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Bij elke bijzondere handeling gaat

het denken aan het doen vooraf.
Bij het handelen van klassen of
massat s blijkt de betekenis van

het handeLen pas achteraf. Hier
gaat de daad vooraf aan het be-
grip.
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EEN STAKINGSGOLF IN SCHOTLAND

In de herfst van het vorige jaar beleefde Schotland een stakingsgolf
in de basisindustrieän van een omvang zoals er daar sedert de eerste rrl€-
reldoorLog nÍst meer ulas geuleeet. Het ùJestelijk deal uan Centraal Schotland
vormde het centrum, met name Glasgout, uaar praktisch van een algemene eta-
king kon ulorden gesproken" De arbeiders van de reinigÍngsdiensten (vuilnis-
ophalers en rioleringsulerkers ) , chauf f eurs van bussen en metro ¡ onderulìj-
zets en arbeiderg van de Hoover- en van de Ro1ls Royce-fabríeken }egden de
stad ín feite stil. Een staking van vraehtulagenchaufFeurs had merkbare ge-
volgen voor de hele Schotse econornie. Er uraren 35.000 uerkeLijke stakers en
100.000 arbeidens, die als gevolg van de stakingen niet aan het uerk kon-
den gaan. ,

AILe stakingen ularsn onofficj.eel. Omdat ze door hun omvang zorn ver-
lammend effect hadden op de produktie en het openbare Leven kr¡am vakbonds-
chef f,ack Jones in allerijl naar Schotland om een poging te doen de arbei-
ders ueer aan het r¡erk te krijgen uit respeet voor de c.a.o. Een aantal 1o-
kale vakbondsbestuurders verzette zich heftig tegen de stakingen en voerde
een verhitte discussie met de stakingscomitérs.

Het uekte de bezorgdheid van zouel de vakbonden aIs de Labourpartij,
dat een der9elÍjke stakingsgolf zich kon voordoen zo spoedlg nadat Labour
een verkiezingsoverurinning had behaald. UJas het niet de bijzondere taak van
Labour om samen met de vakbonden de sociale vrede te garanderen? De reac-
tionaÍre vleugel van de Britse bourgeoÍsÍe, ofter¡el de Conservatieve Parüij,
beschuldigde Labour er reeds van een - om met trJÍegel te spreken - rtpolari-
serenderf politiek te voeren. Labour haastte zich het tegendeel te beuijzen
en trachtte zich nadrukkelijk een rrpartij van de nationale eenheidtt te tonen
door de klassenstrijd zo krachtig mogelijk de kop in te drukken.

De Labour-minister van onderuijs, Reg. Printice, beschuldigde hen, díe
tegen de akkoorden over loondrempeLs in staking uJaren gegaan van ttbadriege-
!ütt. Zouel het ministerie van arbeid als de bond van fabrieksarbeiders vBf,-
oordeelden de loonsverhogingen, die tengevolge van de strijd bij Ro1ls Royce
ù¡erden toegestaan en ueer andere Labour-poIitÍci uaarschut¡den tegen de rtin-
flatierr u¡aartoe dergelijke stakingen zouden leiden.
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De Labourpart,ij poogde ook de Schotse nationalísten voor de stakingen
veranturoordelijk te etellen. Ztj zouden ze hebben aangeulakkerd door hun voort-
durend hameren op een scheiding van de Schotse van de Engelse Bconomie en
door het voor te stellen alsof er in Schotland een enorme economische op-
bloei zou komen indien Schotland de controle kreeg over de olievelden voor
de Schotse kust,. lYlaar de stakers hebben de kr¡estie van de af scheiding van
Schotland geen ogenbLik aan de orde gesteld. Hun ej-sen lJaren overal van de-
zelfde aard. Zii verlangden niets anders dan loonsverhogingen, variiirende
van f, 10 tot {' 15 per ureek en r¡at zij ondernamen uJas duidelijk niets anders
dan een poging tot verdediging van hun levensstandaard tegen de economische
verslechteringen. tdat de Schotse Nationalisten betreft, die door Labour de
toututrekkers achter de staking ue¡den genoemd, zii riepen de regering in
Londen in r¡erkelijkheid hyst,erisch toe, dat er troepen moesten uorden gezon-
den om de strijd te breken. Dat de acties niets met Schots nationalisme en
daarentegen aIles met klassentegenstellingen te maken hadden r¡ordt alleen
door dat f eit al op overtuigende rrlijze beuezen.

Zoals gezegd: de stakingen ularen ttuildrr. Het ging om een zelf standige
arbeidersst,rìjd, bJaarop de vakbeuegÍngsbureaukratie geen enkele greep had.
Dat neemt echter niet ueg, dat de strijd lang niet overal een zelfde karak-
ter had, Er uaren, zou men kunnen zeggen, verschillende trgradenrf van zelf-
standigheid. Bij Rolls Royce bijvoorbeeld urerd het stakingscomité automatisch
gevormd uit de shop-stetrlards, die het personeel naar huis zonden en die
buiten de arbeiders orn met de directie onderhandelden. Dat leidde er bij-
voorbeeld toe, dat er tenslotte tussen de stakers en de stakingsleiding
strubbelingen ontstonden en dat een deel van de stakers het werk r¡el r¡il-
de hervatten, een ander deel daarentegen r¡ilde doorstaken.

Bij Hoover ging het net zo, met dit belangrijke verschil echter, dat de
shop-steuards híer nog u:el massa-meetings organiseerden. Bij andere bedrijven
echte¡ droeg de strijd veel duidelijker een autonomm karakter en uras er veel
meer sprake van actie van onder op. De bus- en metrochauffeurs bijvoorbeeld,
dÍe aanvankelijk ook onder leidÍng van shop-steuards st,reden, kuamen open-
lijk met deze in conflict toen de stakingsleiding een loonvoorstel van de
directie aanvaardde, dat de arbeiders verurierpen. Hun strijd veranderde op
hetzelfde ogenblik volkomen van karakter.

De onderuijzers kozen van het begin af aan een stakingsleíding geheel
buiten hun vakbond om en hadden bijeenkomsten uaar diversen hunner in niet
mÍs te verstane ber¡oordingen kritiek op de vakbeureging lieten horen. Deze
strijd van de onderuijzers ujerd - uiteraard - tegengeulerkt door de leraren,
die zich akkoord verkLaarden met een salarisverhoging van f, 15, die ook
door de onderuijzersvakbond uras geaccepteerd, maar door de onderulijzers zelf
niet.

