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KLASSENIdORSTELINGEN
GROOT-BRITTANNI

In de tueede helft van augustus 1972 ebde in Groot-Brittannië de grote stakingsbeureging u,eg tijdens rrlelke de mijnurerkers, het spooruregpersoneel
en de dokuerkers op het ondernemerdom en de regering-Heath de ene overulinning na de andere hadden behaald. Dat betekende echter geenszins, dat er
daarna aan het front van de klassenstrijd geen enkel gevecht meer ulerd geleverd. De rust duurde hooguit enkele rrleken. Toen legden de boutrrvakkers de
arbeid neer. Nadat zii het urerk hadden hervat volgden BE r met korte of langere tussenpozen, sociale conf licten in diverse industrieën. lvlocht geen
daarvan op het eerste gezicht zo spectaculair zrjn als de acties die tussen
1 0 januari Bn 1 I augustus 1972 het hele land in beroering hadden gebracht,
zonder betekenis uaren zlj allerminst, vooral niet, omdat zij zich, de ene
keer duidel ijker dan de andere keer , kenmerkten door een geheel nieuure tak'
tiek.
De periode ulaarin die ontstond en ontrrrikkeld ulerd is ons door een Londense kameraad aIs volgt beschreven:
'tln de herÉst van 1972 zag het er aanvankelijk naar uit, dat de Britse
arbe j.ders hun kruit hadden verschoten. De dokrrrerkers bi jvoorbeeld uisten
niet terstond een antuoord te geven op aller1ei n j.eutue transportmethoden,
die in de havens uerden ingevoerd. Het leek rrlel of zii geen perspectief zagen. Toen opeens deed zich een aantal opmerkelijke verschijnselen voor. De
shop-steulards riepen tot een staking in de havens op. De arbeiders tueigerden aan die oproep gevolg te geven. Hetzelfde zag men gebeuren in de autoindustrie. Bij de Ford-flabriek in Dagenham stemden de arbeiders tegen een
stakingsvooDstel van de vakbeueging. Daarop volgde een korte periode uraarin er praktisch nergens sprake uJas van noemensuJaardige strijd. Die eindigde
toen de regering haar plannen bekend maakte tot een bevriezing van de 1onen. De ulerkers van de gasbedrijven en de lagere ambtenaren kuamen in verzet, maar op een gegBven moment zagen zij zich genoodzaakt de strijd op te
geven zonder dat zij enig resultaat hadden geboekt. In de ogen van het publiek hadden de arbeiders een grote nederlaag geboekt. In uerkelijkheid L,as

-2de Britse arbeidersklasse allerminst vers.lagBn. Het duurda maar heel koxt
of het doek ging op voor eBn nieuu bedrijf van de klasaenstrUd.rr
rrDrie voorbeeldenrr, aldus onze Londense vriend,
'rkunnen iflustreren
tLiat of men te aanschourL.len kreeg. Daar uJas in de eerste plaats de actie bij
de Chrysler-fabrieken. Naar buiten toe uas daarvan rr:einig zichtbaar. Er
uerd namelijk geen staking geproclameerd, maar er uerd binnen het bedrijf een
stil en verbeten guerillaqevecht geleverd. De arbeiders verminderden hun
produktie. Drie maanden lang bleven zij doof voor de beschuldiging der bedrijfsleiding, dat zij tslecht uerkr feverden. Toen uas voor de getergde directÍe de maat vo1. Zij antrLloordde met een fock-out. Het resultaat uas natuu!lijk precies hetzelflde als dat van een staking: er uJerd totaal- niets
meer geproduceerd. Ívlaar doordat het de directie uJas die hen had uitgasloten, hadden nu de arbeiders recht op sociale uitkeri.ng. Het bij iedere rruildert staking opdoemende probleem van de financiËn uras daarmee geheel omzeild. !Jeldra bleek, dat de dipectie zich in eigen vlees had gesneden. Zij
zag zích genoodzaakt a1le ei sen in te rrriIligen, die de arbej.ders voor het
begin van hun langzaam-aan-actie hadden gesteld.tr
Het tuieede voorbeeLd van onze zagsman betrof de fabriek van Perkings.
rr0ok daatrr, zo vertelde hij, rruerd een .langzaam-aan-act j-e gevoerd, met het
gev019, dat de produktie neL 4OiA terugliep. Ook hier antuoordde het bedrijf met een uitsluiting en net a1s bij Chrysler zagen ook hier de arbeiders binnen de korst mogelijke tijd hun eisen ingeui.1li9d."
rrVrijuJBl net eenderr', zo vervolgde hij,
'rging het bij de dagbladzettBrs.
Ivlaanden achtereen uJerd tslkens op zeet beperkte schaal , dan eens bij de ene
krant en dan ueer bij de andere krant een actie gevoerd, die de verschijninq
ervan onmogelijk maakte. Tot een algehele uitsluiting ku:am het nÍetr. maar
er uierd uréf mee gedreigd. Eer ze een feit r:ras gaf de ene onderneming na de
andere toe.rl
rrlk uJiL niet baujBrenrr, aldus onze Britse kameraad, rrdat aI deze acties geheel buiten de bonden om gingen en volledig van onderop uerden gevoerd. HBt is echter wéI zo, dat de vorm van de strijd toch hoofdzakelijk
door de arbeiders zéIF en niet door de bureaucraten uJerd bedisseld. Het is
ook zo, dat er zeer duidelijk sprake uas van een strijdvoxm, die aangepast
uJas aan de heersende omstandiqheden. DB arbeiders traden anders op dan zij
voorheen gedaan hadden. Het uerd duidelijk, dat de ureigering van de havenarbeiders en de'auto-tjerkers om te gaan staken, aLlerminst aJ.s een gBbrek
aan stpijdlust kon uJorden uitgelegd, VeelBer uas die ueigering symptomat,isch
voor hun gebrek aan vertrouuen in de vakbondsleiding. Tekenend voor het
geschokt prestige van de bonden is ook de situatie in het bouurbedrijf . Van
de 1! miljoen georganiseerden in deze bedrijfstak heeft de vakbeueging er
no9 maar 200.000 kunnen behouden. Door 1.300.000 arbeiders uerd op het lidmaaÈschap van de bond geen prijs meer gesteld.'r
I'Natuurlijkrr, aldus de hier aan het uoord zijnde kameraad, rrbetekent
di.t niet, dat het nu met de vakberrBging in Groot-Brittannië 9eheel is
afgelopen en dat er voortaan alléén nog maar van r:ri1de actie of zelfstandige strijd sprake za1 zijn. HBt is zaker te verurachten, dat ue ook nog ueer
stakingen van het klassieke type - zelfs onder leiding van de tot strijd genoopte bonden - zu.Ilen zien.lvlaar het zou verkeerd zijn de betekenis van het
nieutr:e optreden te onderschattan en ook dót type zu]len e zeker nog te
aanschouuen krijgen, hetzij een variant er op."
tLr

-30nze Londense vriBnd vertelde ons zijn verhaal omstreeks half september. PreciBs zes ueken eerder had het toonaangevende Britse dagblad rrFÍnancia] TÍmesrr zijn lezers ervoor gelJaarschuutd, dat er in Engeland nog altijd
zoiets als een I'klassescheidingrr bestond, dat de tegenstallj-ngen dle in
' dat de
1972 zo duidel'rjk tevoorschijn uaren gelreden niet verduenen u/aren en
strUd tusssn kapitaal en arbeid ieder ogenblik ueer'kon losbaDstan. Luttele maanden nadat die uoorden in druk verschanen ularen barstte hij inderdaad
in aIlB hevigheid los, met een Fe1heid, die alleen maar met die van het
jaar 1972 kon uorden vargeleken.
Dezelfde categorieën, die destijds aan de spite van de Britse urarkendE
klasse hadden gemarcheerd, dedan dat thans opnj.euu.r: de mijnurerkers en de
spoorjongens. 0B dagen van 1972 leken te zijn ueEDgekBerd. Nog eer het jaar
1973 ten einde 1j.ep r,lerd Groot-Brittannië opnieuu met een kolencrisis geconfronteeDd. UJeIdra ontstond er dientengevolge opnieuu een tekort aan elektrische stroom. Zo Brnstig ulerd de situatie, dat er eBn dDiBdaagsB uerkueek moest uorden afgekondigd. De p!oduktie stokte. Bijna een milJoen man
kuam op straat te staan. De spoorjongens, die in 1972 Pae nÉ,.de mijnrrrerkers
in actie kuamen, traden nu tegelijkertijd op. Engeland uerd ni€t slechts een
Iand zonder licht en zondar uarmte, maar ook een land zonder treinenloop.
pogingen een compromis tot stand te brBngen liBpen stuk op de onverzettelijke strijdrr:iI van dB arbeiders. Hardop uerd er Precies dezelfde vEaag 9esteld, die men ook in de eerste maanden van 1972 kon vernemen: rrldie maakt
er in Engeland de dienst uit, dB regering of dé mijnLrBrkars?rr De moeilijkheden, die zouel het Britse ondernemerdom aIs het kabinet ondervonden, overtroffan verrB diB, r,relke zij trr:ea jaar tBVoren op het hoogtepunt van de strijd
hadden bespeurd.

