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Twee serieuze Nederlandse kranten l) kr¿anen midden augustus op één en
dezeLfde dag û¡et de voorspelling, dat het kabinet-Van Agt "een heet vervotgr:van,.de ¿omerf! ín het verschíêt -haö. Er verstreken nog geen tien dagen
of de voorspeLlíng ging in vervulling, maar op een andere manier dan door
de voorspe!.lers was bedoeLd. Zíj hadden het oog op de interne moeíLijkheden van de regering bij het opstell-en van de rijksbegroting, op de tegensteLLíngen tussen de twee regeringspartijen, op de kritiek díe vanuit de
Tweede Kamer Èe verhrachten viel. vailtege het feit, dat er van een van de
beLangrijkste beleidsdoelstellingen nog mínder terecht dreígde te komen
dan er reeds werd gevreesd. Handhaving van de koopkracht en terugdringing
van de werkloosheíd werd er bel.oofd toen het huídi,ge mínísterie zich anderhalf jaar geleden presenteerde. Begin augustus j.1. deed de premÍer de weinig verrassende mededeling, dat de handhaving van de koopkracht 'rvolgend
jaar zeer waarschíjnlijk sl.echts een ideâaL zaL bl.íjven." !üat echter de
premier een "Í^raarschijnLíjkheid" noemde, riras voor de arbeiders al lang een
zekerheid. AfbrokkeLíng van de koopkracht is íets, ¡üaarmee zij al jaren
worden gekonfronteerd. Dat daarop reakties zouden voLgen, en zeker Íirr,díe
sektoren van het bedrijfsleven, waar de volíjverig gepropageerde "matigíng"
schríl. afstak bij de gunstige financiäle ondgrnemingsuítkomsLen' lag voor
de hand. De vraag was slechts wanneer. Het antwoord daarop-ís op de avond
van hroensdag 22 augustus gegeven door de bemanningen van de Rotterdamse havensleepboten 2). Nog geen week Later staakt praktísch de gehele Rotterdanse haven. Kort daarna slaat de aktie voor korte tijd over naar de haven
van Amsterdam. Vervolgens roeren zich ook de arbeiders van de strokartonindustrie in Oost-Groningen. Eer het kabinet met de kritiek van de poLitici te maken kreeg, kregen regering, ondernemerdom én vakbeweging te maken
met de kritíek van de arbeíders. 0p heÈ moment dat wíj deze regeLs schrijven ís die kritíek in itoEterdam nog altijd niet verstomd.

-2Qver de achtergrond van de sÈrijd is geen enkel"e twijfel mogelijk. De
Rotterdamse wethouder drs. J. Riezenkarrlp, een handvol journaListen en somrmijmige vakbondsbestuurders mogen de stakíngen toeschrijven aan de
nend" aktiviteiten'¡ van "niet-bonafide" elementen 3) " et is geen arbeider
die niet beter hreet. "Stakeno', heeft een van de Rotterdamse havenwerkers
verklaard, 'ndoe je niet voor je Lol!" Er ís niemand, hoe hij ook mag heten
of wie hij ook nag zíjn, die arbeiders tot het neerleggên van het werk kan
proüoeêTent Als arbeiders het - ernstige - besluit nemen om zich tot de
Itríjd te scharen, dan geschíedt dat nooit anders dan vanr¿ege een door hen
als onhoudbaar gevoelde situatie, die zij als een bedreigíng van hun bestaan zien. En àeker is dat het geval, üranneer het gaat om een "wilde" aktie, waarvan men op zijn vingers na kan t,ellen, dat zij bijzonder zv¡ate oÍ'-

fers vergt.
Dat het, zoweL bíj de sleepbootscaking als bíj de havenstaking om een
"r,¡ilde", dat wiL zeggen onofficiille aktie gaat, beheoft nauwelijks een nader betoog. "De vakbónden", heeft de bestuurdet Bert Duym verkl-aard, "hlerden er door overvallen en kompleet verrast.o' Vervol.gens namen zíj er nadrukkelÍjk afstand van. Op gelijke wijze reageerde de gehe e vakbeweging.
De sleepbootbemanningen die het sein tot de strijd gaven, staken van hun
kant niet onder stoelen of banken, dat hun optreden mede een protest tegen
het vakbondsbeleid inhieLd. Wat de havenarbeiders betreft' die Lieten a1
evenmin na, een scherp onderscheid te maken tussen dat roat zíj zelf nast,reefden en dat rvat de vakbewegíng voor ogen zweeft.

zo iets dergelíjks ín feíte bij iedere "wilde" stakíng voor.
Ditmaal echter r¡erd er van rreerszijden op de gebruikelijke botsíng tussen
de arbeiders en de bonden dermate de nadruk geleg<l, dat ook zíj die daar
doorgaans doof en b1índ voor zijn haar niet langer konden negeren. Zel-den
\^ras er in Nederland een stakíngsaktie, waarbíj de bestaande kLoof tussen
de arbeiders enerzíjds en de yakbe$¡eging anderzijds z6 duidelijk zichtbaar
Í¡erd als bij dit konflikt in de Rotterdamse haven. Vandaar dan ook dat de
pers aan het volstrekt niet nieuwe verschijnsel" opeens een aandacht besteedde, die in het verleden maar al te vaak ontbrak.
Een 1andeLíjk dagblad als "Het Pay,ooL" bíjvoorbeeLd nam "kortsluítingen tu6sen de vakhondsbestuurders en hun ledentt waar en stelde vast, dat
Daarop líet
áe bonden ttniet precies üq/eten, hTat er onder'hun leden leeft".
¡tbedrijvenhterkrrt
het blad de konklusie volgen, dat ondanks het zogenaamde
de vakbewegíng "nog steeds erg ver weg staat van de basís" 4). Een plaatselíjke krant als het "Rotteydøms NieWebLad" sprak van een afgrond tussen
de stakers en de bonden 5). Aan een verklaring van een en ander komt echter geen van beide bladen toe.
Het stuk ín "Het PayooLtt waaruit wíj zojuist citeerden droeg het opschrift "Ðe naehtmepries uan de bondsbestuuvderstt. 0ndanks die treffende
titel komt in de bewuste beschouwing onvoldoende naar vorerl' dat de nachtmerrie van de bestuurders daardoor wordt veroorzaakt, dat zíj de kLoof tussen zíchzelf en de leden níet K.m.nerz dempen. Telkens úranneer het er op áán
komt moeten zíJ tegenooen de arbeiders stellíng nemen en dientengevolge
wordt bij ieder tconflítt de vakbondsmythe ernstíg verstoord. De vakber¡eging is geen strijdorganisatie. Zij fungeert binnen de osrtaande maatschapis
lefi¡te ãrde als àe verkoopcentralã van de arbeidskracht. ltaar positie
speeLenige
àienóv"r"enkomstig onherroepelijk bepaald en laat nauweLijks
ruimte toe. Een kiachtmeting brengt derhalve een vakbond steevast in verleNu doet

genheÍd.