De strijd die het duidelijkst een geheel zelf standÍ9 karakter droeg, ge-
heel van onder op ontstonden van onderop ulerd geleid, u,as die van de vracht-
autochauf f eurs, die zich van aLls in strijd zijnde categorieën het strijdbaar-
sfe toonden. Daar moet aan u.rorden toegevoegd, dat deze cat,egorie van arbei-
ders niet het instituut van de shop-steuards kent, mede als gevolq hiervan
natuurlijk r dat zii hun u¡erk niet gezamenlijk in een f abrÍeks- of bedrijf sruim-
te verrichten.Bijgevolg konden de vrachtuagenchauffeurs geen stakingscomité
van shop-steuJards kiezen en moesten ze hun eigen boontjes r¡eÌ doppen.
ttJat hierbij interessant uas: hun stakingecomité kr¡am niet in áén keer tot
stand. Het uerd gevormd al naar gelang zich de aktie van ulagendepot, tot ura-
gendepot uitbreidde en er hoe langer hoe meer chauffeurs aan de actie gin-
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gBn meedoen. De chauffeurs, door hun uerk van elkaar gescheiden, zochten
naar mogel-ijkheden om niettegenstaande deze handicap toch eendrachtÍg te
strijden en zij slaagden daar uonderuel in. Het stakíngscomit6 dat, sr ten-
slotte kuam (en dat dus geograFrisch gespreid uras) besliste tenelotte r¡alkE
goederen niet en r¡lelke bij uitzondering (medicijnen bijvoorbeeld) u61 mochten
uorden vervoerd. Uaü verder van belang is te vermelden Ís dit, dat het sta-
kingscomité van de chauffeurs geenszins zolang de str'rjd duurde voortdurend
uÍt dezelfde personen bestond. Kennelijk r¡isselde de samenstelling ervan al
naar gelang van de t,aken dÍe moesten uorden vervuld. Van Íets dergelijks
ruas bij de uit shop-steu¡ards samengestelde comitáts geen sprake. Het gevolg
u,as, dat er bij de stakende vrachtuagenchauffeurs geen rrvasterr leiders naar
vorsn kuamen en dat deze groep bìjvoorbeeld ook geen vaste [uloordvoe'tdersrf
te zíen gaf, die mededelingen verstrekten aan verslaggevers van kranten,
radio of t.v. Aangezien het in het verleden herhaaldelijk gebeurd isr dat
dergelijke Ituoordvoerdef,srr door de media naar voren t¡¡erden gehaald - r¡räâ!-
door zij dan in eBn soort van uitzonderingspositie tegenover hun kameraden
geraakten - sloegen deze geheel andere praktijken van de stakende vrachtrrla-
genchauffeurs bìj de arbeiders nogal goed aan. lJat ook nog vermeLd moet uor-
den is, dat de stakende chauFfeurs nÍet alleen scherp stellÍng namen tegen
de transportarbeÍdersbond, maar dat het verscheidene keren Ís voorgevallen
dat zij met rf hunrr bureaucratan aan het vechten raakten, Tenslott,e hebben de
vrachtr¡agenchauffeurs in Schotland - en ook dat is zeet begrüpelijk - van
alle in staking zijnde groepen, het duideLijkst pogingen in het urerk gesteld
om hun collegars Ín Engeland bij de actie te betrekken en tot soLidariteit
te beulegen.

bJat de gang van zaken betref t; de eisen van de stakers zijn in zou¡at
a1le sactoren geaccepteard. De patroons gingen door de knieän. Niettemín
t¡Jas et geen sprake van één massale en gemaenschappetijke actie. Er uaren
evenmin gemeenschappeLijke demonstratÍes, Toch grepen alle acties in hetzelf-
de gebied en zourat gelijktijdig plaats. ùJaarmee ue hier te doen hebben is
dus typisch een staaltje van datgene, uat Rosa Luxamburg in haar brochureItftlassa-actfer partìj en vakbonden'r - gebaseerd op de ervaringen van de Rus-
siecha ¡evolutie van 1905 - eens zo kernachtig heeft beschreven, toen ze
opmerkte, dat de rrmagsa-actie nÍet ontstaaù door de een of andere druk op
de knopr maar eenvoudig niets anders is dan het samenvl-oeien van een heel
groot aantal aîzonderlijke acties, zo op de manier uaarop tientallen beekJes
en kleine stroompjes zÍch verenigen tot één machtige stroomrt.

De stakingsberrreging van het jaar 19?2 in Groot-Brittanniä had Íets
dergelijks al BÊìna laten zien en daarmee Rosa Luxemburgs bedoelingen tref-
fend geÍllustreerd. Toen, in 1972, mondden de afzonderl'rjke actíes van mijn-
uerkers, spooruJBgarbeiders, dokulerkers, drukkers, transportarbeiders, enz.
tenslotte uit in iets, t¡at men toen de |tuilde algemene staking van onderoprr
noemde, in tegenstelLing tot de algemene Britse staking van 1926, die in
het hoofdkr¡artier van de vakber,leging rrrerd uit,geroepen en daar even prompt
uesr t¡erd opgeheven. Voor de zoveeLst,e kaer bÍnnen enkele jaren is in G¡oot
Brittannië gebleken, dat zeLfetandige arbeidersstrijd iets totaal anders Ís

:::=:::=::::::::=:::=::::=::::::::::::::lll===============================
Dit numme¡ en het augustusnummer van ttDaad en Gedachten zullen slechts 14
paginars bevatten. Dit in verband met da vakantiea van onze mdeuarkers. [r,e
zijn er van overtuigd, dat onze lezers hiervoor begrip zu1len hebben.
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ENKELE LOSSE BEDENKINGEN
V

De diverse kulesties die onze Belgische vriend onder het punt van
de ilpropagandarr heeft aangesneden, zrjn met datgene uat in het vorige
nummer van lrDaad en Gedachterr u¡erd behandeld nog niet al1emaa1 bespro-
ken, trU zetten hier de reeks van zijn opmerkingen Bn onze commentaren
daarop voort.

8b. Propaqanda (slot).
In D & G, jrg. 5, ñ!. Z (feU¡.1969), bLz.8, komt een passage voor, die

betrekking heeft op de opstand van de Roerarbeiders van einde maart/begin
april 1920 als reactie op de Putsch die de generaals Kapp en Lüttr¡itzr ge-
steund door de zogenaamde brigade Ehrhardt, ondernamen tegen de sociaalde-
mokratische ¡egering van de jonge Duitse republiek: 'tDit - dat r¡iL zeggen
de dreigende machtsgreep van militairen, die verantuloordalijk uerden geacht
voor alle ellende, die de arbeiders vier jaar lang hadden doorgemaakt in
de loopgraven van de eerste u¡ereldoorlog - uras meer dan ze konden verdra-
gen en ze grepen naar de uapens¡ o.tr liJaaróm uas het meer dan ze konden ver-
dragen? Is het onmogelijk dat dezelfde arbeiders soortgelijke toestanden u61
zouden kunnen verdragen, alleen al bijvoorbeeld doordat ze ideologísch vol-
doende geÏndoktrineerd zijn? De arbeiders laten zich nu nog aan al]e kanten
in de luren leggen sn geven dus blìjk van een u,el verregaande verdraag-
zaamheÍd !

ON5 COÍVIIVIENTAAR

Er bestaat een verhaal, bJaarvan uJe niet ueten of het rrráár is, maat
dat r¡él zeer karakteristiek is in verband met het bovenstaande. Het is ean
verhaal over Lenin. Hij moet namelijk Ín de loop van het jaar 1917 of moge-
lfk in het, begin van 1918 - in de dagen van de vredesonderhandelingen in
Brest-Litor¡sk - ín het centrale comité van de Russische bolsjerrristische
partij of in de raad van rrvolkscommissarissentt de opmerking hebben gemaakt,
dat de massa van de Russische soldaten vrede r¡i1de. Toen iemand hem ver-
baasd vroeg, hoe of hij dat ueL uist, moet Lenin hebben geantuloord: ttKtjk
maat naar hun voeten!rr Hij bedoelde daarmee, dat de voeten van ontelbare
Russische soldaten zich in de richtÍng van huis en haard beulogen. Ze deser-
teerden bij honderden en bij duizenden van het f ront, Lenin bedoelde nat,uur-
liik: ik behoef niet met ze gesproken te hebben om te ueten uat ze bezielt,
uat er in hun hart om gaat en ulat ze denken. Ik rrl6ét het, door eenvoudig te
lett'en op ulat ze doen ! Lenin zou, inplaats van: ze r¡i11en vrede, natuurlîjk
ook hebben kunnen zeggen: de eLLende van de oorlog is hun onverdraaglijk ge-
uor den .