Ging het bij dat alles om een krachtmoting tusssn de regering' die
krampachtig vasthield aan haar loonplaflond, enerzijds en dB rrmachtj.gerr vakbeueging andBrzUds, zoal-s door sommÍgen uerd beueerd? De vraag kan bepaald
n i e t bevestigend uiorden beantuoord, ook aI is het uaaD, dat de eisen
uan mijnuierkers en spooruJegpBraonBBl ditmaal door de bonden op tafel zijn ge1egd. !Jaarmee men tB maken heeft is een uiterst gecomplicBsrde situatie.
Teneinde diB enigermate te verduidelíjken urillen uij err onze lezers aIlereerst aan herinneren, dat de mijnuexkersstakj-ng, die op 10 januari '1972 !ít,brak, óók Ben gecomplicaerd karakter droeg. Hij Lrerd door de mijnuerkorsbond
aPgekondigd, maar uaa in mindBr dan geen tijd volledig aan de controle van
de bond ontsnapt. OflBchoon formeel een vakbondsaktie, traden de mijnrrrerkars
daarbij dusdanigtop, dat het de vakbondsleid6rs de grootsts schrik inboezemde. tdeldra kon men het beeld aanschouuen van een soort van dubbBl-Ieidin9.
Naast de van schrik verlamde, uerkJ.oos tosziende ]eiders ontstond er een
stakingscomité van onder op, dat in leite de Lakens uj,tdeeldB Bn strijdvormen hantearde, die met de strijdmethoden der vakberrreging vol6trekt in tegenspraak uiaren.
Iets dergelijks is er ook nu aan de hand, zij het op niat precies eendere ulijze. D6 geschledenis herhaalt zich, zij het niBt precÍes in dBzelfde
vorm. lllaarmae men, bij nauujkaurig toezien, tB doBn heelt, z'rjn tuee duidelijk
verschillende ontlrÍkkelingen, dle overigens duars door elkaar heen lopan.
Aan de ene kant is ar sprake van aen vakbondsaktiviteit, di.e kennelijk veroorzaakt is door de vrees voor gezi.chts- en IedBnver.LiBS, door de vrees de
kloof tussen vakbeueglng en arbsiders nó9 grotar tè maken dan zij het laatste tíental jaren in Groot-BrittanniË al is geu:orden. De vakbond loopt bii
de jongste akties in Engeland niet voorop, integendeel: zU handelt onder
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de soms zichtbare, soms onzichtbare druk van de arbeiders; z\j loopt achter
hen aan . De andere, tueede ontuikkeling uraarop uJi j zopas doelden is een
duidelijke voorLzeLting van die, t,.re1ke ons door onze Londense makker uerd
geschilderd. Het is om die reden, dat r,Jlj hem in de aanvang van dit opstel
zo uit,voeri-g aan het uoord hebben gelaten "
op het
0m dat laatste te besef f en r offi die ti,reede ontuikkeling in de
gang
zijnde
felle
klassemoment dat u,Íj deze regels schrijven nog aan de
urorstelingen in Engel-and te herkennen, dient men er zich rekenschap van te
geven, dat er door de mÍjnuerkers, die duidelijk blj de krachtige botsing een
sleutelposj-tie innemen, n i e t uordt qestaakt, De mijnuerkers zijn geuroon
aan t-ret r.,.rerk. Het enige uat zlj doen is: ueigeren om overuerk te verrichten.
Llét die rr.reigering van overuerk zijn zii in staat de Britse economi.e te onturichten en een toestand te scheppenr uàarop het bekende gezeqde van toepassing is; tthóél- het raderrrlerk staat stil als uur machtige arm dat ulilfr.
trJat het spooruregpersoneel betreft
in fej-te de machinistengroep het
staakt ué1, maar niet voort,durend. Gedeelteli jk uerkt het, a.l-leen maar op
bepaalde dagen ri.iden de treinen niet " Zouel- in het ene a1s in het andere
geval ruorden de strijdencle arbeiders betaald over de tijd, dat zi: uét aan het
uerk zijn. De vraag, hoe aan de middelen te komen om de strijd vol- te houden,
is opgelost , zii is ook opgelost ten aanzien van a1 die arbeiders, die tengevolge van de mi jnuerkersaktie niet, aan de slag zi jn. Daarmee r,:ordt ieder
duidelijk gemaakt, dat hetzel-1'de ef f ect al-s met een zéér omvangrijke staking
uordt bereikt, 6ók bereikt kan uorden via de aktie van een beperkte sleutelgroep
lLJie geloof t in vu--l1e ernst, dat een dergeli jk eflf ect door de Britse
vakbeueging uordt beoogd? Het is niet voor niets dat de overkoepelende organisatie in de Britse vakbeureging, het Trade Union Congress (fUC), haar
uiterste best gedaan heeflt het conflict te beËindigen. Er zijn, afgezien
van de pogingen van het TUC, t,rouuJens nog ta1 van andere aanuJrJZLngent
dat ook ditmaal, net al-s bij de mijnuerl<ersstaking van begin t72, vakbondsaktie een zel-fstandig arbeidersoptreden heel't uitgelokt (of niet geheel
heef t uleten te voírrkomen, is missch j-en juister ) , dat vé61 en vé6t verder
gaat dan de bonden beogen. Naast, de formeel ofFiciële staking van de machinisten (Oie ook hier grotendeel-s het karakter heeft van het ueigeren van
meLding. Bii
overuerk) maken de berichten uit Engeland vantruilde!fakties
de mijnuerkers liqt het aI precies eender en er zijn rneldingen geueest, traaruit blijkt, dat dq arbeiders zétf verder uiIlen gaan dan de organisat,ie, op
ruel-ke felle kritÍek uerd geuit.
In één uloord: nieuue en oude strijdvcrmen, officië1e en urilde aktie
zijn op uonderlijke uijze dooreengemengd. De voorspelling van onze Londense
vriend, dat men no0 best uJeer eens de klassieke vakbondsmethoden zou kunnen uraarnemen ón zijn voorspelling, dat er bij komende klassegevechten in
Groot-Brittannië nog héó1 uat nieuue methoden van strijd te zien zouden zijn
omdat de vindingrijkheid van de arbeiders nu eenmaal- praktisch onbegrensd
is, zij zijn tegelijkertijd in vervulling gegaan. Bij dit all-es moet dan ook
nog uorden bedacht, dat akties aIs de hier beschrevene het al-Ieen maar
ueigeren van overuerk de betrokkenen niet in confllict brengt met de uet
op de IndustriöIe Verhoudingen (.i" Indusirial Relations Act). die j-n 1972
zorn grote rol speelde, maar die
uiteraard e oF de'ze strijdvormen nÍet
van toepassing is, omdat zij al evenmin konden uorden voorzien als dat zLi
door de een of andere knappe kop binnen een politieke trvoorhoederr konden
uorden uitgedacht.
o

