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0ns commentaar ort-Verdam

l,fAIER ÏN EEN V]SNEI

TOH\T ïN IIBI' JÀIR l95O de wet op de tu-
bliekrechtelijke Sedrijfs Organisatie in
het Staatsblad. was verschenen, d.eed. men
het van officiëIe en niet-officiëIe zijd"e
voorkomen alsof d.aarmee een eers te s tap
gezet lras op d.e weg naar med.e-zeggen-
sehap van d.e arbeÍd.ers. Ste:rker nog3 men
stelde het z6 voor, alsof er reed-s een
stuk medezeggenschap verr*ezenlijkt was .

RrriJA tien jaar later constateerde d.e
katholieke socioloog pater Hoefnagels in
het weekblad. trDe ïrini ett , d.at d.e P. B . O .
zic}. op dood spoor bevond. Hi j voegd.e er
aafl toe, dat het beslist te simplistisch
was om te suggereïen, d.at het voornaam-
ste obstakel voor d.e d-oorvoering ervan
de onwiL d.er ond.ernemers zou zijn.Hij ont-
kend.e. weliswaar nj-et, d.at een aantal on-
d.ernemers weinig med.ewerking verleend.e,
maar hij zag d,e voornaamste ooyzaak voor
het stagneren van d.e P, B . 0. toch eld.ers .
Dat zti pas op d.e plaats maakte, l«,ram, zo
meend.e hij, vooral, ttomd.at er bÍj de bred.e
massa d.er werknemers geen echte levend.e
b e h o e f t e aan bestaatrr.

ItTyperend- voor d.e mal_ais e rond d.e PBO
istt, zo schreef pater Hoefnagels, ttd.e

grote afstand d.ie bestaat tussen wat in
het spontane sociale l-even als behoefte
g e v o e I d. word.t en wat d.oor d.e at-
beid.ecsleÍd.ers als behoefte v o o r g e-
s t e I d. wordt.r? Even l-ater betoogde
Hj, d.at ook d.e voortreffelijkste wet I on-
Ïmoepelift tot mislukking ged.oemd. is in-
d.ien zti niet aansl-u-it bij d.e behoeften
d.ie ond.er d.e mensen leven.tt

Nu d.ezer dagen het rapport van d.e z.g,
commissie-Verd.am verschenen 1s, d.at op
d.e P.8.0. betrekking heeft, is het naar
orLze mening goed. nog eens zowel- aan het
een als aan het and.er - nog eens aan het
gejuich van de vakbond.smannen ( 

"r, 
de met hen ve::rnrante politici ) enerzÍ jd.s

het critisch geluid- van pater Hoefnagels and.erzijd.s te herj-rureren. Want
commentaar op beid.er zo sterk uiteenlopend.e zienswljzen vormt in orlze ogen
sch-ikte inleid.ing tot hetgeen wij over bed.oeId. raBBort te zeggen hebben.

Ol4 UIEE TE BEGINNHI DA]V: natuurlijk slaat pater Hoefnagels met z\Jn (tijna histo-
risch-materialistisehe) opvatting, dat de voortreffelijkste wet een dod.e letter
blijft, wanneer ntr op in z i c h t en gabaseerd. is inplaats van op d.e b e
h o e f t e n, de spijker op de kop. Maar voor zover ult zijn woord.en zou ]ctxrnen
worden afgeleid, dat hij d.e wet op d.e PBO en die op d.e ondernemi-ngsrad.en op zich-
zelf rrvoortreffelijk" acht, verschillen wjj grond.ig met hem van mening.

?rDe ond.ernemingsraad. heeft
tot taak, ond.er erkenning van
de zeifstand.ige functie van
d.e ond.ezrremer, rLaar vermogen
bij te d.ragen tot een zo goed
mogelijk functioneïen van de
ond.erneming. tl

arrrKEry vAN iGT 0N-
DMNEIVIÏN GSR/I.ADREG Ï.,E -

MENT VAN rrhlEBKSPoOR"

rrArtikel 1 van het ond-erne-
mingsraad.reglement betekent,
d.at er sl-echts 6én instantie
is, d.ie beslist en we1 d.e d.i-
rectie ar Ïraar vertegenwoord.i-
geïs.lr

