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Is het juist om te beueren, zoals onlangs het blad rrSpartacusrr gedaan
heeft 1), dat de arbeidersklasse na het einde van de tureede u,ereldoorlog
lang ttpassiefft is gebleven, dat er in haar activiteiten geruime ttjd rreen
depressiett viel te constateren, dat zi: een ttperiode van berusti.ngtt doormaakte, die pas sedert ongeveer 1960 plaats maakte voor Ben periode van
nieuue strijd? De vraag menen urj r kan onmogelijk beantuoord rrlorden, uJanneer
men er niet een tureede aan verbindt: de vraag namelijk, ulat of er uel precies met uitdrukkingen aIs ttpassiefrr, ttdepressiert of rrberustingrr trrordt bedoeld en urat voor maatstaven er door degene die ze hanteert uel ulorden aangelegd.

trJat nu dat laatste betref t zrjn er trrlee mogelUkheden. De ene mogelUkheid is deze, dat men met het uloord passief het tegenovergestelde van actief uit uril drukken, met berusting het tegenovergestelde van verzet en
met een begrip als depressie, verschijnselen, die het tegendeel vormen van
rrrat met opleving kan urorden aangeduid, in die zín, dat de passiviteit aan
de activiteit gemeten uordt, demate van berusting aan de mate van het verzet op een soortgelijke ulijze als de armoede aan de rijkdom rrlordt gemeten en
omgekeerd. De tuleede mogelijkheid j-s, dat er een totaal 6ndere maatstaf aangelegd urordt, een maatstaf , die niet in de strijd zétf te vinden is, maar
die ontleend uordt aan de opvattingen van de beoordelaar, aan zijn prognose,
anders gezegd: aan zijn verurachtingen.
De eerste met,hode houden urij voor juist, de tureede niet. lYlaar juist de
tureede methode is het die door ttSpartacusrt rrrordt toegepast en het blad
maakt daar ook geen geheim van. rfDe feit€f,tt, zo leest men daar, ttbeantu,oordden niet aan de verurachtingEn. tr
Nu kan men er natuurlijk niemand een veruijt van maken r dat zijn verulachtingen niet uitkomen, al rijst natuurlijk in zo I n geval rrrel terstond de voor
de hand liggende vraag , uraarop dergelÍ j ke veruJachtingen gebaseerd uaren .
1) tfspartacusrr, nr. g, september-oktober ,?4, blz. 11 en volgende.

-2Iets anders echter uordt het, uanneeD iBmand die in zijn veruachtingen bedrogen is, dat uil zeggèn: geheeI varkeerde veruachtingsn heBft qeko6sterd,
op grond daarvan de arbeiders passief of berustend noemt. Het erge daarvan
is niet, dat derqelijkB kualiflicaties een 'rbeledigingrr aan het adres van de
arbeiders zouden zijn. Daar is geen sprake van. Arbeiders zijn niet zo gauuJ
te beLedigen Én bovendian: het zal hun een zorg zijn of ze door bspaalde
groepen, of uBlke groep dan ook, passiefl dan ueI actief uiorden genoemd.
De u:erkelijke reden dat het, totaal verkeerd is om langs een dergelijke
uJeg tot een oordeel over de strijd van dB arbBidErs te geraken is deze, dat
men op die urÍjze tot een oordeel zonder eniqe inhoud komt, tot een ootrdeeL
dat niets zegt, een oordeel uaarmBe niBmand iBts kan aanvangBn, Ben oordeeI, dat op qeen enksle rrijze bijdraagt tot enÍ9 inzicht in Lrat u,arkelijk is
géschied. lLlie de arbei.ders rrpassief rr noemt, omdat zij zijn vBruachtÍn9en tBIeurstelden, zegt op zijn hoogst iets over zijn veru:achtingen, maar nj.ets
over de arbeiders en hun strijd.
Nog veBl Bn veel arger is heL, dat dBgenB, die de arbeidersstrijd op
dsrgelijkB brijzÈ beoordeBLt aan de hand van maatsÈaven, die !iS! in de strijd
zelf te vinden zijn, zich daarmee onvermijdelijk buiten dis strijd plaatst,
hem niet van bj.nnsn uit, maar van buiten af beoordeelt. llie zd handelt
vraagt zich niet af uÉt de arbeidBrs doen, maar: Egs,jl of zs rue] doBn en
of ze uJel zoveel doen aIs ze voLqens heÍn, of voLgens zijn uBns, hoop of verttachting hadden moeten doen of kunnen doen. De vraag naar het ItUatrr treedt
op dè achtergrond en daarmee tegelijk ook iedere analyse. l!aardoor zij vervangen uordt is een aLsdan i.n uloorden a1s ttpassief rr of !rberustendI verborgen m o r B I e uaardering, die niets meer te maken heeft mBt een histo!ischB schildering. Dat zij daarmee dan tevens onmiddellijk afuijkt van de
historische anal.yse van anderen, die vanuít een totaal- verschilLende positis een geheel afrr:ijkend6 methodB uJenaen toe te passen, spreakt vanzel.f .
Niets is er bijna, uat de anorme verschillen tussen rrSparÈacusrr en ons
zo scherp aan het licht brBngt als de in het bar,ruste nummer van dat blad
ueergegevEn kijk op de achter ons liggende periodB, die notabene onderdeel
vormt van sen betoog, dat deze verschillen, u:elbeschourr.td, toch eigBnltk
maar bijzonder klein en niet van principiàIe aard zijn.lYlaar juist het tegendeel daarvan is uaar en het zaI, hopen uij, de Lezer gemakkelijk va1len dat
te beamen aan de hand van onze uiteenzettingen.
Een passage, rLlaarbij de verschillen tussen rrSpartacustr en ons uJel bijzonder duldelijk in het oog springen, is die urelke men aantreft op b1z. 13
en ulaarin sprake is van een samen met de vrije socialist6n ondernomen poging om een kernenorganisatie in de bedrijven tot stand te brengen.
Het is ons nu te dosn om de zin die e! op volgt Bn die aldus luidt3
t'Tegen de rrlerkelijkheid van een passi.eve arbeidersktasse bleek hes achterafl gezien vanzelfsprekend, onbegonnen u.:erktrl En uat, zo vragen ulij, indien
de arbeidersklasse nu eens - om dan maar even met de taal van rspartacusrl
te spreken - niet passief zou zijn geueest? Het mislukken van de bedoelde
poging uordt hier door rrSpartacusrr aan de, r,rat zíj dan noemt, rrpagsiviteitrr
van de arbeidersklasse geueten. Er is geen sprake van, dat de poging als
zodanig uJoEdt afgsuezen en tot misLukking gedoemd verkLaard rLlordt, omdat
zij op een manipulering van de arbeiders van buiten af, op een kunstmatÍge
manoeuurB berust en daarom 6ók, ja nog vé61 esrder naar onzÉ msning, tot
mislukkm gedoemd zou zijn getueest tijdens eBn periode van zogenaamde ractivitej-trt. l]liB over dB bet uste zin nadenkt, die zal beeefFÉn, dat er ondar
rrzelfstandige st'rijd van de arbeiderstr blijkbaar door rtspartacusI iets 5n-