Onze opmerking over uatin 1920 de Roerarbeiders bezielde, is van het-
zelfde kalÍber ale de hierboven vermeLde van Lenj.n. Uit het feit, Aát Oe
Roer-arbeiders in opstand kulamen, Ieiden ue af, dat de door de Kapp-putsch
geschapen situatie onverdraaglijk voor ze uJas. lvl eer niet ! Er is geen sprakevanr dat trrij een soort vantfthermometertt zouden hanteren, uJaar lJB vât-r zou-
den kunnen aflezen, hoever de verdraagzaamheid van de ""beider" gaat, aande hand uaarvan uJe ebrst zouden hebben kunnen vaststellen, dat de grens
van de verdraagzt.*hãffias bereikt, om vervol"qens daaruit hun opstand teverklaren. De kr¡estie is dus veel simpèfer eigenf¡f, dan onze Bel.gísche
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vríand vBrondersteld heeft. Hü heeft achter onzB uroorden Íets gezocht, uat
er hel.emaal niet achter stak.

Aan de andere kant ís het natuurlijk heLsmaal niet zo eenvoudig. Inte-
gendael. De uerkelijkheid Ís nu eenmaal ook hier gecompliceerd. t/ant het Ís
een f eÍt - onze Belgische vriend r,rìjst, Br zelf op - dat arbeiders de ene
keer veel meer verdragen dan de andere kear. De verklaring is natuurlìjk,
dat aan de rfverdraagzaamheidrf helemaal geen absolute maatstaven kunnen uor-
den aangelegd en dat het van duizend en é6n factoren aFhangt hoe er door de
massa r¡ordt gereageerd. 0m even bü Duitsland te blijven: Hit,Lers machts-
greep begÍn 1933 nas een veel grotere bedreiging nog dan die van Kapp in
1920, üJat gebeunde er? Niets! Kr¡am dat doordat de DuÍtse arbeidersklasse
- om de uoorden van onze BelgÍsche makker te gebruiken - rrideologisch gein-
doktrineerdff uas?

trJìj zoeken de verklaring niet in die richting. üJe hechten namelijk aan
een rrideologische indoktrinatietr van de arbeiderskLasse niet zoveel geloof.
0f r¡e dan ontkennen uiIlen, dat bijvoorbeeld de Duitse sociaal-demokratie of
de K.P.D. jaren achtereen hun uiterste best hadden gedaan om de Duitse ar-
beiders te indoktrineren? Nee, dat ontkennen ure allerminst, zomin als u,e

ook zouden r¡i11en batulisten, dat individuele arbeiders hier sn daar gein-
doktrineerd u¡aren" fiaar r¡at de arbeidersklasse - en klassen in het alge-
meen trouu;ens - kenmerkt is, dat ze niet colLectief handel-en op grond van
rf ideologísche indoktrínatierrr op grond van ideeián, maar op grond van hun
klasseposÍtÍe en op grond van de maatschappelijke verhoudingen.

Onze Belgische vriend lette op de Roerarbeiders zelf. ùJat dáchten zij?
Dat de sociaaldemokratische regering in Berlijn hún regering uas, dÍe ze te-
gen Kapp en Lüt,tr¡.ritz dienden te beschermen. hlat deden ze? Iets t¡aar die-
zeLfde regering als de dood voor u,as en rr:aartegen dan ook prompt eerst de
Rijksueer in het veld u¡erd gestuurd en - toen die verslagen uJas - BBn Zo
listige arbeidersverlakker als Carl Severing, de minister die het compro-
mÍs van Bielefeld uist te bereiken, uaarbij de arbeiders er in toestemden
de ulapens nesr te leggen. lYl et, andere uloorden: het optreden van de Roerar-
beiders ber¡éés, dat ze soeiaaldemok¡atische illusies koesterden, maar niet-
temÍn prolet,arisch handelden.

Als onze Belgische vriend zou opmerken¡ ilhet feit dat ze die ilLusÍes
hadden, beuijst toch maar, dat ze |tideologisch geindoktrineerdrr wåren ! rr,

dan zeggen ruij: de term frideologisch geindoktrineerd'r vinden ulij daarvoor
niet erg gelukkÍg, maar over uoorden uillen ue niet tr¡isten. [¡Jaar het om
gaat, is dit, dat hoe je dát uat de Roerarbeiders Ín hun hoofd hadden ook
noemen uiIt, het f eit blijf t bestaan, dat ze handelden fn st,rijd daarmee. En
dat geldt niet alleen voor de Roerarbeiders. H66f de ¡adenvormíng in de
Duitse revolutie van 1918 bijvoorbeeld, uras in strijd met de parlementaire
en de vakbeulegingspropaganda, die de sociaaldemokratie tientallen van ja-
ren had gevoerd.

tilij hebben er de vorige maal al op geuezen 3 nÍet om ideologíe, niet om
Ídeeënr gaat het in de klassenstrijd, maar om belangen. Daar tigt de reden,
dat' iedere verklaring die op een zogenaamde |tideologische indoktrinatiert
teruggaatr voor ons níet overtuigend is. Bovendien¡ onze BeIgÍsche vriend
hanteert het argument van de rrÍdeologische indoktrinatierf niet in verband
met de Roerarbeiders (Uie in opstand kuamen), maar in verband met al die
situaties (tot op heden toe) uaarin arbeÍders niet in opstand krr:amen. Hij
ziet daarbij geheel en al over het hoofd, dat urat [!j Iideologische indok-
ùrinatiefr noemt, zeker ook bij de Roerarbeiders te constateren vÍel. Nog-
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maalsl tlij vinden die term niet gelukkig" Plaar als onze Belgische vriend er
aan uil vasthoudsn, dan Ís hij ons de verklaring schuldig, uraarom de ideolo-
gisch geindoktrineerde Roerarbeiders ue1, andere ideologisch geîndoktri-
neerde arbeiders ni.et in opstand kr¡amen. Zodra hij probeert dat te verkla-
renr zal hij bemerkenr dat hij dat hele begrip vanrrÍdeologische indoktrina-
tÍeff maar beter kan laten valLen.

Het' al- of niet in berrreging komen van arbeiders heeft met rfideologi-
sche indoktrÍnatierr of ttgé6n ideologische indoktrinatietr ni.ks te maken. 0f
dacht hij soms, dat de Belgísche (eÃ.Aan nog in belangrijke mate de lrJaaJ-se)'
arbeiders, die in de r¡inter van 196A/161 in beuieging kuamen niet - door do
B.S.p. en door Renard - rtgelndoktrineerdrr r.¡:aren? Nou vergeet het maar!

