het in de inleiding van dat geschrif t,
rris toch rrrel het minste dat vakbondsleden mogen eisen van hun eigen vakberrreging. Dat zij, de 1eden, dat niet zUnr is hun dagelijkse ervaring en teleurstelling.tt
trJat de rrrerkgroep hier constateert is'onbeturistbaar. I nderdaad, de vakbondsleden zijn géén baas in datgene, rrlat desondanks en volkomen in strijd
met de realit,eit, hun rreigentr bond urordt genoemd. ldat de rrlerkgroep nastreef t is duidelijk . Zij uenst, dat de leden van de vakberrleging baas in eigen bond uorden. ldaarvoor zli ijvert is: rrdemocratie in de vakbeuJegingtt. Het
middel met behulp uraarvan z ij dat doel tracht te bereiken is , het op gang
brengen van een discussie binnen de vakbeueging. De brochure rrBaas in eigen bondtt is aIs uitgangspunt voor een dergelijke discussie bedoeld. frDez,e
discussierr, schrijven de samenstellers, rtmoet kunnen leiden tot de geuJenste
ITBAAS

veranderingenrr .
De vraag uajróm dat moet kunnen, de vraag 6f de leden ttbaas in eigen
bondrt kónnen u.rorden, de vraag óf democratie binnen de vakber,leging mogelijk
is, dB vraag r hoe of het toeh rrlel komt, dat de leden het binnen de bestaande vakbeueging totaal niet voor het zeggen hebben, r,lordt in de brochure
niet beantrrloordt. Dat betekent, dat er in de brochure gepraat urordt over
datgene, uat de maatschappU-kritische vakbeueging sub jectief voor urenselijk
houdt, maar dat, er zorgvuldig rrrordt gezuJegen over datgene, ulat tot de objectieve mogelijkheden hoort.0m die reden dient de brochurerrBaas in eigen
bondrt in de eerste plaats aIs een volslagen idealistiscfr geschrift te tdorden gekarakteriseerd.
Eén enkel ogenblik heeft het er de schijn van alsof de auteurs van het
geschrift toch ulel degelijk enig oog hebben voor de ulerkelijkhei.d. rtHet Ís
de vraagrt, zo leest men op bladzijde 5, rrof er rrleL democratie mogelijk is
binnen een vakbeuleging die deel uitmaakt van eBn autoritaire maatschapptistruktuurtr. Íïaar op die vraag rrrordt nergens verder ingegaan r ook dífu niet,
uJaar dat voor de hand zou hebben gelegen. De reden dat dit niet gebeurt is
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gemakkelijk aan te wijzen. 0m aan de uleet te komen óf er ulerkelUk democratie
mogelijk Ís binnen een vakbeueging, die deel uitmaakt van een autoritaire
(Ueaoeld is; de kapitalistische-)
maatschappij, moet men zich uiteraard afvragen uelke functie de vakbeueging in de kapitalistische
maatschappij vervult, moet men zich afvragen met andere uoorden, uat of haar karakter is.
Het karakter
naurrrkeuriger gef ormuleerd; het u,ezen van de vakbeueging
uordt door de rrlerkgroep voor een maatschappij-kritische vakbeu.leging nauuJelijks onderzocht, I n de brochure ItBaas in eigen bondtf houdt zij zich daarmee
in het geheel niet bezig. Enigermate doet zij dat u.re1 in haar in januari
1971 verschenen rf veertien uitgangspuntentr. Daar echter doet zi: het op de
verkeerde manier.
Direct in de aanvang van dezaiÍuitgangspuntent? die achteri-n de brochurertBaas in eigen bondtr opni-eurrl staan afgedrukt
uordt rrleLisuJaar geconstateerd, dat, de vakbeueging tot taak heeftrrde verbetering en bescherming van de arbeids- en levensomstandiqheden van de u.rerknemers binnen de
bestaande maatschappelijke struktuurrr, maar in onmiddellijke aansluiting
daarop uordt Er een tueede taak aangegeven, die de vakbeueging volgens de
opstellers van deÏruitgangspuntenrralsrrhaar voornaamste opciracht moet beschouuren. Dat uil zeggen: die tuleede taakomschrijving heef t qéén betrekking
op de vakbeuleging zoals zii i", maar op de vakberreging, zoals zii volgens de
uerkgroep zou moeten ziirl! I ets, dat door de samenstellers van de rruitgangspuntenrr even verderop ook vo.Imondig uuordt erkend.
GeheeI ervan afgezien, dat bij een dergelijke taakomschrijving van de
vakbeuegingr feitelijkheid
en urenselijkheidr uErkelijkheid en drcom, op een
onze
manier door el-kaar u.lorden gehutseld, houden
mening
ontoel-aat,'nare
naar
urij ook de omschrijving van de feiteli.ike taak van de vakbeuJeging, zoals de
uerkgroep die geef t, voor ueinig verhelderend. lJie spreekt van rrde verbetering en bescherming van de arbeids- en levensomstandi.gheden van de urerknemers binnen de bestaande maatschappelijke struktuurrr zeqL met die rrloorden
bitter ueinig. Hij legt in geen geval de basis voor een analyser dÍe tot beter begrip zou kunnen voeren.
lrJie zonder meer vari Ide bestaande maatschappelijke struktuurtr spre ekL,
gaat zich te buiten aan een nietszeggende f rase, ulaarbij iedereen zich iets
ónders voorstelt. IJU hebben sterk de indruk, dat, de maat,schappij-kritische
vakbeuJeging r uJanneer zii het over r?de bestaande maatschappelijke struktuurrr
heeft, onmiddellijk denkt aan de macht die rr,lordt uitgeoefend door grote ondernemingEtrr een macht, die zich vol-Ledig onttrekt aan de invloed van de
doorsnee-burger. p Die indruk ontstaat, vooral bU het l-ezen van nog uJeer een
andere brochure, die door de rrrerkgroep is uitgegeven in september van het
vorige jaar en die ItNaar uerkelijke zeqgenschaptt heet. In die brochure is
Br sprake van rrf outen in onze maatschappijtt r usarvan Ithet f eit, dat de uJerkende bevolkinq niets te vertellen heeft over het economisch leventt de
Itdieper liggende oorzaakrt zou zijn.
Naar onze mening is het onjuist om zoal-s de uerkgroep doe'u het
tenÍet gaan van loonsverhoqingen door prijsstrjqingen, het groter uorden der
inkomens- en vermogensverschillen, het optreden van bedrijfssluitingen,
de
veruJaarlozing van volksonderrrlijs en volksrJoningbouuJ, tot Itfoutentt der maatschappij te bestempelen. Niet met rrfouten't heeft men hier te maken, doch
met onverbrekelijk tot haar uezen behorende verschijnsel-en. En de oorzaak
van die verschijnselen is geËnszins de aflrr.rezigheid van ook maar enige invloed der rr.rerkende bevolking op het econcmisch 1even. Het ontbreken van
die invloed is geen oorzaak van de prijsstijgr-ngen, de inkomensverschillen,
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enzovoort, beide dÍngen het ontbreken van iedere invloed op de uerkelijke
gang van zaken enerzijds, de sociale ongelijkheid anderzijds spruiten voort
samenleving een ularenqaatuit de omstandigheid, dat de kapitalistische
uaarin
verhoudingen
en betrekkingen de
alle
maatschappelijke
schappii is,
ularenbezitters
zijn.
betrekkingen
van
onderlinge
De inrichting
van de kapitalistische maatschappij niet aIs geuolg
de
van
een of andere rraf spraakrt tot stand gekomen, maar als resultaat van
een histori.sche onturj.kkeling j-s zodanig, dat de arbeiders daarin optreden als de verkopers van de u,aar arbej.dskracht. Dientengevolge zrjn de door
middel van die arbeidskracht geproduceerde overioe rrraqen niet het eigendom
van de arbeidersr Ínaar het eigendom van de kopers van de arbeidskracht, onof dat nu eBn particuliere ondernemer, een naamloze vennootverschillig
schap dan rrlel de staat is. In rrrelke hoeveelheid zich een arbeider - een veDoverige uraren kan verschaffen, dat hangt af van
koper van arbeidskracht
de hoogte van zrjn Ioon, dat rrril zeggen van de prUs, die hij voor ztjn ?f,beidskracht heeft kunnen bedingen.