-3rrSparÈacusrr
van
soort pogingan een g!g!!39
bBtekenen en die zaI dBrhalve ook

ders bedoeld r.uordt dan door onsi die zal beseflien, dat het tot

nog niBt doorgedrongen is hoe zeer d5t
de zelfstandigheid van de arbeidersstrijd
begrijpen hoe bittsr ueinj.q hBt zegt, indien rrSpartacus'r beueert nét als de
qroep I'Daad en GedachtB'r dB opvatting te huldÍ9en, dat het voeren van strijd
an het organiseren daarvan een zaak uan de strijdende arbeiders zéIf is.
HBbbBn ui ij te veel beueerd, toen rri ij zopaB betoogden, dat rrmorelerr Ínzichten
over trpassief rr en Itactieflrr - zuj,ver sub.iecàieve inzichtBn aIs msn dat liever heeft - het inzicht in het uÉt en uaarom vertroBbelBn?
Itlaar laat ons terugkeren tot de strijd van de arbeiders in de eerste 20
Jaar na dB turgedg rLrereldoorlog en in de pBriode daarna. Indien men uat er
gebeurde niet aan veruachtingBn uriL meten (aie Oe een uelr de ander niet
had, zonder dat met dat feit nog iets j.s u.itgedrukt) rrrétt<e màatstaf dient
men dan uóI aan te leggen? Uij hebben het in de aanvanq aI min of meer 9ezegd: men moet de divBrse periodes niet aan zijn veruachtingBn metenr maar
aan aJ.kaar, met andere uoorden msn moBt ze met elkander vergelijken aan de
hand van een aantal objectieve cxiteDia. Als zodanig noemBn urij! hBt aantal
conflIlcten, de vraag ol ze een autonoom karakter dro€gen dan uel door de
vakberueging u/Brden beheerst, of dà arbeiders al dan niat (en zelfslandig
of niet) overgingen tot bBdrUfsbezettinq, of zij er naar streePden aan hun
strijd kracht bij te zettàn door naar uitbreidinq daarvan te stroven (en op
ontrrrikkeling brachtan sn
r,relke r,rijze), ,"t ,oo" ni"ur"
"triidr.tfrïd-ffit
dat soort zaken meer .
dan kunlJanneer urlj nu allereerst letten op het aantaf !il!g]-g!!g,,
nen uij constateren, dat er rLreLÍsujaar - 6n uite!aard - schommelingen zijn,
maar dat diB aantallBn in geen enkeL opzj,cht de conclusie rrrettigen, dat er
sprake zou zijn van Bnig markant verschil tusgen de driaëntuintig jarBn
v66r 1968 en de.trrlaa.Lf jaar daarna. Dat geldt niet slechts voor Nederland,
het gBIdt 1n niet mind6rs mate voor dB belangrijksta industrielandBn ' die
men natuurlijk in de analyse moet betDekken. Het geldt zeeD zskeD, r,Janneer
men het oog richt op de kapitalistische uereld ln haar totallteit.
ldaarvan na dÉ tlreede rLrereldoorlog sprake isr dat is een malaise van
de officiË1e arbeide!ebeueging, dat uil zeggBn van dia beueging, die haar,
als rrsocialismerr aangeduidB politieke idealen uiL vsruezenlrjken en die in
het slop verkeert, omdat haar idealen, haar opvatting ookr dat zij da voorhoede van de aDbeidÉDs is an v66r de arbeiders de kastanjBe uit het vuur
moet halen (of niet moet halen, omdat de kastanles zogazegd a1 genuttigd
zouden zijn Bn het ideaal aI zou zijn bereíkt!) hopeloos in tegenstellÍng

raakttotd"@ze1f.Disb6tJeglngderarbeidersechter, aJ. ontuikkÈ1t zij zich vanzelfsprekend met vallen en opstaanr verkeert
sedert dB tuBede uepBldoorlog onmiskBnbaar Ín opmars. In een ontlrikkBling
in elk geval , ulaarin zeker het jaar 1968 9één fasescheiding of bijzondere
mijl paal betekent.
' In 1945 uaDen aD 118 trrLrildetr stakingen. In t46; 27Oi ín t47z 272i in
f48: 183 an in r49z 116. Alleén aI in Nederland
dan. Het 1s nièt onze bedoeling eIk van onzB belreringen met cijfers te illustreren. lrJe uiLlen de lezer niet vermoeien met statistj.eken. Dat ule deze cijfers brengen heeft deze
reden, dat h6t juist de jaren zUn, uiaarin "de poging tot kBrnen-organisatiei
uerd ondernomBn. Al1Ben de aantallen trulilde stakingen ueerspreken reeds
de suggestie, dat er sprake zou zijn van Bnige vorm van rrdepreseiel. Vergelijking met de jaren n5 1968 laat van dia suggestia nog minder over dan men

mo9elijk aL zou vermoeden.

-4Let man op de overige door ons gBnoBmde criteria dan krijgt msn sen
beeld, dat nog veel verder is veruijderd dan dat, hetulelk door rrspartacusrl
usrd opgehangen. Het blijkt namelUk, dat de jaren uaarin er sprake is van
het grootste aantal conflicten, niet dezelfde jaren zijn uaarj.n de 4eIJs!andiqh;id van affii.1d het meest op de voorgroio t"""it (n.t "ritdiï%ZE
ter diar conflicten tsn spijt) r dat er in rrléér andere jaren vooral van ni.euue taktieken of strijdmethoden sprake is en dat de E!|!!j-LÈe3SlL9f!9. - die
zlch ó6k al vér voor 968 voordoen (ook Ín Nederland) - ureer gehsel anders
1Í994n gespreid. De conclusie die zich opdringt is3 dat begrippen als dieptepunt of hoogtepunt, passivitei-t of activiteit, in het geheel niet te hanteren zijn. Daar komt dan noq bij, dat ook iemand, dia de door ons genoemde
criteria hanteert aI aanstonds op niBULre moeÍlijkheden stuit.
Indien hij bijvoorbeeld bij zijn historisch onderzoBk in eerste instantie
een i-ndeling zou maken in zuiver rrurilde!' Én zuivere vakbondsstakingen, dan
zou hij a1 spoedig voor het probleem staan, dat biivoorbeeld een staking als
die van de Britse mijnulerkers in januari 1972 door de bonden uJerd geproclameerd en foDmeel ook door dB bonden uerd geleid, maar dat daarin de arbeiders zdveel eigen initiatiel
ontplooiden, dat de strijd - van het gezichtspunt der nieurr:e taktieken uit bekeken - van minstens zo grote, zo niet groter betekenis kan urordBn geacht dan de bedrijflsbezettingBn door 9 miljoen
Franse stakers in 1968, die spontaan van onder op begonnen, maar door de
'1

vakbeueging mooi om zeep konden uorden geholpen. De formele vormen derhalve zeggen op zichzelf maar ueiniql de diverse facetten die teganuoordlg
aan eLk sociaal conflict te onderscheiden zijn lopen duars door elkaar heen,
rLlat ook hieruit blijkt, dat bij sommige officiö1e stakingen (r,re denken o.a.
aan de Franse mijnuerkersstaking van maart 1963) een grotere tegenstelling
tussen de arbej.ders en de vakbeueging aan de dag is getreden dan bij sommige truildBrr (zoals die bij de fa. Zaadhof in l:Jinschoten in ds herfst van t72)
[ilaartegen ue nog vael maer bezuaar hebben dan tegen de zo uiterst subjectieve en derhalve onbruikbare begrippen Itpassielrt en rractief rr, is de
term trberusting". lJe beschoulren het uoord als een bijna zekere aanduiding,
dat degene die er zich van bedient over de positie van de arbeidersklasse
en ovsr haar strijd totaal Snders denkt dan uij Bn vooral ook die strtd op
geheel andere uijz e benadert.
t'Berustinqrr in u5t? UJordt er mee bedoeld, dat een rrniet str'rjdenderr arbeidersklasse berust in het kapitatisme? Indien deze vraag bevestigend zou
uoxden beantuoord, hebben uij tu,ee opmerkingen. 0B esrstB is, dat rrrij - zi.e
hierboven - de opvatting omtrent een, op een gBgBVen moment, niet strijdende arbeidersklasse - gelet ook op uat zich, zonder dat dit op spectaculaire uijze naar buiten komt , in de bedrijven afspealt - voor onjuist houden.
Da tuleede opmerking is, dat rr: ij het volstrekt verkeerd achtan om te menen,
dat arbeiders strijden, 6ndal ze niet in het kapitalisme zoudan barusten.
Arbeidgrs strijden om totaal andere redenen en over het kapitalisme breken
ze zich het hoofd niBt. 0veD het kapitalisme breken zich de diverse g3g3
!g het hoofd en die groepen zijn het, die in het kapitalisms niet berusten.
De Britse dokurerkers en mijnuerkers, die in 1945, 1946 en 1947 masaalB
rruJilder stakingsacties begonnen en zich daarbij geconflronÈeerd zagen met de
troepen die door de 2.9. Labour-rBqering op hen uerden afgestuurd, streden
geenszins omdat zij niet in het kapitalisme berustten en toen zij Ln 1972
(n5 1968 dus ! ) opnieuu qrootscheepse acties ondernamen, deden zij da! a1
Bvenmin omdat zij niet meBr in het kapitalísme zouden hebben berust. In de
jaren r45, r46 en r47 dachten trouuJens veel Britse dokuerkers en mijnuer-