Tenslotte zou onze Belgische vriend ons mogelijk kunnen vragen uJaaraan
utij - als urij het niet in de richting vanfrideologische indoktrinatiett zoe-
ken - het dan rrrél r,rijten, dat Br na Hitlers machtsgreep in januarÍ 9133 van
arbeidersverzet geen sprake uas? 0ns antr¡oord luidt: de nederlaag van de
Duitse arbeldersklasse in de revolutie van 1918-192A, eventueel 1923 aIs
men ulil r heef t Hit,lers machtsgreep mogelijk gemaakt, Niet uit de verhoudin-
9en van 1932 of 1933 moet de komst van het, fascisme uorden verklaard, maar
uitde gebeurtenissen van het begin van de jaren t2t, De toen door de Duit-
se arbeÍdars geLeden nederlaag uJas zo verpletterend, dat zìj er zich tienjaar later nog op geen stukken na van hadden hersteld.

hiat de slotzin van onze Belgische vrÍend betreft, dat rrde arbeiders
zich nu nog aan alle kanten in de luren latan leggen en blijk geven van een
verregaande verdraagzaamheidrt, daar zijn rrrij het bepaald mee oneenst Laten
arbeiders zich dan niet in de luren leggen? Ach, nat,uurLijk rrlell Dat komt
voor (¡uist de in opstand gekomen Roerarbeidersr lieten het zich in BÍele-
feld ook!). fiaar arbeÍders laten zich bepaald niet meer in de luren leggen
dan andere groepen in de samenleving. Kijk naar de inteÌlektuelen, die vaak
de rrdommerr arbelders verrrlìjten, dat ze zich door de trucs van de kapitalis-
tÍsche ideologen laten misLeiden. Laten die intellektuelen zich soms niet
in de luren leggen? Laten dle zÍsh soms niet mÍsleiden? Naar ons gevoel
laten juist die zich - doordat ze tegenover het kapitaal niet in een belan-
gentegenstelling staan - véét harder in de luren leggen nog dan de arbei-
ders. Bij t,roepan zijn de intellektuelen rrgeindoktrineerdrf door het staatska-
pitalisme: hetzìj in Stalinistische-, in TrotzkistÍsche-, in fvlaoïstische-
of ulat voor vorm dan ook. En je r¡eekt ze er moeilijk van Ios. Arbeiders ech-
ter, hoe rrverdraagzaamrt ze vaak genoeg ook mogen schijnen, komen telkens en
t,elkens urael vanuJege hun belangentegenstelling tot het ondernemerdom en op
grond van hun positie in het produktieprocBs, tot verzet.

Uiteraard rekenen hJe onze Belgische vriend bepaald niet tot de geîn-
doktrineerden. lde ueten ulel beter. lde menen uel, dat hij frãt-f eit, dat de
arbeiders op bepaalde momenten niet actief strijden ten onrechte op reke-
nÍng van een - endan absoluut opgevatte - trverdraagzaamheidfl stelt. Arbei-
ders zijn vandaag rrverdraagzaamtt en dezelfde arbeiders zijn het opeens mof,-
gen of overmorgen niet. fYlet het begrip Itverdraagzaamheidtr kun je al even
ueiníg uit de voeten als met de ttideologische indoktrinatier.

oo
o

- Zien ju}lÍa de
doen? Dat tijkt me

loutere diskussie echt als het enige dat
of die diskussie dan

groepen kunnen
al of niet ge-uel erg ueinig. trlant
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voerd uroDdt heef t eigenlijk helemaal geen belang voor de arbeidersstrijd.
ON5 COÍYIIVIENTAAR

lvlogen rrlij beginnen met een rrledervraag? Kan onze Belgische vriend ons
voorbeelden noemen van groepen, dieiets ánders hebben kunnen doen dan het-
zij J.outere diskussie, hetzij bepaalde ideeän en opvattingen of bepaalde or-
ganisatorische principes opdringen aan de arbeiders?

onze vriend, uiij ueten het, r¡ÍL niets aan de arbeiders opdringen. Zün

vraag komt er eigenlijk op neer, uat er, als je dat niet r¡lilt, dan nog over-
btijf t. Het antuoord luidt inderdaad: erg rireinig. Dat is een gevo19 van de

eigenaardigheden, die aan het tijdperk uraarin urij leven, kleven. Onze tìjd
r¡ordt gekarakteriseerd door tuee belangrijke aspeaten: de ouder traditione-
le arbeidersberrleging is stervender of beter gezegd, heeft voor de strijd
van de arbeiders iedere betekenis verLoren, doordat el thans een ándere
strijd aan de gang is, dan uaarvoor zii rrlerd gesticht ¡ zij heef t allean nog
maar betekenis voor het kapitaal, tilaarvoor zij trourr.rens aItìjd al, aJ. u¡as het
nÍet zo duidelijk zichtbaar vroeger, betekenis had¡ de nieuue arbeidersbeue-
ging echter, die in onderscheid met de oude arbaidersberieging beter 'rde be-
uleging der arbeidersrt kan uorden genoemd¡ ligt nog in de urieg. Zodra die
nieuuJe arbeidersbeuregÍng volulassen zaL z'rjn gerrlorden is geenszins de situa-
tie ontstaan, dat die groepen die nieb manipuleren r¡iIlen en nu slechts
diskussiären kunnenrg[u¡at voor de arbeiders zullen kunnen doen. Integen-
deel t Zodra de nieuuie arbeidersberrleging voluassen is, dat uil ze99en ¡ 20-
dra er eeht op grote schaal van een trbeuieging der arbeidersrr sprake is t
valt Br nog minder dan ooit iets vóór de arbeiders te doen. Ze doen het
dan namelijk zétf . In het tijdperk dat op het onze r oP het huidÍge vo19t,
zullen de groepen vermoedelijk z rjn verdu¡enen . Ze zu1len voor iets anders
hebben plaats gemaakt, iets ulat ue niet ueten, niet kunnen Ueten.

Dat proces, het proces uaarin de groepen voor ffiets andersrr plaats ma-
ken is trouwens al aan de gang. Het voltrekt zi.ch voor onze ogen in deze
vorm, dat da groepen (en ik praat nu niet over de groepen dÍe tfmanipulerenrt
r¡ilIen, maar uitsluitend over de groepen, die niet moe uorden te verkondi-
gBrì r dat zij de zellr¡erkzaamheid van de arbeiders voorstaan) een permanente
krisÍs doormaken. Ze verduijnen namelijk voortdurend ofr voor zover ze nog
niet verdulenen zijn, lopen ze het gevaar ieder ogenblik uit elkaar te val-
Len. De voorbeelden tigqen voor hel grijpen. De Franse groep I.C.0. heeft
opgehouden te bestaani de Britse groep rtsolidarityrt voert een u¡ankel be-
staan, dat daardoor gerekt uordt, dat bepaalde problemen niet bediskussí-
eerd r¡orden of dat bepaalde Èegenstellingen hardnekkig rrrordan ontkend.

