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tdie mocht menen, dat de strijd van de sociaal-demokratie tegen de kapitalÍstísche maatschapp¡i Ís verflauud, heeft het, danig mis. Natuurlijk, de
tiidr dat de rode valken van de Arbeiders Jèugd CentraLe (n¡C) meenden de
muren van het kapitalÍstische boluerk ineen te kunnen doen storten door om
de meiboom te dansen, is voorgoed yoorbiJ. De jeugd t,rekt niet meer in blaur¡e bloes en met çode halsdoek, vergezeld van mandolineofgitaar, de natuur
Ín en de bijeenko¡nsten op de Paasheuvel te Vierhouten z[rì uo]tooid verleden
tlid. De jeugd, uerkend 1n f abrieken, in r¡inkels Bn op atelj.ers, gaat zìjn
eigen gang en heeft maling aan het gezemel en de fraseologÍe van divers€
soorten Koos Vorrinkjes. Ze vermaakt zichop de manier die ze zelf het prettigst vlndt en heeFt ttschijü aan de restil.
lvlaar zietr daar staat esn nieuue rtlinksetr broeder op, dÍe met dat alIes gsen genoeg.en kan nemen. ldat?, de jeugd laat verstek gaan, danst niet
meer om de meiboom en bekreutìt zÍch niet, om al die mooie |tsocialistischet'
idealen? Daar moet r¡at aan gedaan r¡ordefl; Daarom kan men nu regelmatig deze overjarige rflinkserrtroubadour vooD de omroep van de rrroderr Verenigiñg

Arbeiders RadÍo Amateurs (Vnnn) horen met het ptogramma rrHet 0proer Kraaittt.
He t is dezelfde man, dle het proletarische strijdJ.ied bij uitstek, namelijk ttge
In ternatÍonalefr, heef t voorzj.en van nieuule uoorden. lvloceten uiE ona u¡or¡2
rrtot de strijd scharentr opdat rrDe lnternationale eenmaal (of morgelr) zou
9e r
he ersen op aardrr, thans behoeven ue nog eleehts tresn ruktt te geuen en ttde
.Ln ternationale zaI alle mensen geluk brengen.
Inderdaadr uB hebben het over Jaap van de fvlerrrre, die ons regelmatf g
in zìin programma ilHet Oproer Kraaitrf laat luisteren naar 'f RebeLse liedere ll't, Ach, je gunt, die man zijn plezier en zijn illueies. Je Luistert er uel
ee ns naar en soms vind Je bepaalde ItRebelse lied jestt echt ulel leuk. Z ün
i1 lusier dat hîj met zrjn liedjes bezig ls een bijdrage te leveren aan de omuJe nteling der maatschapp'rj deel Je natuurlijk niet. Die lllusÍe
kan Je alteen
ma ar ean glimlach ontlokken. llaar toch....,
je J.uistert r,leI Bêits¡
Zo hoorden ure op zaterdag 30 augustus j.l.
na het nieuuls van 1B uur
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liedjesrr, die Jaap van de [Ieru¡e in zijn programma ten gehore bracht. Leuke en minder leuke liedjes. Tot ue opeens onze oren spitstan, ulant Jaap laat een Iiedje zingen over de r¡erkende jeugd. De uerkende
jeugdr dat zlin de jonge árbeiders en arbeidsters, die dag in dag uit naar
de f abrÍeken, ulerkplaatsen, u.iinkels en ateLiers trekken, Daarin steÌ je
belang nÍatuaar? Je behoort r¡e1 niet meer tot de uerkende jeugd; integendee1, je bent een oudere arbeide¡ geuorden, maar toch..., eens behoorde je
ook tot de r¡erkende jeugd. En die jonge arbeiders en arbeidsters, dat is
soort van jouu soort; dat zijn individuen die deel uitmaken van dezelfde
klasse waartoe je zelf ook behoort. 0pletten en goed luisteren dus, uant
je veruacht iets. [vìaakt onze hele burgerlìjke maatschappij zich niet rege]matig druk ove¡ de t¡erkende jeugd? De uerkende jeugd, die nog steeds te
uleinig vorming en scholing krijgt en van uie een groot, deel nog steeds niet
het minimum jeugdloon krijgt uitbetaald? In je onschuld denk je dan, dat
Jaap van de l'lerue daar dan uel even uat over zal laten horen.
En r¡at hoor je dan? Een lied je over de rrrerkende jeuqd, die zich gelukkig voelt' in haar ulerk, die goed verdient, zich daardoor uat kan veroorloven en trschijt aan de restt'heeft. Sehìjt aan de restl tdel"ke rest? Met die
rest uorden nat'uur1ìjk de idealen en illusies, die Jaap en zìjn soortgenoten
koesteren, bedoeld. En dat is hem natuurlijk een grurrlel. Hij zou die r¡erkende jongeren het Lieflst ueer om de meiboom zien danser en luisteren naar de
toespraken der grote Ieiders, die het toch alLemaal zo goed ueten. Hij zou
die uerkende jeugd mee r¡i11en laten lopen in de demonstraties, ulel geen
1-mei-demonstraties meer, maar t,och ueI demonstraties die van idealisme getuigen. Hij zou hen rr.raarschijnJ-ijk graag hun solidariteit zien betuigen met
[vlario Soaresr die 1n het Portugese gebeuren pal staat voor het, demokratisch
kapitalisme, pardonrrsocialj.smerr, zoals zij het noemen" Hij zou hen graag idealistisch zien en behept met dezelfde illusies als hìj heeflt. Nu dat niet
het geval blijkt te zijn geeft onze trlinkserr broeder lren een trap na en laat,
duidelijk merken van die uerkende jeugd niets te begrijpen; geef t er blijk van
niet te beseffen hoe die jongeren uerken, denken en voelen. Hoe zou de stakker ook, die zelf nog nooit in een fabriek heeflt geuerkt, laat staan aan
een lopende band" Hìj kan al.l-een maar vanuit zijn ivoren toren bfijk geven van
zìjn idealisme en van zijn af schut¡J van een uerkende jeugd, die daarvan is geuJeer derrRebeLse

speend.
rrHet 0proer

Kraait!rr, uelzeker, maar niet in de VARA-studio. Het zijn
niet de ilrebelse li.edjestt van Jaap van de lYlerule, die ook maar enige strìjdt¡i1 in de harten der u.rerkende jongeren kunnen doen ontbranden. Het z rjn de
omstandigheden ulaaronder ze uerken, de lopende band, uraarvan de snelheid
maar steeds uordt opgevoerd, het gevoel nieL mee te te11en, een ulinstobjekt
zonder meer te zijn, niet als een mens te ulorden gezien, maar als een rr.rerktuigr dat toevallig ook nog praten kan, dat alles is het ulat het oproer
doet' kraaien, nu eens hier, dan [rJeer daar. Het oproer kraaide in Rusland
in 1917, in Duitsland in de jaren 191A-1921, en het r¡aren daar de idealist,ische sociaal-demok¡aten, die het oproer neersloegen. Het oproer kraaide
ook in 0ost-Duitsland in juni 19!3, in Hongarije in oktaber/november 1956,
het kraaide Ín Frankrijk in mei/juni 1968, toen ongeveer 10 miljoen arbeiders daar staakt,en en veelal de bedrijven bezet hielden. En ats altijd vonden
ze ook daar de idealisten als de beschermers van de kapitalistische maatschappij tegenover zich. tiant het oproer, dat is het zel-fstandig optreden
der arbeidersmassars en daar keren a1le idealisten zich altijd tueer tegen,
ulant volgens hen moet de maatschappijverandering van de organisaties komen,
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van vakbeuregÍng en partij en hun groot,ste u:ijsheid is, dat de arbeiders aan
de Leiband van partij en vakberrreging moeten lopen.
Jau:el, het oproer kraait overal r¡aar de arbeidersmassars zelfstandig
tot aktie overgaan. En bij die akties gaat de uerkende jeugd, die volgens
Jaap van de lYlerr¡le rfschijt aan de restrt heeft, in de regel vooraan. lvlet molotof-cocktails vochten ze tegen de Russische tanks in de straten van Boedapest in 1956 en in 0ost-Berlijn in juni 1953 probeerden ze balken te steken
tussen de rupsbanden van de RussÍsche tanks, In juli 1936 vocht de urerkende jeugd - jongens, maar ook mej-sjes - met alles uat ze aan urapens konden vinden tegen de troepen van Franco en a1s er geen ùJapens uJaren, dan met
flessen benzine en zelfs met blote vuisten.
Bij elke uilde staking of bedrijfsbezetLing - een stukje oproer in het
klein - zijn de u-rerkende jongeren het aktieîst . 7e komen in verzet, zonder
idealisme, zonder f rasen, zonder rf rebelse lied jesrt. lvìaar ze verzetten zÍch
tegen hun uitbuiting, tegen de omstandÍgheden ulaaronder ze moeten uerken.
En inderdaad z ttze hebben schijttr aan Jaap van de lvlerr¡e en zijn rrrebelse
liedjes". Al die goedr¡illende ideaListen zemelen maar, maar de uerkende
jeugd handelt en het lot van de maatschappij ruordt niet bepaald door de idealisten, doch door de strijd, die de r¡erkende jeugd, samen meL oudere kl-assegenot,en, in de bedrijven voert.
En Jaap van de fvlerure met zìjn rrrebelse liedjesrt, al die andere idealisten met hun mooie leuzen en flrases? Er is maar één plaats uJaar ze terecht
kunnen komen; op de vuilnisbelt o::_::::liedenis.