5

kersr dat de Labour-regering van Attlee aI bezig u,as het kapitalisme af
te schaffen. Zij rrrierpen zich desondanks in de strijd, die onmiddellijk eBn
strijd tegen de Labour-regering rr.rerd, omdat het uoor hen om héó1 andere dingen ging dan om de vraag of z ij in het kapitalisme zouden of utilden berusten, ja of o€€ r trJat toen gold, gold later en zaL overal gelden. De arbeiders strijden niet omdat zli het kapitalisme rrrillen afschaflfen, het kapitalisme zal. ulorden afgeschaft door de strijd van de arbeiders en nergens anders door.
Berusting in tt kapitallsme of niet is een criterium, dat totaal niet
op de st,rijd van de arbeiders kan urorden toegepast. Het stamt uit de denkuereld van groepen en als die groepen het in verband met de arbeidersstrijd
hanteren dan projecteren zi: hun denkrrlereld en hun opvattingen op de arbej-dersklasse inplaats van uit de uerkelijkheid van de arbeidersstrijd hun inzichten te distillerBr-r r
Als men ons vraagt uaaróm die groepen dat doen, dan luidt ons anturoord, dat zii zich a1s qroep- met de arbeidersklasse identif iceren, dat zi:
als gevolg daarvan het denken van de arbeiders en het groepsdenken in e1kaars verl-engde zien en dat zi: het ontuÍkkelingsproces van de arbeídersstrijd aldus beschouuen, dat in en door de strijd de opvattingen van de arbeiders zich aan de groepsopvattingen zu11en conf ormererr
Die opvatting is niet de onze. lJij houden het voor een opvatting, die
dezelf de trekken vertoont a1s die van de oude arbeidersbeu.legingr ook aI moge dan het rrsocialistisch ideaalfr van dergelijke groepen van het trsocialisI'ideaalrr) Oer oude trarbeidersbetisch ideaaltt (lees: staatskapitalistisch
uregingrr nog zo zeet verschillen.
Het is in onze ogen in elk geval een idealistische opvatt,ing en naarmate die opvatting
beuust of onberrrust sterker leef t, des te eerder
staan de beuuste groepen voor een ondergang, die afgezien daarvan tóch het
uj-teindelijk lot der groepen zal u,ezen.
Al-s de geschiedenis van de klassenstrijd
niet bekeken vanuit het gezicht,spunt ttpassief fr of rractief fr, maar gelet op de uezenlijke inhoud iets
geleerd heef t, dan rrrel dit, dat de oude arbeidersbeueqing van het verleden
ia1 uijken voor de berrreqing van de arbei
k uaarin rrlij leven
t,.lordtdaardoorget<eersberrregingdearbeidersniets
meer te bieden heef t, de berrleging der arbeiders echter alleen nog maar als
tende!-rs bestaat; er nog niet is o Dót tijdperk is het tijdperk van de groepen.
Zij bestaan in I t vacuum, het luchtledige, tussen oude en nieuure arbeidersbeueging, met rrlel-ke laatste term uJij herhalen het voor de duideJ-ijkheid
urij de beueging der arbeiders zétf bedoelen.
De n j-euu.re arbeidersbeulegin g zal bepaald ni et een beuleging van de groepen zijn, maar een beueging, die de groepen stuk voor stuk zaI doen verduijgeloof t dat 4l de nieuule arbeidersbeueging
r-rer-l e Hoe méér een groep z6lf
vertegenuroordigt, dat Z)., de groep , bezig is de geesten te revolutioneren,
des te eerder komt haar einde.
§s$i1E-ggg ( gezien vanuit het idealistische groepsstandpunt ) r.,rordt het
groepsbestaan bedreigd door uat zij, de gro€p r de ttpassivitej-trt van de klasse noemt (ttspartacusrr spreekt ,Ëï organisatorische teruggang als gevolg
daarvan; van t,eleurstelling bij ledenr Bflz.),In uerkelijkheid is die zogenaamde ttpassiviteitrt allóén maar iets,
dat, zich aan de groep, a1s gevolg
van haar denkulereld, als zodanig vóórdoet. Het betreft hier de ftvertalingtr
in het idealistische groepsbeuustzijn van iets, dat in het groepsbeuustzijn
a1s ob jectieve uerkel ijkheid ulordt ervaren, maar dat niets anders dan een
o

-6sub.iectieve relatie is3 de kloof tussen de klassenstrijd zoals de arbeiders
hem voaren en zoals de groep hem interpreteert.
Iets van diB kloof, van die discrepantie, blUkt in rrSpartacuetr op die
plaate, uaar urordt gesproken van de verurachting (direct na de oorlog) van
traen grote ontr,rikkelingrr van rrde revolutionaire groei van de zelfstandige
arbeidersbeulegi.ngrr. De zin is rrrat onduidelijk. lLlordt er bedoeld dat man veruachtte, dat de zelfstandige arbsidersbsueging (die er nog niet eans rrrast)
zÍch stormachtig zou ontLrikkBlen? 0f rrlordt er bedoeld, dat zij zich j.n revolutionaire richting zou ontrLlikkelen? Het doet er niet zoveel toe, uant zouJeI het een als het ander iLlustreert ons betoog, dat overigens vooraL is
opgezet om er de nadruk op te leggen, dat de zelfstandiga beueging der arbeiders in gó6n geval rrde revolutj.Brr in haar vaandel zaI schrijven.
Niet om revolutie te maken strijden de arbeiders, maar dB strijd van de
arbeiders za1 een revolutie tot gevolq hebben. En aan het adres van hen,
die de mislukking van pogingen als bijvoorbeeld die tot kernen-voDming aan
de zogenaamde rrpassiviteitI uJUten, kunnen ij nog opmerken, dat dergelijke
pogingen nog veel en veel sneLLBr schi.pbreuk leiden op aen moment dat de
a!beidBrs in strijd geurikkeld zijn, dat r,Ji1 zeggen! in hín terminologie "actieflrr zijn. HoB minder arbeiders zelfstandig optreden, des te zekerder is
het groepsbestaan geuaarborgd; hoe zelfstandiger zij zi-ch gedragen, des te
minder is er voor de groepen plaats. Hoe kunst,matiger groepen in het dageIijks leven van arbej-ders uiLlen ingrijpen - en uat is zorn pogin9 tot kérnen-vorming door een of meer groepen andBrs? - des te sne.Ller zaI men de
u,l

groElpen

of organisaties zien Bxploderen.

LJit hetgeen trt ij hierboven hebben opqemerkt over het bestaan van een
oude arbeidersbBUeainq in het verLeden, die door de beueqi.ng dsr arbeiders
van morgen of overmorgen ofl van een verre toekomst zal ulorden afgelost,
volgt regBlrecht, dat de ujijze uaarop onze opvattingen omtrent dj.e oude arbeidersbeueging door r'Spartacusrr uorden ueergegeven, kant noch u,al raakt.
0e luttele uroorden die er door het beuJUstB blad aan uorden geuijd, maken
van onze ziensuijze een carricatuLir, en e.L een slechte !
Toevallig is dat allerminst. Er is niet sprake van zomaar een mi.sverstand, maar van een misverstand, dat onmiddellijk voortspruit uit de snorme
vBrschiLlen in opvatting, die er tussen rrSpartacusrr sn ons bestaan. De kijk
op rt verleden is nu eenmaal nauu verrrjeven met dj.e op het hedBn en de verschillen die aan de dag lreden bij de beoordelinq van de strijd van de arbeiders in de Iaatste vijf entrrlintig jaar treden in niet mindere mate aan de
dag uanneer hel gaat om het beoordelen van een tijdperk dat nog veel verr.,i

