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KAPITATISTISCHE

tt&et kapítalísme en zijn ondergartg door reuoLutíe'í ("Capitalism and its re'volutí.cnary dest,rucLion'r) is de titel van een eind septentber j,1. in Engeland verschenen pamfLet. Het is samengestel-d door een groep in de Britse
iirdustriestad Manchester die zích- t'!,/iLdeatt noemt. I'{et de uitgave ervan.'
zo wordt meegedeeld in een kort ?rvoord vooraf I , hoopt ïnen de lezet enigermate vertrouwd Ëe maken met de opvattingen <lie ïdildcat ? huidigt . Men wil
bovenclien meË dit geschrift een diskussie op gang brengen"
rïdildcatt is een groep, die op het eerste gezicht veel overeenkomst
verroont met de anzee maar die bij nacle.re besehour.'ring toc.h volstrekt iets
anders is. Haar standpunten steÍnmen soms (nin of ïneer) rrret de onze o"rereen
maar wí.jlcen daar vaak genoeg wezealijk van af . Geen wonder dat htij ons met
bepaalde passages in het hier te bespreken geschrift wel kunnen verenigen,
het rnet andere daarentegen volstrekt oneens zijn. De oaverl/,terping van het
kapitalisme die ook volgens ti,ïildeatr het rverh van rle arbeiders zaL &tezel: - zien wij zicl"r cp geheel andere wíjze 'roltrekken dan hier uiteengezet
word.t. En wat stell"ig het belangrijlcste verschilpunt is: de Britse groep
beschouwt de strijd van de arbeidende klasse als een resultaat van haar bewustzijn. Voor ons is juist het omgekeerd.e het geval"
ttWildcattt, zo lezen we op de binnenkant van het omslag, "is voorstander van de afschaffing van het kapitali.sme door de kommunistische revolul-ie". Dat is een formulering die duidelijk verschilt van de wij ze \raarop
wij or.ze zienswi j ze zouden willen f ormuleren. ïtlie. van de t konmunistische
revolutie' spreeï..t, bedoelt of wekt onwillekeurig de indrutc, dat een dergelijke revolutie de kommunistische samenleving toË stand beoogt te brengen,
dat een dergelijke maatschappijvorm het d o e L van de omwenteling zou
zíjn ï^Iij gêvêri er de voorkeur aan van €êrr proletarische omwenteling of
van een arbeidersrevolutie te spreken, omdat weliswaar t t kommunisme daaruit zal- worden geboren, doch de arbeid.ers die haar al strijdende vol-trekken daar niet op mikken, De revolutionaire maatregelen die zlj doorvoeren,
hun ingrepen in de bestaande maatschappelijke orde, resulteren nieË uit
een bepaalde voorsteLlingswereld, maar zijn het cli.rekte en logische gevolg
?
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ván de praktisehe eisen dí.e door de strijd zêLf wcrden gesteld en cii.e ïl&uï.,"
verband houden meË hun belanp;en.
De publ-ikatie vao ?ï,Iilccatf begi-nt met een hoofdstr:kje over heË lcapitalisme, dat raij \roor nogal primirÍef en onvolledig houden maar waartegen
hre geen bezroraren va.n

ernstige aarí k.oesteren.

Hierop volgr een paragraaf gewijd aan het parlementarisme en de ï!,ogenaamde demokratische rechten, ttï)e arbei<iersklassÊtt, zegt rlfil<icat?, ttheef t
geen enkel beLang bi j het voorËi:estaan '*'an deee maaËschappi.-ï " Desond"anks
verlarrgt men voortdurend \ratl haar, dat zíj zíctizel-f. als een r.leel valr Ceze
samenleving beschcui.rt. " o " In de vroeg(st)e perí-oclen rran het kapitalisme
rreroverde ri.e in opkorrist zi.jncÍe cnderneinersklasse tle staa;smac"ht iri d.iverse
pclir.i.eke revoluties" Algeneen kíesrectrt, de rechten van rie mens en burger,
.Je rechtszelcerh.eid en <ie demokratie vcrmden daarbi.j dei respektie'relijke
Leuzen. Wat zíct' daarachterv'erborg was s het belang van de vrí.j e handel
de heiligheid van de private eigendom en bepaalde politieke vrijheelen, <iie
er voor moesten zorgen, d.at de onderdrukte klasse cie schijn vcror het r/ezeÍr
hield en vertrouhren schi.ep in de nieuwe heersers" t{og altijd is er de l'.lassevijand veel aan gelegen dat meÉ geloof hecht aan het sproohje van een
zogenaamde belangengeÍneenschap3 ê 6 o Niemand die begrepen heeft dat, l*e in
een klassemaatschappij leven kan bepaald niet belwísteno dat de revolutionaire omverïrrerping van het kapitalisme teveus de revolutionaire opheffi.ng
van het parlement inhouCt. Uit het .bovenstaande volgto dat re.volutionairen
onder geen enkele rrmstarrdigheid deelnemen aan het parS-ementaire werli of
aan vêrkiezing€rro'r
Er is in dit hoofdstukje veel dat -"rij kunnen onderschrijven, met.iitzondering dan alweer van de slotzin" Om wat voor redenen ?"íj die zich trerrolutionairene r^rensen te noemen zich ook rran deelneming ean hec parlementaire werk of verkiezingen wil1en i:nthoudeno heÈ aijn ',riet de redenen di.e
arbeiders er toe brengen niet naar het stembureau [e gaan" '*.loor zover ,.Lj
thuisblijven op de dag van de verlciezíngen, doen z,íJ dat geenszi.ns vanuiÈ
een bepaald rrevolutionair perspektief'. Ze doen het omdat het- parlement
en de aldaar verzamelde pol-itici hun totaal niets rneer te zeggên hebben,
omdat zíj ten aanzien van cle verschillende politieke partijen het zuivere
gevoel hebben, dat geen daarvan hun l,',elangen beh.artigt en d.at * i misschien
t^rel iets, maar in feite toch tweinig uitrnaakr of. je nu door de hon<1 of r.reldoor de kat gebet,en 'rrordt t . Idat rJe arbeiders betref t <lie inet hun gang naar
het sternlokaal blijk geven nog wel geioof te hechten aan b'-rrgerlijke iegenden en die kennelijk nog psrlementaire illusies ïcoesteren: ireË belet hun
allermi.nst om aan iwildet statriingen of aan. bedri.jfsbezettingen deel te nemen. Beide groepen zij die w61 en zíj die niet gaan stemrnen treden in
de praktijk op eendere r+ijze op. eij doen dat zonder dat" zíJ oeen revolu"tionaire lheorie omtrent het parl-ernentarismeu huldigen en zonder zich ervan bewust te zíjn elat hun opËreden in feite eÊïl p;'aktische aantasting i.s
van de burgerlijke orde.
Tíat in her Britsc pamflet vervoigens aatl de orie wrirdt gesteld zíjn
zaken als her einde van het kapitalisme. en de F;evoigen van de ekononnische
krisis. In eerslgenoemd uitermate beknopr paragyaaf.je wr:rCt betocgd.
dat de kapitalistische ruijze van voorthrengir-rg cle *lereld irigrijpend heeft
veranderd in die zin, dat een aanvankelijke toestand vari schaarste ireeft
plaats gemaakt voor een situatie waarin orrervloed toÈ de rnogelijkhederr zou
behoren, ríare het niet dat de kapitalistische verhoudingen een beletsel
vormen voor een rationele verdeling daarvan ten behoeve ven Ce gehele nensu
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heid"