Hoe manifesteert zich deze krisis? 0f liever¡ hoe uordt' zij acuut? De

krisis uraarvan u,e hier spreken breekt teÌkenmale uitr u,anneer de groepen
die de zelfuerkzaamheid van de arbeiders beueren voor te staan, Ín strijd
met die opvatting trachten te handelen.tfat telkenmale voor dit soort groe-
pen dodelijk blijkt te zrjn, is hun - natuurlijk best begrijpelijk - streven om

méér te doen dan uat, op grond van de maatschappelijke verhoudingen, hun re-
åi1e mogelijkheden zijn. Iedere groep d5-e, in een tijdvak, ulaarin de rtberrleging

der arbeiderstr, ofschoon nog niet voluassen, zich toch voortdurend krachti-
ger aandiant, uaarln meer en meer de strijd van de arbeiders tot een strijd
van de arbeiders zélf rrlordt, probeert iets vóór de arbeiders te doen, dat
r¡il zeggen hun het r¡erk uit de handen te nemen, gaat aan die poging onher-
roepelijk kapof .

bJat gebeurt er dan? Dan komt er een nieuuie gf,oep. ldant zolang de oude



arbeidersbeueging er nog is en de nieuue nog niet, rijzen deze groepen met
maatschappelijke uetmatigheid als paddestoelen uit de grond. In het over-
gangstijdperk tuseen oude Bn nieuule a¡beidersbetrieging zìjn ze geh,oon aen
maatschappelijk verschijnsel. Hun voortdurend ontstaan en vergaan kenmerkt
het vacuum, het Iuchtledig trlaarin uJe verkeren. Ze hebben derhaLve een maat-
schappelìjke betekenis in deze zin, dat hun bestaan alleen uit de huidige
maatschappij verklaard kan t¡orden, maar ze hebben geen bet,ekenis vóór de ar-
beidersstrijd' Hun bestaan kan alleen tegen de achtergrond van de volkomen
aan verandering onderhevige arbeidersstrîjd verklaard uorden. Hun aanuezig-
heid veronderstelt niet dat de arbeiders zelf strijden, maar juist, dat de
arbeiders nog bezig zijn zich naar eigen strijd toe te berr;egen. Die berrleging
van de arbeiders is, ook aI baseffen de arbeiders dat r¡ellicht niet of nau-
ulelijks, onueerstaanbaar. Dat is de reden, dat groepen, die buiten de dis-
kussie-activiteit treden, iets vóór de arbeidarskLasse trachten te doen
en daarmee automatisch eÊ¡n belemmering voor de ontuikkeling van de zelf-
r¡arkzaamheid der arbeiders gaan vormen, te gronde gaan. Niet hun belemme-
rend optreden zet zich door, maar het autonome handelen van de arbeiders,
met het gevolg, dat bij de botsing tussen het een Bn het ander, niet de au-
tonome actie der arbeiders, maar de groep het loodje Iegt.

Dit alles is geen gedachtenspinsel- van ons, Het is de u¡aarneembare
uerkelijkheid, die zich voor onze ogen voltrekt. Het is niet iets om over
te treuren, het is iets om je over te verheugen. hlant aIs de volunt,aristÍ-
sche tendensen, de neiging om iets voor de arbeiders te rrdoentt, gþ!, zoals
u.le kunnen constateren, tot de ondergang der groepen zou voeren, dan zou
dat betekenen, dat uJe op de ueg naar de nieuule toekomstÍge arbeidersbeuJe-
glngr een bepaald nog J.ange ueg over5.gens, nog heel t¡rat minder ver zouden
zijn gevorderd, dan r¡e toch inderdaad al z ijn .

fvlisschien vraag je; als de groepen géén betekenis voor de st,rîjd van
de arbeiders hebben, voor de strijd zoals die nu uordt gevoerd, ulelke bete-
kenis hebben ze dan rr;é1? Er is, naar onze meni.ng, op deze vraag geen ant-
uoord mogelîjk. Dat ligt niet aan de groepen en nÍet aan de arbeidersstrijd,
maar het lígt aan de vraagstellingo De vraag naar de zin van de groepen is
even zinloos als de vraag naar de zin van het leven.

++
+

- Ztjn jullie niet teveel rrspontaneistischrt? Hebben ju11Íe niet een te groot
vertrouuen in het spontane handelen van de massats, gepaard aan Ben even
grote allergie (overgevoeligheid) voor om het even r¡at voor organisatie
die niet in de strijd z61f is ontstaan? Je hoeft toch niet iedere soort van
organisatie direkt met leninisme gelijk te stellen?
ON5 COfVIfTENTAAR

ItJij steLlen bepaald niet iedere vorm van organísatie met de lenÍnistí-
sche organisatievorm gelûk. De radenorganisatie bijvoorbeeld vertegenuroor-
digt íets totaal anders dan de leninistische organisatievorm. Daar ligt de
reden dan ook, dat de radenorganisatie door de bolsjeuistische partij Ín
Rusland om zeep is gebracht. Enulel meteen, niet pas later in het Stalinis-
tische tìjdvak of zo. lde maken ook duidelijk onderscheid tussen groepBn van
een leninistisch type (r^laartoe uiteraard ook bij alle verschilLen de maoîs-
tische moeten uorden gerekend) 

"n groepen die zich daartegen afzetten en
de zelfu,erkzaamheid van de arbeidersklasse op de voorgrond plaatsen. [tJe
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zijn allermj.nst huiverig voor organisatie, maar inderdaad, zoals onze mak-
ker het zelf al uitdrukt, voor organisaties, die niet in de strijd zelf zijn
ontstaan. lvlaar gtoepen als de onze zijn dat toch ook nietr zal. onze vriend
uÍt,roepen. Inderdaad I Ze zijn nat,uurlijk in zekere zin r¡ef een reactie op de
strìjd, maar goed, er in ontstaan zijn ze niet. Zijn opmerkÍng dat ulij ttoverge-
voellg zouden zìjn voor organisaties die niet in de strîjd zÍjn ontstaanrr be-
hoeft dan ook een aanvuJ-1ing, Een trrreeledige zelfs.

In de eerste plaats zijn groepen als de onze bapaald geen organisatie
in de zin uaarín dit r¡oord doorgaans r¡ordt gebruikt. En als ze dat rrr6l zrjn
of r¡ílLen zijn. . , zíe boven.

In de tr¡eede plaats r ulaar u.lij overgevoelig ¡ zeg maar g€trust huiverig
voor zijn, dat zijn organisaties of groepen, dÍe zich niet slechts r gelijk de
onze, met de arbeidersstrîjd bezig houden, maar die zich ermee ulillen be-
moeien, die voot of uit naam van de arbeiders uillen optredenr die zich
met de arbeidersklasse ídentifíceren, die aan de arbeiders r¡¡i11en vertel-
len r¡at of zij moeten doen en hoe zij moeten strijden. Dát is het punt uaar
het om draait. lrJij bestrijden dat soort groepen, omdat u;e ze een gevaar voor
de zelfstandÍge (de thans enig mogelijke) strüd van de arbeiders houden.
Dit soort groepen namelijk gaat niet, aLthans niet direktr kapot aan hun
confrontatie met de eigen strijd van de arbeiders. Dat komt omdat de onder-
gang van die ándere (niet-leninistische) groepen die uij zopas beschreven
hebben mede veroorzaakt r¡ordt door de tegenstelling tussen dat uat ze zeg-
gen te zijn en urerkelijk zìjn. Díe tegenstelling doet zÍch bij de lininisti-
sche groepen niet voor. Die staan niet op het st,andpunt van de zelfstandi-
ge strijd. Ze zeggen niet: de arbeiders moeten zelf handelen of kunnen al-
leen zelf handelen . Ze zeggen openlijk (denk aan uat Lenin schreef over het
beperkte vakberrregingsbeulustzijn van de arbeiders) dat er alleen maar van ar-
beidersstrïjd sprake kan zijn als zij de strijd leiden, zij aan het hoofd Brvan
staan an de richting oî de inhoud bepalen. Bij hun dus geen innerlijke tegen-
spraak tussen uat ze zeggsn en doen.

l¡Jaarom bestrìjden uJrj za? Omdat zij een andere richting uit tliLlen dan
u,û? Omdat zij onder I'socialismerr iets anders verstaan dan u'd doen? Dat is
uel zo, maar het is níet de hoofdreden voor onze krj.tiek. tlij strijden tegen
deze groepen, omdat zij de zelf standige strìjd van de arbeiders om zeep trlil-
J.en helpen. Dat is geen kuestie van principe, het vloeit niet daaruif voort
dat trrij de zelfstandige arbeidersstrijd aIs een soort van beginsel of ideaal
beschourrlen dat hoog gehouden zou moeten uorden. trJij bestrijden die groepen
omdat de praktijk laat zien, dat in de huidige fase van het kapitalisme de
arbeiders alleen maar z61f kunnen strìjden of dat anders van werkelijke strîjd
gBen sprake is. Aangezien het socialisme niets anders is dan de uÍtkomst
van de urerkelijke beueging der arbeiders en de ulerkelijke beueging der arbei-
ders alleen maar Êen zelfstandige beueging kan ztjn, voLqt hÍeruit dat hun
begrip van frsocialismerr anders moet zijn dan het gIZg. flaar dat is echt een
kuestíe van vers !9.