der terug ligt .
Ulie, zoals uij, vooral de vraag, in hoeverre de arbeiders z61f handelend optreden, van doorslaggevende betekenis acht uanneer het er om qaat
een bepaalde beueging te karakteriseren, die kan er niet omheBn de oude arbeidersberrreging te beschouuen als iets dat r,:ezenliik verschilt van datgene
uat zich aIs tendens voor onze ogen alspeelt.
De oude arbeidersberLleging is góén berLreging van de arbeiders zelf en
het feit, dat óók in het verleden, vooruitlopend op ciatgene uat later meer
en meer tot een qeujoon verschijnsel zou Ltorden, de arbeiders uJeI eens zelf
zijn opgetreden, verandert daaraan niets. Ivlen kan haar karakteriseren dooD
er op te uJijzen, dat zij de arbeidersbelangen behartigde voor zover het belangen betrof binnen het raam van hBt kapitalisme, omdat zich destijds prak!§È nog geen andere belangen aandienden, ook aL konden zij theoretisèh
uit het bLote feit van de klassenscheiding en de kapi.talistischffiElïÏtin-g
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0e doBleinden die zij, de oude arbsidersbsuieging, zich stelde, behelsden niet de opheffing van de loonarbeid of de vastiging van da arbeidersmacht, ook aI sprak zij - gedurande een bepaalde fase van haar beetaan - van
de vervanging van het kapitalisme door hBt eocialisme.
DB vakbsuleging iE van meet af aan een instituut Jg! de kapitalistischa maatschappij z6Lf geueest: de verkoopcentrale van de arbBidskracht met
behulp uaarvan zich de kapitalistÍsche }oonrrlet doorzette; een voor hBt

flunctioneren der kapitalistiechB produktieuijze onontbeerlÍjk instrument.
Haar bureaucratisch karakter, de omstandigheid dat haar leidsrs noodzakelijkeruijze van een totaal andere geest en van dnder streven uaren varvuld dan
de magsar6, het is geenszins iets, dat Berst de vakbeuJeging van onzB tijd
zou aanklBven. oat zij van stonde al aan een instituut van heÈ kapitalisma
is geueest is dan ook allerminst een opvatting, die - zoals rrSpartacustl
soms uel Bens schijnt te menen - plotselÍnq dool ons zou zijn verkondiqd in
strijd met uan oudsher gebruikelijke Bn aanvaardE ziensuijzen. Nee, het is
eanopvattin9'diBaI@uerdverkondigddoorauteurs die de vakbeueging nauullBttend gade sloegen.
Naast de vakbeLreging ruas de politieke partij de trrreede organisatievorm
ujaaDin zich de oude arbeÍdersbeueging kristalJ-iseerde. 0eze vorm uas - net
als diÉ van de vakbeuJeging trouuiens - een natuurlijk 9avolg van de omstandigheid, dat hetgeen door de partij ujerd nagestreefd, niet neerkuam op de
omvsrurerping van het kapÍtalisme, maar op de vsrvoLmaking en modBrnisBring
ervan. Zij opereerde geheel in het kader van dat stelseI. Niet zodra echter
dienden zich voor de af,beiders belangen aan die daarin niet mBBr pasten,
ofl er moesten - een ontr,rikkeling die nog aldoor aan de gang is - nooduendigeruijze ook andere organisatievormen tot onturikkeling komen, die van de
organÍsatiBvormen der oude arbeidersbsueging - ovsrBenkomende met de structuren der bestaanda samenlevj-ng - hemelsbreed verschilden.
Dit, niets mBer, maar ook vooral niets minder, is het uat uU beueren,
geheel in overasnstsmming trouuens met hetgeen door vale anderen, bepaald
niBt de eerstan de besten, uordt beuJeexd. In hoeusrre die opvatting ook
maar enige tendens zou bevatten om - zoals rrSpartacusrr schrijft - rrhet feitelijk bastaan van de 9ehe1e oude arbBidersbeueging qua arbeidersberrreging
te ontkennentr laten u'rj graag aan het oordeel van onzB Lezers over.
ldat ij ontkennen ls slschts r dat de oude arbeidersberrreging een bsueging van de arbeiders zelfl uae of, gezien het foit dat zij zj.ch binnen het
kader der kapitalistischg samenleving beuoog, zou hBbbsn kunnen zijn.
AIs rrSpartacusrr zich niet verenigen kan en kon - zoals het zegt - met
onze formulsring dat sociaaldemocratie en vakbeueqÍng rrniets te maken haddan met een strijd voor socialisme en arbei.dersmachtr, (begrippen die r,rij als
vrijuel idèntiek beschouuen in zoveDrs aIs er zonder arbeidersmacht van socialisme geen sprake kan zijn), dan rijst voor ons niet slechts de vraag,
uaar ter urereLd dan de arbeiders in de oude bBuleging ooit enige r,lezenlijke
macht hebben kunnen uitoBfensn, maar Bveneens de nog veel belangrijkar vraag,
r,r6t het blad dan eigentijk rLleI onder rtsocialismerr Bn onder rtarbeideremachtrt
verstaat.0B 6nig mogelijke slotsom is: bepaald iets anders dan ij klaarblijkelijk. En in dat rrandererr ligt volgens ons ook de verklaring voor het - in
de aanhef reeds door ons geconstateerde - feit, dat ep in h6t dènkpatroon
van rrspartacusrr zoveel van het, voo! de oude arbeidersbeueging zo karakteristieke (politieke) idealisme is verueven Bn terug tB vinden.
Niettegenstaande dit aIIes zouden rrSpartacusrr en rrDaad en Gedachtert rrl

rri

Bvolgens eerstgenoemd bi.ad ongetuijf e1d ( t) gemeenschappeli jke opvattingen
hebben, De opvattingen zouden aluieer volgens frSpartacustf zelfs overu;p-_qe.nd met elkaar overeenstemmen, af gezien dan van zulk een kleinigheid ( t )
aIs bijvoorbeeld een verschillende visie op de geschiedenis van de arbeidersbeueging,
Dat een verschil in visie daaromtrent allerminst als een rfkleinigheidfr
kan ulorden af gedaan, maar dat een dergelijk verschil onverbrekelijk is verbonden met prakt,isch a1le vraagstukken van de arbeidersstrijd, ja, dat bij
a1s het u,are a1le overige, zeer diepgaande (maar
-d-j! (erkende) ,"rschiI

doortrspartacusr?ontkende) rurschillen aan de oppervlakte komen en zichtbaar uorden en dat al-s gevolg daarvan ook over de positie en het uerk van
qroepen zéér verschillend urordt geoordeeld en gedacht, d6t heef t rrspartacus'r in r+ verleden blijkbaar nÍet, begrepen en dat begrijpt het blad nog alti.ld nj-et,
Vanuit dat uanbegrip verkondigt "Spartacusrr precies het omgekeerde
hetgeen
ónze overtuiging j-s " Het blad schrijf t namelijk trdat de u:ederzijdvan
se ver-'schi11en nooit zorn ellendige scherpte zouden hebben gekregen zonder
de d-r.epe depressie-peri-ode in de activiteit
van de arbeidersklass€.rr Ervan
meni-ngsuerschillen pp zichvan
diepgaande
bestaan
dat
r,rij
in
het
afgezien,
zeli niets ttellendigsrt vermogen te ontdekken (noch voor ttSpartacust', noch
voor ons en eerst recht helemaal njet voor de arbeidersklasse)r is onze opvatting Ceze, dat, de verschillen door het zelfstandig optreden der arbeiders ontstaan zijn en daarin hun uezenlijke grondslag vonden. [Iet het om zich
heen grijpen van het zeJ-fstandige arbej-dersoptreden zul1en zii uJaarschijnlijk
eerder toe- dan afnemen.
A1s ruij rfSpartacr-rsrt horen betog€nr dat onze rrlederzijdse opvattingen e1kaar veelal dÍcht benaderen, dan urorden uJij onuuillekeurig herinnerd aan enkele versregels uit Goethe I s rf Faustrr:
F AUST
.'rGeschàftiger GeÍst., ruie nah fi.jhlr ich mich dj.r!rt
CE] ST:
.rrDu gleichst dem Geist, den du begreif st,
Nicht, mir !r?
0f in vertalinq;
FAUSï c o . .ItBedrijvige geest, jou rroel ik me nabij !rr
GEEST: "..'r0p de geest die jrj begrijpt gelijk je,
Niet op mij !rr
S

IN VOORBEREIDING:
(gestencilde) druk van de brochure! rtlLJas de sociaaL-dBmocratiB
ooit socialistlsch? EBn beschouuJing over haar ulezen. rr
DezB brochure pekent grondig afl met de legBndB, dat de sociaal-democratie
in haar beginperi.ode streefde naar een socialistische samenleving; streefde naar arbeidersmacht. ouidelijk toont dB brochure aan, dat de sociaal-democratie eÉn beueging Lras van en behoorde tot de burgerlijke maatschappij
en op kritj-eke momenten altijd de zijde der bourgeoisie koos en zich stelde
De dBrde

tegenover strijdende arbeiders.