LENTNTSTTSCH

ANARCHISfVIE

(fen reaktie op het artikel met bovenstaande titel
in rrDaad en Gedachtett, nummer 9 van september 1e7s)
AIs ;redakteur:van rrDe Vrije Socialisttr kan ik de lezers/essen van rtDaad
en GedachtertmededeLen, dat de huidige redaktie het geheel eensismet de
opzet en uituerking van de kritiek op het artikeL rtDe rol van het, anarchisme in de gesehiedenisrt uit het juninummer 197 5 van rf De Vrìje Socialistrf .
Veor de Iezers/essen zij nog het volgende aangaande het gebeurde vermeld: het artikel uerd anoniem aangeboden aan de lay-out-mensen van rrDe
Vrije Socialistrf in een periode dat er geen eindredaktie bestond. Daar het
artikel r¡las geschreven door iemand die bekend is in onze kring, u.lerd het
zonder meer geplaatst. ZeIf spreken uij over een blanquistisch artikel, een
term die ons toepasselijker lijkt. Tenslotte is het leninisme daar een variant van en Ievert het politieke blanqu.isme direkt de relatie met Bakeonin
0P.

generalisaties, die in het arrrLeninistisch anarchisrnerr staan, niet. Vooral de typering van de
CNT/fAI en het vermelden van enkele, kryptische, Bakoeninteksten vallen bij
ons t,otaaL verkeerd. Ja sterker, vinden ulij geuoon unf air.
Iind van deze maand verschijnt er een nummer vanttDe Vrìje Socialistrf
als ?rspecialtt (de zogenaamde zomerpocket), u¡aarin op beide ku:esties r¡ordt
tikel

Vanzelf sprekend aksept,eren r:lij bepaalde
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ingegaan,

D.u.z.a men vindt in dit nummer o.ar een artikel van de hand van Jacq.
Giele over de rol van de CNT/FAI in CataloníË ten tijde van het Kollektivisatie Dekreet en de tegenhanger van het Kommunistisch lvìanifestr de Ín 1865
door Bakoenin opgestelde programmars Bn notities, die onder de naamrfHet
Genootschaprf of rrDe Revolutionaire Broederschaptr bekend zijn geulorden.
ldíe over een miljoenenorganisatie als de CNT schrijft, dient te bedenken, dat het rnaar één betaalde funktionaris telde én dat het zo gestruktureerd uas, dat er daaduerkelijke deelneming aan de besluitvorming voor iedere geïnteresseerde tNT-er mogelìjk uas.
0p zich is dit r¡aarlijk al een uniek FEIT. Doch dit f eit leidde tot de
konstatering, dat mensen naast gezag dat voortkomt uit de struktuur van de
maatschapp ij en dat een dynamisch karakter draagt ( ondertrijs , ervaring, af komst i.v.m. relaties) er ook zoiets bestaat als gezag dat steunt op charismen, dat gebaseerd is op manipulatiebedrevenheid en uiterlijkheíd van
pÊrrsonen én een statisch karakt,er draagt.
fiet andere uoorden: als men niet in staat is kennis te objektiveren
(d.u.2. los te maken van zijn direkte sociale kontext), dan treedt het versehijnsel op - aannemende dat men geen seLektiekriteria kent (en die zijn in
strijd met het egalitaire uitgangspunt) - aat tfcharlatansrr dan r¡¡el charismatÍeche leiders TE gezichtsbepalend uorden, zodat door hun optreden het
volk tot een zekere mate van passiviteit inzake de besluitvornring uordt
genood.

Het Spaanse anarchisme stond bol van de persoonsverheerlÜking, en ,alda bedrijfsstruktuur redeLijk goed funktioneerde, immers de tNT stimuleerde enorm heL invoeren van bedrijfsraden, uerd de federatief t,ot stand
gekomen top, door genoemde verschijnselen, door de praktijk direkt te Licht
hoer¡e1

bevonden.

In deze r¡¡illen uij de hoofdvraag: óf men voob de militaire verdediging/
aanval op Ftranco c.s. zich in moest zetten óf voor de sociale ievolutiet
immers men meldt zichbijeen te vormen militie aan en trekt naar het frontt
voor
uat vele zeer kundige anarchisten gedaan hebben, óf niet. Doçh eanmaal
de sociale revolutie gekozen hebbend, mogen r,lij van anarchistische rtinhoudgevers't (voiIá: charismatische/gekozen i-eiders) een beleid verulachten.
Tenslotte riepen ettelijke makro-ekonomische probl-emen om een oplossing

"

ûnze kritiek richt zich dan ook op hen die totaal niets anders daden
vergaderen
met de niet-revolutionairen"
dan
Uaarom dit geschiedde is natuurlijk duidelijk, omdat vele anarchistische ttinhoudgeverstt/koördinatoren totaal nÍet ter zake kundig waren en maar
r¡at blij r¡aren dat het vergaderen hen in ieder geval de mogelijkheid bood dit
enigszins te verbergen. De syndikaten (UCt en CNT - en dan hebben rrlij het
natuurlijk niet over de inhoudgevers op het koördinerende v1ak, maar aItÜd
over de basis) fradden ÍVIETEEN het heft in handen moeten nemen en díe mensen
Iaten koijrdineren die ter zake kundig uaren (gelukkig gebeunde dit hier en
daar ook, doch niet bepalend/duingend genoeg, zodat het effekt in de regio

te klein

r,ras).

Nogmaalsi ons veruijt aan de anarchisten is DAT ZIJ GtEN BELEID KLAAR
HADDEN LIGGEN DAT GERICHT LJAS 0p fvìAKR0-EK0N0rvlISCHE VRAAGSTUKKTN, t'JAARD00R
DE SOCIALI REVOLUTIE OP fVIESO- EN IVIIKRT-NTUIAU BLEEF STIKEN.

Bakoenin uas een groot revolutionair, die in zijn latere periode anarchist u¡erd. Voeral zìjn gevangenisperiode heeît hem geknakt en de in die
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tijd geschreven geschriften c+Q. samengestelde (ttBekentenissen") notitÍes,
dragen daar maar al te duÍdelijk de sporen van.
Doch ons inziens moeten j,uist historisch geinteresseerde en materialistísch denkende socialisten/marxisten dit kunnen begrijpen, omdat zij toch
behonen uit te gaan van iemands ideeën in genese!
trJie dit Iaatste doat, vaLt het juist op dat de voormalige aanhanger
van de ideeën en urerkuijze van August Blanqui, wlichael Bakoenin, mede door
zün Bnorme encyclopedische kennis, een.groot vermogen bezat om de ulezenlijke problemen te onderkennen die er rijzen uanneer men streeft naar een socialÍstische samenlevinq.
Daarbij had Bakoenin de niet geringe verdienste, dat hij zelf ook meeuerkte aan een revolutÍonaire praxis. Deze had natuurlijk ueer zijn invloed