Deze opvatting van ons over de zelfstandige strijdvorm als de enig mo-
gelijke, bekritiseert onze Belgische vriend al-s rrspontanistischrr of als ge-
tuigend van te groot vertrouuien in het spontane handelen van de massa. Het
ís echter helemaal geen krr.restÍe van Itvertrouuenn, dat bij rrspontaanrr hande-
len van de massa rralles uiel in orde zal komenrr, of iets dergeJ.ijks. Dat al-
les |taltijd in orde zal komenr?, daarvan is al helemaal geen sprake - het te-
gendeel ie helaas ulaar - en rtvertrouuenrf is er in zoverre niet bij, dat het
geen zaak is van een optÍmistische verrrlachting, maar van kijken naar uat er
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gebeurt. llij venurachtem, hopen of usnEen niet dat, de mas-reedt (en dat is_r¡,at rrrìj bedoglen met het uoord rspontaanrr:
nstignatie van ánderen! ), nee: u'ij zie! haar zelf standig
aar zij in beueging komt.
zelfstandig (spontaan) op in de Russische revolutie van

e huilen, er is geen organisatieft, schreef Lenin aan Gor-
e gaat niet aan de etrijd vooraf, maar vloeit er uit voort
ehreef Rosa Luxemburg.

men ook aan BBn vakorganisatÍe geeft, het ís en blijftbuiten het bedrijFsJ.even staat. Het Ís nimmer B€rì or-
de strijd Ín het bedrijf geschapen. Het f eit,, dat de le-

De massa trad ook spontaan op in de Russische revoLutie van 191? en
de partij rrras gerJulongen te volgen" Spontaan handelde de massa ook op de 1?ejunf bij de opstand in Oost-Duitsland, i.n de Hongaarse revolutÍe van 1956,
enzovoorùs, enzovoorts. Is iedere rruildert st,aking nÍet meteen een spontaneactÍe? HandeLde de massa in de Duitse revolutie van 1918 anders dan ftspon-
taanrf?

LJat alLe revoluties en alle arbeidersstrijd gedurende bijna de gehele
tuintigstB eeuu, te zien hebbgn gegeven, is dat het handelen van de massaaltijd de grootste verbazing uekte bij al die organisaties die steeds luide
hadden verkondigd, dat de massa niet spontaan kón handelen, dat zij hun lei-ding behoefde, dat er een trvoorhoederr moest zijn. En op diå verbazing volg-
de dan de schrik, uant niets u,as zo gevaarlijk voor de zogenaamde rtvoorhoe-
denft, dan het feit, dat dÍe rfvoorhoedentt ais het er op ã"n kuam niet vóór
de massars uit marcheerden, maar achter de massars aan strompelden. 0p de
uaarneming van dat feit berust onze rrspontaniteitsopvattingrf. Díe opvat-tíng heeft uiteraard niets temaken met een afulijzing van organisatievormgñ¡
DeLn de geschiedenis spontaan handelende massais oF g"o"p"Ã arbeiders heb-
ben altijd nog hun eigen organisatievormen geschapen, die steeds veel doel-treffande¡ bleken dan uat hun van buiten af als organisatievorm uerd aanbe-volen. 0ezê laatste opmerking maken rrrij slechts volledigheidshalve . Zij isníet tegen onzE Belgische vriend gerícht. Die heeft ons het rtafuijzen vanenige organisatievormrf niet veruleten.

Overigens; hoe juist is het, dat hij ook deze laatste opmerking overspontaniteit gerangschikt heeft bij al die opmerkingen, die hij gezamenlìjk
groepeerde onder het opschrift trpropagandan. Het zal hem r¡el niet ontgaãnztinr hoezeer ook onze antrrloorden op al deze onderdelen ten nauu¡ste met el-kaar samenhangen.

I NFORÍYIATI EVE VRAGEN

üJat te denken over het anarcho-svndik-alisme of zogenaamde revolutionair
syndikal isme?

fvlen kan dit toch nÍet zomaar gelijkschakelsn met het geurone syndÍka-lísme. UJilLen zij ook niet de macht aan de arbeiders laten (via haar orga-nÍsat,iesr maar zouden díe niet demokratisch kunnen georgani.seerd zrjnã),zonder tussenkomst van politieke partijen?
ALs Rocker verklaart dat de syndikalisten rfin de vakvereniging geens-zins een voorbijgaand produkt van de kapitaJ.istische maatschappij zien, maarde kiemcel van de toekomst'ige, socialistische organisatÍer, maakt, hij danniat' reeds een stap in de riehting van de radenorganísatie?

I]NS COfVIfVIENTAAR
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den uitsluitend arbeíders zijn, maakt de vakber,Jeging nog níet tot eerì orga-
nisatie van en voor de arbeiders. 0ok een revol"utionair syndikalistísche
vakorganisatie (Oie in lrezen dezelfde struktuur heeft als elke andere vak-
ber¡eging) is een orgaan, dat een eigen leven gaat leiden en braarvan de be-
langen op een gegeven moment prevaleren boven de belangen van de leden.

De grootste en belangrijkste revolutionair-syndikalistische vakorganl-
satie dÍe rriij hebben gekend uJas de Spaanse C.N.T. In de st,rijd tegen de re-
bellerende troepen van generaal FrancoÍn juli 1936 heeft de C.N.T. een be-
langrijke rol gespeeld. . Hoe uias echter de ro1 van de C . N . T. in mei 1937 ,
toen de Guardia Civil met behulp van de bolsjer¡iki een aanval deed op de
posÍtie van de anarchisten en syndikalisten in BarceLona? De arbeiders
- veelal lid van de C.N.T. - stelden zich meteen teueer zoals ze ook hadden
gedaan in juli 1 936. 7e grepen naar de uapens en rr;ierpen barricaden oP. Het
lJaren echterdeleiders van de C.N.T., die de arbeiders aanraadden de blapens
neer te leggen en uleer rustig aan het r,lerk te gaan. Zij hadden daar uel een
grondige reden voor. Zij streefden namelijk naar samenuerking met de door de
bolsjerrlisten beheerste U.G.T. Bij een geuapend conflict nu tussen de arbai-
ders enerzijds, de Guardia Civil en de bols jerrlisten anderzijds r zou de kloof
tussen de C.N.T. en de U.G"T. breder uorden en de door de C.N.T'-leiders
zo begeerde samenrrierking zoal níet onmogelijk maken, dan in elk geval de

kansen toch sterk doen verminderen. Hier r¡erd dus door de C.N.T.-leiders
geprobeerd het arbeidersoptreden te voorkomen, ja het ondergeschikt te ma-
ken aan het belang van de organisatÍe. De leíders van de C.N.T. uerden dan
ook door de centrale regering (die notabene al1es deed om een sociale re-
volutie te voorkomen) geprezen voor hun loyaliteit tijdens de meidagen te
Barcelona. Hieruit blijkt dus urel heel duldelijk hoe gering het verschí1 ulas

tussen de C.N.T. en de andere orqanisaties. Niet de C.N.T. ¡¡Jas onderge-
schikt aan de arbeiders, nee, de belangen der arbeiders ulerden ondergeschikt
gemaakt aan die van de organisatie.