en k6n ook niet geschieden
Het bedingen van die prijs geschiedt niet
door iedere individuele arbeider afzonderlUk. Het bedingen van die prljs
geschiedt door de vakbeueging. Daarin bestaat haar maatschappelijke functie
en daaruit vloeit voort, dat de vakbeueging nj-et zomaar een instituut is
in de kapitalistische maatschappij. Uit dat feit vloeit aI datgene voort
rrrat tot de uiterliike versch!ininqpvorm van de vakberrieg5-ng hoort.
In de brochure rrBaas in eigen bondrr urorden de uiterlijke verschijningsvormen van de vakberrreging de een na de ander beschreven. ltJie die beschrtjeen opsomming van aI datgene, dat bij elkaar maakt, dat het geving leest
verneemt hoegerdone vakbondslid niets over de vakbond te vertellen heeft
naamd niets nieuus, niets dat aI niet voor meer dan zestig jaar door verscheidene auteurs over de vakbeueging in het licht is gesteld. Belangulekkend is de duidelijke informatie van de maatscha;:pij-kritische vakbeueging
al1een maar om deze reden, dat deze urerkgroep gevormd is door personen,
die zétf vakbondsbestuurder zUn. Hun beschrijving van de binnen de vakbeureging heersende toestandenkan niet uorden afgedaan met de beuering, dat het
om buiten-de-vakberrreging-staande-crÍtici gaat, die van die vakbeureging in
het geheel niets begrepen zouden hebben. Het gaat om r*rerkelijk onverdachte
getuigen. Het gaat tevens om getuigen, die zieh met het uJezen der vakbeuJeging, met haar sociale functier geen seconde bezig houden. Zi: noBmen zich
niet maatschappijTkritisch omdat z ij hun kritisch oordeel omtrent de vakbeu,eging baseren op de ro1, die deze in de maatschappij vervult, maar omdat zii
het verlangen koesteren, dat de vakberrleging zich krials idealisten
tisch ten opzichte van de maatschappij gedragen zal.
IArbeiders", zo Ieest men op bladzijde 3 van de brochure, tthebben uleinig kans ooit hun eigen bedrijven te besturen, als ze niet eens in staat
zijn het in hun eigen bond voor het zeggen te hebben.rr
Naar onze opvatting is dat een beuering, die kant noch ual raakt. Het
bestuur van de bedrijven door de arbeiders veronderstelt de opheffing van
de loonarbeid, veronderstelt, dat er een einde is gekomen aan Ben distributie der geproduceerde goederen, uaarbij aan de arbeider zoveel ten deel zal
valLen a1s overeenkomt met de uaarde der door hem verkochte arbeidskracht.
Niemand zal- het in zrjn hoofd halen om van het beheer ener plantage door de
slaven te spreken, omdat, u,anneer de menselijke uJezens die bedoeld rrlorden
de plantage inderdaad beheren, zij automatisch opgehouden hebben slaven te
zijn. 0m soortgelijke reden kan er geen sprake zijn van het bestuur ener ka-
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pitalistische
onderneming door de l-oonsJ-aven. UJanneer de huidige producenten van meeruaarde zeggenschap over de productie krijgen, houdt de onderneming op een kapitalistische
onderneming te zijn en is er geen sprake meer
van meeruraarde-productie. Het is de economische onderdrukking van de arbeider, die de basis vormt van zijn politieke cnderdrukking en van zrjn onmondigheid en de onmondigheid van het vakbondslid spruit daaruit voort, dat
de vakbeuieging een instituut van de burgerlijke samenleving is. De zo juist
geciteerde zin uit de brochure rfBaas in eigen bondrrkomt neer op de beuering, dat de arbeidersr offi een ej-nde te maken aan het kapitalisme, zich op
zijn minst in staat moeten tonenn het kapitalistisch
karakter van een instelling te veranderen, die uiteraard pas met het kapitalisme zétf verduijnen zal . Zolang er sprake is van de verkoop van de uJaar arbeidskracht, zolang zaI er ook sprake zrjn van een verkoopcentrale van de arbeidskracht.
Dat aan die verkoopcentrale haar kapitalistj.sche verschijningsvorm zou kunnen uorden ontnomen met behoud van haar kapitalistische
functie, uJaarvan
die verschijningsvorm het gevolg is, dat vermogen urij niet in te zj.en.
Uijziging van de kapitalÍstische gedaante der vakbeu,teging uordt in de
berr.lust,e brochure aangeduid met de term: rïdemokratisering van de vakbeuregingtr. Binnen de vakber.,ieging rnoet volgens de u.lerkgroep maatschappij-kritische vakbeuregingr demokratie heersen. iJót voor Cemokratie? De burgerlijke
demokratie of de arbeidersdemokratie? De vraag rrrordt door de ruerkgroep
niet gesteld. Zii maakt geen onderscheid tussen deze ofl gene demokratie, zi:
kent sl.echts de dernokratie zonder meer. Let men r,lat nauukeuriger op haar
praktische voorstellen tot demokratisering, dan blijkt duidelijk, dat de demokratie die haar voor ogen zueef t, de buqqerli.ike demokratie is,
Dat betekent, dat de uerkgroep binnen de vakbeueging iet,s dergelijks
tot st,and uil brengen aIs er op het ierrej-n van de politiek binnen het parlement, bestaat: de erkende oppositie. [viaar zomin als de of f iciijle opposÍtie ook maar iets verandert aan het fleit, dat de po1Ítiek niets andersis
der heersende klasse, zomj-n za! de erkende oppositie bindan de politiek
nen de vakberueging ook maar iets veranderen aan het f eit, dat de vakbeuJeging een instituut der kapitalist j-sche samenleving j-s. lLJat met een oflf icifj1e oppositie gered uordt, zourel in de politiek al-s binnen de vakbeuJeging,
dat is de flormele schijn, hetzij de schijn van een politieke invloed, hetzij
de schijn van een zeggenschap van de vakbeuJegingsleden, die met het bestaan
ener dergelijke 1egale oppositie nog geenszins een real-it,eit is.
ILJat de urejkgroep voor een maatschapprj-kritische vakbeuJegingmethaar
schoonkl- j-nkende l-euze rrBaas in eigen bondtr beoogt, dat is het tot stand
brengen van de schi.in dat, de vakbondsleden iet,s in de melk te brokkelen hebben, Een dergelijke schi.in verandert natuurlijk aan het uezenl-ijk karakter van
de val<beueging niets. Daar ligt de reden, dat het voor de uerkgroep niet
nodig is om zích af te vragen of datgene rrrat zij uil ook praktisch mogelijk
is. Uiat zich op het eers+,e gezicht al-s haar tekortkorning voordoet, blijkt
bij een nadere beschouuring all-erminst Een mankement t,e zijn. De uerkgroep
sazeqt ue1, dat zli de vakbeueging van een instrument der kapitalistische
menleving in een instrument der arbeidende klasse uil veranderen, maar j-n
uerkelijkheid is z1i er sl-echts op uit, de vakbeuleging uat meer oFl een instrument van de arbeidersklasse te doen lijken.
In haar ttveertien uitganqspuntenrt rrrljst de uerkgroep er op r dat de nu
bestaande situatie qéén goed doet aan het prestige van de vakbeu.regi-ng. rrBehaLve de pol-ttiekrt, zo hee'" het, daar, ttdreigt ook de vakbeuregÍng een af te
schrijven illusie te rr.tordËFt. . o . .It Dót is het tr,lat de maatschappij-kritische
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vakbeuleging uJil voorkomen. Zii heef t in haar rruitgangspuntenrt de mond voI
van ilhet noodzakelijk beuustrrlordingsprocesrr, dat op gang zou moeten uorden
gebracht, maar rrlat zii met trbeu.rustu.rordingrr ook moge bedoelen , zij is aLlerminst geestdriftig bij de gedachte, dat de arbeiders zich door de harde
praktijk ervan beuust zouden kunnen uorden, dat de vakberrreging hun illusies
poogt te verkopen. I ntegendeel: de urerkgroep uril die illusies, uaarvan de