-3In een dergeLijke verlegenheid verkeerde op donderdagnorgen 23 augustus bondsbestuurder Nico Sande.t¿s van de vervoersfederatie FNV. In de korte tijd door de stakers bezette kantíne van Smitrs Internatíonale havensLeepdíenst werd een verklaring van de dírektie voorgelezen, r,rraarmee tot
onrniddellijke werkhervatting werd opgeroepen. "Niks aan het werk gaan",
riepen de stakende bemanningen. "!le blijven doorgaan tot onze centen boven
Ìrater komenl'r Sanders stond er r4rat hulpeloos bíj. ttNou, r^rat. zeg je ervan,
ga je nou r¿el of níet achter ons staan?" Sanders moest het antwoord schuldig blijven. Híj díende, zei hij, tê wachten op het federatieberaad van
vrijdagnoorgen.. ..

.

Vrljdagníddag 24 augustus ríep het federatiebestuur de sLepers op, de
t't¡ilde" staking bij de st,adssl-eepdíensten
te beäindigen. Het ¡¡enste geen
st,eun te verLenen aan de aktie. VoLgens een verkLaring van voorzitter ./.
Sehtoër moest de bond zich houden aan de afgesloter c.â.o. Bovendien, zo
zei híj, druisen de eísen van de stakers in tegen het bondsbeLeid. Daarop
bleek, dat arbeiders díe vastbesLoten zíjn om voor hun belangen op te komen, :-naLing hebben aan daË vakbondsbeLeÍd.
Voor het tt&otterdøns NiewebLadtt bleek dat een onverteerbare zaak. De
stakers dÍenden er - zo schreef het 6) - "begrip voor te hebben, dat de
bonden zích moeten houden aan hun afspraken." Ì,fat het blad over het hoofd
zag htas, dat het om afspraken ging, die de bonden hadden gemaakt achter de
rug van de leden om. llun goedkeuring werd pas achteraf gevraagd. loen die
goetlkeuring werd geweigerd, hieLden de bonden niettemín vast aan hetgeen
met de ondernemer(s) overeengekomen was. Een gevaL dat - aL het gepraat
over de 'rdemokratie" in de vakbewegíng ten spijt - bepaald niet op zich zelf staat¡ een praktijk, díe uit lnet üezen van de vakbeweging voortspruit.
Ook het 't&otterdøtns Níeu¡sbLadt' had een paar dagen eerder in een aan
de stakíngen gewijd kormentaar 7) erkend, dat de vakbewegíng 'faltíjd binnen een gereglemertteerde situatíe opereertt', oteen spel met regel.s speelttt.
Daarbij, aLdus het. t'Rotterdøns Nieutleb\adtt, 'tvreten de vakbonden rtdat zij
aan hun tegenpartíj hebben en r{eten de ondernemers wat. zíj van de vakbonden hebben te verrdachten." Aan die woorden hebben wij níets anders toe te
voegen dan dit, dat ook in het geval van de Rotterdamse stakÍngen de vakbewegíng precies deed wat er van haar ve¡:r¿actrt r¡erd, verwacht, niet door
haat tegenpartíj, zoals deÓñõemde krant ten onrecht schreef, maar door
haar sociaLe partners. LoonspecíaList F?ans Ðyabbe van de FNV liet er geen
enkele twijfel over bestaan, dat de vakbeweging er geen enkel"e behoefte
aan had om de stakingen in de havens over te nemen. IIij kreeg er een schouderklopje voor van premier Van Agt, die nu eenmaal uítmunt door een schier
ongelooflijk gebrek aan takt en aan dipLomatieke gaven. FNV-voorzítter llim
Kok sptong er zolrat door uit ztn vel. Terecht. Dat regering en ondernemerdom aLle reden hebben om de vakbeweging dankbaar te zijn voor de wijze
Iùaarop zij de arbeiders in het gareel tracht te houden, spreekt vanzelf.
Maar het is even vanzelfsprekend, dat je die dankbaarheid niet laat blíjken, on6et daardoor de taak van de vakbeweging alLeen maar r^rordt bemoei-

1ijkr.

Met het bovenstaande hebben wij geprobeerd duidelijk te maken Ì¡aarom
de stakíng van de Rotterdamse sl.eepbootbemanníngen "wíld" ûoest zíjn, Zo
r¿aar als het is, dat de vakbeweging een "spel met regelsfl speeLt en zich
daaraan houdt, zo ttaat ís het ook, dat het de arbeiders niet om het spel,
maar on de knikkers 'i gaat. Aan 'iregels" hebben zíj daarbij Lak. Die regeLs
zijn niet door hen opgesteLd en het zijn evenmin de regeLs die in hun we-

4reld gelden.

Ze geLden ín de ãndere wereld: die waarin mr. Ledeboer van
Smít InternationaLe Havensleepdienst, de heet Pieters vaî de Scheepvaartverenigíng-Zuid, de heer Chn'is Dan Veen van het Verbond van NederLandse
Ondernemers, de politici en de topfiguren van de vakber¡eging leven. Dat is
een wereld, die de arbeiders níet gemaakt hebben, een r¿ereld die op de basis van de kapital.istische verhoudíngen is opgetrokken. De arbeiders voeLen zích met díe wereed niet verbonden en zij voelen er zích evenmín verantr,rroordelíjkf voor.
Hoe weíníg de arbeíders zich gelegen Lat,en 1íggen aan de speLregeLs
van de brrrgerlijke samenl.evíng is in Rotterdam gebLeken toen de direktie
van Smit InternationaLe Eegen zestien stakende sLepers een kort geding aanspande en de president van de Rotterdamse rechtbank, mr. J.F.M. Nioard beslíste, dat de stakingsaktíe onaanvaardbaar sras en hun looneís van 50 gul-den netto als ongeoorLoofd moest worden beschouwd. llij geLastte de zestien
gedaagden onmiddelLijk weer aan het werk te gaan, op straffe van 500 gulden per niet vervulde dienst. Het vonnis haalde niet alleen voLstrekt niet
uit tot het breken van de sleepbootstaking, het bl-eek de Lont te zijn ín
het Rotterdamse kruitvat. De dag na de rechterlijke uítspraak Lagen alle
stukgoedbedrijven in de Rotterdamse haven pLat.
De Rotterdamse havenarbeíders kregen van de vakbeweging aL even r¡eieteun
aLs de slepers. $lel-iswaar üras er voor deze kategoríe werkers nog
níg
geen c.a.o, afgesloten, rraaraan de bonden zích zouden hebben moeÈen houdent
o'armaar de vakbewegíng oordeelde hun aktie strijdÍg met het zogenaaurde
beidsvoorwaardenbeleíd", waaromtrent al even bindende afspraken útaren genaakt. Dat arbeidsvoorwaardenbeleid hield in, dat er naar loonmatiging zou
worden gestreefd om werkgelegenheid te scheppen. Zou met die matigíng de
hand r¿orden gelicht, dan zou dat, tot inflatíe en stijging van de werkloosheid Leiden. Zwakke bedrijven zouden bovendien de gestegen loonkosten niet
meer kunnen opbrengen en tot sluiting worden gedwongen.
Het r,¡as een liedje, dat niet alleen door de vakbeweging' maar ook
door dê'ondernemers ürerd gezongen. Beide voerden aL zeet geruime tijd onderhandeLingen over de nog steeds niet tot stand gekomen c.a.o., níettemin
!,raren de omtrekken daarvan wel gereed. De voorlopíge afspraken omtrent 10nen en arbeidsvoorwaarden bleven ver achter bíj dat wat door de arbeiders
werd verlangd. Maar de werkgevers verklaarden, dat ze volstrekt niet meer
te bieden hadden; de vakbonden gaven te kennen, dat het uiterste bereíkt
hras hrat er te bereiken viel.
In antwoord daarop werd door 6f namens de s¡akers een gestencíld panfLet verspreid. Daarin werd aLlereerst va6tgesteld, dat weliswaar de uitspraak in het kort geding voor de havenarbeíders een aanleiding was gerùeest om zich solidair te tonen met de slepers, maar toch ook nÍet meer
dan een aanLeíding. Aan het optreden van de havenwerkers lagen eigen grieven en eigen ürensen ten grondslag, die al sÍnds oktober 1978 in vakbondsvergaderingen kenbaar r^raren gemaakt, maar die door de vakbondsl.eiding "in
de prulXemand waren gegoofd, omdat deze ziehniets aantrok van wat de Leden
wildentt. Met andere r¡oorden: met de haven-c.â.o. \ùas men nog nieÈ zover gevorderd als met de c.a.o. voor de sLepers, maar de gang van zaken daar omheen was in ieder opzicht precies hetzelfde.
In het bewuste stenciltje B) werd ook ingegaan op de bewering, dat ínwilLigíng van de stakerseísãn ten koste zou gaan van de werkgeLegenheíd.
Daaromtrent werd opgemerkt: "Indien de basislonen fLínk opgetrokken zouden
worden,r. hoeven de havenarbeiders minder te werken en zíjn de ondernemers