Als Rudolf Rocker verklaart, dat de vakverenigingen geenszins een voor-
bijgaand produkt zijn van de kapitalistisehe maatschappij, maar dat zii de

kiemcel zijn van de toekomstige, socialistische organisatie, dan geeft hij
er blijk van het urezen van de vakberrleging niet te hebben begrepen. De vak-
beuleging maakt deel uit van de burgerlijke maatschappij. De structuur van de
vakberrleging is de structuur van de burgerlijke samenleving. En een socialis-
tÍsche samenleving zaL niet, georganiseerd zljn op basis van vakof beroept
maar op basis van het bedrijf. RadenorganisatÍe en vakorganisatie zijn be-
grippen die niet onder één noemer te vangen zijn. Ze staan in lijnrechte te-
qenstellinq tot elkaar. 

_

fyIEETING IN ITJASH INGTON LiEP

STERK UIT DE HAND

0p 26 aprí1 j.1. organiseerde de grote Amerikaanse vakbeureging AFL-
CI0 een demonstratieve protestmeeting tegen de r¡rerkl"oosheid in de hoofd-
stad van de Verenigde Staten. trArbeídsplaatsen nú!tr uJas het motto van de
bijeenkomst, díe gehouden uerd in het Robert F. Kennedy-stadion. Natuurlijk



12

veDurachtten dB initiatiefnemers allerminst, dat president Ford of het Ame-
rikaanse bedrijfsleven, onder de indruk van de betoging, nu opeens meer
trrerkgelegenheid uit de hoge hoed van Oom 5am zouden toveren. Het is zelfs
voor ons de grote vraag of hun dat iets zou hebben kunnen sehelen. Niet om

Índruk te maken op Ford Ín het trJitte Huis, of op Ford in OetroÍt hadden zij
uit het gehele oosten en midden-uesten van het kolossale land de vakbonds-
leden opgertommeld, maar om Índruk te maken op die vakbondsleden zelf. Zrj,
die organisatoren, moeten deksels goed geueten hebben, dat het ondernemer-
dom in de U .5 . A . niets liever zou r.lillen dan Ce produktie uleer op het peil
van een aantal jaren geJ.eden brengen en dat zij ook zonder enige aansporing
terstond méér arbeidskracht zouden kopen, zodra zich de mogel'rjkheid maar
voordeed. ldaar zlj op hoopten uas niot, dat de demonstranten met het uit-
zicht op een baantje uit ùJashington naar hun haardsteden zouden terugkeren,
maar met de overtuiging, dat hun duu¡betaalde functionariesen toch maar bìj-
zonder goed voor die baantjes vochten. Indien zorn demonstratie aL op geen
stukken na met urérke1îjke strijd van de arbeidars te vergelijken valtrde schijn
van een strijd zou Er r zo meenden zij, in ieder geval door uorden geulekt.

0verigens ularen niet aLla bureaucraten daar even heilig van overtuigd.
Een ouue rot als George lvleany, de president van de AFL-CIO, die op het ge-
bied van de arbeidersverlakkerij zo langzamerhand u¡el zijn sporen heeft ver-
diend, vexzette zich van het begin af aan tegen heel het zo knap bedachte
p1an, ItHij utasrr, zo rrlist naderhand het maandblad ItNeus and Lettersrt te mel-
den, Itvan het begÍn af aan tegen iedere gedachte aan een demonstratie ge-
kant, omdat hij vreesde, dat zij rllel eens uit de hand zou kunnen Iopen.tr l-loe
sterk zij inderdaad uit de hand zou lopen, daarvan had ook fvleany in de ver-
ste verte geen vef,moeden.

De vakbondsleden uerden van heinde en ve¡re met autobussen naar tdash-
íngton gebracht, Nog maar nauulelijks stroomden de bussen leeg en vocmden
zich buiten het stadion rrlat grotere groepan, of eD ontuikkelden zieh on-
derlinge díscussÍes, díe natuurlijk niet op het programma stonden. De mse-
ting uas niet belegd om de arbeiders hun hart te laten uÍtstorten. De be-
doeling uas, dat zij zrrlìjgend zouden luisteren naar de met, zorg uitgekozen
sprekers, diehet hun allemaaL eens háárfijn zouden vertellen en die natuur-
lijk véél en vééf beter dan die r,rerkers zé1f uisLen, uat voor ervaring het
is om zonder uerk te zijn.

De díscussies buiten het stadion droegen er niet uleinig toe bij om een
ándere stemming onder de meer dan 60.000 opgetrommeLden te ku:eken, dan de
heren bureaucraten daar in trlashington r,¡ei- hadden r¡i11en kueken. Hoe mee¡
ervaringen er onderlíng uerden uitgeuisseld, des te verbitterder de arbeÍ-
ders uel ulerden. Sommigen ulisten te vertellen, dat in hun bedrijf of in hun
uoonpLaats héé1 r,lat meer arbeiders naar ldashington hadden r¡i11en gaan, dan
u,aarvoor er pJ.aats uas in de bussen. De vakbonden uaren niet bereid geble-
ken het aantal bussen uit te breiden. Het bleek een ervaring te zijn, dÍe
alleebehalve op zichzelf stond. [dat tijdens de busreis mogelijk nog toeva].
had geleken, of mogelijk te uiijten scheen aan een slechte voorbereÍdÍng, aan
een te laat bespreken van vervoersmogelijkheden, of iets dergel'rjks, ulas, zo
ku¡am uit de eerste contacten buiten het stadion aI onomstotelijk vast te
staan, BBn s y s t €, B m geu.leest.

Diverse arbeiders, dÍe ver in de fliddle-tdest zÍch mogelijk hadden voor-
gesteld, dat men zoulat Ín het cent¡um van de hoofdstad en misschÍen u¡e1
pal onder de vesnters van het lJitte Huis of op zìjn minst pal achter de toe-
gangshekken bijeen zou komen, moesten, eenmaal in de hoofdstad, ervaren dat
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het Robert F. Kennedy-stadion bepaald niet in de buurt van de regeringsge-
bouuen uas gelegen en dat mogelijk noch de president, noeh de leden van ñet
HuÍs van Afgevaardigden, noch de heren Senatoren, ook maar iets van deze
demonstratíe zouden merken" De betekenis daarvan ontging hen vanzelfspre-
kend allermÍnst en dat r¡as ook aluleer niet bevorderlijk voor een vlotte af-uikketinq van dát programma dat de vakbondsl-eiding hun dacht voor ta scho-
teIen.