-5Ove[igens is het zo, dat er óók nog altijd akties in Engeland plaats
vinden, uJaarbij mBn zich van de hele Indust,rial Relations Act geBn sikk6pit
aantrekt. De Britse mBtaalbond, die uat dBze LJBt betreft eBn uitzondering
in de Britee vakbeuegingsuereld vormt, omdat hij zich (onder druk van ds Ieden) niet bij het IndustriË1e Hof heeft Iaten registreran, uBrd eind oktob6r nog ueer eens voor de industrië1e rechter gsdaagd, uJBgBns hèt niBt opvol.gen van het herhaaldelijk gegeven bavel e6n staking in een kleine fabriek in lrorking al te gelasten. Het u,as, voor de zoveelste keer, een van
die qBvalIBn, ulaarin de bond eenvoudig niet anders kon, daar hij anders mat
zijn leden in een zodaniq conflict zou zijn geraakt, dat zijn bestaan in gevaar zou zijn gsbracht.
Die positie, uaarln elke vakbond in Grool-Brittannië kan komen te verkeren (ook de bonden die zich uéI hebben laten inschrijven) urordt door de
industriËle BBtgeving 9eheel misk6nd en door prBmier Heath ook nie.t begrBpen. H€ath begrijpt evenmin, dat in het aan da gang zijnde conflict niet de
Britsa vakbeueging zijn grote vijand is en dat hij slechts het T.ti .C. zUn gang
behoeflt te laten gaan om tot een oplossing te geraken. De loonuletten van
dB Britse pegerlng vsrbieden het, dat dB sieen uan de mijnuerkers betreffsnde hun overuerk-betaling u:orden ingeurilligd. DB mijnuerkers zeggen: de bijzonder zuare en moeilijke arbeid dia urij verrichten, plaatst ons als het uarB
in aen uitzonderÍngspositie.lvlaak om diB redBn nu ook uat de loonuretten betreft een uitzondering. Daarop heelt Heath geanttroord; rrALs ik 6én uiÈzondering maak, schep ik een precedent en dan krijg ik de bonden van aIle overige arbeidBrs ook op de stoep!rr Daarop heeft de T.lJ.C. geantuioord: \rlelnee, j.k zopg er u:eI voor, dat zoiets niet gBbeurti ik houdt de bonden uel
in toom ! rl
0f dat de T.|J.C. nu gelukken zou is een andere vraag' ÍIaar dat de TUC
het eBrlijk pxoberen zaI lijdt geen tuijfel. AIs onderdeel van de burgerlijkB
maatschappij staat de vakbeureging nó5st die burgerlijke maatschappij. Plaar dat
juist ontgaat Heath volkomen Bn dientengevolge veruraarloost hij het enige
instrument uraarovsr de kapitalistische maatschappij voor het beËindigen van
dit soort conflicten beschj.kt. Hier ligt de reden, dat Labour-leider tilson alIa verantu,oordelijkheÍd voor de huidigB sj.tuatie in Engeland op [jremier Heath geschoven heaft, niBttBqEnstaande het fleit, dat hij óók te kennen
heeft gegaven dat hij in dit conflIict n65st HBath stond.
Zou ltJilson andere uegen bsurandelen dan Heath? 0ngetr,r-rjf eId. De Labourpartij in Engeland is die partij, die de belangen van het kapitaal beharÈigt
mBt gebruikmakirÍg van de mogelijkheden, diB haar vanuege de haar aanklevends schone schijn gegeven zijn. Zij staat - zij het onBindig veel minder dan
voopheen - nog altijd Ben beetje in de reuk, dat zij voor de belangen dÉD arbeiders op dB bres zou staan. Zij heeft bovendien ooq voor lJat de vakbeueging kan, zolang haar mythe nog niBt al te sterk is aangetast.
Inmiddel.s 5-s het zo, dat zourel de Labourparty aIs de Britse vakbeueging erg veel van hun glane verloren hebben. Aan de onvrede, die de vorige
Labourregering onder lrilson bij de arbeiders geuekt heEft, dankte lrilsons
kabinet in 1970 zijn nBderlaag. lJat er tB gebeursn staat als bij eventueel
vervroagde verkiBzingan Labour opnÍBuuJ zou gaan rBgeren, is zé6r de vraag.
Sommige commentatoren hBbben opgemBrkt, dat Labour niet voelen zal voor
vervroegde verkiezingen, omdat daarbij haar zage nog allerminst vaetstaat.
De uerkelijkheid is, menen uij, preciBs omgekeerd. Labour vraest niet de verkiezingsnederlaag, maar een vsrkiezingszege op e6n moment, dat de Britse
arbeidsrsklasse zo duidelijk in de aanva] is. lrant een verkiszingsoveDt inning

-6zou Labour er toe nopen terstond BVen scherp tagenover de strijdende arbei-..
dBrs stslling te nemen als de regering van Heath thans. D5t is hBt probIeem. lrant de ku.lestie uaarom het in Groot-BrittanniÈi gaat, is nieL van
politiek karakter. Geen polÍtieke verschillen staan op het spel of vormen
de inzet, maar de kLassenstruktuur van de kapitalistÍsche samenlevÍng. Dat
had de rrFinancial Timesrr in augustus j.1. geheel bij het rechta eind.
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0e vloed van uoorden en argumenten, die Cajo in zijn laatste discussieartikel (zie "Daad en Gedachtetr van januari j.1.) over mij heeft uitgestort,
hÉBflt me uel even doen urankelen, doch me uiteindelijk niet van mijn stuk kunnen brengen. Dit ondanks zijn verrrrijt, dat ik op de rreconomische kuestierr,
die hij heeft aangeroerd, heb geantrLroord met trni.et-economischerr atgumanten,
dat ik bepaalde konsekuenties uit de ueg ga, enz., enz.
Het lijkt mij toe, dat uij op verschiflende golflengten zitten. Ik heb
gaprobeerd mij te verdiepen in de praktiik van ds communistische produktie
en distributie, teruijl Eajo volgBns mij deze zaak louter vanuit de theor.ie
benadert. Ik zal niet op alle punten, die Cajo naar voren brengt, ingaan.
Dat zou me te ver voeran. ldel moBL me van het hart, dat hij bepaalde kuesties - trom de zaak niet nodeloos ingeu:ikkeld te makenrr - maar tuil omzei1an, er dan toch op ingaat, het niet uituerkt en Br ujeer van afstapt. ZoaIs bijvoorbeeld met de rrmijnuerkerslampr'. Hij vraagt zj-ch af tegen urelke arbeidsuren die in het produkt van de mijnuerker zou moeten ulorden doorberekend. Tegen de uerkelijke uren van de mijnr:rerker of tBgen dB uren van de lampenmaker. Het is jammer, dat die l-amp geen lichtje bij hem heeFt doen opqaan, utant het mget toch ook zonder verklarj-ng duidelijk zijn, dat die 1amp,
als a1.Ie materialen, in de prijs van een produkt r,lordt verdisconteard tegen
de uren uJaarvoor ze door het producerend bedrijf zijn doorgegeven. Cajo zegt
tte1, dat het mogelijk zou zijn om via die mijnuerkerslamp aan te tonen, dat
mijn rrLri.llekeurige gelijkstelling van 30 uur míjnurerl(ersarbeid met 40 uur andere arbeid'r onhoudbaar is, maar laat dat Iaantonenrr dan achteruege. Ik kan
daar dus verder gevoegelijk aan voorbijgaan.
Ik heb in de brochure rrllaar hoe dan?tr die mijnuerker als voorbeeld gBnomen. [t]e1licht een onjuist voorbeeld, omdat ook de arbeid van een mijnu:erker door de techniek vee] mj-nder zu.taar 1s getr:orden. Beter had ík misschien
'een lopende-band-uJerker aLs voorbeefd kunnen nemen, uj.ens arbeid nu juist
niet zuaar is doon gebrek aan technische middelen, maar uli.ens r,rerk juist
vanuage de tBchniek uiterst geestdodend en psychisch zuaar is. Alleen LJie
band heeft gestaan (en dat heb ik) ureel noe geestdodend
zelFaàa dÈ l;ne
en deprimerend. IYlaar het gaat tenslotte niet om de mijn- of de lopende-band[,rerker. ldaarom het gaat is of in a]1e qevallen slechts het arbeidsuur dB
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maatstaf der consumptie kan ztjn. Ja, zegL Cajo; nee, zeg ik. Ziedaar het

verschil.