Een dergeLíjke rationel"e verdeling váin de voortbrenging. zo leesË
dan, is de taak varr de kommunistische naatschappij.
In deze weinige regels schuilen naar o$ze opvat,ting twee fr:ndamentele
misverstanden. Het eerste misversËand is van dezelfde aard als tt rrijdverbreicle misverstand dat armoede en rijk<lom toestanden ztjn iíaarvan het bestaan onafhankeiijlc van elkaar zou kunnen worden vastgesteld. De r,rerkelijkheiC is anders. Dê armoe.de wcrdt aarr de ri-ikdom gemeLen I ) " Hetzei.fde nu
geldt voor de begripoen tovervloedt en tschaarster. Een talgemene schaarster inclien zoieËs clp enigerlei trap van de rnaatschappelijke ontwilckeling
al bestaan zou hebben r.rordt nieË als zodanÍ.g onderkend" Schaarste is er
slechts in tegensfelling tot de overvJ,oed: schaarste voor velen; cvervloed
voor rreinigen, Die tegensteiiing houdt op te bestaan, zodta door nieur+e
verhoudingen tussen de producenten en de produktiemiddelen aan de tot dusver bestaande overvloed voor weinigen een einde is gemaakt. Br is dan noch
van overvloed, noch vari. schaarste sprake, Díentengevolge is ook de opvatting dat de nieurse rnaatschappij op rationele ',,rijze de to'n'ervloed'moet verdelen een misvatting"
ï,Iat de nauwelijks minder beknopte paragraaf over de elconomische krisis aangaat, zíJ bevat een vanzelfsprekend hoogst ontoereikende sehilderingvande u i tv/erkin
g daarvan" Het gaatdaaromeen be
s c h r ij v i n g, niet om een analyse van lraar oorzeken, noch ninder om
een onderzoek naar de betek,enis ervan voor heË kapitalistisch produktiedat wil zeggen het kapitalistisch akkumulatieproces.
In een paragraaf o\ier de íklassenstrijd en de mythe van de naÈionale
bevrijdingr wordt gekonsËateerd, dat de zogenaamde nationale 'bevrijdinge
van sommige 3e-wereld-landen (de door hen verkregen onafhankelijkheid) tallerminst een oplossing biedt voor de krisisu, "ïn cJe l9e eeuw" c zo laat
men hierop volgen, "was het resultaaË van een succesvolle onafhankelijkheidsstrijd de vorming van een rraÈionale staaË, die <ian zí.jn partij mee
kon blazen in het wereldkapitalistisc.he orlcest " I)at is niet langer mogelijk. lle nieuwe heersers in dergelijke landen mogen een zekere politieke
onafhankelijkheid van de grote mogendheden verwerven, maar niettemin blijven hun landen in de greep van de krisis" Voor cle arbeidende klasse in de'*
ze landen betekenc de tbevrijding' slechts de vervanging van éên stel meesmen

ters door een ander stelo. o ott
Afgezien van de laatste zín houden wij dit voor een volstrel.:t ontoereikende uiteenzetting" I'íaar het -uerkelijk om gaat komt niet of nauwelijks
aan de orde. Dat de okrisiso i.n een land3 waar tt kapitalisme, juisÈ doordat het veelal om vroegere kolonieën gaat, nau\,reLijks tot ontr.rikkeling is
gekomen den wel nog i.n de kindersctroenen staat, iets ánders betekent dan
een door <laIíng van de u'iustvoet veroorzaalcte krisis iri hoogontu'ikkelde kal

) Ïn een maatschappij waarin iedereen in hutten r+ocnË en iedereen dezelfde harde st::ijrt om het naakte bestaan rÍicêt voeren,
is niemand rijkrmaar ook niemand arÍn, Zodra in een maatschappij sommigen zich betere woningen, of kastelen dan r+e1 paleizen hebben kunnen (laten) bouwen" is claarbinnen van armoede
en rijkdom spral.,e, bestaat de tegenstelling tussen arn en
ri-jk, ook al biedc zo'n kasreel of zo'r, paleis héél wat minder komfort dan heden ten clage de eersEe cle besLe goerÍkope
woningro-etruoning

.
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pitalistische. landen verneem! men niet" Dat I.ranneer, nadai: een naticn;rle
bourgeoisie rle machË veroverd heef t., de kapitalistische ontriitrtkeling in
die landen dezeLfde konjunktuu.rbeLiegin-g vertcont die cn;erai het lcapitalisme eigen is, spreekt vanzel-f " i'Laar r,rat dat betrefï r.'ertoont cïie ontr+íkke*'
ling thans geen ve:rschil irret. vat <le ontwiiskeiing in rJe lge. eeu-w* liet zien"
Toen en nu \jías de onafhankelijkheid geen renedie tegen een krisisu maa]:
het middel orn tle docrr uitbuiting van de lrerkenden verkregen meerwaarde in
de zakken van de o eigenn onderneniers en nieË i.n di.e Í,/art een vreein<le nogend.heid te doen '.rl-oeíen,
ï,íat wij voor juist houden j-n ,3.eze paragr:aaf , i-s de opinerking, dai: de
zogenaamde tsocialistíscher J-ande.n in werkelijkheid. staatskapí.rali.siische
landen zíjn, dat aan gene zijde van wat men ïir:t 'ijzeren plordi-in' Í:oemc
heerst eli dat denieuweklasse inde lander'daar
kap i t a 1i- sme
rlfild*un È"pitaListenklasse is" Die Oosteuropese kapitalistenklasse, zegï
cat,t terechto botsi weliswaar met. de heersende klasse ín het l,Jesten, maai:
type
zíj is clesondanks eenklassevan p rec i e s he t z e 1t de
cli.e
A.an
en zíJ staat precias even .rijanCig tegeno',rer de arbei<lersklasse'
met
het
woorden hebben wij niets toe te voegen" En ruij zijn het ook eens
even
betoog van tï^Iildcatg e dat zogenaamd tlínkset regerirtgerr de arbeí.ders
tlinJcset
trechtser
regeringen dat doen en dat r^7at de
harrC onderdrukken als
partijen ssocialismet noes,enniets anders isrJan s la a t skap i t- a-"
i. i. s m e . A1s tWildcatt daaraan tce.roeg,t, dat "nationalisering van cle
industrie een staatskapitalistische ma.atregel is die geen enkei voordeel
brengt, noeh aan de arbeiclers die in die industri.e werkzaam zijn, noch aan
de arbeidersklasse in haar geheel", dan zijn roe heË volledig daarmee eens"
Deze zienswijze wordc nader rritgewerkt in een hoofdstukje over het
staatskapitalismee r.'aarrnee r^rij liet op onderdel-err oneens zíin" I'le onderscirríjven de mening, dat ?rstaatskapitalisme bepaald g6ón sc,cialísme is,
noch als een stap in de richting van het socialistne moet worCen beschouï,rd "
l.{aar we onderschrijven n i e t u <iat "i,n Ruslandr Dà rie nederlaag van de
revolutie en nadat, de arbeiderski;isse verslagen riIESo o " o staatsir'apitalisme
he6 rniddel was meË behulp r.raarlran het onderontwikltelde Land ,Je kapitalistische ont',rikkeling kon inhalen " "
ï^Iaarrnee r^re hier te doen. hebbe,n is een onjuiste beoorrieLing van de Rusi ij k e revolutiewas, dietengebLrrger
sischerevoiutier,lieeerr
volge van diverse historische omstarr<ligheden door de arbeiders e.n tegen cie
r+il van de zlrakke Russisch.e bourgeoisie moest r^torden doorgevoerd. Ert die
burgerlijke revoluE:e ging het om de rritroeiïng van ,le lar.tste resten van
feodale verhoudingen e.n om eie criomf van het kairitatisïFe, dat Caar slechts
de vorm van het staatskapitalisme aan kcln nemen, De invoering van cïat Russische staatskapitalisme betekende nieË de ene<ierlaagt e mear de zegepraal
van de revolutie, waarin de arbeiCers we1 een grotere, maar in vrezen Lcci:
geen andere. roL vervulden dan in elke bt:rgerii-ilce oml+q:nteling"
Uiteraard zj-jn wij het ï.r€BÍ \^,,ê.1- meË tï^iildc.at' eenso dat de verschillen tussen het lïuisische blok en het l,iesten slechts oppervlakltige verschil*
len zijn en rlat daarginds zo goed als hier de arheiclers hun arbeidskracht
moeten verkopen en er Êêri heersende klasse is waaraan de gepro,luceerde
meerwaarde Loe'rloeiË "
skiildcatt onrierscireidt zieh hierin van de meeste tlinkset en zogenaamde trevolutionairee groeperingeno dat het oog heeft voor heE feit, dat er
oolr in tret Oostblok klassenstrijC wordt gevoerd en dat heË zich niet de
rË=
minste illusies maakt over o Ë karakEer van de in feire hurgerlijke