arbeiders bezig zijn zich te bevrijden, juist

krampachtig versterken.

De

urerkgroep vooD een maatschappU-kritische vakbeureging uril met het vernisje van een zogenaamde rrmaatschappij-krj-tiekrf en met de goocheltrucjes der
burgerlijke demokratie de vakbeureging rrreddentr. 0p de achtergrond van die
reddingsactie staat de gedachte, dat de vakberrlegÍng haar f unctie binnen de
kapitalistische maatschappij des te beter kan vervullen, naarmate zij meer
de schijn op zich laadt iets 6nders te zijn dan zij urezenlijk is. Die gedachte

is stellig juist. lvlaar die juistheid houdt natuurlijk niet in, dat
de schijn tot een realiteit zou rrlorden.

daarmee

geleden in ilDaad en Gedachterr al eens de Bàhgevraagd
dacht
voor het Duj-tse theoretische tijdschriflt trSchurarze Protokol1e", t aarvan inmiddels vier afleveringen zrjn verschenen. In de eerste aflevering, die in juli van het vorige jaar uitktdam, uerd het doel van het
nieuue blad als volgt omschreven:
trSchuatze Protokollerr is een tïjdschrift,
dat kritiek uiI leveren
op de traditionele socialistische theorieën: hoofdzakelijk enerzijds op het ttlvlarxisme-Leninismett (net bolsjeurisme dus!
D. & G.),
zourel in zUn radikale a1s in zijn zogenaamd revisionistische gedaante, anderzijds op de theorieën van de rrresterse sociaaldemokratie van haar ontstaan af. In het middelpunt staat daarbij de kritiek op de politieke partij a1s ÍnstrumBnt van de proletarische
strijd en arË1oog daarmee de kritiek op derfsocialistische
staatrr
in de rrovergangsmaatschappijentr. Als uezenlijk deel van haar urerk
beschouutt de redaktie het een analyse van de theorie van de sourjeteconom j-e te ondernemgh. . o . rl
Het zaJ- onze lezers duidelijk zrjn r dat uit deze truerantuJoordingtr een
nauu,e verulantschap met rrDaad en Gedachterf bIUkt. lJrj hebben CIns dan ook terstond zéér uJaarderend over ttSchuarze Protokollert uitgelaten. De inhoud van
het blad zo schrEVen uij staat op een bijzonder hoog niveau. Aan dat oordeel behoeven urij niets te uijzigen nu er méór afleveringen het licht hebben
gezien, dan de enkele uraarop urij onze ziensrrlijze baseerden.
In de beide laatste nummers van trschurarze Protokollett (4" nummers 3
en 4 dus) publiceren de samenstelLers een uitvoerige kritiek op de opvattingen van de Belgj.sche econoom E r n e s t
íI a n d e 1, die min of
meer als een ïrotzkist, dat rrlil zeggen als een radikale bol-s jerr,liek kan urorden beschourrrd . De kritiek is naar onz e smaak even principieel en diepgaand
UJU hebben enige tijd
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als voortreffelijk.
Haar betekenis is uiteraard gelegen in het feit, dat de
becritiseerde
zeer ten onrechte
de reputatie heeft van een soort van
Iuletenschappelijke vertegenrdoordiger der arbeidersklassett. Van die reputatie laat het redactie-col-lectief
van frSchuJarze Protokollertgeen sikkepit
hee1. De studie, die uiij hier op het oog hebben toont ouertuigend aan, dat,
de zogenaamde rruetenschappetijkheidrr van fvlandel zacht gezegd hoogst trrlijflelachtig is en dat, uat, hij ook mag vertegenuroordigen, in géén geval de arbeidersklasse.
lvlandel is ook in Nederland qéén onbekende. ÍYlen zal zich uellicht herinneren, dat hij hier tot tueemaal toe in lret openbaar een debat voerde met
de heer Den Uy1 van de Partij van de Arbeid. liiellicht herinnert men'zich
eveneens, dat hij een van de sprekers uras op een door de Tilburgse Hogeschool- georganiseerde studiedag over de vakbeureging. Z ijn aldaar gehouden
verdediging van de vakbonden is voor ons aanleiding geueest er inrrDaad en
Gedachterr een paar kritische opmerkingen aan te uijden, zoals urij ons a1 €Erder kritisch uitlieten over een bepaalde passage in zijn boek over de marxistische economie. Van lvlandels geschrif ten zijn er diverse
door de SUN in
Nijmegen ook in Nederl-and uitgeqeven. 0ver zijn positie aIs rrmarxistisch
theoreticustr is een paaD maaL geschreven in het ueekblad rrVrij Nederlandtr.
Dat alles bij elkaar is reden genoeg om voor de beicie opstellen in het Duitse tijdschrif t de Bpmerkzaamheid te vragen.
Het is ons heLaas onmogelijk om van de inrrSchuJarze Protokollerf gepubliceerde kritiek ook zelfs nraar een beknopt uittreksel te geven. Zi: is
daarvoor te uitvoerig. lllij rnoeten ermee volstaan hier en daar een greep te
doen, hopend op die uijze haar algemene strekking genoegzaam te kunnen uJeergeven. lrJie Duits kan 1ezen, in het rf verschijnsel-[v]andelrr geÏnteresseerd is
en niet voor een t,heoretisch betoog terugschrikt, zii naar de oorspronkelijke studie zélf veruezen.

Zoal-s gezegd besLaat de kritiek op lvlandel- tuee opstellen in tuee achtereenvolgende nummers van rrSchuJarze Protokollerr. Zij valt ook uiteen in
trr,tee duidelijk te onderscheiden maar uiteraard met elkaar samenhangende
de1en. In het eerste opstel nemen de schrijvers lvlandel-s opvattingen omtrent
de bureaucratie op de korreL. In het tueede opstel houden zi: zich bezig
met zijn opvattingr, dat'rhet social-isme een dusdanige ontuj.kkeling der produktieve krachten vooropsbelt, dat een overvloed aan goederen kan uorden
geproduceerdrt. In een ttopmerking vooraf?t uijzen zi: er opr dat bij lvlandel het
ene nauui met, het andere verband houdt. trAllEStt, zo leest men daar,
rralLes u.rat lvlande] in navoiging van Trotzki
over de socialistische of kommunist,ische toekomst van de mensen en over de toekomst van het social-isme in de rrovergangsmaatschappijenrr beureert,
heeflt in l-aatste instantie betrekking op r,rat hij a1s een onverbiddelijke voorulaarde van het socialisme beschouut; een ontulikkeling van de produkt,ieve krachten tot een dusdanig niveau, dat de
goederen en diensten in rovervloedr kunnen uorden geproduceerdl
uat zeggen ui1, dat al-Ies uat i'landel- opmerkt over de moeilijkheden van een geprojecteerde of actuele socj-al-istische ontuikkelingr ook derhal-ve zijn uiteenzettingen omtrent de fbureaucratier,
kan trorden herleid tot de gebrekkige onturikkeling der produktie-
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ve krachten, tot de aanurezigheid van relatieve goederenschaarstg.tt