-5te nemen om het vrerk in dezelfde tijd klaar te
krijgen 9). 0ok de arbeidstijdverkorting en S-ploegendíenst (een van de eigedüIongen meer mensen aan

sen voor de volkonitnu-arbeid) betekenen méér werkgelegenheid."
Dat doorvoering van de verLangde maatregel-en tot gedr^rongen sluiting
van ztrakke bedrijven zou voeren of zou kunnen voeren, werd volmondig erkend. Maar, zo r,¡erd eraan toegevoegd, de arbeiders Leveren nu aL jaren
Loon in (met deze van de pol-itíci overgenomen term ¡¿ordt bedoeLd, dat hun
Loon onthouáen wordt) om deze bedrijven te redden van een ondergang \^raaraan toch te níet ontkomen val.t en de stakers r^ri11en "duidelíjk maken, dat
ze daarvoor passenl" ZoaLs de slepers zich niets gelegen lieten liggen aan
de regeLs van de burgerLijke samenLeving en het burgerlijk recht, zo lieten de havenarbeiders zich níets geLegen liggen aan de kapitalistísche fiLosofie en de burgerLijke ekononiel !üat de stakingen leerden - en riraaraan
ze ín de eerste pl"aats hun betekenis ontleenden - was, dat striid'éride arbeiders in konflikt komen, niet slechts met instellingen van de gevestigde
naatschappij (zoaLs de vakbeweging en op een Larer tijdsríp de poLitíe),
maar õõk met de theorieën en de moraaL met behulp r{aarvan ze ¡¿ordt verde-

dígd.

Zijn net deze vaststellingen de Rotterdamse stakingen voLdoende gekarakteriseerd? I^Ie geloven van niet. !üe hebben weLíswaar duidelijk gemaakt,
dat de stakers ánders handelden en ánders dachten dan er in de burgerlijke
wereld wordt gehandeld en gedacht, maar we hebben ons met hoe of zíj zeLf
dan we1 handelden en dachten nog onvólledig beziggehouden.
De moeilíjkheid r^¡aarop men daarbij onmíddelLijk stuit is deze, dat
$¡at dít betreft de dingen zich Lang niet zo scherp aftekenen al-s bij de zojuíst besproken zaken. De stakíng $ras "wiLd", daarover ís geen twíjfel mogeLijk! Maar kan er ook r^rorden gezegd, dat het om een zeLfstan&ige aktíe
ging? l,Iij zijn beneigd deze vraag ontkennend te beantwoorden. [,Iat haar karakter aangaat was deze staking volgens o¡s noeh officieel, noeh. zelfstandig, maar st,ond zij als het ware tussen beide stakingstypen in l0)."
In de eerste plaats: moet het gezamenLijk aktiekomnítee, dat tenslotgevormd nadat aanvankeLijk diverse konmitees opereerden, ¡¿orden
r¿erd
te
beschouwd aLs een uitvoerend kommitee, dat in opdracht van de arbeiders
handelde, of rnras het een kornmítee, dat uoor de arbeiders optrad en in hun
plaats? I,fij hebben - om diverse redenen - de indruk, dat het Laatste het
geval was.
Zeker, het kan níet worden tegengesproken, dat het om een gekozen kor,mitee gíng. Tijdens diverse gesptekken die een van onze meder¿erkers met
havenarbeíders treeft gevoerd, werd dít door hen nadrukkel-ijk onderstreept.
Het kan ever¡min worden ontkend dat enkele leden van dit aktíekorunítee, zoaLs ,Iim stauínga en F1,ip schuts, bíj herhaLing re kennen hebben gegeven,
dat níet zii de beslissingen namen, maar de duizenden havenarbeiders die
in staking rrtaren. En niettemin hebben wij onze sterke twijfeLs. De stakersbijeenkomsten op het AfrikaanderpLein wekten minder de indruk van beraadsLagíngen tíjdens weLke inítiatiefvoorsteLlen van de basis r¡erden bediskussieerd, dan wel van bíjeenkomsten waarin voorstellert uan het aktieko¡twritee
in stemring werden gebracht en instrukties r¡erden gegeven. Daâr- kCImt i:ncig,:
bij, dat het ons niet duidelijk is geworden hoe het bij de verkiezing vãn
het aktiekommítee nu precies in zijn werk is gegaan. Dat er mensen uit de
díverse bedrijven in zijn gekomen sÈaat wel vast. llaar, vragen rire, zÍjn er
ook niet figuren in opgenomen op grond ban bepaalde, door hen vanuít zekere ideologieän ontpl.ooide aktíviteiten? Vanzelfsprekend, tegenover een be-