q-

volutionaire ontwikkel" ingen in derde-were.1d-l-anden " t ï^lildcat ' zíet ook,
dat de zogenaamde tsocialistíschet en tkournunistische? partijen in westerse landen in strijd met 't arbeidersbelang handelen en dat derhalve de arbeiders op den duur - vroeg of laat onherroepelijk in konflikt met deze
partijen moeten konen, met deze partijen én zegt ?lfildcatf terecht - met
de tlinkset groepen en organisaties"
Terr*ille 'r'an ce pl-aatsruimte zien r,;e er hier van af de hoofCstukjes
en
over rfrontvorming samen met burgerlijke organisaci.est, enaËionalisme
oorl-og0 ên t godsdienst, sexisme en racismeo te bespreken" tl,Jildcat i keert
zích terecht tegen zottt frontvorming meL burgerlijke klieken - bijvoorbeeld als het om tde striicl tegen het fascisrneo g,aat en het pleit voor
zelfstandige arbej-dersstrijd" iï'iil-dcatr betoogt ook op goede gronden menen wij, dat racisme een direkt gevolg is van de vroegere koloniale praktijken" Voor het overige graven de gencende paragrafen niet bijzonder diep

en komt hun inhoud ongeveer overeen met wat men kon verr,.rachten. A1s we er
weinig meer over opinerken, dan betekent dat nog niet dat I{re het met ieder
woord eens zijn of dat we her stilzwijgend goeclkeuren dat vanzelfsprekendheden daarin een plaats hebben gevonden" Het betekent alleen maaro dat r,re
het belangrijker vinden ons te verdi-epen in de hoofdstukken over cle klassenstrijd van our over de vakbewegi.ng en over rvat rl^Iildeati de otstrijd
voor het konnunismet' noemt. Afgezien van heË hoofdstukje over de vakbeweging, dat een van de beste uit het hele pamflet is, spring,en, zoaLs we in
het begin al aanduiciden, in die hoofdstukken anze verschilLen met tl.'lild-

cate in het

oog.

Alvorens die verschill-en uiteen te zeËten een paar opmerkingen over
de analyse van de vakbewegingo 'Idíldcat,t schrijft dat de vakbernreging het
bestaan van het kapitat.isme vooropstelt en zich altijd heefc gekanL Ëegen
akties die voor de heerschappij van <ie meesËers een bedreigine vormen. DaË
is ongetwijfefd geen erg genuelnceerde kijk op,de zaak" Men mist hier node
de toevcegirg, dat de valcbevreging onder bepaalde ornstancligheden 2) genoodzaakt is dergelijke akties desonCanks te steunen. Maar naast dit minpunt
staat als pluspunt, dat ohlildc.at' heel duidelijk zíet, dat de sluimerende
of openlijke tegenstelling tussen bonden en aangesloten l.eCen niet een gevoig is daarvan dat de bon<ien rverke-erdet leiders hebben, doch dat rJie Ëegenstelling ui.t het t/ e z e n van de vakbe.weging voorLsprrrit" "De vakbewegirrgtt, zegt el{ildcatr, ttvornt een deel van het kapitalistische systeem'r.
Dat is een beter inzicht dan men <Coorgaans bij f linkset groepen aantreft.
Het hoofdstukje dat getiteld is uDe strijd voor het kouununisme' een
citel waartegen wi3 de bezwaren koesËeren di.e wij ín het begin van dit opstel uiteengezet hebben beginc net een opmerking rlie vrij volI-edig onderschrijven, tl{ildcatf stelt narneli3k vast dat de huidige klassev/orstelingen
de kiem van een komende strijd bevatten. Ilat die komende strijd clan r,reer
de ïstrijd voor het komrnunismet wordt genoemd is een andere zaak, maar wel
die waarom het uiteindeLí.jk in bedoeld hoofdsÈukje gaat. Bestudering ervan
levert het voorstelbare resultaat op, dat eTíildcate nieË all-een de komende
strijd totaaL anders zíet dan wij, maar ook <li.e vrelke thans door de arbeiders worcit gevoerd. I-Iet i.s juist die andere kijk op de strijd van nu die
tot een andere kijk op de strijd van straks voert.
fWildcaÈPs beschrijving van de kl-assegevechten rran cnze tijd komË er
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korc samengevtrt op neero rJat daar:bij tr,:l"k.enmale duirle.l-i-jk te konsriatere$
valc, rtrat een minderheid" vaïI de a::'treiciers in een of ander bedri.jf zíeh irelder bevrusË is ''/an de nr:odzaaii oïn het rot een breuk met de valclrer'reging le
l-aten konen en dat daarcefqenover ee.n neerderheid st.aet die ciat ui.i:ein,1e'lijk aanvaardt.
Onze hTaarneïningen over ]-ange tijd en bcpaaid niet vlticht:-g r4edaan
leren ou$ i.eËs anders " De trneer,j.arneid ? en de urninclerheid e waa.ï'"'eïL Tdil,CcaËe spreekt, zíJn volstrekt ni.et r:f in het geïieel nier- riui"deiijlc te i."ori.staËeren en de rninderheid die zi-ch nhelder bei^rust íor-,. zijn ven Ce nr-rodzaak
rv'àÍr eeïr breuk met de valtbewegí-rigt bestaat CI'ns i"nziens hel-emaaL ni.et," Aange'zíen ei.dildcaËe l*icl: getuige tie oinstandigheiri Ciit van e.en bv:eult roet- d"e
vakbeweging wordt gesproken kerrneiijk op de prakti. jlc van de 'r,'ilf,,e'., de
onoff iciële. stakíngen of hedrijfsbezetci.ngen baseert, r+i.lien rEii in veir-band daarmee opmerken, dat dikr*'ijls gerl'oeg, hé61 dikwi.jLs z,:-Lf s, cle zel-f-*
sr:andig optredende stttliers hun illusies ornirent de .rakber+egir:lg allerrninst
verloren hebben. In al die geval,len is er vóór het uitbreken van de staking geen sprake van een mineierheid die niets meer \r.an de ï:cind verrvach.t "
De ttrreukr komt dan niet tot sta.nC doordac de trneerderheid'een dergeliike
sceptische zienswijze accepÍ-eertr naar Ce tbre-uke tr.:rdl veroorzaakt rloor
de vakbewegingn clie Ce arbeiders in de kou laar sraan
ï'iat irierorntrent bovenCie.n nog moet rrrorden opgemerkt is dit, Cat iedere gezaÍnenlijlre aktie van arbeide::s een eenl:eid vocropstel-t, dí.e geenszirrs
tot stanCkomt doorclat eeíimeerderheici unbepaalCe opv a t t i.n E \ran
een minder:heí.d (cmtrent cie vakbeweginA ,:f rcrat, darr ook) aanvaar.lt, ntaar
Coordat rnen het op grond van dezelfde ciageiijkse ervaring in het beclrii{=
en het produktieproces eens is cver D ï' ít k t i'.ï c h e kr,'r'esËies"
In iret door 'hïii-dcate r-litgegeven geschrift eindigt de alinea die. o"qer
de strijd r/an nu trandelt meË de oprnerkingo dat zoLang de omin'Íerheiri' a'n-ders denkt Can de 'rneerderhei.lt " riie rninderheid tegen <ie. wil lran Ce Fteerd,erheid in ncef handr:ien. liÍier i.s, van de kant van Íldildcaï:te onniis;kr:nbaar
van ïrarrtiegrip spralce. l{en iian eï:r het zaL rraak genoeg zc zijn * cpvattirrgen hul.cligen ctie verschiLlen van de opl.raltingen van 're1e andere. bedrijfsgenof,en. Ii a n d e. I e n ecl:te::" hanCelen in cie kiassenstri.-icl r"'ei te
\Íerstaan, Ltanmenalleen geneen
s c.happ e l" ij k, niet tegende
wil van een neerderheid in, en derhalve n i e t op p:rond van hepaalCe cpvatËingen cloch op ;1,::ond van ee:1. iilaar rnzicht in prrilkt-i-sche probl-emeri eïl
Eaken.
?Wi"licate heeft hier geeï] enkel CIcg voc,tr. ï.{et beschauwt de i',l-assenstrijd als i-ets dat afhangt" van tde nioed en de va-qtberaCenheid van een
kleine rninderhei<i va;r uri-liLanteno riie zich onaftiankelijk mc.ref opstellen en
organiserenc € s. ! ! en icontakt zoeker:. rnel anclere dergeli;ke urinderhed.en al-smede meE revol,utionai,re poJ-irieke. organisaËieso r.., ï^lelisr,raar voegt ?illildcaie hier in óán arlem aan toe <lat arbeÍ.<iers "groert galijk hebben zr-rlke polirielce rerrolutíonaire organisatíes te \,,rantroulrentt, dat neernt niet: wÊ8,
dat tl,'Íi"ldeatr in de verste vetrte niet L,e-seft, dat de saneilíerlting meË <1ergelijke groepen de dooci l'an ,ie arbeiderseenheid i:ecekenf en dris het onverrnijdelijke einde van de strij'3.
hlat rlnlílcicaË1 wél begri-jpt is, riet <le praktijk van cle hlasíjenstrijrl
in bijvoorbeeld Oost-Duitsland in 1953, ia ï{ongarije ir: 1956, in Frankrijk
i-n 1968 (bedoeld zijn de bedrijfsbezettingen)r in Spanje:i-n de iate jaren
'70, in Polenl êrzo t het nodige heef t laËen zíen va:-1 tcekomstige organisaties met behulp ríaarvan de arbei<iers zálf. de voor hun optredan nc:odzakelíj*
u