0m duidelljk te maken uaardm fllandels critj.ci daarover onmÍddellijk valLèn, om de lezer een inzicht tB gBVen in u:at zij prBCies bedoelen, urillen
uij hier eerst even ingaan op het trrleede opstel, dat lvlandels opvattingen
inzake rrovervloed en schaarsterr aan de kaak staIt.
In dat belruste tusade deel van de kritiek uordt er op qeuezen, dat
lvlandal uelisuaar erkent, dat het voortbestaan van economische katsgoris6n
als uarenproductie, loon, geld en prijzen, berr:ijst, dat er in Rusland geBn
socialistische maatschappij bestaat, maar dat hij niettsmin de Russische samenlBVing en dergelijke samBnlevingen, beschouut al.g eBn rrovergangsmaatschappijrt uaarin de heerschappij van uitbuitende klassen aI verduenen zou
zijn.0p grond daarvan veruijten de criticj, aan llandel , dal hij niets van economie begrijpt. AIs llandel, zo betogen zij, het voor onvermijdslUk houdt,
dat 1n een maatschappij, die zogenaamd een troverganq naar het socialj.smerr
zou uJezen, nog uJarenproductie heerst, dan had hij zi.ch eerst eens moeten afvragen, uat triarenproductie eigenlijk precies betekent. Íïande1, aldus zijn
critici, vindt het normaal, dat bij de uarenproduetie de uJaar arbeidskracht
tBgen andere uaren urordt geruild en hij begrijpt niet, dat uraar dat het 9evaL ie men tè makEn heeft met eigenaren van !Jaren en eigenaren van arbaidskracht, dia loon ontvangen, derhal.ve meerulaarde producBren en uitgebuit
u,ordBn. AIs er, aldus llandels critJ.ci, in een dergelijke rrovergangsmaatschappijrr voor de producent eBn schaarste aan goederan bestaat, dan is da
oorzaak daarvan deze, dat hij in de vorm van loon s.IBchts een deBI van zijn
arbeid, een deel van de uaarde van het door hem geproduceerdB ontvangt.
Ílandel, aldus zijn critici,
zet de rrierkelijkheid op zijn kop. Bf tlandel
zijn de goedeDen voor de producanten nj-et onbereikbaar (niet schaars) omdat
zij loontrekkers zijn, nee Plandel verkLaart het voortbestaan van Ben economische kategoriB aIs het Ioon, uit eBn rrschaarste aan goederenrr!
[r]andel, aldus het veruijt van zijn critici,
hanteert een g@,,]g! begrip
van rrschaarsterr en hij heeft Br niet de flauuste notie van, dat schaarste
iets relatiefls is. Zo goed als de armoede aan de rijkdom uordt gemst6n, zo
goed uordt de schaarste aan de overvloed gemetÉn. Schaarste is eBn maatschappelijke verhouding: er is binnan Ben bepaalde maatschappij schaarste
voor ds ÉBn, ilg!rygjlg.
tot de overvLoed van sen ander en de overvloed
van sen ander verschijnt aI6 overvloed (als relatieve overvloed) in verhouding tot de schatrste van de een. llandel stelt met betrekkÍng tot de zogenaamde rrovergangsmaatschappij[ de stelling op, dat rrde ruiluraarde er voortbestaat zolang de gebruiksuaarden schaars zijnrr. Het is, zeggBn zijn critici,
precies omgekeerd. Zo1ang er van ruilrrlaarde sprake is, is er sprake van relatieve schaarste der gebruikrrraarden (der goederen). Voor de producent,
voor dB arbeider, ontstaat namBlijk in een dergelijke maatschappij, zijn rBlatieve schaarste aan producten als gevolg van de maatschappelijke verhouding,
die hem, de arbeider, van meet af aan van het door hem voortgebrachte produkt scheidt, uraarover hij a1s verkoper van zijn arbeidskracht gBen beschikking heeft. Het is dus niet zo, dat er in dergelijke I'overgangsmaatschappijent'
nog geen socialisme zou heersen tengevolge van de schaarste aan goederBn,
maar Br is schaarste aan goederen, omdat er geen social-isme is.
Deze

principiiile

economische a""Jn op het hoof d van de r?econoomtr

lvlan-

deI uordt in het beu.tuste opstel door vel"e andere, even principi'd1e en even
hevige dreunen gevolgd. llle moeten er, zoals gezegd, van afzien ze hier te
herhalen. 0B criticÍ zetten - onueerlegbaar, naar onze overtuigj-ng - uiteen, dat het begrip van rrovervloedrr en rrschaarsterr zoals het door Írlandel
gehante-erd urordt, gehee1 buiten beschouuinq laat, dat de behoeften, uaardoor e'c,haarste of overvloed voelbaar uiorden, maatschappelijk en historisch
bepaald zijn. Zij zetten vervolgens u j.teen dat [)ande1, aan de hand van zijn
absoluttt. schaarstebegrip (een schaarste, die door de ontrrrikkeling der produkt,ieve krachtBn volgBns hem moet ulorden oveluonnen) tot de gevolgtrekking.,komt, dat de schaarse goederen naar objectieve maatstaven moeten LJorden -vierdeeld. Dat die objectieve maatstaf de rui.lr,iaarde is, zist wlandel
nauutelijks. BÍj hem volgt uit de absolute schaarste der goederen, de onvermijdelijkheid van een "verdel-errr, dat rrril zeggen: dB onvermijdelijkheid van de
bureaucratie en hij beschour.dt de bureaucratie a1s ttde beambte van het proletariaatrr, zonder er oog voor te hebben, dat haar aanuJeziqheíd de uitdrukkinq
vormt van het bestaan van klassentegenstellingBn. De functj.e van de bureaueratie is voLgens hem, de produktieve krachten te ontuj-kkeIen. a t hij de
bureaucratie in Rusland en andere trovergangsmaatschappijentt veruijt, is,
dat zij voor die Ithistorische taak'r te r,.reinig oog heeft en a1leen nog maar
zell zo veBI mogelijk rrril consumeren, Iviandel spreekt in dat verband van
haar I'ontaardingrr.
Het slot van het tueede aan de kritiek op íY1ande1 geuijde opstel i.s bijzondef, helder en overtuj-9end. Samenvattend, schrijven de critici daarr
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Het eerste deel van de [landel-kritiek houdt zich in het bijzonder met
diens uiteenzeLLingen over de bureaucratie bezig. Het begin daarvan is a1
direct van een uiterst fundamenteel karakter, omdat daar aan de hand van
een uitvoeri-g citaat,
duidelijk uordt gernaakt, hoe volkomen verkeerd de
kijk is, die lvlandel op de arbeidersklasse heeft.
lvlandel, zeqgefi zijn critici,
beschouut de arbe:-ders a1s een revolut,ionaire klasse. lvlaar zi: is dat volgens hem, ondanks haar rrburger]ijke ideolo-