UJie de brochure nog niet in zijn bezit heeft, zal deze nieuue uitgave kunnen bestBLlEn. De verschijningsdatum zaf nader bekend uorden gemaakt.
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ldat hieronder volgt is een passage uit de brochure rrHet Fordsysteem of de lopende band aan de rnachttt, Uitgave van de Bedrtfsgroep Amsterdam. Het is een aardige brochure, ook aI staat er
niet zo heel veel in dat nieuul of opzienbarend j.s. De inhoud ontstond uit gesprekken, uraarin arbeiders van de Ford-fabriek mededelingen verstrekten over hun dagelijkse ervaringen. Die gesprekken uerden opgenomen op de ban:J en later uitgetypt. De lezers
hebben dus te doen met een relaas van Ford-arbeiders ze1f. Dat
relaas uord'5 voorafgegaan door een inleiding en gevolgd door een
nauroord. Die bladzijden zijn kennelijk niet door arbeiders geschrevBhr Afgezien van een paragraaf over ziekteverzui.mr spreekt eD
min oí' meer de bedoeling uit aan arbeiders te vertellen hoe of
ze nu eigenlijk ue1 moeten strijden. Van de hier bedoelde gedeelterr distanciëren rr,!j ons vo1ledig, 7e verraden een totaal andere
opvat,ting dan de onzeo De band is uitermate slordig uitgetypt.
I edere bladzijde van het boek je uemelt van de tikf outen. Die ontsiering is betreurensuJaardig omdat daardoor afbreuk uordt gedaan
aan het geireel, Het, volgende, kort gehouden, f ragment spreekt zo
voor zichzelf , dat het
veronderstellen 'rrij toch ue1 belangstelling voor het geschrift zal uekken. De prUs ervan bedraagt
-f 3r50 exclusief Í 1r10 vetzendkosten. Het boekje kan ulorden besteld bij het adres N,Z. Voorburgrrral 22, Amsterdam-C., te1. OZA250695 .

DE B0NDSSTAKiNG3 solidariteit
met de hoogovens. Ter gelegenheid van
het proces tegen de industriebonden hebben die dus hier en daar stakingen
van 1 uur of zo georganiseerd. Daartoe uas er overal in het bedrijf een oproep opgehangen over een bondsvergadering, op de Henri Polaklaan. En er bestond vrij veel sympathie voorr vànuege de c.à.oo en het staken, en nu ging
e! eindelijk tlat gebeuren. En toen zijn Piet en ik er heen gegaan. Van onze
aí'deling u,aren ure de enigen. Een paar jongens konden niet, die hadden n.1.
school, maer uJe moesten ze maar precies vertellen ulat er gebeurd uJos r I n
tegenstelJ.ing tot andere bondsvergaderÍngen uJas er inderdaad een vrij grote
groeP van Ford aanuJezíq, een stuk of dertig. Ik heb er een keer een stuk
ofl 15 gesien, en een keer vier. lvlaar nu u,àren er ook een paar lui uit de
fabriek, uat meer lui die ik kende.
Toen heeft er eerst een bondsman, een jonge goser die niet onze vaste
man is, een heel langdurig verhaal- gehouden over het centraal akkoord en
het arbeidsvooruJaardenbeleid; het centraal akkoord, dat eerst uas afgeuezen en daerna toch Lras aangenomen i met andere uJoorden; uJe moesten dus blljven binnen de 3%" Haar nu dus de hoogovens; de hoogovens, een speerpunt en
ueet ik veel; Bfl nu vroeg men onze solidariteit.
En toen kt.;am de seciet,aris van de ondernemingsraad, NUV-er, en die
zei, clat ure irog uel- niet, uisten uat ervan zoL) gaan komen, maar hU zat met
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een probleem. Hij r,,rist nog niet of uJe nu een uur, of langer, of uat ook zcluden gaan staken, maar o o . . En hU lulde er maar omheen. [Iaar toen bleek dat
er een j-nvesteringsbeslissing op stapel stond over de bourrl van de truck-fabriek, en nou uras men bang dat Ford-Europa dat zou terugdraaien. Nietuaar,
r,rij hadden altijd de naam van stakingsvrij en daar hadden ure dan die investering aan te danken. En dat zou dan nu in gevaar kunnen komenr €tr daarmee
de ulerkgelegenheid, en de promotiekansen die hierdoor zouden toenemenr Eh
de kans op beter uerko.o.
Enfin, dat ulerd vanui-t de zaal- toen u.reI enigszj-ns bestreden, van dat
ze in Engeland toch maanden staakten en zo. En net toen het rrlat moeilijk begCIn te uorden arriveerde onze man van de bond. Een enorme ouuJehoer is dat t
onze vaste vrijgestelde, die oveE Ford en Fokker gaat. Van Fokker rr.reet hij
dan nog ueI rriat af r maar van Ford ueet hij geen moer. Hii uist nÍet eens dat
de uachtdag bij ziekte bij ons uras af geschaf t. Daarvan uras hii niet op de
hoogte.
En toen legde men dus kort onze man het dilemma uit. En toen zei die,
dat hij niet rrlist uat men a1lemaal zo besproken had, maar. . . . En toen legde
hij nog eens a11es uit; over het centraal akkoord en aLles. En daar uras hij
toen een half uur mee bezíg, uant hij is verschrikkelijk uitvoerig. En tenslotte zeL hij, dat het enige dat men van ons vroeg u;as om een uur te staken. Verder rrrerd niets van ons gevraagd" En daar is hij toen nog een hele
trjd over doorgegaan. En hij speelde het zo s dat ure dat dan even moesten af spreken. En toen is er daarna over méér staking niet meer gepraat. 0fschoon de secretaris dus eigenlijk bang uras, dat men langer uilde staken.
[vlaar dat is door het ingrijpen van onze man ik ueet niet hoe hij heet
volledig onder taflel verduienen.
En toen bleek het N.V.V. reeds pamflletten te hebben. Sterker: ze hadden zelf s drietalige pamf letten. Het uraren landelijke pamf letten en daar
sLond iets over grimmige strijd bij de hoogovens en dat het hard tegen hard
ging en voor een inkomensnivellering en dat er een eind moest komen aan de
inkomensverschillen en dat soort dingen. AlLemaal- kreten. En dat gevraagd
uerd om in elk bedrijf prikakties te organiseren. Die rrlerden uiteraard niet
betaald. Het N.V.V. had ze natuurlijk best kunnen betalen, maar dat uras te
moesten het zelf organiseren en zelf betal-en.
moe j-lijk
" trJe
0nze
man turijfelde toen of het ons rrrel zou lukken en of ure het, bedrijf
uel plat zouden krijgen. Toen uerd hem uitgelegd, dat u,e dat een maand terug ook al hadden gedaant Zonder bond en zonder uat, dus dat hij daar niet
bang voor hoef de te zijn. Toen urerden de pamf letten uitgedeeld. Iedereen
kreeg een pak m€B e Die moest daar uit,deLen en die daar; en hoe uJe dat dan
moesten doen, in de bussen en zo en dat rr.rerd min of meer door de mensen in
de zaaL zeJ-f georganiseerd. Ik heb ook een zoot je meegekregen. [vlaar de vo]-gende ochtend zaq ik het niet meer zo zitten.
ïoen bekeek ik ze nog eens
en toen vond ik het toch eigenlijk een beetje een slecht pamflet. Nee, toen
heb ik ze de bus ingedouud en gezegd: deel ze zel-f maar uit. Ik ben er niet
meer mee gaan staan. I k dacht opeens : hé, voor rrrel-k karret je heb ik me nou
laten spannen?
Die pamfletten i-n die bussen dat sloeg achteraf helemaal nergens op.
\Jant de mensen van de ondernemingsraad stonden geuJoon voor de poort van het
bedrijf met die dingen en met een enorm groot bord voor de portiersloge met
rrHeden tussen 2 en 3 uur uordt niet geuJerktrt. Dat uJas nogal makkelijk. Er
uJaren ook Spanjaarden die zeiden: Als dat zo gemakkelijk georganiseerd kan
rrrorden dan zit drr een luchtje aan. [ïaar de bedrijfsbeuaking verzette zich
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niet, ook rrlel omdat ze het er niet mee oneens uJaren. Het uas ook vrij ongevaarlijk. Het uras allemaal een beet je belachelijk, dat ze die pamf letten op
die vergadering haddeh gegeven om ult te deIen, als iedereen ze toch bij de
poort kreeg. lYlaar om B uur rrlj-st iedereen dat er gestaakt zou trlorden. En ik
ben niemand tegengekomen die zeiz ik doe niet ÍrBE
Die ochtend heeft Peters, de personeelschef, een briefje naar a1le
voorlieden gestuurd, dat ze de namen van alLe stakers moesten noterEho 0m
krrlart voor e1f u.rerden a1le voorlieden bij de chef geroepen en toen is daar
kennetijk heibel ontstaan, uant om half ttuaalf kuamen ze pas terug. En aangezien bij ons alleen de voorman de band aanzet en de arbeiders daar niet
veel s joegem in hebben, is de band tot half tuaalf stil blijven staan. Toen
hadden ue dus ook meer dan een half uur gestaakt, dat herinner ik me ooQr
En dat kreeg je ue1 doorbetaald.
Die voorlieden schijnen gezegd te hebben: trlde hebben net een rrleek eerder een grote vergadering gehad oveD uerkoverleg, dat nou net zorn beetje
van de grond krr.ram r Efl over inspraak. [Iaar als er nu zoiets van hen gevraagd
uerd, dat ze tïjdens een staking met een lijst moesten rondgaan en moesten
vragen; staak jrj, en staak jU en jij, en ze t dan u,as hun positie ulel d ef initief pleite en dan konden ze helemaal niks meer bereiken bij de arbeiders. rr
Peters rrrilde doorzetten. [Ylaar dat is ingetrokken omdat lret kader er niet
aan ulilde.
De meeste mensen zàq
Nou goed, toen lag om 2 uur de fabriek dus stil.
ten geuroon of liepen rr:at rond en de voorlieden liepen vriendelijk rrlat rond
te rrlandelen en deden ook n j-ets. En ze hebben de band stilgezet. Ze hebben
hem eerst nog tr.rree minuten l-aten lopen en toen stond hij st,i1. Er schenen
op enkele afdelingen enkel-e personen te zijn die doorrilerkten. Bij de technische dienst heeft de helft doorgeuerkt. Er ruaren daar een paar lui principiëe1 tegen. lvlaar bij ons uerkte niemand.
Na een half uur begon men zich een beet je te vervelen. Dat is typerend
natuurlijk. Toen gingen ure hier en daar een beetje rondu.randelen en met uat
andere 1ui praten. 0m 3 uur zijn u,e ueer aan het ulerk gegaan. Een beet je zo
van; hè, hè, het is voorbij. Het uras natuurlijk ueI l-euk, maar er gebeurde
niet veel. Als dat een dag gaat duren, dan zíe je uat een bondsstaking is.
lrJant er uordt niets van je veruacht, behal-ve dat je het uerk stil1egt. r . .
o