-6ltflotterdams Níew¡sblad", dat Jiar Stavinga naar het stakershoofdkwartier kwam om zich als stakingsleider te Laten kiezen of liever,
om de genoemde krant korrekt te citeren, naar het Afrikaanderplein kwam om
zich aàn de stakers Ee p?esenteren (nadat een aantal van hen hem kennelijk
als aktiewoordvoerder hàdden voorgesteLd) staan wij uret de ten opzichte
van de burgerlijke pers gebruíkelíjke reserve, ook al omdat het bewuste bericht over de gang van zaken opvalLend onvolLedig is.
Maar wat ons te denken geeft is de omstandigheid, dat Jim Stavinga bestuursLid is van de Federatieve HavenvakverenÍgíng (FI{V) r een weLiÈr¿aar
niet-erkende organisatíe, maar toch wel een, die zich nadrukkelijlc vakvere¿i" derhalve opËreedt vanuit een gezichtshoekr -die men nu
niging noemt
"ã
niãt frecies die van de van onderop gevoerde, zelfstandige strijd kan noemen. Of daarneede de oorzaak f.igt van de duidelijk bíj het kommítee IÀtaarneembare tendens om voortdurend aan de (officiäle) vakbeweging te appeleren, rùeten we nieË. Vermoedelijk zijn er meer oorzaken. Feít is echter,
dat deze tendens niet anders dan remmend kan r^rerken op de zeLfaktiviteit
van de stakers.
Natuurlijk, de opvatting, dat de bonden de aktíe zouden moecen steuda| ze het eigenlijk
nen, dat ze ¿à stakingsk.""ãn zouden moete¡r openen'rhun
werk goed gedaan
anders zouden hebben moeten doen, dat als de bonden
een aantal arbeibij
hadden, de stakíng niet nodig lras geweestr ll), lééft
van úeLe
tradítie
ders. Maar het iã een opvatiing die voortspruit uit een
beanders
iets
op
tientallen jaren her, een traditie die feitelijk nooit
het
in
hechten
rust heeft dan op een nrgthe. De meeste arbeíders echter
laatste kwart van de 20ste eeuqr aan mythen geen geloof. Groot ís het aandenkt als die ene anonieme staker, die tegen een
tal, dat er net zo over
t'Rotteydøns
journalíst van het
Ní,eu¡sbLadlt zeíz "Ik heb te veel slechte
voorbeelden om nog vertrouf^ten te hebben in het nuË van zotn bondt' l2).
tr{at nu het konmitee voortdurend gedaan heeft, ie het verstreken van
de mythe. Al"s het (reeds genoemde) solidariteitskommitee in een pamfLet
verkiaart: ttHet is de taak van de vakbond om voor betere Lonen en werkomstandigheden op te komen en níet om mee te doen met de ondernemerstt, dan
geeft ãat kormitte daarmee blijk van een misvatting. t{ant het ís de taak
van de vakbond lnet geyegLementeerde Loonoverl-eg te voeren, waarbij via 1oven en bieden de prij" lut de arbeidskracht bepaaLd wordt. Die funktíe vervuLt de vakbond óvereenkomstíg de behoeften van de kapitalistísche maatschappij en het is díe funktie die tot gevolg heeft dat de vakbond voort¿urenã in konfLikt komt met de Leden. ZoaLs een van de stakers het raak getyperrd heeft: 'rDe vakbond speelt de mooie bemiddelingsrol" l3). Het voLleaiä aan de kant van de arbeiãers staan past niet bij die bemiddeLíngsroll
Ats het Gezamenlijt ettietormritee in pamf letten verkl"aart, wat Jin
Stavinga en Flip Schults ook mondeling verklaard hebben, dat "de staking
rnede eãn staking tegen de vakbondsleiders is en tegen de manier waarop die
over de hoofden van de arbeiders heen kontrakten afsluitentt, danwordt daarmee wederom bedoeld, dat de vakbond het anders had moeten doen en anders
zal moeten doen dan zij gedaan heeft. Dat kont erop neer, dat de vakbondsntythe ven¡ard wordtmetde vakbondsi¿erkeLíikheid. nn als Schults en Staving;, ier roelichting van dergeLijke uitspraken, verkLaren dat de aktie níet
i.g"n de vakber¿egíng aLS zodanig is gericht, maar tevens te kennen geven'
dai "de vakbeweging deêl uítnaakt van de machtsstruktuur'r" dan blijkt daaruít hoe groot de verwarríng weL is rnraarvan wij hier spreken.
ßij zel-fstandige arbeidersstrijd gaat het niet om de vraag v6ór of te-

richt in het

-7gen de vakbond. De zelfstandige arbeidersstrijd ligt in een geheel ander
vLak. Er is van zelfstandige arbeidersstrijd sprake, zodra arbeiders dingen doen, die de bonden helemaal niet kunnen doen en rúaarvoor ze niet berekend zíjn. Zodta bij een stakíngsaktie gepoogd wordt bepaalde zaken níet
zelf ter hand te nemen maar aan de vakbond op te dringen, is de zelfstandigheid - die door het zeLf handeLen wordt gekerimerkt - een fiktie en boet
daardoor de aktíe aan kracht ín.
De opvatting, dat de bonden ertoe gebracht moesten worden aLsnog de
stakingsaktie te steunen, berust op een illusie. De verwachtíng dat ze er,
net r,¡at druk, niscchien toe gebracht zouden kunnen r.rorden, is een droom
van het aktiekomritee. Het najagen van die droom heeft nutteloze energie

gekost en heeft de staking verzwakt.
Tot rÂrelke vreemde en gekompliceerde situaties het najagen van dergelijke dromen aanleíding kan geven, ís ook bij deze staking aan de dag getreden. Op een gegeven moment heeft een aantal stakers heE aan de lJestzeedijk gelegen Rotterdamse kantoor van de Vervoersbonden FNV bezet. I'Iie nu
mocht, denken, dat deze bezetters kritischer tegenover de vakbond stonden
dan wie dan ook van de stakers, die vergíst zich. In een door hen op 12
september verstrekte - op papier van de bond gestencil.de - informatie zíjn
alle gangbare iLLusies over de bonden terug te vinden. Jím Stavínga daarenËegen, díe verklaard had, dat de stakíng mede "tegen de vakbondsLeiders"
was gericht" bLeek toen puntje bij paaLtje kr¡am de bezetting juist te veroordelen en hij drong er - Ëevergeefd overigens - op aan, dat ze zou worden opgehevenl
In het bewuste ínforuratie-pamflet werd de eis gesteld, dat de stakingskassen zouden opengaan. De vraag dringt zich op, of men zich daarbij
nu alleen maar door een illusie liet leiden, of tegelijkertíjd oolt'door
het nuchtere werkelijkheídsbesef, dat de fínanciering van een "wílde" stakíng van pak weg zotn 7 ã 8.000 nan de allergrootste problemen geeft. Ons
antwoord luidu: doot beidel
Inderdaad ís het zo, dat - hoe hartverr¡armend de solidariteit ook mag
wezen - hij een onoffícíäle aktie van eníge omvang, de geLdzorgen buitengesroon zÌ{raar drukken. Geldgebrek heeft er meer dan eens toe gel.eíd dat de
arbeíders het níet lang genoeg konden uitzíngen. Voor 'rwílde" akties is
het daarom van de allergrootst,e betekenis, dat de overr¿inning díe wordt beoogd, zo sneL mogelijk wordt behaaLd. De ervaring leert, dat in vrijwel alle gevallen waarin een dergelíjke aktie sukses opLevert, dat sukses ís
te danken aan een zo ma saaL mogeLíjk optreden, een optreden van aLLe arbeiders tesamen en tegelijkertijd.
Een dergelijk beeld hebben de Rotterdamse stakíngen niet geboden en
naar onze mening is dat te wijËen aan een gebrek aan zelfstandígheid. Van
dat gebrek aan zelfstandigheíd zijn er veLerlei symptomen.
Bij het begin van de havenstaking trad méér dan een kornrnitee op en hre
kunnen ons níet aan de índruk onttrekken, dat ze zíetr soms als konkwrerende komnitees gedroegen, die eLkaar de loef probeerden af te steken. Toen
een groot aantal stakers naar het kantoor vandeSamenr,¡erkende llaven Bedrijven trok, is er bij de íngang daarvan geruzied over de vtaag of er aLLeen
maar enkele kormiteeleden naar bínnen zouden gaan of dat deze ook door anderen vergezeld zouden worden. Het laatste is door de aanwezige arbeiders
afgeã.tlongen, \tat er op wijst, dat het om. kommiteeleden ging, die zich aan
de- arbeiders hadden gepresenteerd, niet om een van te voren door de arbeiders gekozen d.eLegatie. Toen er op een gegeven ogenblik een bijeenkomst in