-9gieri, ondanks het karakter van de arbeid die zij verricht en ondanks de vsrzakelijking van aIIe menselijke betrekkingen. Voor flande] is de arbeidarsklasse (om god u,eet urat voor redenen) revolutionair ondanks het feit, dat ze
is zoals zB is, niet juist doordat ze is, zoals ze is Bn doordat ze een
bepaalde positie in het produktieproces inneemt.
lvlandel - aldus zijn critici - constateert bij het proletariaat al1er]Éi
Itgebrakenrr. Hij is niet van msning, dat die trgebrekentr door en in de revoLutionaire str'rjd zu11en rrrorden opgeheven, hij ziet niet, dat de arbej.ders in
hun dagelijkse strijd ook zi.chzelf veranderen, volgens hem moeten eerst de
trgebrakenrt (de Itverburgerlijkingtt van dB arbeiders bijvoorbeeld) urorden opgeheven eer Br van revolutionaire strijd of van een proletarische ravoluti6
sprake zal zrjn. 0B Itopheffi.ng van diB gebrekenrr verschïnt dan natuurlijk
als dB speciale taak van een trrevolutionaire voorhoederr. 0e critici van
ívlandel noemen een dergelijke ziensrrlijze heel geestig een rrvalluik, uaardoor
men da zelfbevrijding van de arbeiderskLasse omlaag laat tuimelenrr.
lJiterst schBrp vaLt rtSchuarze Protokollett lvlandel aan, vanuogB zijn
- volstrekt onbBUrezen - ste11ing, dat da arbeiders rrleidingrr nodig hebben.
Leiding van u,ie? Van de zogenaamde ttberoepsrevolutionairenrr natuurlijk, van
een zogenaamde rrvoorhoederr. 08 critici LJijzen dan vervolgens op de beLachBlijkheid van een dergelijke rrtheorie , die in 6én adem de rrvoorhoedBrr van het
proletariaat afzondert om vervolgens die zogenaamde rrvoorhoederr met een
goocheltruc aan het proletariaat 9elijk te ste1l,en. Niet slecht deze goocheltruc ontmaskert rrSchuarze Protokollerr, van heeL de beulijsvoerinq, dat
de arbeider zo broodnodig door Ben rrvoorhoederr moet u:orden geleid, trlordt
geen stuk heel gelaten. De uiteenzettingen van lvlande] ovex de zogenaamde
rrontaardingrr van die voorhoede in het Rusland van na 1917 rrrordt door zijn
critici a1s Ben rrlegenderr gekarakteriseerd, die a11een maar in stand kan
tLrorden gehouden, u:anneer men van een sociaal-economische anaLyse aflzj-et of
inplaats daarvan economische humbug bedrijf t. Írlet behulp van een dergelijke
humbug verandert [Y]andel - in het voetspoor van Trotzki - de bureaucratie
in de rrovergangsmaatschappijtt in een Itarbeidersbureaucrat.Íerr. Na een fundamentele uiteenzBtting, u.taarin uordt aangetoond, dat de beuuste rrbuteauctatierr preciBs dezelfde maatschappelijke flunctj-e heeft aLs de klassieke bourgeoisie in het kapitalisme van het klassieke type, vragen de crj.tici van
Ívlandel honend, in uelk opzicht zijn theorie'dn Bigsnlijk een rrproletarisch karakterrr hebben. 0verigBns zij er hier op geuezen, dat rtSchr,larza Protokol]Brr
de Russische bureaueratie niet met een heersende klaseB gelijkstelt. In Ru6Land, aldus dit tijdschrif tlverbergt zich achtBr de zichtbare bureaucratie
een heersende klassB, dj.e minder dan in het uesten op dB voorgrond trBBdt
en minder duidelijk zichtbaar is.0a bureaucratie, verre van een rrarbeidersbureaucratierr te zijn, staat daar in dienst van die heersende klasse.
!Je herhalens onze plaatsruimte gedoogt niBt, de uitBenzettingen Bn de
polemieken tegen lviandel hier in extenso uJeBf, te geven. lde ge.Loven, dat het
[,Jeinige dat Ue erovex hebben kunnen meedelen, toch ue1 voldoenda is om aan
te tonen, dat ds Belgische hoogleraar het ermee kan doen.
++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++

Een Gestefax-machine reproduceert een origineel op een stencil-. Gaarne zouden Lrij zorn machine uillen aanschaffen. Het vergroot onze mogelijkheden. 0fl
het mogelijk is hangt af van de financië1e bïjdragen van onze lezers.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