dat er ook in een sociaListische maatschappij extra
uerkzaamheden zu1len zijn, dan ontkent
Cajo dat niet. Nu acht ik het mogelijk, dat in een bedrijf met dergelijke urerkzaamhed.en niet voldoende gegadigden zu1len zi jn om dat uerk te verri.chten.
Hoe is dat op te lossen? Door het uerk aantrekkelijker te maken door een
kortere uerkt,ijd en de urerkers toch evenveel urBn uit te betalen als er gemiddeld in de maatschappij rrrordt geurerkt. LJordt er gemiddeld 40 uur per ueek
geurerkt, laat daar dan 30 of 35 uur uerken, doch geef het in die tijd geproduceerde uel door vCIor 40 uur. lvlaar dan roept Cajo3 maar dan is er geen
sprake meer van uur teqen uur. Dan is er geen economische gelijkheid meer,
die juist daaruit bestaat, dat een ieder voor'1 uur arbeid sLechts voor 1
uur aan produkten aan de gemeenschap kan onttrekken. Dat probleem van jou
zal- door de techniek uorden opgelost. Ddt is dan ook mijn alternatief . En
mocht de techniek vooralsnog niet zo ver zrjn, dan moeten zij, die extra zuJaar
of bijzonder onaantrekkelijk uerk doen, maaD minder uren maken, doch dan ook
minder consumeren. [rJelnu, dat noem ik geen a]-ternatief . Natuurli jk kan je
gemakkelUk tegen de producenten zeggen: rrJulLie mogen dat rotulerk doen, je
mag dan ook korter uerken, maar denk er uel aan, dat je dan ook minder te
consumeren krijgttr. Dat zal echter de bedri jven met een tekort aan ulerkers
echt niet doen vollopen.
Zeker, in het aLqemeen is het arbeidsuur de maatstaf der consumptie.
Uitzonderingen zijn niet mogelijk, zegt Cajo. [vlaar hij zaI toch ook uel van
het oude spreekrr.roord hebben gehoord, dat juist, de uitzonderingen de regel
bevestigen. En hij verzuimt, om antuoord te geven op mijn vraag of hij een Iichamelijk gehandicapte, die slechts een zeer beperkt aantal uren kan en uil
uerken, dan ook zeer beperkt ulil laten consumeren. En als hij dat niet ui1,
uat dan rrlel het principië1e verschil is tussen het afstaan van arbeidsuren
ten behoeve van zot n gehandicapte en t t afstaan van arbeidsuren ten behoeve van iemand die extra zuaar of bijzonder onaantrekkelijk urerk doet.
Cajo vraagt, zich af ulelke categorieön van uerkers ik korter ui1 Iaten
arbeiden. UJat Jaap de één garandeert, zegL hij, kan hij de ander niet r,reigeren. Nu trlil ik natuurlijk niemand korter laten uerken, noch iemand iets garanderen. Ik uil echt niet van tevoren een 1ijst, samensteLl-en van gr,oepen
producenten, die volgens mij voor korter uerken in aanmerking zouden komen.
Ik zeg al1een, da-t een socialistische maatschappij met dat frrobleem te maken
kan kr ijgen. ívlaar! beslissen doen dan de producenten. Hun economische gelijkheid bestaat niet alleen uit het voor al1en geldende uur tegen uur (met uitzonderj.n9EDlze9ik;zonderuítzonderingen,zegLffiok.uithet
al1en evenveel besLÍssingsrecht hebben. En rr.lie ben ik, of r.,lie is Ea jo r orn
te zeggen dat het goed of fout is, uJanneer de producenten beslissen, dat
bepaalde categorieiin van producenten kortere uerktijden zul1en hebben, doch
dat hun producten toch kunnen ulorden doorgegeven tegen rt aantal uren, dat,
er gemiddeld in de maatschappij uordt geuJerkt. Ja, maar dan z.,L f,ajo met
het probleem, tegen de uren van tuelke categorie ze dan ulel moeten ulorden
berekend, ulant, zegt hij, er zrjn zoveel soorten ongelijkrrraardige arbeid. 0pmerkelijk is hur dat hij zel-f ueet te vertellen, dat de techniek reeds onder
het kapitalisme het arbeidsuur van de één steeds meer gelijk maakt aan dat
van een arrder en dat dit j-n een socialistische maatschappij nog veel meer
het geval zal zijn. Ik ben het daar natuurlijk mee eens en zie zijn probleem
dan ook niet. UJanneet door de techniek de arbeidsuren van een typograaf,
Uanneer ik

stel,

zuJare of bijzonder onaantrekkelijke

-8op, steeds meer aan elkaar gelijk
urorden, u,aaDom zet hij ze dan nog mooi op een rijtje met cijf ert jes erachter
om aan te tonen hoe Egelrjk ze u:el aan elkaar z[n?
Juist omdat de techniek de arbeidsuran steeds meer aan elkaar gelUk
zal makan, juist daarom zal het niet moeilijk zijn om vast te stel]en tegen
uelkB hoeveBlheid de uren van hen die korter bahoeven tB uBrkÈn moetBn uJorden uitgedrukt. lLJanneer de techniek dB arbeidsuren van da diverse categorj.eën steeds meer aan elkaar _oelijk maakt, dan zuIlen er uaarschijnlijk slechts
Bnke1e categorieËn zijn, dÍe er uitspringen sn voor korter uerken in aanmerking komen. l.:JeIke groepen dat zul1en zijn bepaal ik niat en uordt ook
niet bepaald door de een of andere instantie, maar fouter en al1eBn door de
praktijk. 0e praktijk zal laten zien of er in een bepaald bedrijf een tekort
aan uerkerB ontstaat. En de producenten zulIen dan moeten uitmaken ofl de
produktBn van dat bedrijf belangrii k genoeg zijn om maatregelen te treffen'
die een regelmatige alleverj.ng van die produkten uraarborgen. Kan men het
tekort aan uerkers niet opheffen met technische middelen, dan kan het u:erk
daar aantrekkelijker uiorden gemaakt door kortere uerktijden. De Produkten van
zorn bedrijf uordon dan alleen uat duurder. Dit uordt dan echter door de gehele gemeenschap gedragen en behoeft het arbeidsuur a1s uaardemeter niet
onbruikbaar te maken.
Het gemiddelde, maatschappelijk noodzakelijke arbeidsuur als rekeneenheid uordt natuurlijk noch door mij, noch door Cajo gezien aIs een beginsel,
aIs een doel naar uelks veruezenlijking zou moBten uorden gestreefd. Het zal
slBchts het resultaat zijn van een ontuikkBling, die logisch uit het kapi.talistische stelsel voortvloeit. Doch ik heb niet de il1usie, dat het rgsultaat van dien aard za1 zijn, dat in een socialistische maatschappij konsekuent kan uorden vastgehouden aan de algemeen geldende regel g3lgff.!_!.9!.
Ik heb Cajo reeds gevraagd hoe het dan zou moeten met de bejaarden, de zíeken, invaliden, Bnz. Voor al die mensen geldt zeker geen uur teqen uur. Zij
produceren niets, kunnen dus ook niets aan da gameenschap geven, doch hebben ueI het recht om een evenredig deel der produkten aan de qemeenschap
te onttrekken. Nu zaL Cajo uellicht opmerken, dat deze mensen hun aandael
van het maatschappelijk produkt via het rrsociaal f ondsrr zulIen krijgen. Dat
j.s natuurlijk juist, doch uat is dat rtsociaaL f ondsrr? Nj-ets anders dan een
bepaal"d aantal arbeidsuren, aflgestaan door de producBnten. En uaarom zouden de producenten geen arbeidsuren kunnen afstaan ten behoeve van die mensen, die extra zLJBar of bijzonder onaantrekkelijk uerk verrichten?
Voorts vraag ik me al hoe Cajo de arbeidsuren zou uj-11en vaststellen
van bijvoorbBeld de uetenschapsmensen, de auteurs, kunstenaars, acteurs en
noem maar op. Neem nu eens Ben uetenschappalljke meder,rerker in een bedrijfl.
Ik kan mB indenken, dat hij de ene keer slechts korte tijd in het bedrijf aanuezig is, een andere keer Liat langer. lvlaar hoeveel uren zÍt hij thuis niet
te studeren op hBt een of andere probleem? l\tiemand ueet het, zoals ook niemand de arbeidsuren kan vaststellen van een kunstzinnige medeuierker van een
bedrijf . Iemand, die bijvoorbeeld belast is met de vormgevinq van bspaalde
produkten. [Janneer r,:erkt hij en uranneer niet? A]leen maar a1s hij achter zijn
tekentafel zit of ook ilanneer hij een bosuJandeling maakt om inspiratiB op
te doen? En een chirurg? lJerkt dÍe al1een maar uanneer hij aan de operatiatafe] staat of ook lJanneer hij thuis de medische vakbladen doorneemt om op
de hoogte te blijven van de niEUrirste ontujikk6Iingen op medisch gebied? Cajo
mag van a.I die mensen hun arbeidsuren vaststellen, opdat ook voor hen het
uur t6qen uu! qeIdt. Ik zie er geen mogelijkheid toe.
Ben mijnuJerker, een stucadoor en noem maar
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Doch er kunnen zich nog meer gevallen voordoen, dat het uur teqen uur
konsekrrrent r,iordt toegepast. Stel je voor, dat in een bepaald bedrijf
de producenten van mening zrjn r dat de één of andere f unctie of rrlerkzaamheid
dusdanig zuJaar is, dat een kortere rrrerktijd gerechtvaardigd is, doch dat hlj,
die met die uerkzaamheden is belast urel hetzelflde aantal uren krijgt aIs de
andere r,.rerkers. Het is natuurlijk ondenkbaar, dat een rfhogere instantietr dan