-Bhet Feijenoord-stadion werd gehouden, zatëî de stakers dáar'.op'de tfibune,:'
te luísËeren naar Stavínga, Schults en andere sprekers. nie beschikten
over de mikrofoon. Diskussie- of interruptíe-mikrofoons op de tribunes ontarbeiders sprak ín verband hiemee tegenover
breken. Een van de stakende
t'een'ùoo!'steLLing"'.

een van onze makkers van
Er zijn meer van dergeLijke symptomen. De "dweilploegen" bijvoorbeeld,
die uitznrermden om bedrijven naar niet gestaakt r¿erd, ín de stríjd te betrekken. Ze hebben, zoaLs ieder r^reet, soms een gering resultaat geboektt
ueestal echter tevergeefs een beroep op hun mede-arbeíders gedaan en met
hun optreden tegen onderkruipers niet meer dan tíjdelijke suksessen behaaLd. I,lat wij ons afvragen - en dat op grond van hetgeen er vaak genoeg
bij andere, êeint zelfstandige akties is gebeurd - ís dit, of de gang van

niet anders zou zijn geüreest, indien niet "dweilploegen" getracht
"aken
zouden hebben om de haven pLat te dweilen, doch in plaats daarvan de duig"".*unlijk naar de Europe Container Termínus
zenden stakers ín massa
"n
riraren getrokken. Door schade en schande wijs geworden zijn arbeiders - en
wie zal het ze kwalijk nemen? - nu eenmaaL r¿antrouwíg. ldanneer een - naar
verhouding dan - betrekkeLíjk kleine groep ze tot aktíe tracht te bewegen'
vragen ze zícin terstond af, wie die groep gestuurd heeft en wat daar wel.
stcckt. lfaar dergelijke vragen kunnen niet worden gesteld indíen er
^crl",
buiten de poort een strijdende massa staat.
Natuurlijk: het optreden van "dweilpLoegen" levert het bewijs van een
gesmeerd Lopende organisatie. Maar het is een organisatie die op geen stukk"r, .,. dezetttle diepe indruk maakt en dezelfde kracht ontr¡íkkeLt als-de
strijdende massa zeLi. Om nog maar te zwijgen van het onbetwistbare feÍt,
dat áe Pfobiele Eenheid van de Rotterdamse politie met een massa van duizenden stakers natuurl-íjk lang niet zo goed raa<l weet a1s met eeû "dweilpLoeg"
van enkele honderden.
Tenslotte: de marsen naar de Coolsíngel met het geroep van "Van der

d?r anlt' Spektakulair, dat wel! Maar wie gelooft in ernst'
aat åergálíjke marsen effektief zíjn? Wi.j kunnen ons uroeilijk voorstel'len
dat het stadhuis nu het eerste doel zou zij,n,geweest' I^tanneer niet het aktíekommitee zoals het reiLde en zeiLde, maar de stakers zêLf de inítíatieven hadden genomen. Een mars naar de Coolsingel is een gebaar, m6êr níet'
Een werketijt møssa|,e pogíng andere bedrijven pLat te Leggen zou ongetwijfeld ondernemers en t"g"iittg heel wat meer shhrik en ontsteLtenis hebben
bezorgd. In een aergetijt optreden Lagen de kans.en van de staking. Dat ze
niet legrepen zijn, bu."ho,rren wij niet aLs een fout van het aktíekoarmÍteet
maar ats ã.tt gevolg van het karakter van de staking en van het karakter
van het tormitãe, Wij zeggen niet: het kounnítee had het ãnders moeten doen,
wij beweren dat een koo,noit"" als het onderhavige, met de voorstellingen
diã zotn kou¡nitee in ztn hoofd heeft, niet anders kan optreden dan het gedaan heeft en dat daarín het verschiL bestaat met een werkelijk zelfstandige aktie.
Zoal-s altijd, hebben diverse politieke partijen en groepen ijverig getracht de RotÈerdánse stakingen vàor hun doeleinden te gebruiken, of Lievet geze1d te misbruiken. f{e bezitten heel wat ¡¿mfletten - Yan de groep
,,Rodá Molgen,, en van de rrotskistische I.K"B. bijvoorbeeld - die een nogal
hoogdravende en even dikdoenerige a1s niets-zeggende tekst bevatten en vervoLgens eindigen met de konklusíe, dat de kracht van de stakers zou kunnen
worden vergroot, indíen ze zích aansloten bij deze of gere organisatie en
kennís nemãnn nemen van dit of dat politiek blaadje' I^Iat moeten de stakenLouw,

wij

komen

-9de arbeiders met zoiets? De 'Þolitiekè standpunten die erin verkondigd wôrden kunfién er alleen maar toe bijdragen de (politieke) verdeeldhei.d onder
de stakers te vergroten. trùaar dat toe leidt behoeft geen nader betoog. Aan
zulk een politieke verdeeldheíd zjjn ook de tegenstell-ingen binnen het aktíekomitee te wíj ten. Zeker, meníngsverschillen omtrent hrat er te doen
staat zíjn vanzeLfsprekend. Maar meningsverschíll-en die op politieke ideoLogieän zijn terug te voeren, zijn voor de arbeidersstrijd een levensgroot
gevaar.

Bíj het begin van de staking is in een van de r¡eekbladen de vraag gestel-d of deze aktie het einde zou betekenen van Van Agt of van !üim Kok.
Het is onze opvatting, dat het slechts zin gehad zou hebben een dergelijlce
vraag te stellen, indíen er sprake hras gehreest van een werkelijk zelfstandige arbeidersstrijd. Maar hebben, zal men vragen, de Rotterdamse stakingen de vakbewegÍng niet tot een koersverandering gedwongen? Een koersverandering díe zor¡el Cees ScheLling aLs Frans Drabbe hebben moeten toegen? Zijn
de bestuurders dan níet opnieuw met de haven- en sleepbootondernemingen aan
de tafel- gaan zitten en hebben zíj niet een verbeterde c.â.o. bereikt¡rrrêâtbij lonen en arbeidsvoonraarden een tíkkeLtje verbeterd werden? Is dat dan
in eLk gevaL niet iets dat door de stakíngen en enkel en alleen door de
stakingen is bereikt?
Inderdaad. Maar men mag daarbij toch niet uít het oog verliezen, dat
deze aktíviteit van de vakbeweging er mínder op gericht hras om te oogst,en
hrat er geoogst kon worden, dan wel om de arbeiders r¡eer in het gareel en
ín hun greep te krijgen. Op dat aspekt hopen we ín een van de voLgende nummers van'rDaad en Gedachte" lerug te komen. Het is ons niet mogelijk in deze eerste beschouwing over de stakingen aLles te zeggen r¿at daarover gezegd moet r¿orden. Ze zíjn daarvoor te ingrijpend en te belangrijk.
Noten