10

R

D

D

IT

N

N

Het instituut van de ondernemingsraad kan er bepaald geen aanspraak
op maken, dat het een florerende instellinq is geuorden. Het tegendeel is
uaar. Ten doop gehouden afsof hij een middel zou zijn de arbeider een grotere inspraakmogelijkheid te geven, J.egde de uet uaarmee hij in het Ieven uJBrd
geroepen van het begin af aan duidelijk vast, dat hij in 9één qeval ook maar
ènigè zeggsnschap zou kunnen uitoefenen. LJaarom het qing uras een orgaan,
dat de bBdrijfsdirectie mocht adviseren, teruij t het die directiB volkomen
vrij stond zijn adviezen aan haar Iaars te Iappen. De kunstmatige geestdrift
bij zijn ietuat moeilijke geboorte rras niets dan uat goedkope flranje. Hij za9
onder een ongunstig gBstsrnts hBt levensLicht Bn sedert het momBnt dat hij
er temidden van onze samenleving u:as, r,rerd niet voor niets van diverse zijden de vraag gesteld, ofl hij u:e1 ooit enig Levensvatbaarheid zou krijgen.
De eerste die deze vraag tot onderu:erp van een uJat uit,voeriger beschouuing maakte uas de katholieke socioloog pater Hoefnagels. Dat r,ras in
de aanvang van de jaren '60. De aanvankelijke geestdrift, uJaaraan overigens
de arbeiders zich nooit te buit,Bn gingBn, uas toen aI aanmarkelijk bekoeld.
Pater Hoafnagels traptB min of meer een open deur in, toen hij het instituut van de ondernemingsraad over de hekel haalde. Niettemin verstreken er
nog heel utat jaren eer er op zijn beschour.,ringen een echo volgde.
lvlet de nuchtere onverschill5-9heid uraarmeB de arbeiders de ondernemingsraad steeds bBjegend hadden, had de kritiek van pater Hoefnagels tjeI iets
uit te staan, maar gBBnszins in deze z in, dat pater Hoefnagels zich tot
tolk maakte van de gevoelens die de arbeiders koesterden. De Nijmeegse socioloog pleitts er niet voor de ondernemingsraden in organen van uerkelijke
zeggenschap om te zetten, nee hij had bezuaren, omdat de ondernemingsraden
aIs instituut onvoldoende beantuoordde aan de opzet. Het oogmerk ervan uias
een verlakkerij van de arbeiders, maar de uitvoering rL,tas zó stecht, dat de
arbeidBrs zich er niet door verlakken lietBn.
Als echo op die ongezouten, maar geenszins proletarische kritiek, verschBen een aantal jaren geledèn het rapport van de commissiB ondar voorzitterschap van d6 toenmalige professor Verdam. Daarin uerd aanbevolen aan de
ondBrnemlngaraad u,at meer bevoegdheden te gevBn. Niet natuurlijk omdat deze
commissie naaD een ondernemingsraad ui.1de, die het uerkelijk voor het zeggen zou hebben, írlaar om een situatie te scheppen, dis meer indruk zou maken. lLJat de commissie-Verdam aanbeval , uJas een methode om de arbeidersverIakkerij beter te Laten uerken.
Het rapport-Verdam urerd uitvoerig in de pers besproken. Íviaar vervolgens is het rond de ondernemingsraden ueer stil geuorden. Van de aanbevo1en maatregelen kuam lreinig terecht en feitelijk bleef aI]BS bij het oude
systeem van verlakkerij, dat niet uerkte omdat het zo doorzichtig Lias, maar
dat gehandhaafd bleef omdat het nieuue voJ-gens de aanbevBlingen van Verdam
c.s. toch eigenlijk nauulelijks uitzicht bood op een genezing van de kuialen.
Na het pleidooi van Verdam c.s. om de bevoegdheden der ondernemingsraden uit te breÍden heeft de hoogleraar Van Zuthem - die op gezette tijden
zijn licht over de vakbeueging en sociale conflicten laat schijnen - een qehee] ander en volkomen tegengesteld geluid laten horen. Hij uiL de ondernemingsraden niet rrverbeterentr, neB, hij rrril ze geheel laten verduJijnen, sn in
geen geval hun bevoegdheden uitgebreid zien.
Berust het betoog, dat de ondernemingsraden maar beter kunnen verduij-
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nen, soiÍis op de (p""ktisché- I in hun onverschilliqe houding en scepsis tot
uiting komende) ziensrriijze van de arbelders? Natuurlijk niet. Prof . Uan Zuthem, een soort vanrtHoefnagelsfr in het protestantse kamp, is net zomin de
tolk van de arbeidersklasse a1s de beuruste pater, die tijdens de Rotterdamee havenstaking van 1970 a1s rrman-die-het-ue1-even-klaren-zoufr zorn vreselijke mislukking oogstte. HU is ook op precies zotn soort verlakkerij van de
arbeiders uit a1s zijn tegenhanger profl. Verdam. AIleen: de verlakkerij van
prof . Van Zuthem is fimodernerfr, beter aangepast aan de omst,andigheden van
het huidig tijdsgeurrichtr u6arin de aLoude vakbondsmythe zo ïjverig uordt opgepoetst.
Prof , Van Zuthem, die voor de beperktheden en nadelen van de onderFrEgetuige een artikel van zijn hand in fiDe
mingsraden een open oog heeft
Volkskrantrt van 17 maart j.1.
is van mening, dat bij conf lictsituaties
in
de bedrijven, die leden van een ondernemingsraad, die tevens lid van Éen
vakbond zUn en zé'6c zeker die ondernemingsraadleden, die ook bU het bedrijvenrrlerk van de vakbonden z ijn betrokken, tussen trr.lee vuren komen te zitten
en in geuJetensnood raken.
A1s ondernemingsraadleden, zo betoogt, hU, moeten zi: in zekere zin ook
het direct,iestandpunt aan het personeel verduidelijken. Dat rrlordt in een
conf lictsj-tuatie
een onmogelijke zaak. Gevolg: de betrokkenen zul1en er toe
neigen, zoals ook a1 enkele malen geschiedde., voor de ondernemingsraad te
bedanken. Er is ook de mogelijkheid, dat tijdens de duur van een confllict de
uerkzaamheden van de ondernemingsraad zu11en ulorden stopgezet. Dat aI1es,
zo zegt prof. Van Zuthem, is ureinig zinvol en toont al1een maar aan, hoe
ueinig eigenlijk de ondernemingsraad aan zijn doeL beantrrloordt.
Het betoog van prof . Van Zuthem is zeet Ioglsch opgebouud. lvlaar uraar
loopt datgene uat hij bepleit op uit? UJie zegt, dat de ondernemingsraad beter kan verdr,rijnen, omdat als het er op aan komt de directie en de vakbeuJeging a1s elkaars natuurlijke tegenpolen tegenover elkaar staan, die ziet geheel over het hoofld, dat de vakbeureging niet de natuurlijke tegenpool van
de directie is, maar een instrument van de kapital-istische maatschapprj r
dat in het belang van de Itsociale vredetr uerkt, door de schiin te uekken
alsof het de tegenpool der bedrijfsdirecties is. Voor zover die schijn een
reijle grond heef t, is het deze: dat ondernemerdom en vakberrleging verschillende taken hebben binnen het kader van dezelfde samenleving en hetzelfde
productiesysteem. De uiteenzettingen van prof . Van Zuthem vormen een bijdrage tot de versterking van de illusi-e, dat de vakbeueging in het belang van
de arbeiders handelt en dat 3jj zal kunnen, rrlat de ondernemingsraad nooit
heeft gekund. Va, die illusie schijnt ook profl. Van Zuthem zelf het slachtoffer.
De ob jectieve f eiten ztjn deze, dat zou,rel de 0.R. a1s de vakberrreging
een kapitalistische
instellrng is . De mogelijkheden van de 0 . R . z ijn uettery beperkt (door de tiJet op de 0ndernemingsraden en heel het systeem van
de publiekrechtelijke bedrijfsorganisati*);
de beperkingen uJaaraan de vakbeueging onderhevi-g is vloeit voort uit haar sociaal-economische functie.
Tegen de door prof. Van Zuthem onturikkelde gedachte is verzet gerezen
van de kant van het ondernemerdom. In hoeverre dat een eertijk gemeend verzeL is dan r.le1 een verzet (door het Verbond van Nederlandse Ondernemers)
rrterulille van de achterbanrt (zoals Backx van de Scheepvaartvereniging-Zuid
het eens uitdrukte) valt op dit moment nog niet scherp te onclerkennen. Het
komt ons echter voor, dat de versterking van de illusj-es inzake de vakbeueging, die van het door prof . Van Zuthem bepleite systeern het gevolg zal
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zijn, in het voordeel van het kapitalistisch
systeem zaI ulerken. 0m die reden achten urij een kans aanu,eztg, dat het in de toekomst toch die kant zal
opgaan, die door prof . Van Zuthem uordt aangegeven. En d6n nat,uurtijk met
instemming van het ondernemerdom. [Jaarschi jnli jk
vanuJege de nog steeds
heersende illusies over de vakbeueging 6ók met instemrning van vele arbeiders.
lYlocht dat inderdaad gebeuren, dan zull-en de ondernemers, die thans
(nog) niets voor prof. Van Zuthems denkbeelden voelen er hoe langer hoe
meer mee uetzoend raken. De arbelders daarenteg€flr die nu u.rellicht (nog)
iets in de methode-Van Zuthem zient zull-en hoe langer hoe meer tot de concLusie komen, dat er maar ueinig veranderd j-s. tLJat de ondernemingsraad
nooit kon, dat kan de vakbeueging ook niet. De 0.R. uerd opgezet aIs een
instituut, dat de arbeiders zou moeten inpassen in het kapitalistische systeem. Die inpassing echter is onmoqelijk! De enige uijzer uBarop de arbej-der
stelsel past, is. . . . al-s de producent van meeruJaarin het kapitalistische
de. Een dergelijke "inpassingrr draagt niet tot de sociale vrede bij, maar
tot de klassenstrijd.
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De acties van Groenevel-t zi.jn bezig om al-s een nachtkaars uit te gaan,
schreven urij Ín de vorige afllevering van dit tijdschrlf t. Sindsdien is het
fllikkerend pit je uitgebl-azen. Niet door Arie Croenevel-t zelf , maar door de
man, die op dat moment nog vcorzitter uJas van de Agrarische- en Voedingsbedrijfsbond NVV: Sake van der Ploeg. 0p zaLerdag 14 april verklaarde hij in
het televisieprogramma rrBrandpuhttt, dat rrhet hem een zotq zou zijn, uJaar de
melk zou heenvloeiens in kinderkeLen of - met gier vermengd - in de slootrr.
0p dat moment hadden de zuj-velbonden aan 22 bedrijven een ul-timatum met een
stakingsdreiqing verstuurd. Van der Ploeg leek een vuist te maken, die het
grote publi-ek dreigend naast die van Arie Groenevelt meende te zien opgeheven tegen het ondernemerdom. Achtenveertig uur Later bleek het Louter gezichtsbedrog. In lVR0rs trTelevisierrr stond Van der Ploeg tegenover de zuível-ondernemers met een uitgestoken hand. Van onderhandelingen met een stakingsdreiging op de achtergrond bleek hij niets te urillen ureten. 0m het in
zijn eiqen uoorden te zeggenr tthet mes moest van de tafel afrt. Dat uras maandag 16 apr j-1. Er ontpl-of te die dag een bom, die een enorme bres sIoeg, en
niet slechts in de zuivel-bond al-1één. Door de luchtdruk ulerden aan het gehele loonf ront de camouf Iagenet,ten uéggeblazen. I!at daar achter stond L!,as
allesbehalve zuiaar geschut.
tJie die avond van de 16e april naar r?Tel-evtzierfr gekeken heeft, moet
de indruk hebben qekregen, dat bij de Agrarische- en Voedingsbedrijfsbond
van het NVV uel-isuraar Sake van der Ploeg uit de boot stapte, maar dat de
rest van de bemanning vastbesloten uras om de aangekondigde koers te blijven
varen. Cees Schellinq, die het commando overnam zo hij het aI niet praktisch voerde liet krijgshaftige taal horen. Niet het mes verdureen van de
tafe1, maar Van der Ploeg verdureen als bestuursl-id van zijn bond.
Nog gé6n tien uur l-ater uras ó6k Dees Schelling óm en mét hem de rest
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van het bondsbestuur. lJeer 24 uur later hadden de drie Industriebonden van
tJVV, NKU en CNV hun stakingsacties tot 1 mei (zoa1s het heette!) opgeschort en uJas er sprake van het ttPaasbestandfr. Binnen de volgende 24 uur
bereikt,en de ondernemers en de bonden in de zuivelindustrie een voorlopÍg
akkoord, uaarvan de inhoud op d6t moment nog niet bekend u.rerd gemaakt aI
lekte er al uel uit, dat de bonden een grote veer hadden moeten laten. Sake van der Ploeg bleek een steen van een berg te hebben geschopt, uraardoor
een lauine van stenen uerd vero orzaakt. [vlaar geheEl onveru.racht kuram die 1arrrine ni et .
Eén van onze rel-aties in de Agrarische- en Voedingsbedrijfsbond van het
NVV, een man, die r,léót rrrat er in die organisatie omgaat en met de bestuurders daarvan naurJ contact heef t, vertelde ons, dat de indruk die Dees
de indruk, dat hU u.rilde rtdoorvechtenr?
Schelling inrrTeLevizierrruekte
rrval-serr
indruk uJas.
een
ttHet [,Jastf , aldus onze zegsman, rrniet 26, dat Sake het mes van taf e1
uilde halen en dat Cees het, mes in de tafeI uilde laten staan. 7e uiLden
allebei het mes van taf el- halen. Het verschil tussen hen uras echter dit,
dat Sake het mes a1 vanr'tevoren uilde verurijderen, Cees daarentegen pas op
het moment, dat er met de uerkgevers zou uorden onderhandeld.
lYlet andere u,oorden: op hetzelf de moment, dat Cees 5chel1ing op het televisiescherm verscheen en over rtdoorvechtenrr en rrstakenrf sprak, utist hï,
dat hij niet zou vechten ! Het verschil tussen Sake van der Ploeg en Cees
dat Sake zijn autoriteit aIs vakbondsbestuurder
Schelling besLond hieruit,
gebruikte om met de botte bijl de verurachtingen van de vakbondsleden de bozo lang mogelijk l-evend uilde
dem in te slaan, Cees daarentegen de illusies
houden om de vakbondsmythe een zo krachtig mogelijk impuls te geven. Anders geformuleerd: het verschil tussen Sake van der Ploeg en Cees Schelling uJas dit, dat de eerste behoorde tot de traditionele vakbondsbestuurders, die het een normale zaak vinden, dat zi: besl j-ssen ofl er gestaakt zaL
uorden ofl niet, of er met staking gedreigd moeL rrlorden en uranneer niet, de
tueede echter van een dergelijke instelling schade voor de bond vreest. Het
verschil tussen Van der Ploeg en Schelling komt, hierop neer, dat Van der
Ploeg behoort tot het type van de ttgeuonerr bestuurders, die rreerliikr? zeg9@t-lr datrrhet gedonder nu maar eens afgelopen moet zijnrr, Schelling daarentegen de opvattingen deelt van de ttmaatschappij-kritische vakbeuregingtt, die
er op uit is een zo radikaal mogelijke schijn te u.rekken. 26, maar niet met,
deze beuoordj-nqen natuurlijk, is het verschil ook door Sake van der Ploeg
zéIf gedefini"órÉ. LJat hij Van der Ploeg op de 16e april deed, uias niet
al-1een het torpederen van de acties van de zurvelbonden en daarmee tevens
van de industriebonden. De sensationele uijze uaarop hij zijn bond verliet betekende tevens de ontmaskering van dertmaatschappij-kritische vakbeuJegings-