7

ke beslissingen kunnen nemen. uïvíldcat' begrijpt ook, <Íat dergeiijke in en
tijclens de strijd voor dat doel gevormcie orgarrisaties (sËakingskomitees of
*rad.ent
) niet kunstmatig in l.even kunnen r,rorden gehouden na af loop van de
strijd. Als dat tocl-r geprobeerd rvordt, zegt tïtlililcatr terechÈ, dan rvorden
ze tot tteen lege huïstt.
l'{aar naast cergelijke inzÍ.c.irten die rire de1en, ontwikkelt eïr'ildcatt
dan weer de stell-ing, ciat in tlíe nier.lr^re vormen van zeltstanCige organisa'*
t,ie cie minCerheden een drij',7sn4" kracht moeLen vorÍrlenr een kracht die ongetvrijfeld zaL botsen op cle neerderheid ciie van eLrn dergelijk komitee of een
dergelijke arbeidersraad deel uiEmaakt. De minderheid xnag dan van €leen wijken en van gtiên kompromis \,íeten, want
zegt el,{ildcatr
"ruil de revolu*
tíe slageno dan moeË de groËe massa van d.e arbeidende klasse bestaan uit

bew.rste kommuni s Een. tt

Wij zien het anders; het be'orustzi3n i.s niet de rroorr+aarde vootr de
strijd maatr het resultaat, het prociukt ervan. liet is de keiharde noodzaak
van een bepaalde prak-tijk, die de artreiders dwingt tcrt een opËreden en tot
naatregelen, die maatschappelijke veranderingen teweegbrengen die op hun
beurt tot een verandering van het bewustzijn leiden.
Ergens in de voorlaatsËe paragraaf van het hier besproken geschrift
komr de zin voor, dat in de nieuwe maalschappij n'de mênsen niet langer objekten dat wil zeggen zoiets als tdingen' - in het produktieproces zul.len zijntt, Daar valt niets tegerr in te brengen, Er dient alleen iets aan
te worden toagevoegd wat in hee panflet ontbreekt. De mensen houden op objekten Í.n het produlctieproces Ëe zíjn zod,ra zíJ niet langer de verkopers
van de ï{aar arbeidskracht zi.jn en dat z:-jn ze niet meer zodra zíj over <ie
produktiemiddelen beschikken, een beschikk-ing die neerkomt op een toËaie
verandering van het tot ciusver bestaande ekonomische systeem. De proleta.*
ri-sche revolutie is een sociaal-ekonornisci'ie omwenteling. Daarc.m zijn vrij
het oneens met de bewering van t i^lildc;it ï , dat "Ce rttganísati-e van de komurunistische maatschappij berust op een lcciLl,ektieve administraËie". Dat is
een miskenning van r.raË het -w- e z e n van cie arbeiCersrnachL uitmaakt.
Natuurli jk heef t hlilclcat I geiijk, dac de proletari.sche reveiluËie op
de afschaffing van de staat neerkomt, Cí-e nooit ieËs anders is qeweest dan
tteen organisatie van de heersende lclasset'n l"laar d.e hcrersende klasse zaL
niet met behulp van een 'kollektierre adrninistratie' verdwijnen, doch enkel
maar door tle overgang van de produktiernidcielen in handen van de produc.enten" ToLang daar geen sprake van is, zaL er een heersersklasse zíjn al is
het dan mogelijk een andere dan die van nu. En zolang er een heersende
lr.lasse bestaat zaL cie samenleving de vorn aann,emen van de staat en niet de
samenleving van t''rrije en geiijlce producentr:nt zijn" Juist over deze fundamentele en essentiiile k',resties is het geschrift van oï{iLdcat' nietLegenstaande losse opmerkingen tlie tref fend juist zíjn uitermate vaag" Dat is
naar onze mening een gevoLg van de opvatti"ngerr die rl^iildcatt ïrulcligt over
de rol van heE bewustzijo, ,En 1'ret zí7n di.e opvattingen waardoor men in de
allerLaatste paragraaf van het geschrift kan leze.n, dat o'za lang nrinderheden alleen nog maar korununistische denkbeel-den huldigen, de konmunisten
zich in politiek"e groepen rnoeËen orgarrisereit"rt Dat zíjn dan neÈ pree.ies
rJát soort groepen, r^raarvan thli.ldcat{ eerder tereeht heeft opgemerkt, dat
de arbeiders alle reden hebben om v,e te urantrourren" Flier sLuiten we dus op
een tegenstrijdigheidr êêr1 Ëegenstrijdigheid die g6ên toeval is, maar die
onontkoombaar vtas gezien de uiteenzeËtingen die ruij in het voorgaande hebe

ben gekritíseerd.

I
VOOR

3.l

JAÀR:

RiiVCLi.iTIE

ï

r:i

HO}iGARIJE

j,1" r,.ías 't precies dertig jaar geleden dat de llongaarse revolutie uitbralc. l.Ieer dan 120 ctrissí-Centr:n iri-' ïiongarije zeLf en 'ver.iler uit
Tsjechclslor.;akije, Ce DnR en Pclen hebben op 20 t:kËober j "l-. de r'rereld op*
geroepen om deue revolulíe tc herdenken."
Er is vocr een dergelijke herde.nking alle reden, maar niet die l'relk,e
dcor cïe disside-nt.en in kwesti-e r.rorcir fl{i:noeÍrrd. !/.:lgens hen ging her om ee!'.r
strijd "\ran het H.on1;a-arse voik lroor onafhankeiijkheiC, demokratie en neu*
In rnrerkelijkheif lsas het een revolut-ie die rverC eectrap:en cloor
traliteitot.
cle Horr-g,taarse arbeiderskl-asse eïi <ïie, cictcr ,.1e vornr die zij di-entengevolqe
aannaïn, ,7o\,í.,2. vaË,regc d.e arbeidersraden die er werden gevcr:md., niet op d'e
tclemokralieo (zonderne;er)., niaar ctp de at b e 1d: e r s d' el:iol'"r
a
logica,
eigen
dcor
iraar
en
gin8e
oruír:erstaanbaar
t í e afsl-evencle. Zij
veel verder Can de Hongaarse onafhankelijkheid van het i(rer''rl-in en de neutraliteit en de uittreding uit hei Í'ifarsehaupakt,
De proietarische revolutie vên ok:ober en novernber 1956 ï'tils) evenals
de op"ttt.rd van cle oostduitse arbeiders van i953, jrrist door haar proletarisch karakler een levensgroot gevaar voor het staatskapiralistische Rus'dan d.e Duitse
lantl" Doordat de Russen haàr rninder snel konclen onáerclrutrii<en
thet
warikeliremlin
rei/oiurtie
jaar
tevoren, deed de Hongaarse
opsËanC drie
shook
that
jn
I''hirbeen
dal1s
boek
t
terend
schi
lln ' , zoaLs iiUor lIeray in zí
gekonstateerd
.
the Kv'enlin (Londen l 95E ) heef c
iïiet lrnre Nagy en Fai i{aleter, beiden 1la lafhartig verraarS door de
boLsjewisten vermoord, zi-jn de helden r"an deze revotrutie, ma.ar rle naan:loee
arbeiders die i.n de straËen van Foe<iapest- en van tal- van andere tlongaarse
steden en dorpen vermorzeld r,rerclen <ioor Ce boisje'.aistische tanks.
Het i's *Ltt d'olkstoot i'n de rug van die arbeiders lran de lokomotie*
venfabriek in Sopron, van de Fiongaarse mijnen en vatl ta1 van andere fabrie-'
de
ken - wanneer de bedoelde dissicientenu ond.er rcie belcende kopstukken van
poolse vakber.reging osalidariteiro, rrerkl-aren dat het desti.ids om <ie tpolitieke rlernokratie' gi-ng" Iïet is rraar dat die ontbralc in het tcenrnalige l{ongarije van Rakosi" l{aar toen de ilongaarse arbeiders i-n opstand krsamen ging
het niet orn de politieke demokraËie, maar om de scciaie'
Op 23 oktober
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O':d*spanjestrijtlers uif Civerse landenr T.íáflronder tlederi.and,, zíjn Cezer Ca*
gen teruggereisd naar de plaalsen en ,ie sLagvel.den r^ráar ze een kleine vij f tig jaar gelede.n in de geLede::en van de utrnternaËionale Brigaden tegen de
van heÈ
trcepen van generaal- Franco hebben gevochten. nit ter geiegenheid
nlnternationale
feit, daË het precies een halve eeuw geledeir r+as dat deze
Brigadet r^rerd opgerieht. Het gaat hier om een herdenking" Ee.n herdenking, die voor ons een uiterst !írange bijsraaalc heeft. I'Jant de geschiedenis
van-de tlnternationale Brigade' - die doorgaans alleen maar oheldhaf:ig'
wordt genoemd is in d.e e''llereerste plaats een tragedie.