Ir. J. v e ZliËI,DfREC -
TEÏIR VAN'IWERKSPOORI'
IN DE VMGADERING VAN
DE ONTERNEJ,trNGSRAAD OP

18 DECmGm 1964, GE-
C]TEERD UIT DE I'WERK-

SPOOR-COUFA]{TII VAT{ 22
Ja-I{UARI L965.

rrDe voorstel-len van d.e com-
mis sie-Verd-am gaan niet erg
veïo Zi bepalen ziclt tot eni-
6ye vebeteringen van d.e ond.er-
nemingsraad. zoals d.eze be-
staat. rr

DRS . Th. COPPtrS TAIGE-
MEUI SECRETATIS VAI.T

I]Ef }ï.K"Y. IN HET DAG.
ETAD III{ET CENIRUIUII VAÏ{
29 JANUART 1965.
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Ïoortreffelijk troor wie? Niet voor d.e arbeid.ers in e1k gevall Men behoeft aI-
leen maar een blik te werpen in het reglement van het d.oet er niet toe welke on-
d.ernemingsraad om dat in te zi.en Bepalingen in d.e geest van artikel 1 van het
reglement voor d.e ond.ernemingsraad. van rrWerkspoortr, d.at d-e z e 1 f s t a n d. i-
g e fi.rnctie van d.e ond.ernemer ond-erstreept en d.e taak van d.e ond.ernemingsraad
omsehrijft als rtnaaï vermogen bij te dragen tot een zo goed- mogelijk functioneren
van het bed.rijfrr ontmoet men overal.En wj-e nog in het onzekere mocht verkeren om-
trent d.e betel<enis ener d-ergelijke omschrijving, die luistere naar d-e onlangsr in
een ond.ernemingsraad.svergad.ering d.oor trWerkspoor'ld.irecteur \an Zwet gegeven toe-
U-chtingr d.ie hierop neerkwam, d.at er sl-echts één bed-rijfsinstantie is d.j-e b e
slissingen neemtrteweten: de diT ec tiel

ItEen zo goed. mogelijk fi:nctioneren van het bed.rijf I" Duid.elijker kan het, menen'wijr bijna niet gesteld. word.en, omd.at j-ed.ere arbeid"er precies weet, ,rrat, of er met
d.ie woord.en bed.oeld. word-t en hoe hf j ze rnoet interpreteren. t?De werkgeversfr t zo
schreef d.r, Hoefnagels terecht, t'zlen d-e PBO a1s een mi-d-d.e1, oilr met behoud. van
d.e bestaand-e verhoud.ingen, de soclale vred.e nog volmaakter te maken. r'

Hoe d.at mid.d.e] werkt is d,ezer dagen orrbedoeld. natuurli jk - nauwkeurig be-
schreven d.oor iemand., d.ie het beter d.an bijna wie ook weten kan: d-oor ir. J. Bos-
ma nameh,]kr d-e d.irecteur van d.e textielfabriek Spanjaard n.v. te Borne en tevens
d.e voorzi-tter can het Centraal-Sociaal Werkgevers Verbond., een organisatie , d.ie
- ulteraard- - niet zó socÍaa1 is als mogelijk we1 d-e naam zou d.oen vermoed.en.

YIflIÏM ONTTUISTERD.

De bedoeld e beschrijving van ir. Bosma troff en we aayL in het d.agblad. rrHet Pa-
roolrr, in een artikel- van ztJn hand., dat aan hei Rapport-Verd.am gewi jd was. Ir.
Bosma z ette d-aarin nameli- jk uiteen, d-at de in de ond ernemingsraad. geko zerLen bi j
voortduring bloot staan aan het gevaar,d.at hun beslJ-ssingen itniet verstaanrr trnloï-
den d.oor hrrn kiezers. Dat komt er in rond.e woord-en op neeï, d.at de led.en van d.e

ond-ernemingsraad. gevolg van d.e birrnen d.at lichaam bestaande verhoud.ingen 6n-
d.ere beslissingen nemen d.an d.e personeel-sled.en van hen ver:rnrachteno 0p d.ergelijke
beslissingen kan d.e d.irectie ztclt d.an beroepen, niettegenstaand.e het d.oor ir-
Bosma gesignaleerd.e feit bewijst, dat eï tussen d-e ondernemingsraad- en het peÍso-
neel een kloof gaapto