T)-liñC-uandelsblad en De Volkskrant van l 7 augustus 1979
2) I{íj laten de stakíngen ín de vleesindustrie hier buiten beschouwing,
omdat zíj een ãnder karakter hadden dan de stakíngen die erop voLgden.
Schijnbaar slechts zíjn de Rotterdamse akties door de stakingen in de
vLeesfabrieken uitgelokt. In werkelijkheid rommelde het aL maanden in
de Rotterdamse haven, voornameLijk wegens het aLsmaar uítblíjven van
een níeuhre c.a.o.
3) Oe tussen aanhalingstekens geplaatste ¡¡oorden zijn letterLíjk uit de
mond van drs. J. Riezenkamp opgetekend door het Rotterdams NíeuwsbLad
van 30 augustus 1979.
4) Het Parool van 3l-8-1979. BiJ zíjn beschouwingen verr¡rees het blad naar
een uit l97l daterend rapport van het CNV waarin als slotsom wordt opgemerkt, dat de leiding van de vakbeweging van de basis ís vervreemd.
Het bLad scheen onkundig van heÈ feit, dat deze vervreemdíng al ín
1885 r¡erd gekonstateerd door de Brítse schrijver l^lilliam Morris, ín
l9l3 door de Britse historikus G.D.Ii. Cole en dat er Ín de jaren'50
o.a. een stroom van boeken en rappôr.teir daaromtrent verscheen. In
ons land werd er b.v. in het begin van de jaren '60 op geü¡ezen door de
socioloog dr. H.J.M. tloefnagels.
5) Rotterdams Nieur¡sblad van I -9-1979,
6) Rotterdams NieuwsbLad van l-9-1979.
7) Rotterdams NíeuwsbLad van 28-8- 1979.
8) Het gestencíLde paofl-etjg werd kort na 27 augustus verspreid door het

r0

9)

-

sclidariteítskomnitee, dal op dat rùoment lras o---"
gevestigd in het NIVOì.{-jongeïenccnt,rum in <ie Van Eversdijkstraat.
on¡ aan hun Ërekken te komen *o*tor. haveaarbeiders. nacht- en weekenddiens-.
ten verríchten.

l0) oat

niet autonatísch per sé een zeifstandige aktie behebben wi.j nog zee'r anlangs ir: "Daad en Gedacãter! gedenonstreerd aan de hand van de bezetting van de Antr,trerpse raffinaaerij ruf .
Uítspraak van een der stakende sLepãrs.
notterdaas lriiew,rsbiacl van 30-B-1971.
Uitspraak van een postende s16psr op de l,'trillemskade tegenoveï een redakteur van NRC-Handelsblad (van 28-B--lg7g>
hoef

I l)
l2)
l3)

een "r¿iLde' akl-ie

t te zíjn,

MENEER.

BUGEN

LODER.EîT

ALS

i(APITATIST

l{at zowel in de wereLd van het bedrijfsLeven als in een bepaald soort
poLitiek jargon met het woord o,nedezeggenschap" ,¡ordt aangeduid, zíet er
in de Duitse Bondsrepublíek zo ui-t, dat vakbondsfunktionari"rur 1id zijn

van de R.aad van Toezícht (en andere bestuursorganen) van bepaaLde onderneníngen. Soms noemt men ze "arbeiderslcornmissaríãsenon, soms "ärbeídersdirekteuren'rr maar wat, ze ook mogen vertegeil^roordigen, de arbeiders natuurLijk
niet. Dat belet een door Sprínger uitgegeven Jaeblad als urDie tleltno natuirrLíjk allerminst om heftig tegen deze konsekweniie van de Duitse wet op de
"medezeggenschaptt te protesteïen, zoaLs deze kranÈ ten de "me<iezeggenschap" aLs zodanig pleegt te ageren, ook aL stelt die hele "nedããeggenschap" dan ook nauwelijks iets voor.
Nog níet zo heel Lang legeden gebeurde heÈ, daÈ Eugen Loderer, de president van de I.G. Ì4eta11, de Duitse metaalbeï^rerkersbond, die líd is van
de Raad van Toezicht van het VoLks\,ragenconcern, in moest vall"en voor een
zíeke voorzitter en in Berlíjn een aandeelhoudersvergadering van dit bedrijf moest presíderen. Voor "Die tr'Ielto'rnras het de a"nL.iding tot een suikerzoet geformuleerd maar niettemin venijnig komnentaartje.
Het blad r¡tees erop, dat Loderer in een andere funktie (die van vakbondsbestuurder) bij loonorderhandelingen de tegenpartij van de W-dírektie vormt en onder bepaalde omstnndigheden "ars stakingsleider hetzelfde
bedríjf waar hij in de opperste leiding zít een gevoeligã schade kan berokkenen.tt hlaar rt Springerbl.ad zich ongerust over maakte was dit, dat er van
tteen dubbele moraaL' sprake
r¿as indien "vakbonclsfunktionarissen de ro1 van
kapitalisten vervulden.'l
In de bewuste aandeeLhoudersverg,adering, aldus ',Die tr{elt", werd hierop slechts een verrassend schuchtere toespeling gemaakt, maar er werd niet
verder over gediskussieerd "ofschoon Loderer toch tijdens de jongste staalstakíng ook het W-bedrijf bijna in ernstige uroeilijkheden taã gãlrachr.'l
Ï^lat ons verraste was minder de schuchterheid van de bedoelde toespeLing, dan wel- het feit, dat een krant van ¿xe1 Springer zí6¡ zo bezoigd
toonde over de moraal . ltf.gezien daarvan echter, wí-j kunnen t,Díe Ì,,1eLt" gerustst'ellen. 0f de heer Bugen Loderer er de een of andere vorm van moraal,
op na houdt $teten we niet, ondat ons daarvan nooít iets is gebleken. Maar

lt ne kunnen het Springerblad wêl verzekeren, dat hij er ín géén geval een
dubbeLe moraal op na houdt. Mogelijk kan meneer Loderer een gesLepen persoonlijkheíd r¿orden genoemd, in geen geval echt,er een gespLeten petsoonlijkheíd. Loderer aLs voorzitter van de Raad van Toezicht van een kapitalistische onderneming, dat is "Loderer a1-s kapitalist", zoal.s "Die I^Ielt"
terecht heef t gekonstateerd. l.faar Loderer als voorzitter van de I.G. Metall
dat is niet geLijk "Díe l{elt" beweerde, "Loderer aLs vertegenhroordiger
van het arbeidersbelang". In de ene én de de andere roL behartigt Loderer
het belang van het kapitaListÍsche bedrijfsLeven.
Loderer spreekt níet, gelijk "Die trlelt" te denken schijnt, met tr4ree
tongen. ilij spreekt steeds in het belang van het ondernemerdom. Juíst het
verloop van de staalstaking, waarbij de I.G. MeËall er naarstig voor zorgde dat op geen stukken na á11-e staalwerkers de arbeid neerlegden en díe
eindigde met het kompromis dat de woede van de arbeiders wekte, heeft het
bewijs geleverd dat hij ook in het belang van de ondernemers handelt,
Loderer, schreef ttDie Weltt', heeft in de bewuste aandeelhoudersvergadering in het midden gelaÈen of zijn dubbelrol hem ook in gewetensnood
bracht. Als "Die l,lel-t" het graag wil nreten, hetzij uit (geveinsde) bezorgdheíd voor de heer Loderer, hetzij uit (echte) bezorgdheid voor de dividenden van de W-aandeelhouders, kunnen wij daaromtrent r^rel zekerheíd verschaffe:t: de heer Loderer verkeert niet ín ger{retensnood en hij zaL er ook
niet in komen te verkeren. De eníge nood waarín híj zich mogelijkerwíjs
ooit zaL bevinden is die, welke daaruit zaL ontstaan, dat de Leden van ztn
vakbond zich op een gegeven moment niet door hem laten manípuleren en hun
eígen hteg gaan, dat wíl zeggen de strijd gaan voeren die hij met al zíjn
behendigheid tracht te vermijden.
Wat "Die l,leltrf moet toegeven is, daÈ Loderer zijn taak als voorzitter
van de aandeelhoudersvergaderíng niet alleen goed maar zel"fs op "elegante"
wijze heeft vervuld. Haal je de koekoek! ltad "Díe I{elt" het soms anders
verr¿acht van een man díe zijn sporen heeft verdiend bij het zo elegant mogelijk onder de tafel r¡erken van voorstellen of kritíek van arbeiders? Dat
een dergelíjke "elegantie" (als men het zo noemen wíl) t,ensLotte bij arbeiders niet altijd sukses zal opLeveren staat voor ons vast. 0p dat moment is er voor de aandeelhouders van het Vl{-bedrijf ¡¿ellicht reden om
zieh zotgen te maken over hun dividenden. Maar meneer Loderer zullen zíj
daarvoor dan nÍets te verwijten hebben.