dat in alle persintervieus
bestuurdersfr en het is allerminst toevallig,
die Van der Ploeg na zijn bedanken aIs voorzitter heeft verLeend, zrin kritiek op de maatschappij-kritische vakbeueging zorn belangrijke plaats i-nnam.
0ver die maatschappij-kritische vakbondsbestuurders heeft Sake van der
Ploeg tegenover een redacteur van trHet Paroolrt verklaard, dat zii zich de
dingen anders voorstel-1en, dan ze in ulerkelijkheid functioneren. Die uitspraak Iijkt ons onbetuistbaar, [Iaar nog veel juister is de beulering, dat
de dingen anders functioneren, dan dat de kritÍsche bestuurders de arbeiders trachten r.uijs te maken. A1s er één ding is dat de nu tot het verleden
behorende t?actiesrr beuezen hebben, dan ti.rel- dit. LJij komen er uitvoerig op
terug.
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F. I. S.

0p verzoek plaatsen uiij hier een oproep van het Fonds I nternationale
(F.I.5.). l.Jij doen dat na enÍ-ge aatzeling, die voortvloeit uit
Solidariteit
de bezuaren die bij ons ten aanzien van de doelstellingen van dit fonds bestaan. Van die bezuaren uillen uJïj hier kort meldinq maken.
urij citeren uit een circulaire van het FIS zel-f
Het fIS is opgericht
ttom steun en eventueel onderdak te verlenen aan individuele personen uit
en agit,aties tegen de maatde l-inkse beuegingen, die door hun activiteiten
j-lijkheden
komen.rr De vraag uat, onder frlinkschappelijke verhoudingen in moe
se beu,regingenrrmoet uorden verstaanr lijkt ons aI direct uiterst moeilijk te
beanturoordenr flEar voot ons gaat het vooral om de vraag óf de internationazich eigenlijk urel op dertl-inkse beuegi-ngenrrmoet richt,en
le solidariteit,
aan Itindividuel-e
zoals het reglement, van het F.I. S. het omschrijf t,
en
juister
personenrt moet rrrorden verleend. 0ns lijkt het
om steun te verlenen
aan strijdende arbeiders, via hun zelf gekozen, van onderop gevormde actiecomité's. Achter die mening gaan opvattingen schuÍ1, die allerminst uorden
gedeeld door sommige der in het F.I.S. samenurerkende organisaties en richtingen. rtDaad en Gedachtert voeLt in beginsel- ureinig voor steunverlening aan
individuele vertegenuJoordigers van richt,ingen en beuegingen, die de betutteling der arbeidersklasse in hun vaandel hebben geschreven. Dat een dergelijk standpunt simpele menselijke sympat,hie met vervolgden geenszins behoeft
uit te sluiten, spreekt vanzel-f en is mede de reden, dat uij het onderstaande hebben opgenomen.
0verigens z ijn onz e bedenkingen het F . L S. niet onbekend. lJij hebben op
30 mei van het vorige jaar onze ziensu.rijze het Fonds uitvoerig ter kennis
gebracht.
0

rONDS INTERNATIONALE SOLIDARITE]T.