9

ïn een boekje , geschreven door de in Beigiê opg;Êgroeide ,\.us Lazareintitsch en gewijii. aan de Spaanse re1roi.ufi.e, staat in een nasc-hrift r-e Lezen-,
dat het. grootste deei tran de a.nli"-fascistische jongeren, d-ir: .rol geestdri"ft en moed naar Span.je r^raren qetrokken on hi:.n ,$"iensten aen te bi.:den
aan de reputrliek, op af schuwelijke r,ii j ze misbruilct is " 7,e zijn rnisbru:.ht,
en een ancler rnroord bestaat er niet voor q vor)r de konl-ra'-revol,utionaire
ri.oeleinden vcn Sralin en var. r-1e Spaanse bolsj,:wiki. Ze we-r:Cen misbruikt
voor de jacht op en cte arresterËie 1Íatl Sp;ianse revolutionairen van diverse
poliLieke kleur die di.t met elk*ar llêTneen haciden, dat ze anders clan de
boisjewiici de strijd. fegen Franco en de socía]-,: omírenteling als êêfi en
dezeifde r:ndeel-bare zaal< beschouwd':n"
Ï'{ i e t
aan rls:l fronten van de btrrgerocrlog streed dat deel va.n de
"Internationai-e Brí.garier. i{et verriclrtte pcii.tieCiensten, \.ras gevangenenbeof niet bolsjeruís'nraker en trad op als rnoordenaar r:f beu1. van anarch.istentïnÈernationale
tiselie socialisten. Wat tiet bed,:elde- gerleelce van de
Brigade? deecl ï,^/as: een belangri jke bi jd.rage le',reren aan Franco s or,'ervrinning.
Wat wij hier betogen staat niet al-leen in het boekje. varr Lazar:er,yitsch
te lezen. Er zí.jn niet weinig prrblikatieso te veel orn hier te noemene ï^traarin hetzelfde r.rordt gezegd. H.e! is iets ïrrát wel niet gezegd zaL r-rorden in
eventuele herdenkingstoespraken" trrlant rondom 'le t lnternationale Brigade t
is een myËhe ge\^7even en de waarheid r.rordt nog, altijd verborgen gehouden,
Natuurlijk doet de bittere waarheid niet.s af aan rJe gezindheid van de
lrelen die clestijcls v,el enthoi-lsi-asure over de Pyreneeiin trckken, Voor zover
ze wál aan de f ronten werde.n ingezet, ire?:ben velen van hen met hun l.erren
betaald voor hun anli-fascistische overtuiging. \Ioor hun offer kan rnen alleen maar eerbied hebben. l.Íaar het rnisbruik dat destijds lran deze antifascistische jeugd is gemaakt, maakt dat offer alieen maar des te tragischer,
e
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tn de tweede tielf t vail september kondigcie de Bri-tse rnaatschaflpij tSealinict,
die een groot aantal veerciiensten oaCerhoudt over Het l{anaal , rle lrToordzee
en de wateren tussen Groot Britta-nniË en ïerianeie een behoorlijk aantal
ontsi-agen aan. De veerdiensten tussen ïlngelan<l en de Bri.tse Kanaaleilanden
zouden zodanig moeten l^rorCen gerêorganiseerd, dat het personeelsbestand
met ruim 400 man zou kunnen worden ingekrompen, Clok de diens ten t.ussen
Fishgrrard en Rosslare, tussen llolyhearl en nublin en tussen Harwich en l{oek
van Flolland zouden met een kleinere bemanning moeten r,+orden gevaren" Voor
wat de díensten op ferland bet'rof ging het om een onmiddellijk- ontslag van
32 personeelsleden" Vcor de dienst over de lloorCzee r^rerden omtrent de op
handen personeelsinkrimpingen nog ge.en exacte cíjfers genoemd"
tSealinku, z(\ schreef de l'ínaneiaL Tímes op 16 oktober, umaakte een
misrekening. De maatschappij had de ïíeerstand ven cle vakbeweging volkomen
onderschat. De staking, die als gevolg van het bekend '*rorclen van de be-
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leidsvoornemens uitbrak, r:ve.rviel lr.aai:"'
Ilet Br:it,se Cagblad vergisre zic.i.r in zoverre, dat de rnreerstand die c1e
vCIorgenoïnen oncslagen wekte, niet -i,{.\zeer een ï,reersí-and ruas van de ti.'Iaf ional Union of Seament (i\Í"ïi.S" ) €)n verr de hond van scheepsc,ff ic.i.eren, de l.irr*
niast' maar een felle reaktie vati .de zeeli.e'Jeir zelf . ïn Pcrrtsrnouth en in
ï,le}rurouth, vanr"ra.?r de veerboteri naar de l(ana.al.ei.landen vertrekken, i-egden
de beinanning,en spontaair de arbeiC :riiÈr *n dat gesciriedtie zoals een van
cje ilritse krenten ls.onstateerde vosr het eerst, in Ce geschied.enis in vo1ins.akte eenheid tussr;n hoger en La.ger pcrsoneel. De i.i,ïi.S" en d.'n llumast kon'cien niet anders doen dan zích;rchter de alttie scharea, Í)eze ging. vrat Ce
melhode va.il ,;le stri-id betre.f to ook 'rerCer darr ie rrakïrer.regirrp; i;leegt l-e
gaaïl. In Welzmouth iEe-rd een van d.c veerbcten be;i:ei en Cie be-zetlin11 hl.eef
gehanChaatd tct op de l,:ratsce dag van <ie staking"
De aatl de. Engelse Zuidkust begonnen ahtie sloeg onnidCeilijk over
naar de veerharrens nabij de ïerse zee.. \Ig1ï'i,r3fgsns slooc ook rJe bemannin3;
van de tSt, i.licholast, het schip dat van Harwich ïaa.T Ce lIoek vaart, zich
rrír solidariteit bij de kotlegat s in Po::tsinouth en trieymourh aaÍr. Het liicit
we.inig tr"'ijfel" dat dit niet geschiecide op last van de 'r'akherreging, die
aan een beperkte aktie, daar hraal'op lcor:te t.errniSn orrtslagen zouden vallen,
de voorker:r zo\i hebben gegeveïl.
De snel-le uitbreidíng \/an de aktie wes niet verrvonderlijk" Een Britsr:
ze.eman vertelde ons, dat op cle vee.rbof:en van tSealinku in tt algemeen iet'wat, ouciere zee.Lui cli.enst doen, ciie irr hurr jonge laren op cle grote vaart gezeten hebben. Op laEere leeftijd, en veelal ootrr na,dat ze gelrour;,rd zijn en
een gezin hebben gesticht, Eeven ze er de voorkeur êêo ït?at dicirter bij hun
huis te varen, een huis ciac dan meestal in de havernsteden te vinden is vanwaar de veerboten 'u'ertrekl..en, i{un leef ti jd rnaakË he.to zek.er onder de huidige omsËandigheden" r'rijwetr uitgeslolen dat ze nog an<ïer r+erk zouclen Ltuanen
'vind.en. Iln zo ze het geluk zouden irebben, d.at hr-rn rrog weer een iraantje zou
r+orden aang;ebr:den, Can z,ou. dat baant.je vest. en zel:er n i e t in qie berous-'
te havensteden Ee vinden zijn" Dat zoti dan ge.dr,tongen. verhuizíng, betekenen,,
rlet alle na.del-en van dierr. Hn di-e ri.ade.!-en. zcluden vooral. ï.Ía.nneer nen zich
in een huisje van zorgvrridíg vergaar:de spérargelclen haci Íïevestigil, wel heel
bijzonder groot- zi-jn. Als gevoig l,Ían dit alies stre<len ze mel grole felheid. En rlat de zeelui. zelf v'ee1 en veel fell"er ware.ri dan htrn respei<.tierrelijke organi. saties, bleek 'oe1 uic t t f eit dat de 'íjt- " ii:li-circlas u op vri j dag
17 oktober niet r-rit Harrsich vertrekken trion oolc al heci 'Sea.linkt Can insriddels vergaande koncessies gec1a.an, iie de beirle crganisati es hadden geakcepteerd "
lsealinkt, dat zicti -'cuirir tríee rrTeicerr lang gekonfronleerd zag rnet de
stíl"legging van praktisgh de gehele v1oor, gj.ng zowat volledig cloor ele
knieën. Het ontslag dat inuricl.dels al aan de ruim 40C m.an varr. de schepen in
Het Kanaal was aa.ngezegd, r,rerd ongedaan gemaake. Dat van de 32 man van cie
lr'aar ïerl.and varende schepen evene.ens. Ile cloor de stakers J:ovendien gestelde" looneisen, r'rerden grotencieels inget^tilligd en aan de henanning van de
tSt. l'ïicholast vrertL de garant.ie g"geveno d.at er het eèrstkomenrie jaar geen
sprake zou zijn van pÊË$oÍrêeleini{i:irrping. lÍet Ce tronden ze}tt overieg worclen
gevoerd hoe de kosten van cie diensten op lerianci l.an.gs ánclere hreg dan personeelsverrnindering,,, zort kunnen worden rrerkregen,.
In de loop van de tr,'reerle helf c van 'vrijdag 17 ok-tober., lcruanen alle
veersehepen van tSealini..Í ook rli.e welke de ctienst op de Fransei Kanaalhavens cnderhouden en die eveneens door de staking \,Íaren getroffen - r,r€:er i.n