Telkenmale wanneer rrhet gevaartt , waall\ran ir. Bosma spreekt, een realiteit
word.t, houdt de ondernemingsraad automatisch op het personeel te vertegenwoord"i-
gen; telkenmale wameer hi j enigermate het personeel vertegenwoord.igt, boet hij
aan nut in voor d.e d.irectie en kan d.e d.irectie op grond. van het reglement
ztin zlenswdjze aan haar laars lappen. Wat zottt ond.ernemingsraad. èoet is niets àn-
d.ers dan aan het d.irectionel-e bel-eid. een grotere autoriteit verschaffen .Zot n. on-
d.ernemingsraad. is d-e vlag, d.ie d.e d-irectionele lad.ing d.ekt. Hij kón die 1ad.Íng
d-ekken, omd.at hem d.e m y t h e aankl-eeft een d.oor ir. Bosma voor een kort o-
genblik ont1uisterd.e mythe d.at via hém het personeel invl-oed zou kururen uitoe-
fenen op d.e gang van zaken Voor de aarL d-e ond,ernemingsraad- toebed.eeld.e taak, tt
goed. funetioneren van het bedrijf, d-e ve:srolmaking van d.e social-e vredè, is d.ie
mythe d.erhal-ve van d"e allergrootste betekenis.
DE ROt VA}'T DE YAIGEWEGING.

Wie z:.ch van d-it all-es rekensehap geeft, korilt tot d.e conctusie, d.at d-e wet
op de PBOrtvoortreffelijk" is voor het ondernemerd.om en dat d.e kijk van het onder-
nemerd-om op d.e PBO - gelíjk d.ie door d.r" Hoefnagels omschreven werd- een kiik is t
d.ie lran werkelijkheidzin getuigt. .

' Tegenover d.ie kijk van het ond-ernemerd.om plaatst dr. .Hoefnagels - volgens hem

althans de ki jk van d.e ( zogenaamd.e ) arbeid-ers leid ers . Ifan hen zegt hij 1 d.at " zii
U e n e n , d.at d.e P.8.0. een stuk sociaLe ónge1i jkberechtigd.hei d, ,zal opheffen. r'

IIier laat d.e reafiteitszin,waarvan d.ï. Hoefnagels af en toe blijk . geeft, hem vol--
komen in d.e steek t
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tJij zlen inet J;o, ilat cle zogenaarod e arbeiders leialets dit in het geheel niet me-
nenr roaa,r dat èe v a k b e w e g i n g I n y t h e en d.e voo! hen beetaaade
nooalzas,l< deze in stand. te houden, hen er toe tiringt 6ók een mythe rond de P30 te
echeppen. rrÀrbeidersl eid.ersl en werkgevers huldigen ook op tlit terrein niet twee
verschillend.e zienswijzen, zoals dr. HoefYragels neent waar te nenen, zij v e r -
kontii gen, xespectievelijk demons t?eren, slechts tllee schijn-
baar van elkaar afviftende s ta,rrd punten. Maar b e i d e s tand1nmten (of wat daar
voor doorgas,t) dragen er toe bij het an:reool, lraarmee men de PBO omgeven heeft,
te vergtoten, haar functie - van |tvervolmaking van cle sociale vred.err - te stimu-
leren.

Pater HoeÍYragels vergelijkt twee dingen, die in een totaal verschillend vlak
I1ggen. H{ plaatst d.e reële k ii k van d.e werkgevers op de PBo tègenover alatge-
ne, uat de vakbeweging ontrent cie PBO de arbeiders tracht iliets te nsken. De re-
ë1e k $ k vaJr ale vakleweg:ing op de PBo echter verschilt niet van die aler wexk-
gevels. Wat tle laatsten betreft: zij verkondigen zonin a16 de vakbe-
weg'ing, rlat d.e PBO d.e sociaLe vrede vervolmaakt, ook aI d. e n k e n zd dat dan
laderdaacl. fntegènd.ee1, ook de werkgevers maken, evenals d.e 'rarbeiderslei-dersrr ,
cle arbeiders iets wijs, Dit namelijk, dat zij tegen de PBo gekant zirn, sprookje,
tlat zij geloofuaardigheid trachten te geven met de schíjn ener sabotage; sprookjet
uaar bi j tij<I en wijle niets van overblgft, lrarrneex nèn bwoorbeeld zijn neus in èe
ontlernenersliteratuur over de PBO steekt of wa:ltneer - zoals bij het verschijnen
van het Rapport-Verd.am - de PBo door ale ondernemérs in koor geprezen wordt.
GEM{ MEDE.ZEGGBTSCEÀP.