IJ

Nadat uij r laat in de herf st van het vorÍge jaar, het lijvige verslag
in ons bezit kregen, dat de groep rrArbeidersmacht, Antuerpse Haventr heeflt
samengesteld over de ruim acht r,reken durende staking van de Belgische dokurerkers in het tuleede kulartaal van 1973, zijn r,rij niet tot een bespreking
van dat geschrif t gekomen. Daarvoor zrjn diverse oorzaken aan te rrrijzen. De
voornaamste is r.ue1 deze, dat op dat moment de strijd van de mijnurerkers in
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Groot-BrittanniË het grootste deel van onze aandacht opeiste. Er is echter
alle reden om toch nog enkele Losse kanttekeningen bij dat stakingsverslag
te plaatsen, nu het Zulitserse blad fflvlaterialien zur Interventionrr zijn zojuist verschenen septembernummer vrijuel geheel met een overigens verkorte
vertaling van het beuuste rapport heeflt, gevuld 1 ).
Alvorens daartoe over te gaan een paar inleidende opmerkinQEoo De
naamrrArbeidersmacht Antuerpse havenrr zaL onze lezers rdaarschijnlijk terstond doen denken aan tuee andere groepen met soortgelijke Í-'lorïlet-l r LJe bedoelen de groep trArbeidersmacht Rotterdamse havenrr, die zoals bekend een roI
heeft gespeeld tijdens de Rotterdamse havenstaking van 19?0, alsmede de Belgische groep rrMijnr.uerkersmachtfr, die activiteiten
ontplooi-de in de maanden
januari en februari van dabzel-fde jaar tijdens de staking in het kolenbekken van Belgisch Limburg.
Tussen frArbeidersmacht Rotterdamse havenrr en ttArbeidersmacht Antuerpse haventt bestaan zéér grote verschillen. De zich aldus noemende Rotterdamse groep bestond praktisch uit leden van het zogenaamde rtlYlarxistisch-Leninistisch Centrum Nederlandrt, dat uril zeggens uit lilaoïsten. ttArbeidersmacht
Antu.rerpse havent? daarentegen is qéén lYlaoïsti-sche groep. Int,egendeel. Zouel
tegen de in de trRevolutionaire Arbeiders Ligaft (R.R.L.) georganiseerde Be1gische Trotzkisten, aIs tegen de groep van ItA[vlADArt ( "AIIe macht aan de arbeidersrt), rr,taarin de Belgische ÍYlaoïsten verenigd zijn, heeft ItArbeidersmacht Antulerpse havenrr met grote scherpte stelling genomen, evenals trouuJens tegen de officiël-e Belgische Communistische Partij.
Tussen rrArbeidersmacht Antuerpse havenrren de groepttíIrjnulerkersmachttr
die destijds in Belgisch Limburg optrad, zijn de verschillen minder in het
oog springend. Hoerrrel de opvattingen van deze tuee groepen stellig niet
ident:-eX zijn, heeft het (Franstalige) g"lgische blad ?tLiaisons?r toch, u.rat
het optreden bet,ref t, een zeker parallel geconstateerd. ttLiaisonsrr deed
meer. Het blad schreef 2), dat;
rrArbeidersmacht Antuerpse haven er veel toe heeflt bijqedragen,
de Communistische Partij en andere soorten van Leninisten te ontmaskeren, maar dat dit gebeurde op een uijze, die overeenstemde
met de praktijk van de groepen die gecritiseerd uerden, aang ezLen
Arbeidersmacht zich tot spreekbuis van de strijdende arbeiders
maakt,e zonder dat die arbeiders de groep aIs hun spreekbuis hadden aang ewezeh. rt
líij hebben de indruk, dat met deze kritiek vanrfLiaisons'r de spijker op zijn
kop uierd geslagen. [Jaarop die indruk berust zaL de ]-ezer aanstonds duidelijk uorden uit, onze opmerkingen over het verslag.
Van dat verslag moet allereerst uorden vastgesteld, dat het zeer gunstig afsteekt bij vrijuel alle overige verslagen die omtrent de dokrrlerkers1) rt[ïaterialien zur Interventi-ontr, Nr. B, September 174. Het blad is
een voorLzeLting van het ZwiLserse blad trKlassenkampf rt. Het beoogt een soort van discussie-orgaan te zlnr dat door het publiceren van aLlerhand materiaal, een basj-s tracht te leveren voor de
theoretische ontuikkeling van diverse groepBnr In eerste instantie is daarbij rrlel gedacht aan de Italiaanse groepItPotere 0peraitt
en de Duitse groeprtlrJj.r trlollen a1lesrr, uJaarmee de Zuitserse uitgevers nauue bindingen hebben.
2) ttLiaisonsrr, juni 19?3, Nr. 21 , blz. ZS.