tl
de vaarcu nel uitzon.dering van de tSt" ïdiciialatit e.chter" I)e benanning van
dit schip zo vernanen ï,/e van een van de hofmeesters - vond 'Je gcdane toezeggirrg. rlat er 'eên jaar geen onstalgen zoud.en valJ-en, onvoldoende" Ze begreep, d,at het om uitstel van execu.r-ie ging,3.n Ce hei-rokken zeelui vroegen
zích àf , of ze niet beter trconden cloorvechten dan de stríjd afbrelcen" Toen
echt-er alle andere sc.hepen lreer uitvoeren wet:d ook in Harr'rich t t \,\7erk her-

vat.

i.Jat Seal-inkt ongeEr,ri-if elrl nede ber+ogen treef t de stakers zoveel- al.s
rnogeiijk genoegdoening te,leven, was <ie cmstan<iigheid dat er naast de sÍ:a*
l^:ing rran het e.igen parsoneel oolr nog een$ elen sta.king \ían de havenar'oeiclers dreigcle. Die verkondigCe.rr narnelijk, riat ze r:i.t sc.rlidar:rr.eit met de in
staking zijnde zeeiui zouden rveigeren om cli.ensEen te verlenen aan de onder
irTederlandse of Fr:anse r'lag varende t'eerschepen clie ncg r,rêi. de dienst tttssen het vasteland erl Enge!.anci onderhi.el.clen. Dan zoll bíj''zoorbeel.d een 'vee.rboot als de tl(o:ri-ngin Beatrixt ni-ei meer in i{arvrich kunnen afme,ren. Het
staat niet vast oí er aan het dreigement ook uiEvoering zou zijn gegeven.
In ieder geval is het niet tot een staking .,ran havenarbeiders gekomen nadat tSealinice eieren víf,or haar geld haci gekozen"
0p zaterdag 18 oktober vertrok, de tst. -l[icholast víf,or het eerst n.l
ruim twee weken \^reer uit Iiarrvich rïaar,Je lioek. Ile zojuist genaemde hofmeester erkende, <iat de stakers liaCden gewonnen. i'taar erg enthousiast toonde
hij zich allernrinsË. otHet zai. zeker opní-euw toi een konf likt komen"" meende hij.
"Iiet is maar: een voorlopige overwinning. irle gaan een moeilijk en
bítter Jaar tegemoet,
u
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AIs wij ons niet bedriegen, ian hebben de Turlise ctrauÊfeurs van het transportbedrijf Stoik in Berkel en Rode.nrijs ti.j hun strijd tegen,Je direktie
voor het eerst in <le geschiedenis een strijdmectrode toegepast ciie die ak-

tievoerende vrachËwagen::ijders nog aimr.rer hebben aanger'rend" Ze zijn niet
alleen in staking gegaan en ze. hebben niet alleen het bedrijfsterrein en
de zich daarop bevinCende vrachtautoos bezet, iTraar ze hebben, voor zot'er
ze op het rnomerrt dat hun strijd beg,on erqens in Er-rropa onderweg ïÍarelt, hun
opleggers stilgezet, I{et i-s dát geweest, rrat oF de direktie de meeste indruk heeft gemaakt en het zíjn, sedert het begin van het lconftiitt, vooral
pogingen ger^reest om Cie stiisËaande iíagens ï^reer in Berhel Lerug te krijgen
lraarop ondernemer Stoik- zich hee.f t toegelegd"
Die ondernemer staat niet atleen buitengewoon siecht aangeschreven
bij zíjn r.rerkrremers. Tai van andere ondernemers iri het r"regtransport achten
zích benadeeld Coor wat ze ucneerlijke konkurrentie' van hun Br:rkelse kol-lega noemerl, Een r.roordvoerder van een van cle tr/ee werkgeversorganisaties in
deze branche heeft Stolkrs bedri-ji "een rotÈe pleis in tt Í,regtransport*'genoemd omdat hij met aller:lei kunstgrepen sociale prenies en belastingbetalingen ontduikt, die ándere cndernemers wé1 betalen. Een clergelijke beschuldiging staat niet op zi-chzelf" " In een rapport van de looninspektia
wordt rnedling gernaakt van oplichterij en rnalafide praktijken, rnogelijlr p:emaakt door een onvoorstelbare knoeiboel bij de ad.minist,ratí.e.
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$toi.k heefi: uí-tsluitencl Trrrkse chauffeurs i.n dienst-, eeventig Ln totaaL. I{et bedrijf is eehter verCeeld over een nelruerk van bvts en buitenlandse vet:Ëegenwoor,Jigi.ngen" [6n daarva.n is tie (zagenaamde) Tu.rkse vesli*
ging. Het is <iaarbi.j en nier bij het inoederberirijf j-n llerl."el en Rodenri.js,
zegt Stolk, ii,a.t ,re Turkse chauf feurs (rp de loonlijsr staan" f'ïaardcor 1:e*
hoeven er (aiweer voigens ÍiËol-k) vocr hen in L'teCerl.anC nor:h social-e pre'-