Hoe rnen de PBO en d.e ond ernemingsrad.en ook wenst te beschouwen, één cling zijn
zij in géén geveL. Zii zíjn gé6n stuk oedezeggenschap van rle arlej.ders en zelfs ook
geen stuk- i e. Zi ziln evenmj-n een eerste stap op d.e weg d.aarheen,l

?ater Iloefnagèls geeft ttat toe, Wat hij verkondigt - wat hij zich veroorloven
kdn te verkonèigen - is hééI wat realístischer da,n wat de vaklewegingÉleiders
zich veroorloven kunnen te verkondigen. Dr. Hoefnagel§ schrijft - en voLkonen te-
recht -: rr....d.e arbeid.ers voeJ-en aan, en volkomen juist, dat publiekrechtell jke
bedrj,jfsorganigatie... hen even Íoachteloos laat a1s zij waren. De bedrijfs f.icha,men
word.en inetellingen Yraarin gepr8at mag worden, maar waarin ale rrerl<Àemers juist
niets te zeggèn krijgen over de punten, die hun directe belangen raken...De pu-
bliekrechteli jke bedrijfsorgani satie bierlt geen erkel perspectief aan rte arbeider
tlie verlangt naar betere mogelijkheden on zelf zijn belangen te behartigen. " Eb h1j
voegt er aan toe, dat ziJ (ae fnO) trd.e begtaand.e vreedzs,me verhoud.ingen, die in
feite ongeli jkberechtigdheid verond erstellen, konsolid.eert. tt Ziehier cle verkla-
ring van het door hen geconstateerde feit, dat de PBo d.e arbeiders rrapathisch'r
Iaat, dat er ond.er hen I'géén behoeftert aan bestaat.

Natuurlíjk heeft pater Eoefnagels hierin volkonen gelijk. Ivïaax wij gaen In stap
verder nog dan hij. ÏIij zijn van nening, dat men bij de arbeiders in het algemeen d.e
zélfde apathie zou constateren, ind.ien cle PBO (of wat da.rr ook) hen w é I nedè-
zeggeorschap zou ga,rand eren. 3ij een dergelijke - thans niet bestaand.e en evennÍn
1n zicht zijnde - situatie, zou naa,r onze overtuig"ing blijken, d.at het geenszins
x0 e d e -zeggenschap is, waaraan - oe het met d.e woord.en van d.r. I{oeftragele uit
te druldren - xbehoeftet bestaat. Het afternatief van de z eggensohap d.er onderne-
ners is àiet tle raed.e-zeggenschap van de arbeiders, maar hrut zeggenschap,' Een vakbeweg:ingsna,ri als E. Wallenburg vsn d.e Algemene Netlerlantlse Metaal 3e-
örijfsbond heeft ll een opsteL, getj.teld. r Ontwikkelings Ii jnen van de med.ezèggen-
àchapsgedachtetr lr) een opvatting als de onze verklaerd. uit lreen ideologietr. De
tíaarheid is a.nalere. Niet uít een I'ideologierr sprui-t onze zienswijze voort, maar
uit een analyse van dè nerkelijkheid, zoals die zich openbaaJt bij iedere kLassen-
conflict, wa-ari-n de arbeid.e"s zelfstandig optred.en en hurr beslissingen 6te11en
tegenover de beslissingen van hén, díe, naar de gangbare opvatting in onze rnaat-
§oha?pij t uitsLuiteÍrtl tot het nemen valI beslissingen bevoegd zijn. De rrnedezeggen-
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schapsgedachte'i,waarvan Wal-f enburg spreekt is inderd.aad niet meer d.an een g e
d a c h t e i maar een, d-ie nergens gestalte krijgt \^ranneer d.e belangen spreken
of d.e nood.zakelijkheden hun eisen stellen. In de social-e strijd staat macht tegen-
o\trer rnacht, staan a1le overÍge machten tegenover d.e macht van d.e arbeÍders.
GEHI ITIUSIES AISJEBLfEFT.