In het juli-nurmrer van dit jaar stond een art,ikel "l.dat is er tegen op tegenkultuur?" Om allerlei redenen, maar vooral omdat veel" gedachLen in het
stuk o.i. onvoldoende r¡erden toegelicirt of onvolLedíg r¿erden weergegeven,
schreven rtre dat rre er nog eens op terrug wilden komen. Een nieuw feít, t.\t.
een bijeenkomst van geestverhranten in november 4.s., r{aarop ook over de
in bovengenoemd artikel verwerkte themars gediskussieerd zou worden, Íras
voor ons aanleiding het beloofde artikel uit re stellen tot december en
dan meteen vân de dískussies van die bijeenkomst een samenvatting te geven,
Hoewel de bijeenkomst is verzet naar Pasen t80, willen wíj toch het beloofde artikeL in het decembernuûrmer - of als aktuele zaken moeten voorgaan - zo spoedig nrogelijk daarna publiceren.
De redaktie
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I.K.S.

OVER

HET

TROTSKIS},{E

nunmer 5 van tthlereLdrevoLutíe", het orgaan van de Internationale
Konmunistische Strouríng in Nederland, is een artikel gepubliceerd, getiteld: "De krisis van het rniLitantísme in de I.K.B." De IKB is de organisatie van de trotskisten. In het bewuste artikeL nu ¡oordt het trotskisme
een burgerlijke beweging genoemd, die net als het stalinisme en de soci-

In

aaldemokratie deel uitmaakt van de bourgeoisie.
Aangezien wij het volkomen eens zijn met de konkLusie van de IKS, dat
de troËskistische beweging een burgerLijke beweging ís, zou er voor ons
weínig aanleiding zíjn op het artikel in te gaan, ware het niet dat daarin
enkele opmerkingen worden gemaakt waaruír duÍdelijk blíjkt, dat de IKS het
trotskísme toch heel anders beoordeelt dan wij en uit geheeL andere overwegingen tot haar konklusie komt. Zo schrijfr de IKS bijvoorbeeld:

"In de beginjaren van zijn bestaan maakte het trotskisme zeker deèl uit van de arbeiderslrlasse. Het was een onderdeel van
het verzet tegen de ontaarding van de Russische revolutie dat
aan de wereldrevolutíe bleef vasthouden."
In de eerste plaats maken wíj bezwaar tegen de opmerking, dat het
trotskisme in zijn beginperiode deel uitmaakte van de arbeidersklasse. Oit
is namel"ijk volkomen in strijd met de ¡^rerkeLijkheid. Geen enkele partij,
groepering of stromíng buiten de bedrijven, kan deel uitmaken van de arbeíderskLasse. Tussen de aktiviteít van dergeLijke organisaties en de aktiviteit van de arbeidersklasse f.igt een r¿ereld van verschil. De aktivÍteit van partijen en groeperingen spruit voort, uit een ídeologie of uit
bepaalde opvattingen. Die van de arbeidersklasse is alleen maar ¡¡erícht op
zaken díe hen direkt raken. Is de aktiviteit van de partijen gericht CIp
een min of meer ver verwijderd doel, namelijk een andere samenleving, die
van de arbeidrrs is gericht op direkte belangen. Uet andere woorden: de
stríjd van de arbeiders is een beLangenstrtjd en geen ídeologische.
ALle ideoLo9ísche partijen en groeperingen wi1len de arbeiders de weg
wijzen, hun klassebewustzijn bijbrengen. De arbeiders moet worden bíjgebracht dat ze het kapítalisme moeten vernietigen, alsus menen de ideaLísten. En omdat ze menen de arbeiders te moeten beleren, zíjn zíj niet in
staat om uit het handelen van de arbeiders de Les te trekken, dat alLeen
díe organisaties, die in }:'et bedrijf door de arbeiders zeLf worden gevormd deel kunnen uitmaken van de arbeidersklasse.
Inderdaad, in wezen behoort het trotskÍsme tot de burgerlijke maatschappij, Maar niet pas nuz het heeft daartoe aLtíjd behoort. Ook de trotskístische beweging heeft ismnets aLt¿id op het leidersstandpunt gestaan,
ALtijd heeft zij verkondigd, dat de arbeidersklasse een partij nodig heeft
die Leiding kan geven aan de klassenst,rijd. De partij, aldus ook het standpunt der trotskisten, is een noodzakelijk instrument om de strijdende arbeiders naar de overr¿inning Ee voeren. Blke partij, ook de trotskistísche,
is dan ook vervuld van afschuw ten opzichte van de zeLfstandige strijd der
arbeíders. En r^ranneer de arbeiders zelfstandig in aktíe komen, dan proberen ook de trotskisten zich van zof n aktie meester te maken. I'lant ook vol.gens hen kan een aktie van de arbeiders zonder de leiding van een t'revolutionaire" partij nergens toe leiden.

t3 Niet vanwege de voortzetting van de opportunístische politiek van de
Derde Internationale ten opzichte van de vakbeweging, parlement en de "arbeíders"-partijen ís het trotskisme een burgerl-ijke bewegíng, zoals de IKS
heent. Het trotskisme is een burgerlijke beweging omdat het een burgerlijke struktullr hëef.t. De hele struktuur van de burgerLijke maatschappij is
gebaseerd op het princípe van de Leídirø. De grote massa moet ïrorden geleid door de knappe koppen, díe weten wat goed is voor de massa. f{elnu, de
struktuur van de trotskistische beweging of van ¡,relke partij dan ook is
niet anders. En ook van de trotskisüische bewegíng ís de struktuur gebaseerd op het Leidersprineipe en is daarop altijd gebaseerd ge$¡eest.