niet

zou zeggen; rrNee, dat mag niet,

uant dat is in strijd met het voor allee
geIdende@''.Zo|ninstantiezoUmisschienDajolseconomische
gelUkheid (net konsekuent vasthouden aan het uur teqen uur) tunnen redden,
maar daarmee tevens het beslissingsrecht der producenten teniet doen.
Dus nogmaals: Ca jo heef t mij absoluut niet van m I n ongelijk kunnen overtuigen . 0f ik hem heb overtuigd? 0ch , het is niet zo belangr ijk . Gelukkig
rriordt de praktijk van een sociali-stische produktie en distributie noch door
Ca jo, noch door mij bepaald.
Jaap.

DE

AANKLACHT

VAN

SOLZ]ENITSYN

Noch in het omvangrijke rapport van David Rousset over het Russische
concentratiekampsysteem, noch in het boek, dat aan de opstand in het kamp
trlJorkoetarr is gerrrijd, noch in de herinneringen van de tijdens zijn verblijf
in t L bols jerrristische Rusland van kamp naar kamp gesleepte Spaanse revolutionair E1 Campesino, noch in Koestlers rf Nacht in de middBgtt, komt men
een andere opvatting tegen dan deze, dat de grootscheepse t,erreur jegens
politieke tegenstanders van het regiem, jegens om de een of andere reden
of zonder reden in ongenade gevallen medestanders van het regiem en jegens
vol-maakt onschuldige doodgeuone burgers, een produkt, is van het stalinistische ttjdperk. Zeker, eE bestaat nog altijd zoiets a1s het omvangrijke document, dat de voormalige sociaalrevolutionaire
volkscommissaris Steinberg
in de jaren t20 onder de titel rtGerrreld en terreurrr heeft gepubliceerd. De
vele bladzijden yan zijn uerk uaarin hij zich vóór het revolutionaire geule1d, maar tegerí de terreur uÍtspreekt
schijnen bU rrlat latere generaties
geheel in het vergeetboek te zijn geraakt. A1s gevolg daarvan kon de legende ontstaan, dat de terreur uit de keuken van die kok zou stammen, van urie
Lenin eens heeft verklaard, dat hij rfscherpe spijzen klaar zou makenft. Een
legende, die op haar beurt verdrongen rrlerd door de nog ureer iets anders
luidende legende, dat de uit,eraard ó6k ureer nadrukkelijk aan Stalin toegeschreven terreur pas in de trrieede helf t van de jaren t30, ten tijde van
de grote processen zou zijn losgebarsten. ALsof vér voor die tijd
niet
Abraham Jof f e er a1 een sl-achtof f er van uas geuJeest; en Froenze En Christian Rakouskir offi van vele minder op de voorgrond tredende figuren en vele
onbekenden maar te zuijgen.
Dezer dagen zijn a1le legenden hieromtrent onbarmhartig doorgeprikt
door de Russische schrijver en Nobelprijsrrlinnaar Alexander Solzjenitsyn. Hij
heeft dat gedaan in een omvanqrijk boek, datqéén roman, zelfs geen autobiograf ische roman is, maar een documentaire, die echter r.uó1 voor zover uij
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daarover aan de hand van trrree uitgebreide flragmenten mogen oordel-en zo
boeiend als een roman geschreven ulerd.
Het boek uJaarop ttij doelen en uJaaraan de gehele uJereldpers grote aandacht heef t geschonken, uit motieven, die ons vaak turijf eLachti.q tr:eschijnen,
heet: rrDe Goelag-archipelt'. Goelag is de af kclrting voor het hoof dbestuur
van de Russische strafkampen. Het uoord archipel is daarom gekozen, omdat
! erdeze straf kampen al-s eil-anden over het gehele Russ jlsche territoir
breid liggen.0ver de toestanden in die kampen gaat het en over de praktijken van de Russische staatsveiliqheidsdiensL.
De schrijver wéét neL aIs
E1 Campesino uraarover hij het heef t. Net al-s de Spaanse revolutionair is
hij door eigen ervaring al-s sLachtoffer van kampen en politiepraktijken met
de feiten op de hoogte. Het, is geen uonder, dat juist van hen beiden de indrukulekkendste schildering af komstrg is , lYlaar de aanklacht van SoIz jenitsyn is veel belangrijker dan die van de Span jaard en da'u niet sl-echts vanu.rege de omvang en het daaraan ten grondslaE liqqende materj-aaL (niet slechts
de eigen herinneringen, maar ook uitvoerige brieven van 227 mensen), maar
6ók om de reden, die r,iij hierboven a1 genoemd hebben. 5o1z jenitsyn verkondigt onomuioncjen, dat de methoden die hij aan de kaak stelt
n i e t onder
StaIin zijn begonnen, maar a1 vee-l- eerder.
Sol-zjenitsyn doet veeL méér. Hij koppelt de gruuielijke Lerreur die hij
beschrijf t, niet alleen l-os van Stalin
door vast te stelLen
mót Steindat
berg
ze a1 onder Lenin uras begonnen, hlj koppelt de terreur 1os van
iedere persoon, door de partii als de verantuoordelijke aan te u.rijzen. Ja, hij
gaat zel-fs nog een stap verder, door er op te u.rijzen, van hoeveeL uiterst
kl-eine t,oevalligheden in het lot van ieder mens het heeft afgehangen dat
deze de beulen uraren en gene de slachtolflers en niet omgekeerd. En hij doet
dat al-lerminst Dp een abstract theoretische rrrijze, maar aan de hand van reijle en prakt j-sche voorbeelden, rrlaarbi j hi j zich er niet voor schaamt om de
hand diep in eigen boezem te steken. rrlk zel-f uras door opvoeding en omstandigheden uj-tstekend als beul geprepareerdtt, Erkent hij. ?rAls ik toevalIig in de politi-eschool van Jeschou uias gekomen, r,rie r.ueet of ik onder zijn
opvolger Beria geen uitstekend figuur zou hebben geslagen. lJas het maar zo
eenvoudig, dat boze daden af Ieen maar verricht rrrorden door mensen met zuJarte zielen. De scheidslijn tussen het goede en het boze loopt duars door het
hart van ieder rTrEr-rs.n. en die scheidslijn is allesbehalve onbeuieegli.ik.". BU
het aanbreken van een nieuue leeftijd, bij het optreden van andere onstandigheden kan één en l*=e1f de mElns een totaal andere u.rorden.rr Het is een zeerliteraire
schil-dering, rr.raaruit uij hier citeren. lvlaar een, die van méér historisch inzich'b getuigt dan menige zogenaamd-historisehe kritiek.
LJij tuillen hier nog een andere belangrijke opmerking van 5o1z jenitsyn
citeren: rf Van alIe bols jeu.lieken die nu met het aureool van marteLaar zrjn
gekroond, heef t nÍemand het nagel-aten al-s beul- voor andere bols jeruieken actief te zijn.rrDaarmee kunnen niet aLleen diegenen het doen, die in de periode van de zoqenaamderrdooirtal-Ie schul-d en verantuoordelijkheid op Stazoals
lin en zijn naaste trauanten hebben gegooÍd, maar ook diegenen, die
bljvoorbeeLd Trotzki
lang vóór de dooi vanttde nrisdaden van StaLinrtspraken om daarmee der?misdadenrtvan zichzelf en anderen Lenin Ín de eerste
plaats natuurlijk
met de mantel- der lief de Ie bedekken,
Sol-z jenitsyn hedekt niets. tLJe zeiden het al-; hij ontleedt ook zichzeLf
met niets anLziende scherpte. A1s hrj komt te spreken over de periode dat
hij of f icier uras gedurende de tu.reede Lrereldoorlog, dan schildert hij het, ueinig fraaie beeld van een echte officier t zender begrip voor de hem onderge-
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schikte soldat,en, onmiddelli jk gereed staand om verzuraard ofl streng arrest
op te leggen ( zelf s aan het f ront uraar de dood toch ieder in getijke mate
bedreigde) en tuk op zijn voorrechten. De schildering is niet, aIleen aIs
psyehologische zelf-analyse interessant, ze t,oont van daar alrr.reer haar
historisch en maatschappelijk belang overduidelijk aan in uelke mate het
Russ j.sche leger het leger is van Ben klasse-maatschappij. En niet slechts
op die plaats, maar ook op vele andere, blijkt uit Solzjenitsyns uiteenzettingen, dat niet de een of andere persoonlijkheid of het, een of andere individu het klasse-karakter der omstandigheden bepaalt, maar dat het omgekeerd de klasse-omstandigheden zijn, die hun siempel drukken op het individu.