Het rapport van de commÍssie-Verd.am is bedoeld a1s een leiddraad voor de Ne-
d.erland-se regering bij het beantwoord.en van d-e vraag of het Neclerland.se ond-erne-
mingsrecht moet vrord-en herzien.rrHet houd-t zi.ch, bezi-grr zo lazen we in trDe Gid.str
( orgaan van het Christel-i jk Nationaal Vakyerbond, nurnmer van 10 januari t965) -
ttmet d.e structuur van de ond-ernemJ-ngen en met d.e rned-ezeggenschap van d-e werkne-
mers, zogoed. al-s met de verhoud-J-ng van d-e ond.erneming tot de samenleving,rf

Deze omschrÍjvingrgevoegd bij het feit, dat één van de koppen boven het bewus-
te openÍngsstuk in het ChristelÍjk vakbewegingsoïgaan suggereerd.e, dat in d.e Com-
missie-Verd.am een trkleine meerd.erheid- voor echte med.ezeggenschap van \^/erknemersrr
zou ztjn geweest, is wel bijzonder geschikt om verkeerde d.enkbeeld-en te d.oen post-
vatten . Hetzelf d.e kan gez egd. word.en van d.e karakteris ering va.rn hei; Rapport-Yer-
d.am door'tHet Parooltt, well< blad (op L9 januari) betoogde, dat It'rrijk materiaal
aand-raagt voor d.e bebakening van d.e \^reg naar een verd.ere d.emocratiseri-ng van het
bed.rijfsleven. rr

V e r d e r e democratisering? Die is goed.l Àl-sof er met de d.emocratisering
van het bed.rijfsleven al- een begin genaakt zou zijnl Àl-s d.rs. Metzemaekers, d.e
economische red.acteur van rrHet Paroolrt, uit wiens pen de geciteerde woord.en ge-
vloeid ztin, dit werkelijk in alle ernst gelooft, laat hij d.an eens het oor lenen
aarl d-r. Hoefnagels cf zo d.ie hem te theoretisch en te abstract mocht ztjn aan
een man al-s d-rs. Th. Coppes, de algemeen secretaris van het Ned.erland.s Katholiek
Vakverbond., d.ie op 16 oktober van het vorige Jaar in een j-nterviernr met "Het
Vrije Volk" verklaard-e: "Bedrijfsd.emocratie? Ik geloof , d.at we d,6"draan nog moeten
beginneíI. , . .lt.

Het is niet a1leen voor de heer lfietzemaekers interessant om naar d.rs. Coppes
te luisteren, maar ook voor ied"ereen, d.ie ztch een eerste oord.eel- over het Rap-
port-Verdam wil- vormen. IIÍj verk1aart namelijk:

ItDe inhoud van d-it rapport kan. o . niet als een cl-imax gelden in d.e zjn
van: het meest progïessief . Uiteraard- mocht dit ook niet verwacht word.en
van een zo gemèleerd- samengesteld.e commissie, d.ie bovend.ien d.e opd.racht
had het schuurtje bij het huisje te horrd.en.. o Welisvraar heeft de commissj-e-
Verd.arn aand.acht besteed. aan de med.ezeg€ienschap, maar d.e voorstefl-en oveï
de bevoegdhed.en van d.e ond-errremingsraad gaan toch nog niet erg veï , Zij be-
palen zich tot enige verbeteringen van d.ie ond.ernemingsraad.rzoals d.eze be-.
staat. Werkelijke omvorming word-t niet beoogd-. Om een voorbeel-d. te noenlen:
d.e ond.ernemingsraad. moet, a1d.us de commissie, weliswaar op zijn verzoek in-
gelicht worden over d.e economi sche gang van zaken in d.e ond-erneming , r!^aar
dit kan al-leen ddn, wanneer het belang van de ond-erneming ztch hiertegen
niet verzet. En over belangrijke beslissingen mag d-e ond.erreemi-ngsraad. niet
praten. . . rr (Rrtit<et in het d-agblad- rrHet Centrum?? van 29 .ianuari. )tr. . .Geen voortgang word"t gemaakt met de inrichting van d-e ond-ernemings-
raad- a1-s een orgaarl, d-at daadwerkelijk invloed- heeft en controle uitoefent
op d.e directie,maaï d.at lag d-an ook duid.elijk buiten de opdracht.. o Van d.e-
ze commi.ssie mocht men geen wond-eren verwachten....tt (artitef in itHet Pa-
rool?' van 4 februari 1965) .