Zeket, het trotskisme heeft zich aLtijd vetzet tegen wat zij noemen
de ontaay,&ing uan de Rßsisehe yeuoLutie. Mede vanwege dat verzet tegen de
"ontaarding" komt de IKS tot de konklusie, dat heË trotskisme in de beginjaren van zijn bestaan deel uitmaakte van de arbeidersklasse. InIe gaan hier
maar voorbij aan het feit, dat de Russische oktoberrevolutie':van lglT geen
proletarische, maar een burgerTijke, revolutie r¡as. tr{e r^teten het, de IKS
deeLt die mening niet. Ilet zou ons echter binnen het kader van dit betoog
Ëe ver voeren daar nu verder over uit te weíden. Maar r^ré1 is de IKS het met
ons eens, dat werkeLijke arbeídersmacht bij de arbeidersraden moet berusten en partíjmaeht alLeen maar onderdrukking van de arbeiders kan betekenen. !,lelnu, al-s men dan toch r¿iL spreken van "ontaardingttr dan vragen wij
de IKS: hranneer begin die ntontaardíngo' dan wel? Het is toch aan geen twij-

feL onderhevig, dat die zogenaamde I'ontaarding" dan begonnen zou moeten
zíjn met het onmondig maken van de arbeidersraden. En het is tevens aan
geen twijfel onderhevig, dat Trotzki daaraan even hard heeft meegewerkt aLs
welke bolsjewistische l-eider dan ook. Geen woord van protest tegen dat onmondíg maken van de raden is ooit van Trotzki gehoord. En toen eínd februari l92l ð,e matrozen en arbeiders van Kroonstad in verzet kwamen tegen de
bolsjewistische onderdrukking en terreur, toen zíj opkwamen voor een !Ierkelijke radendenoknatie, toen vonden zij Trotzki níet aan hun zíjde. fntegendeel: als leider van het Rode Leger stond hij tegenoüer de verdedigers
van de radendemokratie en verklaarde hen te zullen laten 'tneevacháeten aLs
fazanten't.

In Trotzkírs boek "Mijn leven" wordt Kroonstadt doodgezwegen.!üeL vo1
staat het boek van zijn "heldendaden" als Leíder van het Rode Leger. Maar
over de moord op de arbeídersraad van Kroonstadt leest men geen woord. Dat
is voor hem bLijkbaar een routineklus gesreest en niet de moeite waard om
er bij stíl te staan.
Zel.f schrijft de IKS: "Het trotskisme k.wam daarentegen nooit tot het
Ínzícht ín het staatskapitaListisehe karakter van de Sowjet-Unie, in de
vernietiging van de diktatuur van het proletariaat door heÈ uítschakeLen
van de arbeidersraden.'o Als we de IKS dus goed begrijpen was heË trotskisme een deel van de arbeÍdersklasse, ondanks zijn rnedewerking bij het uitschakeLen van de arbeidersraden en ondanks zijn hulp bij het verwezenlijken van een staatskapítalistisch regiem. De logika van een dergelijke redenering ontgaat ons.

NatuurLíjk, het trotskisme heeft aLtijd het standpunt van de r¡ereldrevolutie verkondigd, maar heeft het daar ook naar gehandeld? Het antwoord
moet ontkennend luiden. Toen in maart 1920 in het Roergebied in DuitsLand
de arbeíders naar aanleiding van de Kapp-putsch naar de úrapens grepen, was
dat de bolsjewistische Leiders ín lfoskou niet weLgeva1Lig. En zoals de
Ì,Ioskouse

bolsjewistische leiders

ín latere jaren

handelden

- ze hebben

t4niet aLleen in de Spaanse burgeroorLo9 van 1936-1939 een kontra-revoLutionaire roL gespeeLd, maar ook in mei/juni 1968 aan de Franse bolsjewístische partij laten hteten, dat De GauLl-e niet ten vaL mocht worden gebracht zo handelden zij ook toen. De Duítse K.P.D. kreeg de opdraeht te voorkomen
dat de revolutie zích zo:u doorzetten. Samen met de vertegeowoordigers van

de regering, de sociaaldemokraten en de onafhankeLijke sociaaldemokraten
kwamen de boLsjewÍki op 23 maart 1920 te Bielefeld bijeen om te beramen
hoe de Roeropstand de nek kon qrorden omgedraaíd. tlet resuLtaat van de bíjeenkomst was het BieLefeLder Abkonrnen, waarin van de opstandige arbeiders
werd verlangd, dat zij de wapens zouden inleveren en r¡¡eer aan het werk
gaan. Voor het eerst in de geschíedenis r^¡aren gewapende arbeiders er in geslaagd het nílitaíre maehtsapparaat van de heersende klasse te verslaan.
Ðank zij de aktiviteiten van de zogenaamde "socialistische" partijen werd
voorkomen, dat de opstand oversloeg naar andere delen van Duitsland en
werd er tweedracht gezaaíd onder de strijdende arbeiders. Dank zij rnede
het werk van de bolsjewikí is de Roeropstand van maart/april t92CI inbloed
gesmoord. De opstandige Roerarbeiders hraren opgeofferd aan de belangen van
het staatskapitalistische Rusland.
Deze Roeropstand zou voor Trotzki een prachtige gelegenheid zijn geweest om zíjn opvattingen over de wereldrevoLutie in praktijk te brengen.
Hij had zich onomwonden solidair lcunnen verkl¿ren meË de opstandíge Roerarbeiders. Niets eehter daarvan. Van Trotzki is ninrner een ü¡oord van protest gehoord tegen de moord op de RoeropsËand. Hij mag dan wel voor de wereldrevolutíe zijn gehreest, maar dan zou die revolutie r¡el moeten pl"aatsvinden onder leiding van de partij. Van een revolutionaire bewegíng uan
onderop zíjn de Trotskisten even r¿ars aLs welke partij dan ook.
Door nu die trotskístísche beweging in de "beginjaren van haar bestaan een deel van de arbeidersklasse" te noemen, geeft de IKS bl.ijk niet
te beseffen, dat elke partij die op het leidersstandpunt staaÈ, een de arbeiderskLasse vijandig instrument is; dat zij nog niet tot het inzicht is
gekomen, dat elke partij of groeperíng díe op het uoorhoed.estandpunt staat
en meent de arbeidersklasse de weg te moeten wijzen, zal proberen invloed
te krijgen op de stríjd van de arbeiders en daardoor - hranneer dat gelukt
is - de zelfstandíge strijd van de arbeiders qreer ongedaan maakÈ.
I,rlie op het standpunt staat - zoaLs wij - dat alleen de zelfstandige
strijd van de arbeiders in staat is een omwenteling tehreeg te brnngen, kan
tot geen andere konkLusie komen, dan dat de groeperingen en partijen, die
op het voorhoedestandpunt staan, een belemmering zijn voor de zeLfstandige
arbeidersstrijd en dus een hindernis op cle rÀreg naar de vernietiging van
het kapítalisme. En aangezien het trotskísme altijd op het voorhoedestandpunt heeft gestaan, is die bewegigg dus ook altijd een de arbeiderskLasse
víjandige beweging geweest.

blad zijn er aan gewend, dat ze jaarl-ijks
elf afleveringen krijgen toegezonden plus een brochure. In de regel ontvangen ze zotn brochure - gewijd aan een of ander niet aktueel onderwerp - in de zomermaanden. Ditmaal verschíjnt een dergelijke brochure in de komende novembermaand. Het eerstvoLgende
get.Tone nunmer van ons blad kornt derhalve in decnmber a.s. uit.
De lezers van ons

De redaktie