op Bakoenins denken en handelen,
Ons Ìnziens kan Bakoenin tot degenen gerekend uorden uit de geschiedenÍs die men aanduidt met de term Itsamenzueerdertr. HU behoort in die katbgorie tot é6n der grootste, doch dit deed hij tegen peq.s_q¡-9_e; terrrrìjl hij
politiek bedreef met en tegen hen, voerde hij aktie met het doel bepaalde
sociale pf,ocess6n mede te initiären. Die akties uaren dan s!rg!@gerÍcht.
rrfrlBnsen maken strukturen en strukturen rmakent (ueinvÏõãããñ)-rñ'eneen";
nÍemand beter dan Bakoenin zagt ondervond en beschreefl deze komplexiteit
en heeft ten gunste van de socj.ale revoluLie zo onbaatzuchtig gehandeld.
Los nog van het feit, dat ulij ureinig voor verheerlijking van personan
voelen - Bakoenin uras verre van ideaal, daarvoor had hij teveel onhebbelijkheden Bn passies - is het een gegeven dat Bakoenin in zijn tijd de grootste
stempel drukte op de sociale 'én daarin dan vooral, libertaire beueging.
Deze invloed stond in geen enkele verhouding tot die van lvlarx, dietenslotte uleinig revolutionairs had en volledig het type kamergeleerde ueerspiegelde uaar Bakoenin geen waardering voor had.
In deze is het goed als men zich realiseert dat Bakoenin Ben Bnorm
ueLenschappetijk respekt voor lvìarx had sn hem zijn hele levan om zijn publikaties roemde g zulks in tegenstelling tot lvlarx, die de ene na de anderB
Iasterkampagne tegen Bakoenin steunde en, dit dan inzake de Internationale,
initieerde. Geen mens heeft ook beter THEORETISCH de qevaren besch¡even
die de sociale revolutie bedreigen als Bakoenin (r'raar Bakoenin door zijn
handelen zelf ook clebet aan zou kunnen zijn, iets urat hij erkende).
Het is daarom ronduit jammer dat de suggestie uordt geulekt, middels
publikatie van tuee citaten, dat dit representatief voor hem is.
Integendeel is het marxisme lasterlijk, zeker a1s men zich- en terecht
op de f eiten uil blijven beroepen.
tdie enige moeite doet kan aIles t. z. t. terug vinden in rrLes Arch j.ves
de Bakoeni.nerr, Ben serie ulaarin de totale publikatiess, voorstudiesr notities, korrespondentie, enz. in genese door de samenstel.Ier Arthur Lehning
uordt bekenen en geannoteerd.
Qns inziens is trouulens in het ene cj-taat de commune synoniem voor het
-

revolutionaire volk.
Tot slot nog dit:

¡edaktie van rtDaad en Gedaehtetr eans
nader op een en ander in te gaan, zodat onze respektievelijke meningen zich
kunnen verduidel-ijken.
A. Ledder
ON5

rrrij

hopen met de

COIVIÍVIENTAAR

lre ureten eiqenlijk niet goed raad met de kritiek van onze vriend Lad-
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der. HiJ begint met te zaggen, dat de .huidige. redaktie van'rDe Vrije Socfalieüfr - L,aattoe ook hij behoort - het geheel eens is met de opzet en ultulerking van het artikel rrLeninistisch anarchismert. Daarna komt hij dan echter met bijna tuee-en-een-halve pagina kritiek, zonder echter ons betoog ook
maar met een enkel feit te uearleggen.
Zeker, h¡j vindt ons bet,oog tegen Oe CNT/FAI en tegen Bakoenin geuoon
un FaÍ¡ en probeert zor¡lel de CNT als Bakoenin te verdedigen. Ee n verdediging
zonder ueerlegging van de f eiten snijdt echter rrleinig hout.
Het feit dat de CNT slechts 6én betaalde funkt,ionaris had en zó gestruktureerd, dat er daaduerkelijke deelneming aan de besluÍtvorming vãor
iedere geÏnteresseerde CNT-er mogelijk was, is misschien bijzonder inte¡essant, maar het verandert níets aan de door ons gebrachte feiten, fleiten die
duidelÜk aantonen, dat de CNT als organisatie door haar samenulerking met de
door de bolsjerrlisten beheerste UGT en met de Volksfrontregering een kontrarevolutionaire koers voer. Het verandert ook nÍets aan het feit, dat de CNT
zich akkoord verkLaarde met alle dekreten van zouel de VolksfrontregerÍng
als van de Catalaanso ¡egering, die tot doel hadden de machtspositie van de
arbeiders te vernietigen. Het berrrije daarvan hebben urij geleverd in het âDtikel. ItLeninistisch anarchismert.
Ledde¡ zegt ulel over de CNT r rtDoch esnmaal voor de soc j.ale revolutie
gekozen hebbendr' mogen uij van anarchistische tinhoudgeversr ..¡ een beleid
verulachtenr'. Feit Ís nu, dat de CNT nieL voor de sociale revolutle heeft
gekozen. De CNT keerde zieh teoen de sffile
revolutie en t€g-g¡1 de kolLektivÍsaties, die de a¡beider"i"sonounks doorvoerden. Dat zln ¿e feiten. En
daar verandert die ene betaalde funktionaris niets maar dan ook nÍets âârì¡
0 zeker, ook Ledder kritiseert de CNT en vindt dat die organisatÍe
tekort geschoten is en het anders had moeten doen. En juist dáár nu ligt,
het grote verschil tussen Ledder en ons. trJij vinden niet, dat de CNT onjuist
heeft gehandeld en het anders had moeten ãanpakken. Ulij zijn zelfs vañ menlng, dat deCNT in
het
belang
van
de organis a t i e niet anders kón handelen, Zoals bii elke massaorganÍsatie in de
burgerlijke maatschappij uas er ook bij de CNT geen eenheid tussen leiders en
leden. Het feitr dat alleen arbeiders lid zijn van een organisatie maakt die
nog niet tot Ben organisatíe gggen voor de arbeiders. tilerkelijke arbeidersorganÍsaties ontstaan in de bedriiven Bn kunnen niet van buit,en af r¡orden
ingevoerd. Toen d an ook het uur van de r¡aarheid kulam, stelden de leidens
van de CNT het bet ang van de organisatie hoger dan de sociale revolutÍe op
dat moment en keer den zich tegen de arbeiders, die door midder van kollektivlsatÍes de sociale revolutie uel ulilden doorvoeren. En nÍet omdat zu
idealistische arbeiders uraren gingen zij over tot kollektÍvisatie, maar als
arbeiders zagen zij dat als de enige mogelijkheid om hun levenslot een andere uending te geven.
ItJÍl dat nu zeggenr dat de lelders van de CNT tegen esn sociale DBVglutie u,aren; dat zij gBen socíalistische samenleving urilden? Zeer zeker
niet ! lYlaar het uJÍl wéL zeggen, dat die Ieiders idealÍsten urargn Êln uezenlük op het voorhoedestandpunt stonden. Zü meenden, dat een machtige organisatÍe (Oe Clttt) vooruaarde uas voor het doorvoeren van de socÍale revolutie en hadden geen enkeL vertrouulen in het zelfstandig optreden der arbeiders. l:Janneer de machtspositie van de CNT afbrokkelde t zo meenden zij, zou
er van een soci.ale revolutÍe geen sprake kunnen zijn. Dat u.ras dan ook de redenr dat de CNT verklaarde, dat onder de gegeven omstandigheden van rtde invoering van het' libe¡tair communisme moest ulorden afgezien[. Door de ueg
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van de sociale revolutie op te gaan, zou zij de Volksfrontpartijen en ook de
rrprogressieventt tegen zich Ín het harnas hebben gejaagd
buit'enlandse
en dat
'zou albreuk kunnen doen
aan de machtspositie van de CNT. Eerst moest daarom
de oorlog t¡orden gekronnBn en de belangrijke machtsposÍtie van de CNT gehandhaafd €ìn zo mogelijk vergroot en daarna zou dan ernst uorden gemaakt met de
sociale revolutie, En dan naLuurlijk onder teiding van de CNT.
Dat ook Ledder niet vrri is van het voorhoedestandpunt blijkt duide).ijk
uiL zijn kritiek op de leiders ( "inhoudgeversrr noemt hij ze) van de CNT. Hét
tdar€n niet de juiste leiders en de arbeiders hadden direkt de juiste rtinhoudgeversrt moeten kiezen. Jauel, maar die arbeiders hadden uel belangrìjker zaken aan hat hoofd' DÍe hadden het te druk met de strijd tegen frÃnco
en met de kollektivisaties uraar de CNT zich tegen keerde. En ule durven onze vtÍend Ledder uel op een briefje te geven, dat er van die kollektivisaties niets terecht rrJas gekomen, ulanneer de arbeiders zieh u,éL druk zouden
hebben gemaakt over de ttinhoudgeversil van de CNT, Arbeiders, die zieh druk
maken over de al dan niet juiste leiders van de orqanisatie, doen dat in
de hoop dat de organisat,ie met de juiste leiders het r¡erk dan uel voor hen
zaI doen ' lvlet het, doorvoeren van de kollekLivisaties beuezen de arbeiders tevens,
dat zij helemaal geen inhoudgevers ter zake kundig of nÍet
ter zake kundig - norlig hadden om dat te doen uat- zij noodzakelijk åchtten.
Genoeg echter over de CNT. Tenslotte spreken de feiten, Oie ulij in het
septembernummer van rtDaad en Gedachterf hebben gebracht, duidelijke taal. En
Ledder noch iemand anders heeflt die feiten bJeerregd.
0nze vriend veruijt ons, dat ulij enkele kryptisclre (Oat is rtvBrborgenn,
Itduisterett ) BakoenÍnteksten hebben gebracht,
u:ant Bakoenin ttuJas een groot
revolutionairrt. Dit dan in tegenstelling tot a¡x Itdie tenslot,te ueÍnig
revolutionairs had en volledig het type kamergeleerde ureerspiegelde uaa" g"koenÍn geen bJaardering voor had.il
ttlij zijn het volkomen met Ledder eens, dat lvl arx geen revolutionair uas.
frlarx zou er u;aatschijnlijl< zelf om hebben gelachen uanneen men hem een revolutionair had genoemd. Inderdaad, een kamergeJ-eerde ulas hij en misschi en
tlas hij dat ue1, omdat hij tlist dat revoluties niet ontstaan door de aktiviteiten van bepaalde rrgrote mannen", maar uit de maat,schappelijke verhoudingen en dat een revolutie niet afhankelijk is van bepaalde
"inhoudgeversn,
doch Louter en alleen van het handelen der bedrijfsarbeiders.
Het iat
der nu ook meteen duidelijk z'rjn, dat fvlichael Bakoenin volgens ons ook Ledgeen
Itgroot revolutionairrr bJas. Hij uas een goede of minder goede
t,heoret,icus
- onze uaardering za1 rlat dat betreft anders liggen dan die van Ledde¡ maar revolutionair rrlas hìj zeker niet. Een agitator, uelzeker, maar ook een
agitator kan geen revolutie ontketenen. Hoezee¡ hij zich ook inspande om dat
in sept'ember 1870 te Lyon te bereiken, het uas tevergeefs, En uanneer
toen
te Lyon de revolutie uéI r,las gekomen, dan rrlas het geuãest, ondanks Bakoenin.
[Janneer men van het standpunt uitgaat zoals urj, dat revolut,ies alleen
kunnen uorden doorgevoerd door de arbeidersklass"r l"n is het duidelijk, dat
trtii geen enkele idealist of zich noemende socialistttrevolut,ionaÍrff kunnen
noemen, ook onszeLf niet. Revolutionair is alleen de arbeidersklassÊ rdanneer ze in verzet komt tegen cje kapitalistische maat,schapprj. Hierbij
ulel te uorden opgemerkt, dat dat verzet van de arbeiders niet ber¡u"tdient
richt hoeft te zijn op de vernietiging van het kapÍtal-isme. Ilk verzetg"van
de arbeiders, elke sLaking om meer Loon of betere arbeidsvooruraarden is een
ulezenlijke aantasting van de kapitaListische maat,schapplj. [!e kunnen daal nu
niet nader op ingaan, uant dat zou ons te ver van het onderuerp afvoeren.
tvl