rrDe GoeIag-archipeltt verscheen ruim een maand geleden in de Russische
taal uaarin het boek uerd geschreven bij een Parijse uitgever. AL hééL gauu

zijn de officië1e bolsjerrristische kranten
vooral die in 0ost-Duitsland en
de lvloskouse rrPraudarr tegen de auteur van leer getrokken " Dat Ís heel- begrijpelijk, omdat Solz jenit,syn de legende versLoort, die de of f iciË1e mythe van
het bolsjeuistische systeem vormt, omdat hij zich niet tegen een zogenaamde
trontaardingtt keert, maar tegen het bols jeuisme zétf . Uiteraard ruas geen
leugen te geringr toen het er op aan kuam de officië1e bolsjeuistische leugen te verdedigen.
De rrPrau.rdarf schreef (a1dus een verl<larinE van Solzjenitsyn zelf tegenover uesterse dagbladcorrespondenten in lloskou); rrDe auteur kijkt met de ogen van hen, die revolutionaire boeren en arbeiders ophingen.tr
frNeett, heefb Solzjenitsyn daarop geantuoord, rrde schrijver kijkt met de
ogen van hen, die door de Russische politie uerden doodgeschoten en gemarteld ! rr
Solz jenitsyn had, uat ons betref t, ook nog een ander antrrloord kunnen
geven. Zij, die revolutionaÍre boeren en arbeiders ophingen s zo zou hij hebben kunnen vragen, rrrie zijn dat eigenlijk? Niemand anders dan ju11ie toch?
Dat is toch rr,rat jul1ie qedaan hebben, in Kroonstad en Lraar niet al? De ogen van hen, die revolutionaire boeren en arbeÍders doodschoten en martelden, dat zijn toch zeker julIie ogen? lu1lie uilt toch zeker niet beueren,
dat ik de Russische toestanden door ju11ie ogen bekijk? Nou dan!
Van rfDe Goelag-archipelt' kennen rrlij, op het moment dat tJij dit schrijven,
niet meer dan tuee grote flragmenten: het fragment, dat op 13 januari in het
Britse opinieureekblad rtThe 0bserverfr verscheen en dat, uat op 14 januari
in het Duitse ueelbl-adtfDer Spiegeltf uerd gepubliceerd. Een dergelijke, uiterst beperkte k0nnis is natuurlijk volstrekt onvoldoende voor een oordeel,
te minder, aangezien dit de eerste prozastukken zljn, die Lrre van Solzjenitsyn hebben gelezar\o Hij komt op ons over als een u,oordgeuleldenaar met een
meeslepende stijl" 0m zijn stijl of zijn literaire
ku.raliteiten echter, uJas het
ons hier niet begonnen, dat zaJ- de lezer hebben begrepen. U|331 het ons om
ging, uras de aandacht te ves'bigen op zijn maatschappelijke visie.
InrrDe Volkskrantrr van zaLerdaq 19 januari rrrerd die visie aldus uJeergegevens rrTerreur hoort bij communi-smert. Dat zou dan daarop sIaan, dat 5o1zjenitsyn terreur en uillekeur voor een bestanddeel houdt van het ttsysteemrr.
Volgens de rrvolkskrantrr-criticus is dat blijkbaar hetzelfde. Voor ons niet.
Er bestaat in Rusland geen communisme en het heeft er nog nooit bestaan,
ook niet onder Lenin of Trotzki,
vroeg-communistische maatschappijvormen
zoals de oorspronkelijke Russische dorpsgemeenschap (a" ffiir) dan buiten beschouuing gelaten. trJat de Russische revolutÍe van 1917 in het leven heef t
geroepen is: een vorm van staatskapitalisme. Dat staatskapitalisme is een
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klassenmaatschappij. Die klassenmaatschappij heeflt het aanzien aan de terreur gegeven en het is niet zot dat de terreur (van Stalin of uie dan ook)
het aanzien heeft gegeven aan een klassemaatschappij. In die ziensrr.rijze u,orden tJij gesterkt door het ueinige dat irrij van Solzjenutsyns n:auuJe boek onder ogen hebben qehad.

ANTIJOORD

AAN

EENJ

AUSTRALiSCHE

GROEP

Enige tijd geleden ontvingen urij een aantal publicaties van een
Australische groep, die zich rrSelf -tvlanagement Grouprt ( Groep voor
zelfbeheer) noemt, LJat men hieronder aantreft is een korte samenvatting van een brief, die een van onze Belgische vrienden aan
de Australische makkers heeflt gezonden, nadat zijn schrijven door
een Franse makker, een kameraad van ItDaad en Gedachtett en de
briefschrijver zelf (a* BeIg dus) uitvoerig uras bediscussieerd,
Van een ureergave van het Australische mat,eriaal- hebben uiij afgezien. Van uelke aard het, is komt, menen rrlij, uit, het antu.roord erop voldoende naar voren. De voornaamste reden, dat rr,ij uit de beuuste antrrioordbriefl grote f ragmenten publiceren, is n j-et deze
dat urij onze kritiek op de Australiejrs van zuik een groot belang
achten. De betekenis van het antuoord Iigt volgens ons, in de
nauukeurige omschrijving van onze eigen opvattingen.
Beste kameraden,
UJij trsÍ-ret-r ju11ie standpunt ten opzichte van de uerkelijkheid het beste te
kunnen karakterÍseren als een idealistisch
standpunt. A11e verschillen tussen jul1ie en ons zijn daarop terug te voeren. Uit uat ju1.1Íe schrijven komt
heel duidelijk naar voren, dat jul1ie op het standpunt staan, dat opvattingen b eslissend z ijn voor het maatschappel ijk handeLen. De ontuikkeling van
de maatschappij is bij juIIie een direct gevolg van datgene rrlat de leden van
die maatschappij d enken. Zulke uitdrul<kingen door juIlie gebezigd a1s:
rrhet scheppen van
rstrijdrrril door het naar voren brengen van libertaire gedachtenrr e Enz. zijn'karakterj-stiek
voor een dergelijke positie. De strijd is,
naar jullie ziensuijze, het gevolg van datgene trlat de strijdenden denken en
beueren te r.uj-l-l-en. Het gevolg daarvan is, zo menen uij, dat jullie er ook
op uit zijn via l'ret verkondigen van bepaal-de denkbeeLden, de strijd kunstmatiE tot stand te brengen.
Betekent dit, dat urij aan opvattingen iedere betekenis ontzeggen? Natuurlijk
niet. fvlaar r,rij zien opvattingen niet als een soort van ideologie, die nergens vandaan komt (of liever, om de puntjes op de i te zetten en ju1lie opvattingen op de voet te volqen) van buiten af naar de strijdende arbeiders
zou moeten u.rorden gebracht. 0nze opvattingen zijn daar mijlenver van veru.rijderd: opvattingen die de arbeiders er op na houden zijn een gevolg van en
ontstaan tijdens hun klasseurorstelingen en gaan daarmee ook ureer ten onder.
Zi: ontuikkelen zich a1 naar gelang zich de strijd zelf ontuikkelt, en ondergaan precÍes dezelf de lotgeval-1en, hoogte- en dieptepunten, à1s deze strijd.
Geheel anders dan ju11ie geloven, uordt naar onze opinie de st.rijd niet ge-