I{en behoeft d.eze uitspraken van d-e katholleke vakbewegings-secretaris maar
op zich in te laten werkenrom te beseffen, waarom wij i-ed-ere voorstellÍng van za-
ken als zou het Rapport-Verd.am een lans breken voor een grotere medezeggenschap
van d.e arbeid.ers, hetzij a1s eerl i11usie, he'tzij als een hed.rog beschouwen. Er is
in Ned-erl-and. geen med-ezeggenschap rran de arbeiclers en wat er nj-et ' Í s kan men
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ook ni-et,i, g. l3 er t; e r maken.
Het is echter ook niet zoc dat de Commissie-Verd.am (gelijk men uit[De èid.stt

zou kururen opmaken) a" med.ezeggenschap nu eind.eli jk tot een realiteit wil laten
word.en.''. " ' t

Bi j' een beschouwing van het Rapport-Verdam t za heeft d.e Eindhovense hoogle-
Taar, prof, d.r. J. Wemelsfel-der geàegd (artikà1 in "Het Parool-" van 27 januari)
trheeft men eigenli jk het gevoel. of men water probeert te vangen met een visnet. tr

De beschouwingen van prof "Wemelsfeld.er hebben níets gemeen met onze opvattingen.
Maar deze karakteristiek van een rapport, d.at t'Het ParooLt' een tfknap werktr ge-
noemd heeft - vind.en wi j bi jzond.er raak.; Naar orlze mening echter zou ztj eveneen§
varr toepassing zi jn, indien het Rapport-Verd.am r,r é 1 een stap in öe richting
van tf echte med.ezeggenschapt! zou hebben betekend-; ïn een tweede artikel zu1Ien w{j
uiteenzetten waaróm. WÍj zul-len ons d-an ook bezig houd.en met hetttmerls\nraard.igett
b1i jkbaar aan d.e aa,nd.acht van de Christeli jke vakbeweging ontsnapte feit, dat
een rapport, dat voor l!echte med.ezeggenschap" zoa pleiten geheel buiten ied.ere
rrmed.ezeggenschaptt van d.e arbeid.ers om tot stand. is gekomen, alsmed.e aan het a1
even opmerkel[jke feitn d.at d.e zo critische d.rs,'Coppes, d.ie wij uitvoerig aan het
woord gelaten hebben, a1s puntje bij paaltje komt, het Rapport-Verdam tóch eenrrwinstpu:ntrrvind.t. ,

Het een zowel a1s het ander schijnt .op he't, eer§te gezicht een tii<keItje ver-
wond.erl[jk. Het is dat;' bij nadere beschouwing, aI]-er"ninst. Zoals voor alle wonde-
ren is er ook Ín d.it , geval een natuurli jke verklaring voor te vinden , Zii moet
naar wij zull-en zteÍL gezocht word en in d.e posi tie van de vakbewegi-ng in de àtch
ontwikhel-ende managers-maatschappij, waarvan ook het Rapport-Verdam een produkt
isi
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DE CHINESE POLITTEK.

ÏÏ( DE BROCHURE 'rVAl( BERïA fOT ZJOEKOFTT,d.1e in 196l uitkwam emaar in 1960 ge-
sohreven werd., komen de vol-genc'l-e passages voor; frToch geloven wi j r d.at d.e alge-
mene tendens de overhand z?l krijgen en de partij-macht langzaam of sneL plaats
.zal moeten maken voor d.e màcht , d.e klass emacht der nieuwe bourgeoisi e , de tf mana-
gersrr . Dat zov er toe moeten leid-en, d.at Chroes jts j ew óf mee zou moeten zwenken,
'óf zou moeten verd.wijnen. ilij zi-t thans op dezelfde eenzame hoogte a1s wijlen'Jozef Stalin, te:*rij1 onder hem de activiteit der partij-fi-:nctionarissen in de
bed-rÍ jven, het leger en de administratie bestred en en temgged.rongen word.t, a1s
zijnd.e nad-eIig voor d.e goed-e functionering van d.eze l-ichamen. ?'