Ooor vetschilLende eerdere steunoproepen kent u de doelstellin-gen van het Fonds reeds: het verstrekken van steun in geld en
daad aan die aktivj-sten die in hun daadu./ereklijke strijd tegen de
verdrukking en de uitbuiting door arrestatie of vlucht in moeilijkheden komen.
Het zijn dus'onze makkers die de DAAD stellen tegen de repressie
die overal- meer en meer de kop opsteekt. tlij geven ook steun aan
de gezinnen van gearresteerde kametaden.
Dat hiervoor veel geld nodig is, zal u duidelijk zijn.
Als een en ander u zeer ter harte gaat uerk dan eens met een
steunlijst, uraarmee r,rij goede resultaten bereiken. Aan Le vragen
bij en stortingen te doen aan onze penningmeester Fonds InternaPostgiro 4B2.4OO (Geert de Groot), tlJ.H.
tionale Solidalteit,
Vliegenstraat 2 te DordrE;cht.
Sekretariaat en aanvragen om steun en het reglement,
Theo Harsman,

Kijkduinstraat 13,
Amsterdam.
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STELLINGIN

VAN

IIDAAD

EN

GEDACHTEII

I'DAAD

1.

tN GEDADHÏE,' iS een groepering van mensen, die uit sociale beurogenheÍd zich bezig houden met de problemen der menselijke samenleving, in het bijzonder die met betrekking tot de klassenstrijd. Het 1ezen over, bestuderen
bediscussj-ëren van die problemen zteL zij als
haar voornaamste taak .""

2.

De vruchten hiervan uorden neergeleqd in het orgaan I'DAAD EN GEDACHFETT
en andere geschriften en zo onder een grotere kring van mensen ge-

bracht. TTDAAD EN GtDACHTETT is zich er
arbeiders zich niet interesseren voor
ling en daarom zul-l-en haar geschriften
die (ueinige)
die zich ook
""beiders,
men der menselijke
samenleving.
3.

echt,er uel van beuiust, dat de
een theoretische probleemstela1l-een van betekenis zrjn voor
uill-en verdiepen in de proble-

De prikkel tot soci-ale act,iviteit
komt voort enerzijds uit zeLf ondervonden nood r offrecht,, onderdrukking en begeerte r BFderzijds uit nood,

onrecht en onderdrukking u.raarqenomen bi.i jLD!eren. De activiteit,
voortkomende uit ondervonden nood r oflrecht, onderdrukking en begeerte is
k 1 a s s e a tr t i v i t_e i!,
De activiteit,
voortkomendeuit
uJaargenoínen noodr of,rechtenonderdrukking is q r o e p.s_.- a c tè
viteit

is, sub jectief gezien dus vanuit het beu.rustzijn
der arbeiders
niets meer dan activiteit
voor betere Levensvooruiaarden. 0bjectief gezien is zii een strijd die slechts kan eindigen bij de
ophef f ing van de l-oonarbeid.

4.

De klasse-activiteit

E
.Jr

De arbeidersklasse

is als geheel tot niets anders in staat dan een
subjectieve stellingname; dat r,li1 zeggens zij strijdt voor doeleinden
uiaarvoor zii zich direct geplaatst ziet.

6.

Deze beperking vormt echter haar kracht. Dezebehoedt haar, haar energie te verspillen aan in het verschiet gelegen doeLeinden, die voor
het moment althans onurerkelijk zijn en geen verband houden met haar toe-

stand en bepustzijn van het ogenblik, of haar energÍe te versÍ11en
doeleinden, die de hare niet z ijn.

aan

7.

De subjectieve stellingname der a.rbeiders deed bij groepsactivisten de
mening post,vatten, dat voor omvorming der samenleving een orgaan (p"ttij), die de geesten voor die omvorming klaar moest maken, onontbeerlijk uJas. (Lenin bijvoorbeeld krr:am in zUn brochure tt[rJat te doen?rr van
19OZ tot de conclusie, dat de arbeidersklasse zich uit eigen kracht
slechts een vakverenigingsbeurustzijn eigen kon maken, doch dat een socialistisch
beulustzijn haar moest uiorden bijqebracht door de ttbeschaafde vertegenuJoordigers van de bez:-ttende klassBtt, door het intellect.

o
(J.

Daarbij uerd niet in aanmerking genomen, dat de strïjd der arbeiders
niet zonder ontuikkeling is. l.rJat in de aanvang een knaoen aan de meeruaarde is, rrlordt tenslotte bij verbreding en verdieping van de strijd

16

een uorstelinq

om

het maatschap

.

g.

EN GtDACHTtI is geen groep, die de zelf standige strijd van de arzii is evenmin een groep, die de zelfbeiders p r o p a g e e r t,
p r a k t i s c h v o e r t . Zi: meent,
standige arbeidersstrijd
dat de zelfstandige klassestrijd van de arbeiders niet door propaganda, maar door de maatschappelijke verhoudingen ontstaat1, zi: meent ook,
dat deze zelfstandige strijd slechts kan uorden gevoerd door organisatÍes, die in de strijd zelf geschapen uorden.

10.

In die zeLfstandige sLrijd is TTDAAD EN GEDACHTE'r organisatorisch van
een te veruraarlozen bebekenis. Zijn praktische st,el-lingname komt voort
uit theoretische overuegingen.

11.

TTDAAD EN GEDACHïEtr voerb de geestelijke strijd, die elke maatschappelijke strijd vergezelL. In deze zin is zij de geestelijke uitdrukking van
het ontrr.rakend beuustzijn der arbeiders, dat tot uitdrukking komt in het
zelfstandig en onafhanketijk voeren van de kLassestrijd. Dit beuustzijn,
voottkomende uit het urezen der arbeiders in verb-i-nding met de verhoudingen, kan door geen buiten de berr.reging der arbeiders staande groepering uorden veruekt noch versterkt.

12.

Tussen r?DAAD EN GIDACHTErren de arbeidersk]-asse bestaat een onlosmakelijk verband in die z;-n, dat, de opvattingen van TtDAAD EN GEDAf,HTETI
door het zel-fstandig optreden van de arbeiders bepaald ulorden. [v]aar
dat tuil niet zeggen, dat TTDAAD EN GtDACHTt" identiek is met de arbeidersklasse of zelfs maar met een klein deel dier k.l-asse. Slechts die
organisaties, die door de arbeiders zétf !1 het bedri.if. ruorden gevormd,

TTDAAD

zoa1sbijvoorbee1dstakingscomité'sof""ffikunnena].sdee1
van de arbeidersklasse uorden beschouud. TTDAAD tN GEDACHTf rr kan zich
hoogstens solidalr verklaren met de zelfstandige strijd van de arbeiders. Deze solidariteit
legt TTDAAD EN GtDACHTEtf de verplichting op de
zelfstandig strijdende arbeiders te steunen uraar en voor zover dat mogelijk is,

'l

3.

Zou "DAAD EN GEDACHTtil een belangrijke ro1 gaan spelen in de beuegingen der arbeJ-ders, dan zou daarmee de zelf standigheid en onaf hankelijkheid dier bduegingen uorden opgeheven. ttDAAD EN GTDACHïE't streeft er
dus niet naar een massa-organisatie te uorden.