- 13 stakingen in Gent en Antuerpen zijn uitgebracht. 0fschoon urI aan het verslaq in het genoemde nummer van rrLiaisonsrr de voorkeur geven, moet ronduit
erkend uorden, dat het door trArbeideremacht Antuerpse havenrr gepresenteerdB chronologische overzicht van de tussen 9 april en 5 juni 1973 qBbBurde
feiten véé1 uitvoeriger is dan het chronologisch overzicht van rrLiaisongrr.
Het is voorts de grote verdienste van het verslag van rrAxbeidersmachtrt,
dat het geBn spaan hééL Laat van dB mythen die R.A.L., AÍvlAOA of dB BelgiBche Communistische Partij omtrent de strijd van dB dokuerkers hebben verbreid. ltlie ooit geLooF mocht hBbbBn gehecht aan de TroLzkistische legende,
dat de R.A.L., of aan de tYlaoïstische legende, dat AIvlA0A in ds dokurerkersstaki.ng s€n belangrijke rol zou hebben gespeeld, uordt door lezin9 van dit
verslag van rrArbeidsrsmachtrr uel grondj.g van zijn geloof genezen. Behalve
natuurlijk uanneer hij of zij, alvorens zich er in te verdiepen, dB gekIBUrde
bril met oogkleppen (made in Russia of made in China) heeft opgezet, uaardoor deze groepen nu senmaal de uereld plegen te bekijken. IIaar dat soort
Iieden laten LJe buiten beschouuing.
lLJat de Belgische Communistische Partij betreit, het verslag van rrArbBÍdersmachtrr verhEelt niBt, dat zij inderdaad een sterke invloed heeft uitgeoefend. Teqelijkertijd echter Iaat rrArbeidersmachtrr er geen tuijfel over bestaan, dat het een verderfliike invloed rrras, die de etakende arbeiders zeer
noodlottig is geuorden.
lLjat aen sympathieke indruk maakt is de volstrskte afurezigheÍd van iedere poging om een hefdhaftige schj-ldBring te leveren of de eigen ro1, terLJille van de politieke bluf, te overdrijven. Het optreden van rrArbeidersmachttr urordt ronduit als zéér, zóér bescheiden getekendl er uordt sterk de
nadruk gelegd op al1es urat de arbBiders zélf hebben verricht buiten iedere
groep of organisatie om. TegelijkertUd echter uorden onomu:onden a1le aarzelingen en zuiakheden vermeld, ulaarvan diezelfde, spontaan ten strijde getrokken arbeidexs blijk gaven. Juist uit hun zuakheid bijvoorbeald uBrklaart de
groep rrArbeidersmachttr het, dat de g.P. in staat bIBek uit hó5r creaturen
een rrstakingscomitérr samen te stellen en dat a1s hét etakingscomÍté aan de
arbeiders op te dringen.
0ver de eigen roI van rrArbeidersmachtrr zegt het versLag, dat de groep
uleinig op de voorgrond is getreden, omdat zij arvan overtuigd is, dat de arbeiders hun strijd 261fl moeten voeren. Di,e overtuiging rrrordt op mÉ6r dan
één plaats j.n het verslag nadrukkelijk geformuleerd.
Níet slechts tegen politieke organisaLies aIs de C.P. of de Be]gische
lr6rklieden Partij, niet slechts tegen qroepen a1s R.A.L. ofl AlvlADA trekt het
versl-ag van 1eer, hat neemt óók met grote scherpÈa stelling tegen de vakbet,Jsging.0e vakbonden uJorden in het verslag Itde beste steunpilaren en verdediqers van het kapitalismert genoemd en rrArbeidersmachtr bestrijdt ó6k de iLlusie, dat Itde vakbondsapparaten door de arbeiders veroverd (zouden) kunnen uJorden.rr Dat steekt uJeI bijzonder scherp af van groepan aIs AIIADA of
RAL, die dBrqelijke illusies rréI koesteren en daarop ook hun propaganda afstemmen, evenals de C.P.

Juist echter naar aanleiding van dazB kritisèhe- Ínsbelling van rrArbeldersmacht Antu:erpse havenrr rijzen Br bij ons een aantal vragBn. lraarom - ale
rrArbeidersmachttrniet gelooft aan de mogelijkheid van een verovering van de
vakbondsappa!atBn door ds Ieden - ís de groep aangssloten bij ean organisatie aIs het rrGroot Arbeiders Komiteett, r.riaarbinnen over dit punt beslist anders u,ordt gedacht? rrArbeidersmachtrr zou ons kunnen antuoorden, dat er bepaald niet door j.ederaen binnen hat Groot Arbeiders Komitee een andere op-
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vatting uordt gehuldigd; dat er ook groepen bij aangesloten zijn, die evenalsrrArbeidersmachtrteenrrombuigingrrvan het vakbondsbeleid voor volstrekt
onmogelijk houden. De tegenuerping is formeel juÍst, maar niettemin in onze
ogen toch niet hel-emaal overtuigend. Dat komt, doordat naar onze overtuiging de kritiek van rrArbeidersmachttr op de vakberireging op een zrrlak fundament rust. De zvakLe van dat fundament treedt op diverse plaatsen in het
verslag tevoorschUn,
rrArbeidersmachtrr beschouu.rt de vakberrreging niet als een instituut
van
de burgerlijke maatschappijr dat krachtens zijn functie in de kapitalistische
samenleving het organiseren van de verkoop van de arbeidskracht tegen de
marktprijs van het ogenblik
de hoedster der bestaande orde i=, maat rrlijt
integendeel de arbeidersvijandige houding van de bonden aan hun bureaucratie en aan de puur burgerlijke positie van de leid€rso tYlet andere uJoorden;
I'Arbeidersmachtrr verklaart niet het optreden van de leiders uit het uJezen
van de bonden, maar omgekeerd het optreden van de bonden uit het karakter
van leiders en apparaten. Vandaar dan ook dat rfArbeidersmachtrr verkondigt,
datrtde vakbeueging niet meer (Oooronsonderstreept
D. & G.) een instrument van de arbeiders isfr, Dat is niet onze opvatt,i-ng.
gelijk bepaald niet r.ueinigen doen naar streven
Tegen mensen, die er
de vakbeureging r zoals zi: het uitdrukken, ureer tot datgene te maken Iuat zii
eenmaaL ulasrrt zlggen ulij, dat de vakbeueging krachtens haar uJezen van meet
afl aan op de bodem van de burgerlijke maatschappij gestaan heeft en aIti.ií
een instrument van het kapital-isme is geueest. tLJie, zoals trArbeidersmachtrr
in zrjn verslag, beueert, dat Itde vakbonden niet meer dót zijn uat zi: eenmaal
urareDtt, kan zich licht horen toevoegeil, dat daaruit dan logischerulijze vo1gt,
dat zi: dat uJeer rnoeten uorden ! lJij zrjn er in geïnteresseerd te rrleten, uraarmee trArbeidersmachttt op dergelijke toevoegingen zou uillen antrrloorden.
Van geheel andere aard zijn onze kanttekeningen bij dat deel van het
verslag, dat het opschrift rrBemerkingen rond de stakingtt heeft gekregen.
rrArbeidersmachttt komt daarin a]lereerst over het door de C.p. gevormde stakingscomité te spreken, u,aarvan volkomen terecht
uordt opgernerkt, dat
het geen ócht stakingscomité, géén stakingscomité van de arbeiders z6tf is
geureest en uitsluitend
uerd gevormd om de vorming van een ulerkelijk onafhankelijk en zel-f standig stakingscomit,é te verijdelen. AIs "Arbeidersmachttf dan
echter tevens aan dat ftstakingscomité?r (can de C n P. ) ,"ruijt, dat het Itgeen
duidelijke richtlijnen en inf ormati.es aan de arbeiders verstrekte, dat het
niet vooraan ginq in de strijd, de dokulerkers niet aanmoedigder de problemen niet duidelijk voor ogen stelde en de successen en nederlagen niet grondig onderzocht, niet al-1e mogelijkheden van al-le kanten overuroog. . .rr, dan kunnen uJij ons niet, aan de indruk onttrekken, datrrArbeidersmacht't over taak en
ulerkuijze van een strijdcomité van de arbeiders zelf , toeh heel anders denkt
dan urij. De schildering die ttArbeidersmaeht" ons biedt, is het portret van
een t'stakingscomitétt, dat de groep ulel-lsuraar door de arbeiders zétf gekozen uil hebben, maar dat z:-ch daarna toch al-s een vreemd, buiten de strijdende arbeiders staand lichaam dient te gedragen. Het beeld dat voor ons
oprijst is dat van een aanurijzingen gev nde voorhoede, niet dat van een uerkcomitó.
UJij zi-en het niet a1s de taak van een werkelijk, door strijdende arbeiders z6lf gevormd stakingscomité dat die naam verdj.ent, de arbeiders te in-t"o_glpJ_gl] . IntegentJeel! Niet het comité informeert de arbeiders, maar omgekeerd, de arbeiders informeren hun cornité. 0n juist zou het ook zrjn om te
menen, dat eBn dergelUk comité de taak zou hebben om informatie, die het
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van een deelder stakers ontving aan andere stakers door te gevBn. Informatie geschiedt niet dóór het comité, maar binnen het comité, uraar vertegenhet
uroordigers van om bij het voorbeeLd van een havenstaking te blijven
de
overige
delen
ontmoeten
van
de
de
vertegenuJoordigers
haven
deel
van
ene
om in gezamenlijk overleg beslissingen te nemen, die op deze urijze niet de
bes1issin9en@zijn,maarVana11en.0mdatdestezekerderte
berrlerkstelligen zul1en ook stakeDsVergaderingen noodzakelijk zUn, aangezien
n j.emand en evenmin enkelen, zé1f s niet een comitó, ook a1 is het dan u.rerkelijk van onder op gekozen, de zuJare verantuoordelijkheid voor zoiets serieus
als een staking kan dragen. Dat kunnen alIé6n a1le betrokken arbeiders sa[I'lBh r