I
0p de onhebbelijkheden van fularx en/of Bakoenin gaan uJe maar niet in.
Niet de persoon arx of de persoon Bakoenin is voor ons belangrìjk. Belangrijk is alleen uat ze ons aan ideeën hebben nagelaten. [rJij menen de marxistische denkmet,hode te hanteren. Dat uil echter geenszins zeggen, dat uìj
lvlarx-aanbídde¡s zijn. Integendeel, ook uij hebben vaak genoeg kritiek op bepaalde uitlatÍngen en opvattingen van lvlarx, [vìarx en marxisme, dat zljn tu¡ee
volkomen verschillende begrippen. En het qaat, ons uat Le ver, r,Janneer Ledder zegt: trlntegendeel is het marxÍsme Iasterlijk, zeker als men - en tereeht - zich op de f eiten u¡il blijven beroepen.'l
Dit r¡ekt de indruk alsof uij Bakoenin of het anarchisme zouden hebben
vert¡leten rtlasterlijktr te zijn. Niets is echter m-inder uJaar. Uij hebben noch
Bakoenin, noch r¡ie dan ook van iets dergelijks beschuldigd" Voorts moet onze vriend Ledder maar eens duidelijk maken hoe rrhet marxis¡rerrttlasterlijkrt
kan zìjn. Een marxist kan natuurlijktflasterlijktt zijn evengoed als een anarchist, maar het anarchisme, het marxisme of urelk ísme dan ook, kan dat
'flasterlìjk'r zrjn? Het lijkt ons een onmogelijkheid. lYlocht onze vriend lìarx bedoeld hebben, dan is zìjn formulering toch t¡el bijzonder onzorgvuldig.
lvlet klem moeten rrrij echter prot,esteren tegen de opmerking van Ledder,
dat rrlij enkele rrkrypLischert , dat r¡il zeggen verborgen, duistere, Bakoeninteksten hebben gebruikt,. De teksten zijn noch verborgen, want ze komen voor
in gedrukte uerken van en over Bakoenin, noch zijn ze duister en zeker hebben uij er geen duistere bedoelingen mee. Onze bedoeling u;as a.Lleen om aan
te tonen, dat Bakoenin een idealist uas, die de revolutie afhankei.ijk stelde van de rtgrote mannenrt, van de ilgeureldenaarstf , Dat uij daarvoor slechts
enkeLe citaten hebben gebractrt ligt niet aan het f eit, dat trtij niet meer eitaten tot onze beschikking zouden hebben, maar onze ruimte is nu eenmaal
beperkt en bU het schrijven van een artikeL heeft men daarmee rekenj-ng te
houden. En Ledder kan nu uel menen, dat de enkeLe citaten die ulij hebben gebracht geen recht doen uedervaren aan de opvattingen van Bakoenin, maar het
zou ons rrreinig moeite kosten om tientallen citatBn van Bakoenin te brengent
die allemaal dezelf de geest ademen. In al zrjn ulerken is het, idee, dat de
trgrote mannenil de revolutie maken, althans, dat de revolutie van die ttgrote mannentraîhankelìjk is, t,erug te vinden. Niet alLeen in zrjntrBekentenissentr of in zijn oproep te Lyon in september 1870, maar ook in zijn program van
de ItAlliance de 1a D6mocratie Socialistett, in rtGod en de Staatrr en uel heel
sterk in zijn brochure rrRomanoff, Poegatcheff of Pestelil.
Ledder zegt ons, dat uJe alles L.z.t. terug zuIlen kunnen vinden in
een komend r¡erk van Art,hur Lehning over Bakoenin. 0ok in het voorjaar van
1970 is er van Lehning een bloemlezing uit het uerk van Bakoenin verschenen. In de inleiding daarvan zegt Lehning, dat lrhet een populair misverstand is, dat Bakoenin van mening zBu zijn geuaest, dat een beuuste minderheid van revolutionairen een revolutie zou kunnen maken.ootf. Die inleiding
is gepubliceerd in ttVrij Nederland'r van 21 maart 197.8. lrJelnu, naar aanleiding daarvan heeflt een onzer medeuerkers een ingezonden stuk naar V.N. gestuurd (dat oot geplaatst is), uaarin met diverse eitaten ulerd aangetoond
dat Bakoenin ulel degelrjk op het standpunt stond, dat de revolutie afhankeIijk uras van de rtgrote mannenrf . Aan Arthur Lehning ulerd de vraag gesteld,
dat als het een populair misverstand zou zün, uJaarom hìj dan niet had duidelìjk gemaakt uaar dat, misverstand vandaan kuam. Helaas, Lehning heeft het
kunnen
nieL nodig gevonden op die kritiek te antr¡oorden. l.tiaarom niet? Ljetrgrooter sLechts naar ¡aden. lJas het, hooç¡moed? trJas het ergernis omdat, de
heid'r van zijn idool uerd aangetast? Acht hij zich onfeilbaar? fiaar uie aan
lvl
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de ueg timmert moet met kritiek rekening houden. Nu is het, uaar, onze vriend
is geen prolessor ofl doctorandus. 0ok heeft hij geen klinkende naam, doch
is slechts een geuJone arbeÍder. lvlaar toch. . c . .
Natuurlijk heeft een ieder het recht het met de opvattingen van Bakoenin af dan niet eens te zìjn. lvlaar het gaat niet op om dat t¡at Bakoenin zelf
herhaaldelijk heeft verklaard te negeren of te verdoezelen.
[Janneer Ledder meent, dat in het citaat over de Commune van Lyon Bakoenin met trde Commune't het revolutionaire volk bedoelde, dan geef t hij uel
blijk het bet¡uste citaat niet goed te hebben qelezen. Bakoenin zegt in dat
manifest duidelijk: rfDe revolutionaire Ccmmunes...., u¡elke op solidaire en
eenvormige uijze de revolutionaire ber,reging. . . hebben voorbereid en geleidtr,
enzr Hieruit nu te 1ezen, dat het revolutionaire volk de revolutionaire beueging heef t voorbereid en geleid, gaat ons r¡el uat al t,e ver. uanneer ârbeide¡s zelfst,andÍg optreden, dan zegt men niet, dat zij zichzelf leiden.
Voorts mag niet r.¡orden verget,en, dat het manifest niet door rrhet, volkrr uras
opgesteld, doch door Bakoenin alLeen en datrthet volkrr er geen enkele zeggenschap in heeft gehad. En dit alles, beste Ledder, gebeurde niet kort na
zijn gevangenschap, toen hij qeknakt uas, maar aan het einde van zìjn lBVen.
[Ien mag toch veronderstel]en, dat zìjn opvattingen toen urel vaste vorm hadden gekregen en niet meer in genese ( rr.rording ) uaren .
Feiten spreken een duidelijke taal en u,anneer het er in een discussÍe
om gaat het inzicht te verdiepen, dan moet men van de Feiten uitgaan en
zich niet verliezen in aller1ei veronderst,ellingen.
Redakt,ie rrDaad en Gedacht,erl