mies noch l.oonbelastinggel<len Ee vrcrden afgedragen"
ïn juLi j " 1-. werd er bi j Stclk gestaaii: on een j uiste toepassi.ng van
cie cao voor het wegvervoer af te dwinpien. ilaï: feir, gevoegd bjj rJie r.raa;:van Tire zojui.st malding hebï:en gr:rnaakr-F sou de irrdr'rk k.rrnnen r"reki<.en Cat dirakteur L" Stol-i,c, vergeleken inet zijn kollega*onderneÊlersr Ëen soor:tge.Lijlc
buitenbeentje rs a1s rlesËijCs iiy:.:kteur Fej.he rie ï3oer van de cci,peratie.re
zuivelfabriek tDe Omnieianclenu in Groningen. ï::[aar :z-e is het niet. ile,Jire]tÈeur van tDe Cumel-andent was e.en ouderwetse on<iernemer! i.,riens opvattir.rgen
nog vol"ledig uit drr l9e ê€urrr stamden en die l>ijr.rsorbeeid wei.nig oÍ: rriets
ophad niet de vakber,,reging" Hi:ï weigerde nret de êgrarische be,irijfsbr:nd ,tver
lonen en arbei"dsvoorï,raarclen te onderhancielerr" I"li j Ii-eË zictr c'ver qlie boirtl
herhaalclelijlr in tle nieest krasse f,errnen uit.
Dat soorr uitlatingen iaa.E de heer Stc'l"k achlenvege. Hij is een r,roder*
ne ondernemer" LrÍet de veJ:r,oers.bond, zo ?,egl hij, r"'i.l hij reêel or,'erleg voe*
ren over de naLeving van de cao" Cf hij <lie vervolE;ens cll qle iuiste r.ri.-jze
toepaste i.s een aiidere zaak. iÍaar ;ris kollega-onclernerners hesr ma1af i,Je
prakEijken ven^rijten, rlan dienen ze r*e1 te beCenlcen, Cat het gaat em pra.k*
ti.jken die hem rnogelijk r+orden gematrk* dcror <ie ïr'€t of , ze m.en r':il, d"oor de
,Íaar:ín vor:rk'cmende iïaeen, T.lat hij cioet 'rerschiLt naur"reliiks va.n r.rat rles*
tijds de i)G[:iÍ'-direkteuren hebben gedaan, toen ze zich i-n Cyprus op aen
laonli:ist i-iecen zeËten cn le crofiteren \.ràn eer: r,,rel- ï:ijz+nder '.roor'<ielign
bei;rstingregeling. Daarovetr hebben andere ondernemers toenterlijd weinip;
of geen kaba.ai geraaakt €:rr een^ het on'-lernern.ertio:;r erelgezi-nde staatssekreta*
ris heefc naderhanc de toegepaste bel-asËingtruc gelegal.iseerti"
De jcngste sraking bij 5tc1k is uítgebroker:I-oe.n hri-j m.et een- doorzicl'rtige smoes trnrs* chauffeurs trachtte Ëe ontsLaan Cie b'ij de stalcing van jrtli in de voorste gelederen liadden gesï:aan. Ze zoude* z::-ch vo1-ge-ns hern aan
f
'..rerkweigeringt hebben schuldig gernaalct. De overige chauffeurs reageercien
onrniddellijk, Ze leglden het nerlc neer en bezetten hei- kairboor. 7-.e hadcien
rlaarbij de Vervoersborrd ïrln/ ar:hter zs-ch, die aanvanlielijh een ltort geding
overwooge maar daarvan afr-,ag toen het onËslag niel: cíoorging en Stollr nader
overleg rnet de bonil toezegde"
iiet konf likt heeËte loen te zLjn bi-ïgelegd" ,ríaar een desbetreffende
verklaring ï:leek even li,rter r+el- 'u+at voorbarig, Een Liezettingsaktie cp het
duurde voort en claarop poogde Si:o,lk riie akcie Ëe 'f:reken
bedrijfsterrein
door micldel van eea kor:ï: geding. i.íat er geheurde rtásr slat ltet lc.onfl.í.k.t
zLen vervolgens aanzi-eni"ijk verscherpEíi, De be,zetting in llerkcl- en Rcirlenrijs duurcle voorE nad.at Stol-k mef- lcorte gedingen ai"i.een maar bleek te dreigen" Inpl"aats van <ie rechter in Ee schrakelen, schakelele Sfol-k een handje'vol getrouwen inu die c)oao door mirlCei- van bedreiging de vrachtrrragens
die overal in Europa laniqs de. lir*nt waren gezet, terug aaar Berkel en Rocien-'
rijs moesËen brengen. Oat gelukte bij eeïL eerste tovervalt in Spaii-ie" Het
gelukte ver'í/ol-gens minder goed. ïtleliswaar was rJe Be]"5;ische p,:litie Stollc
tertril"le door in Antwerpen zeven vr;+chtwagens \deer in. handen van het bedrijf te spelen, maar in Hoagarije, r'raer de hulp vên rle l{ongaarse politi.e
r,rard ingeroeperr r/clor een soortgelijk speiletje" slaag<le de o1>zet niet" De