Ach, de regie had toch zó zorgvuldig geleken. Er uas tevoren een lied
gemaakt en tot vervelens toe in alle mogelijke soorten van vergaderingen al
gespeeJ-d, dat nbJerk nú !tt heette en dat zo f ijn in het gehoor scheen te lig-
9en Bn er als het ulare om vroeg om gezamenlìjk te ulorden gezongen. En er
ùJas Ben sprekerelijst samengesteldt zo daehten de bestuurdersr oß U tegen
te zeggen. Stond fYleany zelf er niet op? fn een bekend vakbondsman aLs de
zo t¡oo¡denrijke Shanke¡? En hadden de heren organisatoren niet z6lfs een
man aLs Hubert Horatio Humphney bereid gevonden om het uoord tg voeren, de
man die nog maar luttele jaren geleden kandidaat t¡as gerrleest voor het prg-
sidentschap?

0e arbeÍders toonden zieh niet geînteresseerd in Hubert Humphrey t zo-
min trout¡ens als zii zich geînt,enesseerd toonden in ook maar één van de
sprekers. Zii luisterden eenvoudig niet. Toen één man over het hek klom en
het middenveld opliep, maakte de politie jacht op hem en urerd hij vervolgens
va,n het veld gedragBn. Toen tientallen en daarna honderden het middenveld
opstormden, zodat zich daar t,enslotte u¡e1 zorn duízend arbeiders bevonden,
kon ook de politie er natuurlijk geen sikkepit meer aan dogn. En op het mid-denveldt zo goed als op de tríbunes, uerd opgeuonden gepraat en gecliscus-
sÍeerd, zodat men ondanks de luidsprekersinstallatie, van de heren redenaars
geen uloord meer kon verstaan.

De brave Hubert Humphray kon het lar¡aai al evenmin overstemman als
u¡ie ook en de bestuurder Shanker kreeg zelfs de kans niet om te proberen
of hij het rrlé1 kon, urant hém r,lerd het spreken zelf s regelrecht belet. Toen
het allemaal zo ver uas gekomen, begrepen de bureaucraten, dat er iets ge-
daan mosst uiorden om de aandaeht van de onderlÍnge gesprekken afl te 1eÍãen
en de boel uJeer onder controle te krijgen. Vernon Jordan van de bond van ge-
meentepersoneel stelde daarom over de luidsprekers, dat er nu maar eeng
van rfhJerk nú!tt moest uorden gezongen. Nu, gezongen r¡rérd er! llaar niet het
líedr dat de organisatoren hadden r¡i11en horen. Duizenden kelen hj.even een
lied aan met de r¡oorden trlYleany moet ueg !rt De chaos, die men had r¡ilIen ka-
naliseren, uerd per seconde groter en uleldra rezen er tussen de aanr¡ezigen
allerlei suggesties om de meeting een totaaL ander karakter te geven.ItLaten uJe naar het Capit,ool trekkenrt, stel-den enkelen voor. trLaten uez6lf een vergadering beleggen aan het sloi van de meetingtrrzeiden anderen.
ldeer anderen vonden, dat daarvoor het slot van de meet,ing niet eena
behoefde te uorden afgeuacht. Zii maakten zich meester van de mÍcrofoon.
fiaar dat betekende praktisch, dat er aan al-les meteen een ej.nde kuam. Hetgeluid ulerd afgesneden. 0p de tribunes mengden zich vakbondsfunctionaris-
sen tussen de aanuezigen met de boodschap: rfHeù is afgelopen ! iedereen naar
huis t tr

fvlaar hr5é1 r¡lat arbeiders lieten zich nie t zo gemakkelijk rrregsturen en
hadden lak aan de ínstructies van hun rtleidersrr. DuÍzenden bleven bü aL-
kaar groePen en opgerrlonden over en ueer hun indrukken uitr¡lisselen. Een ãD-
beider uit BaltÍmore vatte die aldus samen: ttZoiets heb ik nog nlet eerder
meegemaakt. Ik ben ervan overtuigd, dat de AFL-CI0 nooit meer een meeting
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a1s deze zal organÍseren. lJeet je ulat ik vind? Dat r¡e er maar eens een zélf
op touul moesten zetten. Dat zou er een t¡lorden zoals trJashington nog nooit
eerden heeft beleefd!rt

============

PUUR ONDERNIIVIERSBELANG Voor medezeggenschap - die overigens
nog lang g een zegqenschap is - voelt
de vakbeuleging niets, voor rtmedezeg-
genschaprf - door prof. Kleerekoper
met recht eensrreen fopspeentt ge-
noemd - vindt z ij uat meer t,e zeggen.

0verigens kunt u zich geruststel-
Len. Uu¡ verbazing over de vakbeue-
ging is niet misplaatst, maar mist
hierom grond, omdat zel"fs om de ver-
lakkerij van de rtmedezeggenschaprr de
vakbeueging minder staat te trappe-
len dan UIK het ulil doen voorkomen.
Het blad spreekt rrrel van de traan-
drangtt van de vakbeueging, maar uÍe
even verder leest in het betreffen-
de stuk, verneemt, daar dat de aan-
drang om nieurr¡e vormen van rrmedezeg-
genschaptt te bestuderen niet, in de
eerste plaats van de vakbeu;eging,
maar van de ondernemers is uitge-
gaan.

Dat verbaast u nog meer? Uu: ver-
bazing zaI verdu¡ijnen indien u.tij u

meedelen, dat de experimenten uor-
den opgezet met medeuerking van de
commissie tot opvoering van de pro-
duktiviteit. Ze zijn een puur onder-
nemersbelang derhalve. Dat is de urer-
kelijke aap die uit de mouu¡ komt. 0f
had u ulerkelijk gedacht, dat de vak-
beueging zich voor iets anders druk
zou maken?

De trlekelijkse Industriekrant (ulf)
voor de leden van de Industriebond
van het NVV schreef in het nummer
van 14 mei j.l. over t j-en (of onge-
veer tien) experimenten op het, ge-
bied van de I'medezeggenschaptr die
in de komende jaren de aandaeht zul-
len vragen. Het gaat, zo deelt het
vakbondsblad mede, om rruJetenschappe-
lijk begeleide experimenten, die mo-
gelijk uorden gemaakt door subsidies
van de minÍsters van sociale en van
economische zaken.0p die uijze, af-
dus llIK, geven de ministers uitvoe-
ring aan een punt uit het regerings-
programma¡ Het punt is daarin te-
rechtgekomen onder meer omdat de
vakbeueging reeds trU een vorige re-
gering op het doen van experimenten
met medezeggenschap had aangedron-
gBn.

bJat zegt u lezer? Nooit j.ets er-
van gemerkt, dat de vakbeueging zo
op trmedezeggenschaprt gesteld uas?
A1s u dat zou t¡il-1en opmerken, dan
is het u bJ"ijkbaar ontgaan, dat uij in
de bovenstaande regels het u¡oord me-
dezegqenschap voortdurend als rtmede-
zeggenschaptt, dat uil zeggen tussen
aanhalingstekens, hebben geschreven.

VAN DE ADÍVIINTSTRATTE

Na een postgiro van f 3r50 te hebben ontvangen, hebben uij de brochure
ItStellingen over de Chinese Revolutien overgemaakt aan L.B.G.fl. Salemink
te Nijmegen. De brochure kuam echter als onbestelbaar terug. hJie kan ons
het juiste adres van SALEwIINK geven. Bij voorbaat dank,