EEN

STAKING

IN

DENEIVIARKEN

De lezers van ItDaad en Gedachtert zul1en zich misschien nog r,.rel herinneren, dat ulij een aantal jaren geleden aandacht hebben geschonken aan een
uilde staking in de glasfabriek van Pilkington in het Britse industríestadje Stt Helens. Een van de bijzonderheden van die staking uas, dat zij ploteeling uitbrak in een bedrijf , dat al bijna een eeuu bestond en uaarin het personeel nog nooit eerder het uerk had neergelegd. Het feit kuarn ons onuillekeurÍg uleer voor de geest, toen uij dez er dagen in een b ijeenkomst met vrienden uit verschillende landen een makker uit Kopenhagen belangulekkende bijzonderheden hoorden vertellen over een sbaking, die er in de loop van dit
jaar is geueest bij de drukkerij UNIPRINT in de Deense hoofdstad,
Het ging daarbij, zo vertelde onze Deense vriend, niet enkel om een
staking, maar ook om een bedrijfsbezetting en uel om de eerste bedrijfsbezetting in Denemarken sedert het einde van de tueede uereldoorlog.
Reden voor de bezetting uras het voornemen van de dÍrektie om de gehele
drukkerij te sluiten en het bedrijf inplaats van in Denemarken, in Zueden te
vestigen. De arbeiders u¡i1den met hun optreden voorkomen, dat de drukper-

sen en de overige machines zouden uorden ueggehaald. En de bet,rokken arbeÍders, die in het verleden zo ueinig strijdJ.ust aan de dag haclden gelegd,
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toonden zich pJ-otseling niet aIleen uiterst vastberaden, maar zij hanteerden bovendien de aÌlermodernste st,rijdmiddeLen en traden uit,ermate zelfstandig en zelfbeuust op. Zli streden, dat uras van het begin af aan duidelijk,
niet enkel tegen de patroonr maar ook tegen de vakbonclen Én teqen alleriei
zogenaamd linkse groepen, die er - zoaLs gebruikelijk - als de kippen bij uaren om zich op enigerlei rrlijze met de aktie te bemoeien.
Dat de staking en bezetting een onofficieel karakter droegen sprak na-.
tuurl-tjk min of meer vanzelf. De vakbeueging in Denemarken verschilt uiteraard niet van karakt,er met de vakbeueging el-dersn De situatie in dat land
verschilt echter tuel- in zoverre van die in Nederland, dat kollektieve kontrakten t'ussen de bonden en de ondernenersorganisaties er voor de duur van
t ul e e jaar ulorden gesloten en dat gedurende zotn pe¡iode van tuee jaar
aan de vakbeueging iedere loonaktie of strijd voor rrrijziging van de arbeidsvooruaarden ulettelijk verboden is.
Aan het begin van dit jaar, toen de 2-jaarlijkse termìjn der c.a.ors
verstreken ljas kuamen vakberrieçing en ondernemerdom met, elkaar overeen dat
er geen nieuue c. ã. o. ts zouden uorclen afgesloten, doch dat de afLopende
l<ontrakten eenvoudig zouden uorden verlenqd. Iecl er zal- zich gemakkelijk kunnen voolstellen, dat juist tengevolge van deze beslissing het aantal-rtt¡ildert akties in Denemarken in de loop van 1975 bijzonder sterk is toegenomen.
De bezetting van de drukkerij UNIpRINT in Kopenhagen vond dus plaats in een
atmosfeer, die gekenmerkt, uerd door een grote rijkdom aan konfliktstof.
In a1 die rf r¡ildet' akties , ze vertelde onze Deense vriend, Lrachtten de
maoistische en trotzkistische groepen zich te mengen. De arbeiders u¡aren
er echter maar bitt,er r,reinig ofl l-iever qezegd helemaal- niet, van gediend.
De arbeiders van UNIpRINT kozen direkt bij het begin van de bezetting
een strijdkomité. Dat striidkomité echter legde iedere dag van zìjn handelin9en rekenschap af aan de voltal-lige stakersvergadering, die in het bezette
bedrijf uerd gehouden. Het strijdkomité vormde bovendien verschilLende subkomité t s, bijvoorbeeld voor de f inanciijle kr¡esties, voor de inf ormatie naar
buiten , enz.
1n het begin uerden de dagelijkse beraadslagingen alleen maar bijgeuroond
door de 66 personeelsleden. 0p een later tijdstip gingen de arbeiders er
toe over min of meerrrin het openbaarrrte vergaderen. Dat betekende dat zij
ook andere arbeiders, ber¡oners van de ruijk ruaarin het beclrijf uas qeleqen en
familieleden van de personeelsleden, tot het bezette bedrijf toãfieten op
het tijdstip, dat de stakersvergadering uerd gehouden. Zij handeLden daarmee
op eendere ijze als de arbeiders van het bezette bedrijf van Fisher-Bendix
in Ingeland deden in het vroege voorjaar van 1972.
De bezetting van de drukkerij UNIpRiNT in Kopenhagen verliep echter
minder rustig dan de bezetting bij Fisher-Bendix. In het, r:roelige jaar 1g?z
oordeelde de Britse overheid het [raar het verstandigst de bezetters ongemoeid te laten" In Kopenhagen echter kuam de politie in aktie" De drukkerij
ulerd met behulp van de sterke arm ont,ruimd. Hoe groot echter de strijdJ.ust
van de typograf en Lras, blijkt urel hieruit,, daL de arbeiders nadat zij door
de politie uit het bedrijfl uraren verdreven, dit, opnieuu bezetten. Zij uerden
er daarop voor de tuieede keer door de politie uit verdreven.
Hun aktie bl-eefl bepaald niet zoncler sukses" De verplaatsing van het
bedrijf naar Zuleden is niet doorgegaan. Inplaats daarvan besLoot de direkt'ie het bedrijf te verkopen. Het ging in hanrjen van een andere Deense eigenaar over, die het in Kopenhagen voortzette, Toen op die uijze vaststond,
dat de rrrerkgelegenheid zou uorden behouden, beäindigden de typograflen hun
u.r
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aktie.