' 13 uekt of gestimuleerd door onze opvattingBn, maar zijn het, omgekeerd, onze
opvattingen, die uit de strijd van de arbeiders utorden geboren en deze strijd
uJeerspiegelen.
lj kunnen het bovenstaandB i.llustreren met tuJee voorbeelden:
A. Dat in 1956 de Hongaarse arbeidef,s raden vormden in hun strijd, Uas bepaald niet het gevolg van de eBn of andere vorm van propaganda voor
zelf-beheer of zelfbestuur. Integandeel, de Hongaarse arbeidBrs handelden op de manier ulaarop ze handelden al-s gevolg van an als een reactie
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op de praktische situatie rrlaarin zij zich bevonden. Zij schiepen nieuuJe
bestuursorganen en bestuursvormen (de raden) omdat zij met de oude en de

traditionele vormen niBts konden beginnen.
B. Het ontstaan van zelfstandige strijdcomitót s door arbeiders spruit voort
uit de nBodzakelijkheden van de strijd zeIf, is een gevolg van die strijd
of die noodzakelijkheid, maar is in geen qeval het gevo19 van de een of
andere gggggg33glg voor zBLfstandige arbeidersstrUd. Hetgeen onder meer
bBLrszBn u,ordt door dB omstandigheid, dat de zelfstandige strijdvormen a1tijd ueer van het toneeL verdurijnen (met de autonome camité's) zodra
de zelfstandige strijd tot het verleden behoort. En die zelfstandige organi.satiBS, die voor de strijd LJaxen geschapen, verduijnen ook dan u,annBBr
de rrpropagandisten of de voorstandars van zellstandige strijdvormenrr ulanhopigB pogingen doen om zB in het l-even te houdBn en permanent te maken.
Ideeën hebben ueI een zekBre betekBnis, maar js moet vooral niat denken,
dat ideeËn bepaalde gebeurtenissen veroorzaken. Het is veeleer omgekeerd.
In het gehee] van maatschappelijke factoren, horen ook idBeijn. In dat gehael moet je za de juiste plaats 9even. Oie plaats, verre van oorzaak van
ontrrrikkelingen te zijn, is een hoogst bescheidene.
lÍe ontkennen natuurlijk ni.et, dat arbeiders, die begrepen hebben, dat de arbeidsrs alLeen maar zélf hun stxíjd kunnen voeren, invloed op hun kameraden
kunnen hebben. lJ ij zeggen aIlesn:
1) Er zaI niet naar hen uorden gelui.sterd, als zij niet praten over datgene
uJat er in het bedrijf aan de hand ís, over datgene, uraar ook hun maats
ovBr praten;

2) dat het soort invloed op mede-arbeiders, uiaarover ij hier spreken, iets
totaal anders is, dan de rrinvloedrr uraarover a1 di.egenen het hebben, die
op voorhoede-ttandpunt staan, of politieke idealisten zijn die propaganrLr

da !.,i11en voeren;
3) dat de makkers uraarnaar onder dergelijke omstandigheden uordt geluisterd,
geen beslissende roI kunnen spelon, op grond van het feit, dat zB iBts
te zeggen hebben - over de concrete situatie - dat de moeite uaard is
en dat het fleit, d6L ze iets kunnen zegqen dat voor hun made-arbeiders
de moeite uaard is, volstrekt niet voortspruit uit bapaalda ideoJ.ogische denkbeelden over zelfbBstuu r of zelflst andige strijd.
Zoals gezegd, ui.t dit alles vloeien de overige verschi]]en tussen ons voort.
Jullie discussiëren over rrde taak anderen te lerBn hoe er gestreden moet
trtotdenrr. 0aarovsr discussiiiren r,i ij nooit. ij discussiëren permanent over
hstgeen de u./erkBlijke strijd ons te .lBren heef t. ij maken er geen aanspraak
op 0een historische rolrr te vervullen en uij zijn er evBnmin op uit rrbepaalde successenrr te behalen. ij interesseren ons voor de ueEkelijkB arb6iderslLl

l.rJ
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- 14 slrijd zondBD eniqe pretentie. Zouden uij sr niBt, ziJn, dan zou dB klassenstrUd niettBmin voortganq vindBn.
JulIie idealisme, uaarvan ij hiexboven spraken, komt op verschillBnde manlerBn naar voren Bljvoorbeeld in een zin in een van jullÉ gs6chriften,
u,a€r sprake is van rteen goede militant dle dooD zijn optreden de loop
dèr gebeurtBnj-ssen kan uiijzÍgenrr, enz. JuIlie zÍBn nedBrlagen van de arbaldBrs ook niet - zoals ij - als onvermijdalijkheden in de loop dèr hÍEÈorische
ontuikkeling, nee, bij ju1]iè zijn ze het gevol9 van trf,outentr. EBí morele beschouuingsuijze neeÍnt bij juIliE de plaats in van een historische analyse.
Btj juI1le is het zo, dat rrgoedrr of "verke6rdrr inzicht de kl,assenstrijd bepaalt. Dat beschouulen ij als puur lenÍnisme. Zo bekijkt ook Trotzki de zaur

ur

r,:

kBn.
A11e traditÍonBle stromingen
q6mBen, dat de onderdrukten,

in de arbeLdersbeuegÍng hebben dit met elkaar
naar zij geloven, zÍch niet zÉ1fl bevrijden kunnen, maar dat daar een groep, een partij, of noem maar op voor nodlg is,
díe ze de juiste ueg moet urijzen. A11s!1Bl door jullie gehanteerde termen
ur'rjzen er op, dat ju11iB er ook zo over denken. Het is een voorhoede-terminoloqie, die in scherpa tegenspraak sLaat tot ju]Lj.e beuroring, dat le zelibestuur door de aDbeide!s vooxstaat. En dan nog iets: het lenÍnisme (en
het anarchisme aI evenzeer) hebben altijd de opvatting verkondigd, dat het
aankuam op de gil van grote groepen, dis beujust qemaakt uaren, de ujÉrking
van de .illjigl9_jklegli! en op de uerkzaamheid van gE!s-]!}L!e!q.
Dat komt
aLlemaal neer op het geloof, dat het opvattingen of ideeën ziJn, die de soziale ontuikkeling bepalen. En nauu daarmee samen hangt dan, als keerzijde
van de medail1e, de opvatting, dat de arbeiders zelf geen goede ideeën kunnen krijgen en niet verder komen dan een vakbeuJBgingsberr.rustzijn of ean conservatiBf beurustzijn Bn dat het !!g!g beuustzijn hen bijgebracht moet u.rorden
door een voorhoBdB, die dan natuurlijk meÈeen uitmaakt uelk beurustz',jn rrgoed'r
en uelk beutustzijn rrverkeerdtr is. En dat natuurlijk bovendien meL de bekende
mothode, uaarbij zotn voorhoede aan de klasss gelijkgesteld urordt, zich ermee identificeert. ALs jul1ie in een van je pamfletten schrijf t, ovBr de revolutionaire arbeiders en er aan toevoegt rrrLli j zijn die arbeidersrr, dan
klinkt dat alsof .iullie da maatschappij uillen veranderen. Hoe ver gtaat
dat alles van onze overtuj-ging, cjat de maatschappij verandert door de dageIiJkse aktivlteit
van een arbeidende klasse, die echt ue1 uJat anders aan
drr hoofd heeft dan rrhet veranderen of omveruerpen van de maatsehappijrr.
lJij galovan, dat j.ullie over zelfbBstuur door de arbeiders praat, maar dat
alles uat ju1lie piaktisch doen, daarmee vollBdi9 in strijd is.
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Ik oktober van hBt vorige jaar ontvingen uij van een lèzer uit HaarIEm 300
gulden voor ons uerk. Enige LJekBn qeleden maakte een lezBp uit Apeldoorn
50 gulden over als bijdrage voor rt jaar 1974. ttl ij zijn daar èrg blij mes, Lrant
met de vele uitgaven, die ij op stapel hebben staan is veel geld gemoeid.
ij vragen ons echter af oi aIle lezers uJal doen urat ze kunnen" Ve]en hebben hun bijdrage nog níBt ovorqemaakt. Van sommigen is de bijdrage kleiner
dan de kostprijs van trDaad en Gedachterr. Dat most anders kunnen. Laat eBn
ieder zo goed moqelijk aan zijn verplichtingen voldoen en uij garanderen u elke maand een nummer van ons blad en uat uij verdar nog uitgeven.
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0p 19 januari j.1. publiceerde ttVrij Nederl-andrr een belanguekkende reportage van zijn Belgj-sche correspondent Piet Piryns over de jongste mijnuuerkersstaking in Belgisch Limburg. Llij citeren:
rfDe mijnurerkersstaking in Belgisch Limburg is maandagmiddag
(a= 14e januari
red. D & G) in de grootste verurarring geëindigd. De staking had tuee ueken geduurd, en het gekibbel tussen
de leiders
een i-iberale bouulondernemer, een Ltolksunie-senator
en de maoïsten van ttAl-1e [vlacht Aan De Ar'beidersrt, om een paar uitersten te noemen had de staking zo langzamerhand het karakter
van een operette gegeven. Daarvan zijn uiteindelijk de mijnruerkerq
de dupe gebJorden. ..
Zaterdagochtend, 11 uur, uordt in de Limburgse hoofdstad Hassel-t gedemonstreerd. Bij het neuzen tellen blijkt dat er zot n 300
ruu., geschat
een tienaanurezigen zijn: onder hen bevinden zich
tal mijnurelkers. De staking is op dat moment al- doodgebloed, maar
de maoïstische beuede aktiegroepen die de staking organiseren
ging AtvlADA, de Vriendenkring Zuartberg-Limburg en de hlerel-dschol-en-Genk hebben meegedeeLd dat ze doorgaan met de strijd. ÍYlen
acht het ogenblik gekomen om de tBrusselse paljassenr de genadeslag toe te brengen en er uordt oprLjiende taal gesproken:
rUuen onoverrrrinnelijken strijd, mannen, is een doodsteek in het
hart van de kapitalistenklassE. . . I
rIs er soms een mijnuerker in de zaal?t, roept iemand. Dat nu
blUkt, niet het geva1. [Iaar daarom niet get,reurd, men besluit enige strijdliederen ten gehore te brengen. Het door een anonieme
dichter aan het Ajax-legioen ontleende tStaken is ons arbej-dsRechtt (uijs: Ajax uint de uereldcup) blijkt een vlotte meezinger.'?
ItJat verderop in zijn verhaal schrijft Piet Piryns:
rr. . . urst mer[":ruaardig dat in de leiding van de Vriendenkring
vooral niet-mijnuerkers voorkomen: Désiré Dylst is bediender orrdervoorzittpr Jos Peers is aannemer en lid van de Iiberale vakbond, Slegers 1s Volksunie-senator. De hele beueging ruikt sterk
naar poujadisme 1). 0ver de mijntr.lerkers uordt op een uit,erst paternal-istische manier gepraat (Sfegers; t Het is een kudde sch€pen. Ze hebben een Leider nodÍg') en het optreden van de Uriendenkring si-tueert zich maar a1 te vaak in de sfeer van l-iefdadigheid. En nu zijn r're uraar ik uiezen uilde: de staking kon niet, s1agEB r omdat de mijnuerkers geen vertrouuien hadden in de leiding ervan. De Vriendekring stond in een uJaas van al-cohol- de pers te
uoord, Slegers urerd verdacht van partijpolitieke bijbedoelingen en
in de jongens van AwIADA hadden de mijnuerkers aI evenmin vertrouuren. (tO" Chin ezen uil-Ien ons uteer aan het staken krijgen I ) .
lJat moet, van een dergelijke berichtgeving ulorden gedacht? Naar onze mening
en die mening berus'b op eigen ervarj-ng en kennis van de situatie in
de Belgische rnijnstreek van Limburg hebben uJe hier te doen met, een realis-

- 16 tigche beschpijvinq en met een correspondent, die zich géén rad voor ogan
heBft laten draaien door zogenaamds rlj,nksè vooDhosdebeuegi.ngenr r die h'-jn
eigen politieke stuntuerk met de strijd van de arbeiders verrr:isselen, hetzij
opzettelijk, hetzij uit uJanbegrip ofl kortzichtigheid en die vervolgens ook
aan anderen de knoll.en ujill-en vBrkopen, die ze zelf voor citroenen houden.
Pj-et Piryns hÉBft zich tB nuchtBr getoond om daar in te stinken Bn hij ondsrschBidt zich daardoor in gunstÍge zin van een medeuerker van het ueekblad rtDe Groenet', die nog niet zo Laog gBlqdqn de in BeLgié opederende
voorhoedebeuegingen van maoïsten en trot,zkisten bijzonder serieus bleek te
nemen, serieus in die zin, dat zs een factor van betekenis in de arbeidersbBurBging zouden zijn.

trJat de uerkelijkheid laat zien Bn uat uÍt de beschrijvlng van PiBt PÍrlns ook zonneklaax blijkt, is: dat dergelijke groepBn de strijd van de arbeidars aIleen maar in de uielen rijden. lLlat ze opvoeren is door Piryns terecht rreen operettBrr genoemd, maar dan een die u,einig stof tot vrolijkheid
biedt; een rrk.Iuchtrr, L.,aaDom men zou kunnen lachen, uare het niet, dat de
zaak in uBzen bijzonder triest is.
Vier jaar gel,eden - bij de mijnurerkersstaking van 1970 - uas de ro] die
door de AlvlADA en het door maoïsten sterk beinvloede comité rrÍvlijnLJerkBrsmachtrl
utordt gespeeld, aI zichtbaar. Uie het, aan de hand van soortgBlijke onturikkelingBn in het verleden nog niet geleerd had, kon het op dat moment ulaarnemen, dat de arbej"ders met van buitenaf aan hen qepresenteerde |tmachtenI
gsen uerkelijke macht kunnen vormen an dat daarvan a1leen maar sprake kan
zijn, uanneer zij hun str'rjd zé]f voersn. De ervarÍng van 1970 heeft zich
thans nog véé1 nadrukkelijker dan toen herhaald.
0f dE Vrienden van Zuartberg rrrerkelijk t'in een alcoholu,aas de PBrs
te uoord stondenrr is iats, dat ue niet kunnen controlaren Bn derhalva vo1ledig voor Ekening van piet Piryns 1aten. Voor ons is dat trouuBns geen
uezenJ-ijk detail. Niet de alcoholroes (of het Dntbreken daarvan) karaktariseert de gsbeurtenissen, maar de onmÍskBnbare andere roasr die minder aan
het druivensap, dan LJel aan het poIÍtieke idealisme ontspruit en uJBlke e!
bijvoorbeeld toe leidt, dat de politieke paljassen van AÍvlADA in volle ernst
geloven, dat hÉn optreden, - uaarbij de arbeiders door afr,tezigheid schltteren - hetzelfde is als arbeidsrsstrijd en dat daarmee sBn rrde paljassen i.n
Brussel't rrde genadeslaq (l) kan uorden toegebracht. !Jaaraan, door iets dergelijks, in uerkelijkheid de genadaslag ttordt toegebracht, dat is aan de Iegende, dat de arbeiders door voorhoede-groepen beuust moeten uJorden gemaakt
en tot de strijd mo!ten uorden opgeroepen. Niet aan dB kapitalistenklasse
brengen dergelijke clounerieËn (van zeer beqrijpelijke oorspxong ovsrigBnB)
de doodsteek toe, maar aan tradÍtionele organisatÍe- en strijdopvattingen.
En dat laatste dan is er het enige positieve van.
betueging van middenstan1) Poujadisme = een politiek-aktivistische
ders en kleine boeren, die zich trachten te verzetten tegen de
ondergang, uraarmee de moderF=kapitalistische ontulÍkkeling hen bedreigt. Genoemd naar de Fransman Poujade. Als verschijnsel voornamelijk tot Frankrijk beperkt en ciaar f eit,el ijk aI Lieer verleden tijd.