AIs een staking z6 gevoerd en georganiseerd uordt, dan past ook niet
meer het beeld van een stakingscomité dat de arbeiders trmoedrr zou behoeven
in te spreken. De moed is er en zii rrlordt daaruj.t gevoed, dat de uiize van
orqaniser-eLr va;t de strijd er geen tuijfel over laat bestsBor dat men samen,
échouder aa,n schoude: s'baa'F. ! Een stakingscomité van de arbeiders zéLf ,
heeft geen andere taak dan de opdrachten uit te voeren, die het ontvangt
van de strijdende arbeiders.
Natuurlijk is da kritiek van rrArbeidersmachtrr op het door de C,P. beheerstettstakingscomitérrvoor een goed deeJ- juist. Dat de door dit trcommunistische stal<ingscomitért aangeheven leuze: ?rVervliet (bureaucraat van de
transportarbeidersbond) moet ureg!ft geen enkele zín heeft, onderschrijven i.rij
vol1edig. Iïe-r uanneer rrArbeidersmach'b'r \/ervolgens constateert, dat een
dergelijkc Leuze verzuimt derrcorrupte structurentrder vakbeueging bl-oot te
leggen, dan zeggen urij: het gaat niet om de corrupte structuren van de vakf unctie ! Dat de vakberrieging met het
beu.reging, maar om haar kapitalistische
kapitaal samenuerkt vloeit uit die functie, uit haar uezen voort en duidt
niet op corrupt,heid. UJie dat beueert, zegt ei-genlijk met zoveel uJoorden,
dat het met niet-corrupte l-eiders allemaaL beter zou gaan " Ziedaar uederom
die naar ons gevoel aLlerlei goede inzicheen sympt,oom van de il1usie,
toch bU r?ArbeidersmachtI is blijven leven.
ten ten spijt
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0p de ecrste oktober ures het precies 25 jaar geleden, dat de legers
van lviao Tse-toeng en t-in Pj-ao over de Jangtze t,rokken en er een einde krrlam
aarr het, be'",.lirid van de Kuo tvlin Tang onder generalissimo Tsjang Kai-sjek"
De burgerlij[<e rovolutie in China, die na vergeefse pogingen in de vorige
eeuur in 1911 eidelijk uras uitgebroken, ku:am daarmee, een halve eeuu na de
vaI van de Ívlands joe-heerschappij, in haar cieflinitieve f ase. AIdus uerden de
hist,orische ontr,-rikkelingen van de herfst van 1949 ook gekarakteriseerd
door lvlao zelf , Hij sprak over de voltooiÏng van de burgerlïjke omurenteling.
ïn China leek zij, evenmin al-s in RusIand, op het klassieke voorbeeld van
de Franse aan het einde der 18e eeuul. De overuiegend agrarische produktieverhoudingen, de zuakte der Chinese bourgeoisi-e, Ce geringe getalssterkte
der ChÍnese arheidersklasse, dat a11es leidde ertoe, dat de omulenteling in

-16China tenslotte maar met één Bnkele andere kon urorden vergeleken: dle uelke in het Rusland van 1917 de bolsjeuiki aan het roer bracht, die koers
zetten naar het staatskapitalisme, ofechoon zij voorgaven naar het sociaIisme ts koersen.
ljat iO Rusland het qeval utas ger.rleest herhaalde zich in China uit overeenkomstige maatschappelijke oorzaken. DB Chin6se Volksrepubliek die een
kuarteeuu geleden uBrd gesticht presenteerde zich a1 spoedig aIs eBn rrsocj.alistische staattr en trachtte, evenals het de uroordvosrders van haar Russische voorbeeld hadden gedaan, de u:ere1d uijs te maken dat meeruaardeproduktie (produktie op de grondslag van de loonarboid dus) ophield meer!.,aardeproduktie te zijn, indien er maar eBn Éndere naam aan uerd gBgeven. Urat
Ehina sindsdj.en te aanschouuren gaf, uas geenszins hat socialismB, maar een
socialist,ische komedie. Achter het masker dat de voor het voetlicht tredende figuren hadden opgezet verborgen zich maar kualijk hun rrrérkelijke drijf veren en belangen.
GeheBl in overeenstemming met dj-t aLles heeft de flBestelijke herdenking
van de stichting der nieuu,e staatskapitalistische republiek op het ïien Anmen-p1ein Ín Peking het karakter gekregen van een theaterstuk met vuuruerk
tot besluit. De opera van Peking, het Chinese Danstheater hebben Br diverse stukken opgevoerd, uJaarvan er éón trDe rode Iantaarnrt heette. De gehele
voorsteLling, uaardig tegenstuk van het tiende partijcongres van het vorige
jaar, uerd van oifieieel Chinese zijde aangeduid als 'rde schittering van de
honderd bloemenrt. llaar noch hun schittering, noch het Bengaalse Iicht boven Pekings verboden stad heeft een Snder licht kunnen ujerpen op het harde
socialB feit, dat de arbej-ders j.n China, avenmin als u56r ter uexBId ook,
góén zeggenschap hebben over de produktÍemiddelen. Oe kosrs van het ChinesB schip (van staat) is een índere geueest dan de grote roerganger lYlao het
zich in de bergen van f,enan heeft gedroomd en velen van zijn Bnthousiaate
volgelingen het zich nog altijd dromen. De vooruitgang dio ds Chiness omuenteling gebracht heeft is uiteraard even groot - verhoudingsgeurijs nog 9roter uellieht - dan de vooruitqang die éIke burgerlijke omrrrenteling heeft beuBrkstslligd. 'uJie desuege gelooft dat haar beroemde rr1a19e m6lsrr naar het
socialisme voerde, heeft nog altijd niet begrepen, dat uat dat betrelt, haar
rrrode lantaarnrr niet meer is dan een drrraa]]icht.
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