In hetzelf de tijdvak uaren er in Denemarken nog vele andere akties. ¡Jij
hebben de oorzaak daarvan - de ongeuijzigde verlenging van de crâ¡o.Is - alvermeld. In Kopenhagen gingen de chauffeurs van het gemeentelijk vervoerbedrijf in staking en dat ging gepaard met, een bezett,ing van de garages. VBrscheidene ueken bleef Kopenhagen verstoken van busvervoer.0ok bij deze aktie deden de politieke groepen een poging om zich met, het konflikt te bemoeien, Zii kregen van de strijdende buschauffeurs hetzelfde antuoord, dat
zii van de typografen van UNIpRINT hadden gekregens ilAls ju1lie geld uillen
inzamelen dan is daar niets t,egen, maar verder moet,en juJ-J-ie j e er buiten
houden.rt

Ir u]as ook een st,aking van het personeej- van de l-uchtvaartmaatschappij
S.A.S. Die uerd op gel-reel eendere uijze al.s de strijd van de UNIpRINT-arbeiders georganiseerd.
Interessant zijn nog de volgende bijzonderheden, die onze Deense vriend
over de UNIpRINT-bezett,ing vertelde. De arbeiders in die drukkerij, zo deelde hij mee, hadden alLenlaal verschillende polit,ieke opvattingen en verschillende levensbeschouuingen. Tijdens hun bezett,ingsaktie vielen die verschillen volkomen uJeg. f r r¡erd niet over poli*riek gepraat, noch over andere ideologische verschillen n f r uias ook hel-emaal geen tìjd voor en daarmee ulerd
dan nog uieel eens beulezen, dat de klassenstrijd allesbehalve een polit,ieke
zaak is, maar een zaak van de prakt,'rjk, zoal-s die zich aan de arbeidersklasse vsordoet.
A1s gevolg van de akties die in de bovenst,aande regels zijn beschreven,
zÜn - aldus onze zegsman - alle st,akingen in Denemarken in zoverre van karakter veranderd, dat de arbeiders bij voorkomende konllikt,en veel zel-fstandiger optraden dan voorheen
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Dezer dagen hadden rr,lij een ont,moering met een jonge Zuleedese, die zeer
sterk geinteresseerd bLeek in de sociale konflikten,
die zich sedert de
grote staking in de ijzernrijn van Kiruna een aantaL jaren geleden, herhaalde1Ük in Zueden voordoen " rtVrijulel a1le st,akingenrr, zo vert,elde zijt rtzljn
trtild r t¡ant de vakbeuleging en de ondernemers uerken noç altijd broeAerli¡k
menop basis van de in 1939 gesloten overeenkomst van SaItsjöbaden. Behalve
"ãdie zeJ-flstandige akties vormt het absenLeïsme een van de grootste problemen voor het Zueedse kapitaLisme. Het heeft bijvoorbeeld in de automobielfabriek van V0LV0 zo ongeveer de 3O/" bereikt
tt0ok in de buitenlandse pers'r, aldus deze Zueedse, îrzijn
t.re1 berichten
verschenen over de nieuule opzeL van de U0LV0-flabriek. Ir is een proef genomen met de afschaflfing van de lopende band. Ien van de redenen die de V0LV0-direktie tot' deze proef hebben genoopt is het, hoge percentage zj.ekmeldingen ' Het experiment moet, beschouud r¡orden aLs een poging t,ot het scheppen van uat raantrekkelijker' arbeidsverhoudingen. Daarnaast heeft nog ieis
anders meegespeef d. lLJanneer namelijk de produktie niet meer aan de l-opende
band geschiedt, dan is het ook niet meer mogelijk dat - 9elìjk herhaaldelìjk

t
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geschiedde - bij een aktie van de arbeiders van é6n bepaalde afdeling op hetielfde moment de totale produktie r¡ordt 1amge1egd."
0p een gegeven moment leidde het gesprek uaarbij ons dezerf informaties
uerden verstrekt tot een belangrrrekkende gedachtenuisseling. Het istt, zo
merkte de jonge Zuleedse opr die kennelijk zelf niet tot de arbeidersklasse
behoorde, trbuitengeuJoon moeilijk om met de Zr¡eedse arbeiders in kontakt te
komen. Juist sedert de staking in Kiruna zijn ze uitermate uantrouulig. lJeet
je uat er onlangs een tegen mij heeft gezegd? ¡ 'rJulLie jonge inteLlektuelen
zìjn de heersende klasse van morgen!'f
rrVond je dat vervelend?rr, uJas onze tuedervraag.
ttJa, nogalrt, bekende ze.
rfHeb jei, vroegen uti, rrje er dan geen rekenschap van gegeven, dat de
arbeiders met een dergelijk standpunt in het algemeen volkomen gelijk hebben?rt

protesteerde ziit rf ik behoor niet tot een maoist'ische, trotzkistische of ulat voor ander scort van voorhoede-groep" Ik sta écht op het
standpunt, dat, de arbeiders zéIf over hun strijd moeten beslissen en dat iedere inmenging in hun st,rijd van buiten af hun strijd a1ì-een maar afbreuk kan
ttlvìaarrt,

doen !rl

tochrr, voegden rrrij haar toe,tthebben de arbeiders qelijk. Jonge i-ntellektuelen mogen nog zo geînteresseerd zijn, ze mogen nog zo met' heel hun
hart, en denken ã"n de kant van de zeLfstandige arbeidersstrijd staan, dat
alles neernt niet ureg, dat zij - in het algemeen - niet in dezelf de positie
en omstandigheden komen te verkeren als arbeiders. Na afgestudeerd te zijn
krijgen zij in de regel een leidinggevende funktie in het bedrijfsleven. Ze
behoren dan, ondanks hun sympathieên en opvattingenr tot de heersende klasse. Voorts kunnen de arbeiders r¡é1 aan je zien, dat' je een jonge intell-ektueel bent, maar ze kunnen nie't aan je zien, dat ie op het standpunt staat
dat ze hun eigen st,rijd moeteñ voeren en dat het, zich bemoeien met die strijd
de opheffing van de zelfstandiqheid daarvan betekenL.tt
Gelukkig rr.ras onze jonge Zueedse intelligent genoeg om onze uroorden te
kunnen begrijpen en te aksepteren. Aan het einde van het' gesprek uaren r¡e het
er dan ook over eens, dat de arbeiders aan polj.tiek idealisme maling hebben, dat ze hun buik vol hebben van jongelui, die hen willen betuttelen'
en dat dát juist de reden is, dat de arbeiders hun akties zelfstandig voeItEn

ren
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Het kabinet-Den Uy1 is nog springlevend, maar de grafrecie ervoor is al
gehouden, Zìj verscheen in de laatste novemberueek in druk in de kolommen
van de lilekelijkse Industrie Krant van de Industriebond van het NVV en zii
mset voor de premier geen opuekkende lektuur zijn getleest. De bond van Arie
Groenevel"t, Nederlands grootste vakvereniging, heef t met zoveel uroorden zijn
hoeft het
vert,rour¡en in de regering opgezegd. Voor de betrokken bestuurders
rtUerulacht
de
ministers.
aLlemaal niet meer r al spijt het hun voor sommige rfdat
ook
de
vakbeuieging
regering-Den Uylrr, zo staat het in IJIK te lezen,
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maar óén goed uioord over zal- hebben voor een loonpolitiek die in 1976 r¡leer
de sterksten, de hoogst betaalden en de beoefenaars van vrije beroepen buiten schot laat? Verulacht de regering dat de vakbeueging aanvaardt dat ex
caors trlorden opengebroken om de prijskompensatÍe met een procent te verlagBnr daa¡mee de ueg openend voor alfe volgende regeringen die dit kunstje

uillen flikken?tr...
Het hele, overigens niet a1 t,e Iange stukje, klinkL a1s klaroengeschal.
0f daarmee de strijd rrrordt aangekondigd, de strijd van de vakbeueging urel te
verstaan, is voor ons de vraag en het is ongetruijf eld óó* ¿e vf,aag die zich
het kabinet zaL stellen. 0p een goed uoord van de vakbeueging zullen naar
onze overtuiging noch Joop den UyJ-, noch Jaap Boersma hebben gerekend. [Jat
voor hen veel belangrijker is echter, is de vraag uat of de vakbeueging zal
doen

!