aflopend.e visa vaÍl elf ehauffeurs ï..Íerde;l verlengd en claarop r^rerd. aan hun
(met vrachLr.ra.gen) in llongarijr: nieËs meer in cie B7eíI gelegd,
Een eerd.ere poging om net hulp van'ie.justit-i-e en d.e politie tr"'êêr de
beschikking te kríjgen olrer de vrachtrÍagens Ci-e op het Berkelse. bedrijf s'terrein bezet r'rerden gehouden misiulcte evenee.ns, Stoll.. deed bij de. politie aangifte van tverduisterinE;s van deze vrachtaut,o?s. I:r ove.rleg rr.et de
off icier r/ên .justitie r,rerd de aairgifte af1:er,rezen. De p,;roe1-"skommandant van
de rijkspolirie irr Serkel ên Roclenr:ijs fiaf te tr<enrren* 4at een staking geen
strafrechter)-ijlce aanleiding tot ini'rijpen opleverde"
Ilen 'week. l-aier gooide Stoll', h.et over een andere boe.g. \Ii-a rle re.chtliank in Den Ëlaag werd nL'. een pogíng toc het breken rran c{e stahing ondernoIil€Íro Vier be'lrijven eiste:i z:estien vrachËwa.gens oE on',c1at ze tot de schukJeísers van de transportondeï-'neming zouden behoren, 'I'r.ree van clie bedrijven
rnaakten cleel uit van het Siollc-conc.ern" $e andere tr.reeo dí-e utoevalligo ot)
hetzel'fde morrent beslaglegging vroegen, behoorrlen tot i.e zakenrel.ati-es van
Stollc. De poging lukte slechËs ten dele." ïIelisr,aaar rrzeíCen <le zestien op1-eggers op i-ast van de rechter orrder deurwaarclerstoezi.cht vá-n tt b.edrijfsËerrein gesleepE, lnaar 3to11c kreeg er nieË de beschi.kki.ng orrer. l-)e rechi:er be'"
i:aalde namelijk, dat de rvagensu irr a:fr,rachting van zijn definitieve 'beslis*
sing, gedurende aeht dagen onder de hoede \ran tr..ree rrrachtrvagenbedrijrrsn,
éên in RoËterCaro en 6én in Iíaasland! moesten r+orden gestelal.
Op het monent rlat rdj deze regels schríjven r1uurl 'ie aL<tic+ hij Stolk
nog altijd voort, 1,Jr: stellen ons r/oor in een komend nunrmer van Da.acti- en Geaa.eh'i;e op de gebeurtenissen Ler:ug te ltomen"
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Einrl 1945 publiceerde de toentertijd bestaande., niet-boLsjewiscisc,he hornmunistenbond zSpartacLLsr een brocnure onder de ticel ?ï'aak etz z\ezen uait ,l-e
n'íeuute partl,jt,
I{et geschrift is ai tientalLen jaren lang níet meer ver-.
krijgbaar. I)e Spartacusbond heeft het nooit herdrukt, omdat àe diskussies
die er aL vrij spoedig na dr: uitgave. over i"rerden Eevoerd tot heel andere
inzichten voerden dan in de desbetreffende bla<lzi.jden Í.{erden verlcondigrl.
In een voorrooord hadden de samenstellers van Cestijds verlclaard, clat in cle
dagelijkse arbeidersstrijd van di-e rlagen zoveel- nieuve ervaring rrrêÍd. opgedaan, dat het T,Íenseliilr rrras onr veel punien riader rrit te r+erlcen, aansluij:{et r.Ías die praktíjk, gepaarci Íraande
ten<l cp rle praktijlc van de strijd.
nlet een t'erdieping van eigen opvatti.ngen, clie het de bonrl onniogelijl', naken
zor-l zicLr nog langer op de inhoud van Taa.k en;1;ezen te haseren" Anderen,
Cie formeel niet tot cle Spartacusbon,C behoorden, naatr er rrel rrreê symDa'Ehiseerden en et: zé,ê,r nau\rre kontakten mee onderhiel.den zoaj_s bijvoorbeeld
Anton Pannekoelt dachten er precies eender over " Zo verltonrli,gde Pannelcoeir
in de jaren vijftig een zienswí-jee die van het p,eschr-'ifr uir lg4l in aanzienlijke mate êÊ ï..rêZênlijlc afr,rer:li. In verloop van betrekkeiijk i,:orte tijcl.
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Taakenuezen alleen nog maar h i s t o r i s c h e betehenís, I.Iie
zich bezLg wilde houden met de ontwik-keling van de lclassestrijd kon desger.renst de brochure gerust ongelezen laten" Idie zich interesseerde voor de
ontrvikkeling van de Spartacusbond kon er niet om.heen"
Zojuist heeft de Leidse uitgeverij 'Cornsopolis? van de ruin veertig
jaar oude cekst een nieuwe druk cloen verschíjnen. Dit echter rleenszins van'\rege zíjn historische nertrwraardigheicl" De nieurrie .uitgave is voarzien van
een inleiding ruaaruit bli jkt, dat de rritgevers de inhoud van de brr:chure
ïlog altijd onderschrijven en zeLfs 'hoogst ;,rktueel"e achten"
Die inleiding puilt uit van gewichtigrioenerij " In de traeede zín ervan
wordt meegedeeld, dat de inhoucl hestaande uit 4l sËellingen - rorerd vast-.
gesteld op een kcnÍ.erentie van de Sprartacr:sbond" Die mededeli-ng is van een
:IooÈ voorzien, die geen enkele toelichting of verduidelijlcing bevato doch
alleen maar verrntijst naar de een of anrierec notaL''ene F r a n s e lekst,
ríaarvan slechEs de titel vrordt gegeven. Aangezien moeiliik valt aan te nemen, datde i{eder
land
se uiËgevershunirenrris omtrentde Sparta-'
cusbond uit Frankrijk hebben moet-en lialen, de genoemde Franse tekst derhalve niet hun b r o n kan zíjn gernreesc, kan een derge.lijke ver\rijzing Been
andere bedceling hebben dan zícln interessarrt te maken dan r*re.l nropagancia
te voeren voor de stroming ciie voor de Fra.nse tekst verantirroordelijk is"
De verwij zíng waarvan wij spreicen staaË niet op zíchzeLf , 'tiet iets
neer dan drie bladzijden tellencle voorwoord bevat inaar lief st 14 nr:ten,
waarvan er welgeteld maar twee i"rerkelijk zin hebben en rlus een ancler karalcter dan de eerste" De overige verr+ijzen bijna allemaal nêar teksten in het
Frans, Flngels of ïtaliaanse maar vormen géén bijdrage tot heter'!:egrin van
tretgeen de auËeurs van het voorwoord voor ogen heef,t gestaan,
Over dit alles kan men de schouderrs ophalen; rnen kan er naar:.,'ertr<iezing ook de spot mee drijven, Anders ecirter is tt gesteld met sommig,e passages van de nieur.re inleiding"
In het begin daarvan komr de juiste bewering voor, dat de SparEacusbond tijdens de bezetting ontstaan is cloor de
salnenh/erking van tr,ree organisaËies: d.e v'Joroorlogse Groep van Internationa*
le Communisten (G.I.C.) en het uit de vooroorlogse R"evolutionair Socialistische ArbeiCerspartij staminende l'Íarx-T,enin*ï,u:remburg-'f ront, Daarop volgt
echterde on j uis re bewering, <iat zorryeideG"I"C" alshetl{.L"L.front een gemeenschappelijke. oorsprong hadden in de IIIe ïnternationale,
Dat is persé nieE het geval geweest met de G.I.C", het is met het I{.L.L"f,ront sleehts gedeeltelijk zo Bêr,rgssg" De P,"S.A"P. waaruiË het lll,I,-front
voortkwarn ontstond op haar beurt door cle fusie van truee kleine partijen,
hraarvan er é,én (de 0,S.P.) zích had afgescheiden van de sociaaldemohratie.
irlaarorn beschouwt tCornsopoli"st tt oude geschr:ift aktueeL? In het nierrrre voorwoord lezen r^re: "Tr.rintig jaar ekonomische krisis, tr.rintig jaerr oorlogerr en oorlogsvoorbereidi..ng, twinLig jaar aan internationale heropleving
van cle arbeidersscrijd hebben de hoofdlijnen van het revoluËionaire programma bevesti-gd o . o o " r,lraagt men om weLk programrna het gaat o dan luidt het
antwoord: het progrannma van de tinfernati.onale i(clmmunistische Strorningt,
een stroming die de Russisctre revolutie niet als een fourgerlijke beschourvt,
die heel duidelijk op het standpunt staato daË een berauste voorhoeck: tof
taak heeft de arbeiders bewust te naken en die tret kennelijk juist acht,
dat zoals aolr- Taak êrL 'dazefi verkondigde een partij rnoet 'ingrijpeno in
de kiassenstrijC,
Flier uirvoerig uiËeen te zeËten op grond rrên rrr€lkê ontr+ikkelingen de
brochure Taak evl uezen als acht.erhaald r+erd beschouwd is, alleen al vamíeha<l
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ge de plaatsruimte ondoenlijk,

De schrijvers \/an de nieuwe inleiding r,rijzen er terecht op, dat ooi-t door iemand van de groep eDaad en Gerlachte?
werd opgemerkt, dat de broehure de uitdrulcking vormde van hetgeen er op
ot moment van verschijnen" in <te Srrartacusbond leefde. Dat dit betekenen zou
,iat het geschrift beschourvd moest word,en als topportunistisch broddelurerkt
is een dwaze interpretatie. li{eË opportunisrne of broddeh,rerk heeft tn tekst
die opvattingen van een bepaald moment of een bepaalde periode registreert

niets te maken. Ook de opvattingen van de t ïnternationale l(ommun"istische
Stromingt (die teomsopolisí aanhangt) rreerspiegelen de ervai:ingen van een
bepaalde periode, die van kort na de eerste rverel.doorlogo toen h.et ka.rakter van de ltussische revolutie aan velen in I'lesterrropa nog onduidelijk r^ras,
Dat maakt die opvattingen niet tot broddelwerk. H.et rnaaict ze r.,rel hopeloos
ouderwets " En dat heef t dan raeer tot gevolg dat z€: veelal op zeer gespannen voet staan met de werkelijkheÍd" Zoal-s de nu opni-eu',.r uitgegeven teksE"
Vr:clr wie dat met eigen ogen r+il aanschouwen of r.rie vanrrTege historische belangsËelling Taak en ?iez,en. nog eens onder ogen wii hebben: heË geschrift is te bestellen door overmaking van f 8r00 op postgiro 5A44731 ren
name van Comsopolis in Leiden.
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Bij terugkeer van een konferentie van het Interaationaal Verbond van Vrije
Vak-verenigingen (IVVV) in de Zambiaanse hoofdstad Lusaka, heeft de voorzitter van de FW, Llans PcnË, verklaard dat de FNV r.r6L tegen de apartheid
it, maar ook tegen de boycol van t{ederlandse beclrijvene di; aktief zijn in
Zuid-Af r i-ka .
Sinds ik jaren geleden foËors in de pers heb gezien met de uitdagende tekst .TSHBLL IS BACI(ING SOUTH-MRICA" heb ik echter ninmrer meer bij een
Shellpomp qetankt, En sinds ik in .1e tweede helft van oktober j
"1., heÉ gelezen,

dat Phiiips er niet over peinst zich uit Zuid-Afrika terug te trekken, staat dat bedrijf als tweede op m'n lijstje" ï'Iel-licht zullen er nog
meer bedrijven op komen te staan,
De rnooie praetjes van l{ans Ponl (zijn eigenli.jk alle investeringen
van de FNV in Zuid-Afrika vrel ongedaan gemaakt?), de telefognËjes r".rà"*
geprobeerd wordt Shell te bewegen zich uit Zuicl-Afrika terug te trekken,
hebben geen enkele invloedo evenr,tiin als het i.n brand sÈeken van benzinesËations. Die. worden wel door de verzekering vergoed, Ik probeer ze dan
ook te treffen daar rlraar ze het meest gevoelig zijn, in hun portemonee. En
als aL19 t'egenstanders het nu eens niet bij vrijblijvendei r.voorden lieten,
maar rnijn voorbeeld zouden volgen, dan zouden er resultaten krrnnen wor<len
geboekr" Maar al zal ik de enige zíjnr zor^rê1 Shell- als philips-prod.ukten
blijven voor rnij tabne.
J"lí.