Hetis bepaald nietde eerste keer, dat Arie Groenevelt c.s. luid trompetterend naar het slagveld galopperen. Een vorige keer r.,lerd de t,augel geulend in het zicht van de barrikade. bJat er thans te gebeuren staat valt
moeilijk te voorspelLen, maar er z ijn r¡é1 een aantal- dingen die te denken
gev en .

NUV-voorzitter Kok heeft, zich (in fret Vara-programmaItDe rooie haan")
al even boos en kritisch over de regerinqsplannen uitgelaten al-s zijn co11ega Groenevelt. lvlaar minister Boersma ku.ram prompt daarop de televisie-kijkers
vertelLen, dat diezelf de lJim Kok zich t,ijdens het overleg met ulerkgeversen regeringsvertegentrloordigers héé1 r¡at gematigder had opgesteld. rrlk beSrtjp die l.¡Jim Kok nietil , zeí minisLer Boersma.
Als dia ber¡indsman uit, de droom r¡il uorden geholpen, dan raden uij hem
aan het slot van het artikel in IJIK nog eens aandachtig door te lezen. Er
staat, daar namelijk: trAIs de regerÍng voor 1976 een pakket van maatregelen
op loonpolitiek gebied durflt voor te schotelen die zeker bij de Industriebond NVU nooit d;.¡or het keelgat zullen gaan, dan graaft zij haar eigen graf "
Voor ons is eD geen enkele mogelijkheid om dit tegenover de Ìeden te verdedigen....tl
Ziedaar de zaak t¡laar het om draait. Terulille van haar achterban moet
de Industriebond NVV en moet ook lJim Kok in'rDe rooie haanfr(geheel anclers
dan binnenskamers) na.r buiten krijgshaftige taal Laten horen. lYìisschj-en
zal er ook - uie zaL het, zeggen - een komedie uorden opgevoerd als destìjds
meL de prikakties in de met,aalindustrie.lvlaar rrrat zal er uérkelijk gebeuren?
tiat voor de achterban gezegd uordt of geschreven hoeft niet, persé overeen
te stemmen met datgene r¡at het verraste publiek krìjgt voorgesehoteld in het
Iaatste bedrijf . t ij hebben voor 2| jaar, kort na heL opt,reden van dit kabinet, geschreven dat de heer Den Uy1 ists ánders vertegenuoordigde dan het
scheen. Dat is inmiddels komen vast te staan. lYlaar voor de vakbeuleging
geldt precies hetzelfde. Het is geenszins onmogelijk dat het kabinet-Den
UyI zijn eigen graf graaft.lvìaar uij zijn er allerminst gerust op, dat de vakbeuleging niet bezig is het graf voor de arbeiders te graven.
===========5===-

---------5

De brochurerfHet andere Portugalrr loopt hard. lvìaar het kan nog beter vinden uij, UJie neemt Br nog uat exemplaren af voor de verkoop? Dat deze brochure in goede aarde valt blijkt uit de vele aanvragen die rrlij binnen krijgsn. Er is dus r¡e1 belangstelling voor. U tueet het, : de brochure kost I 3.-
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PROF

HARTOG

T IET

SPOKEN

ttHet fükt mij voor de arbeiders dan ook verreueg het gunstigst als
de vakbet¡eging de klassenstrijdachtige houding, die haar in heL recente
verleden zoveel succes heeft gebracht, voorlopig opzij zet,. aar kan zij
de geesten die zij heeft opgeroepen nog de baas?rt
De uoorden die hierboven staan, de l"ezer heeft het ongetuijfeld begrepen r zrjn niet van orìs ¡ Zij stammen van prof . dr. F. Hartog r op tlie ulij in
het verleden al eens eerder zijn gestoten vanrr.rege zijn zonderlinge uitspraken. lLJij konstateerden 1 ) bij deze hoogleraar een, de uet,enschap ureinig sierende souvereine minachting voor de fleiten, die eens te meer onderstreeptt
hoezeer ook háár beoeflenaren minder voor de uaarheid dan u.rel voor bepaalde
brelangen in het krìjt t,reden. Nu nemen r.lij, dat zij hier om niet te uo¡den
misverstaan terstond opgemerkt, hem dat Iaatste all-esbehal.ve kualijk. Het
is zijn goed reeht, en allesbehaLve een minderuaardig iets om de interessen
van het ondernemerdom te vercledigen. Niet om hem iets te veruijten nemen uij
de perr ter hand, maar om ons vrolijk te maken over de stuntelige ulijze r !Jaarop hij zieh kuijt van de taak die hìj zich heef t gesteld.
[daar en uJanneer t zo vraqen uîj, heef t de vakbeueging de geest van de
klassenstrijd opgeroepBn, die zij niet of misschien niet meer de baas zou
kunnen uorden? Uas het bij de staking van het Amsterdamse gemeentepersoneel
in 1955 toen de NVV-bestuurder Vermeul-en de leden van zijn organisatie tot
onderkruipen poogde aan te zetten? tLJas het bij een van die ontelbare onof f iciêle stakingen na de tueede uereldoorlog, die tegen de nadrukkelijke uil
van de vakberrreqing uitbraken en die zij zoveel als het haa¡ maar mogelijk
uras om zeep trachtte te helpen? Uas het in 1943 toen de latere NVV-bestuurder - en minister! - Suurhof in een brochure kr¡am verklaren, dat niet aLIeen de theorie, maar ook de p r a l< t rj k van de klassenstrijd had af gedaan? LrJas het in diezeLf de bezettings jaren, toen de vakbeuegingsJ-eiders
met de ondernemersvertegenuloordigers conflereerden over de klassen- s a m e n u.¡ e r k i n g ,dieer nadebevrijding zou moeten heersen?Uashetbijde
Rotterdamse havenstaking van 197O, die niet door de bonden is uit,geroepen
en uraar de bonden zich uit alle macht tegen hebben verzet? ldas het bij de
metaalstaking, die door rechter Stheeman r¡erd verboden en die daarop prompt
door Groenevelt r,lerd afgelast? ldas het bij de rruJilderr busstakingen of bij de
stakingen in de Groninger strokarton-indust,rie, die door ABC-bestuurder
Liebaart de nek urerden gebroken? 0f r¡as het bij de Enka-bezetting, die - zoa1s een bestuurder achteraf heeft erkend - al-1een maar op toutrt uerd gezet
om een bezetting-van-onder-op Le voorkomen? 0f uas het misschien tijdens de
beroemde staking bij de zuivelf abriek rtDe OmmeLandentr, die de ANAB af leen
maar prol<lameerde omdat rlirekteur Feike de Boer zich niet aan de met de ondernemers gemaakte afspraken u.lenste te houden?
Prof. Hartog spreekt niet met nadruk over de Nederfandse vakbeueging.
Zijn uoorden slaan op de vakbeueging in het al.gerneen. aat uleet hij uerkelìjk
niet of doet hij net alsof hij niet, u.leet, dat ook buiten Nederland de vakbeureging a1 meer dan een haLve eeuu lang en in de meeste gevallen zelfs
nog veel Ianger, nauuJ met het ondennemerdom samenr¡erkt? tLJeet hij tr;erkelijk
[vì

lYì

1) Zie

rrRedding voor
'tDaad en Gedachtert van december 1972, art j-ke1:

uie dan rtrel?tr, blz. B e.v.
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niet, dat schrijvers a1s G.D.H. Cole, Allen Hutt, Tony Lane, dat voor bijvoorbeeld Groot-Brittannië, een auteur aLs Georges Leflranc dat voor Frankrrjkr auteurs als Eberhard Schmidt en Hannes Heer dat voor Duitsland overtuigend hebben aangetoond? Heeft hij ulaarachtig nooit een blik geuorpen in
boeken als dat van E.P, Thompson (t'The making of the Enqlish L-lorking Class[)
uaarin beschreven uordt, dat de vakbeureging van het begin af aan een instituut van de bestaande kapitalistische maatschappij is geueest?
De t¡erkelijke of voorgeb;ende onkunde van prof . Hartog is uerkelijk verbijsterend. lYlen t¡eet r¡¡aarachtig niet meer of men h6m nu voor grenzeloos
naief moet houden, dan t¡eI of hij zijn f ezers (van de ttNieuue Rot,terdamsehe
Courantrt van 11 november j.l.) voor zo naief houdt.
ldaar haalt onze professor het in hemeLsnaam vandaan, dat de vakbondsbestuurders - met name in de periode van hoogkonjunktuur - voortdurend op
polarisatie zijn uitgerr.reest? Konkludeert hij dat vanuege het blote f eit, dat
een man als Arie Groenevelt de s c h ij n van een dergelîjke polarisat,ie
heef t trachten te trrekken? Is het onze hoogleraar dan uerkelijk ontgaan, dat
het hier een komedie betreft die de vakbondsbestuurders (*n de ondernemars
niet minder) plegen op te voeren terr¡rilIe van hun uederzijdse achterban? Is
het hem ontgaan dat een bestuuder aIs HüLsker daL - bij het afscheid van
de heer Backx als sekretaris van de Scheepvaartvereniging Zuid - openlijk
erkende en dat hij en Backx ulederzijds el-kaarrrdikke vrindenrr noemden? 0fl is
het juist die dikke vriendschap tussen ondernemers en vakbondsbestuurders
(HütsXer is écht niet de enigel) die profl. Hartog'rpolarisatiet'noemt?
Volgens prof . Hartog is de ttpolarisatiett (r¡aaruit die dan ook mag bestaan ) door de vakber-rreging vooral gestimuleerd j.n de periode van hoogkonjunktuur en zouden zij dier ñu de konjunktuur terugloopt, best ulilLen ttterugnemenrr, zo zi: maar konden of durf den. Prof . Hart,og heef t, er blijkbaar
niet de flauu¡ste voorsteLling van, uat of vakbondsbestuurders - als het om
het ondernemersbelqng gaat - urel allemaaÌ durven. aar af gezien daarvan:
het is eenvoudig een bakerpraatje, dat de vakbeueging zich in de periode
van de volledige uerkgelegenheid en behoorlijke uinsten scherp tegen het ondernemerdom zouden hebben opgesteld. Het tegendeel is uaar, Pas in de jongste tijd rr:ekken zij de schijn van een uat andere opstelling. . . teruille van
hun acht,erban, om het met Backx en HÜlsker te zeggen. Voor arbeiders is
dat allesbehalve een geheim. [vlaar ja, die hebben an ook geen hoogleraarspost en die laten zich niet van de uijs brengen door"..
Ja, door t¡at eigenlijk? Door dlkke en geleerde boeken? lvlen krijgt uit
het geschrijf van prof. Hartog nu bepaald niet de indruk, dat een qrondige
bestudering der betrokken literatuur hem tot zrjn (on)r¡üsheden heeflt gevoard. lvlen lette bijvoorbeeld op het gemak, uaarmee hij bepaalde schrijvers
op hun kop ueet Le zetten
Begint hij zijn beschouuing (¿:-e'tKlassenstrijd'r is getiteld) niet met
de u.roorden: frflen kent de klassenstrijdleer van lYlarxrt? Simpele vaststelling,
zonder blikken of blozen op het geduldige krantenpapier gezeL, die er geheel aan voorbijgaat, dat, lvlarx nimmer een k].assenstrijdleer heef t ontulikkeld.
Een dergelijke I e e r , geachte prof essor, is bij wìarx eenvoudig ni.et te
vinden. Zij bestaat slechts in uu verbeelding, dezelflde verbeelding, die u
doet gei.oven, dat ttvele arbeidersleiders in tdest-[uropa en met name in ons
land er door zijn geraaktrr
0ver die zogenaamde arbeidersleiders, die voortdurend (*n veelaL volkomen vruchteloos) t * g e n de arbeiders optreden, die omtrent fvìarx dezelfde vreemde opvattingen en dezelfde afschuu hebben als onze uakkere prolvl
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flessor, hebben uij al {ìet nodige opg.er*erkt'- '!ve¡ llarx r¡¡il-Jen u¡ij het

sraetr hebber.. Olr+det, prnf

nog

, dr, Hartog ons daartoe noopt.
Heeft lvlarx nooit over de klassenstrijd gesproken? Jazeker urel , maar bepaald niet in de zin, dat hij die 'rgeleerd'r of (soortgelijk beqrip ) ttgepredikt'r zou hebben. Voor [vìarx uas de klassenstrijd tussen arbeiders e n ondern.emerdom geuJoon een bestaand
feit, dat door hém ontdekt zou

f eit
en daarbij allerminsteen
zìjn. Niet lYlarx is het, die als eerste met
nadruk op het bestaan van deze kl-assenstrijd heef t geÌJezen; niet lYlarx is
het geueest die het bestaan van de klassenstrijd aan sociale onderzoekers
heeft ingeprent.Tientallen jaren vóór hem uerd over de klassenstrijd in de
burgerlijke maatschappij gesproken en geschreven. Auteurs als Guizot, Jules
de Lanteyrie, Adam Smith, Buchez en De Clerk hebben de klassentegenstelÌingen en de klassenstrijd uraargenomen en in hun geschriflten behandeld vele,
veLe jaren voordat lYlarx het deedo Zo men aI (geheel onjuisl overigens) van
eenffkLassenstrijdleer" zou r¡il-l-en spreken, dan zou zìj met meer recht een
leer van Smith, Guizot, en De Lanteyrie kunnen uorden genoemd dan van Karl
arx, lLiat de laat,ste gedaan heeflt is nieL meer dan uit de door de ge[ìoemden gekonstateerde klassentegenstelÌingen en klassenstrijd bepaalde konsekuenties trekken. [Iaar dáár ligt nu juist de reden, dat prof. Hartog zijn
pijlen tegen fiarx richt. llant tegen het konstateren dat er klassentegenst,ellingen zijn heef t onze hoogleraar geen bezuaar, Hij doet het, zelf ook. Hij
gaat zétfs zover de fundarnentele belangent,egenstellingen tussen oncJernemerdom en arbeiders te erkennen. [vìaar. . . af leen voor r¡at betref t de periode
van de hooqkonjunkt,uur. AIs de r¡Ínsten teruglopen en de uerkgelegenheid
in gevaar komt, dan zijn er volgens de professor geen klassentegenstellin-

fvl

gen meet.

Vant.raar deze zonderlinge kronkelredenering? Zij is een qevolg daarvan,
dat de t,egenstelling Lussen kapitaal en arbeid naar de mening van ptofl.
Hartog ult het uinstmaken voortvloeit. Hij ziet haar niet als een gevolg
van de koop en verkoop van de arbeidskracht, nÍet, als een resultaat van de
meeruJaardeproduktie. Tiordt er geen uinst qemaakt¡ za redeneert onze hoogLeraa¡, dan valt de tegensteLling r,reg. Alsof het dáárom gaat
Nou ja, daar gaal het nat,uurlijk in laatste instant,ie bij prof . Hartog
ó6k niet o[Tt¡ tr]aar het hem om te doen is, is it, dat, de arbeiclers, zo lang
het de ondernemers goed gaat, best een kruimpje mogen meepikken, maar zodra het de ondernemers slecht gaat hun ej-sen moeten maligen en de strìjdbijl
van de klassenstrijd moeten begraven. Je mag volgens prof. Hartog een ondernemef, al1een maar heL mes op de keel zetten als dat mes ueinig krLlaad kan
aanrichl,en. Hoe zegt prof . Hartog het zelf in zijn stukje? rrDe produktieflaktor arbeid gedraagt zich niet zoals zou moetent'... 7ou. moeten om uit de
huidige krisis te komen. ìJaarmee bedoeld r¡ordt ¡ om de ondernemers uít de
krisis te heJ-pen.
0
0nze konklusie? De titelrrKlassenstrijdtris bepaald niet slecht, gekoZBrì¡ tdat prof. Hartog doet Ís klassenstrijd voeren, Aan de kant van het onI
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dernemerdom. En dan onder de Ìeuzes rrlJeg met, de klassenstrijd!tt

In januari van het komende jaar zal een tr¡eede druk verschijnen van de brochure rrl4aar hoe dan? Enige gedachten over een sociatÍstische samenlevingrt,
De brochure zal dan zijn aangevuld met vijfltien pagina's diskussie over é6n
der problemenr die in de brochure ter sprake komen, Na overmaking van
f 3, 50 ulordl de brochure u flranco t,oegezonden.