Hier werd dqs reeds in L96O de verd.wijnlng van Chroesjtsjew van het politie-
ke toneel- voorzien.De oorzaak word.t ook duidelijk in 't geschrift aangegeven: d.e

steed.s hlassend.e macht van d.e nieuwe klasse, d.e klasse d.er ttmanagerstr"
Toen het verrassend e bericht van d.e val van Chroes j ts j ew kwam, dacht d e hel-e

përs met angst en beven, d.at het kard.inal-e punt was 3 China. De rod.e broed.ers rda-
ren elkaar b1i jkbaar toch weer in de armen gevaIlen. Wi j d.achten dat nj-et. lr./i j
dachten nog net zo al-s wi j in 1960 geschreven had-d-en.

Toen b1eek, dat eï in de China-politiek van Rusland- geen verand.ering zou ko-
men, d.at de breuk er was en bleef , wel, toen constateerd.e men dat, meer niet.
lnlat men constateerd.e wàs dus, dat d.e breuk met China bleef, dat de politiek van-co-existentie 

werd. voortgezet €ïr.. " maar dat constateerd.e men niet, d.at bericht-
te men a1leen maarrdat de leid.ing 1n de bedrijven en het verdere economische le-
ven meer armslag, meer bewegingsvrijheid kreeg. Dat d-at betekend.e: meer macht
voor de bedrijfsleid.ing, en dat deze macht ging ten koste varr d.e partij, 'd.e

staat s zo ver ging d.e constatering niet. Nog minder werd J-ngezien, d.at dat
betekent een scherpe strijd. tussen d.e nieuwe klasse d.er trmanagers" en d.e parti j.

fer bevestiging van het bovenstaand.e laten we hier enige aanhalingen volgen
uit berichten die r/íe sed.ert de val- van Chroesjtsjew in d.e peïs vond.en. De on-
d.erstrepingen zÍjn van ons.

Dinsd.ag l-7 Nov. rrHet Paroolr'. Af s verd.ere gespreksthemaf s vrord.en genoemd. d.e

wens tot verhoging van de economi-sche productie en het levenspeil-.Men zou d.aar-
bi j d.e weg wilIen j-nsLaan van het toestaan vaÍr meer economische vri jheid aan de
locale industriëIe leid.ers.
iDon4erd.ag J Dec. rf He,t Parool-'? ,

De huid.ige machthebbers schi jnen terecht in te zíen1 dat men di t doel het
best kan bereiken d.oor het verlenen va:r meer armslag aa,n 8.e indu§_triëIe mana-
gË" 'rDe Kommunist'r zegt met nad.ruk, d.at er een eind. moet komen aaÍt d.e klein-
geestige,rgevoogd.ing van de economie en
werkzaamhed-en. ,

aan een incompetente innenging in hraar

, . en G. ) bleek tevens, d.at de Russische regering
geneigd. is om d.e oplossing van d-ie problemen te z,o€kerl in het vergroten van d.e

ro1 van het winstprÍncipe en de rentahiliteitsfactor en het verl-enen va:: ry
economj-sche vriiheid aan d.e managers. (l4en merke hierbi j op, dat het winstprin-
cÍpe reeds een rol speelde en ook d.e rentabillteitsfactor. Maar zij worden ver-
groot. Eï bestaat trouwens een geschrift van Stalinruitgekomen in 1947 r dat d.e

verhoging der rentabi-liteit aanmoed.igt. I). en G. ) Vercler heet het nog in het-
zelfd-e Paroolbericht: frVan veel belang is ook de g'zotere yri.iheid. van, bedriifs-
voering. die Koslrgin aan d.e kolc4ozeír e4 sowchozen bel-oofd.e.

Zaterdag 12 Dec. Een bescllruwing over Cronlvko t s .Iede. "Het Palo .

Natuurlijk ïieI d-e rede van de Russische minister ond.er de mbriek propagan-
da; het is alleen d-e vra&g o:f d eze propaganda ztch niet eerd er tegen .China, dan
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tegen het Westen richtte. De nieuwe heren verzetten ztcln, met haast.nog me.er
kracht d.an Chroesitsiew tegen d.e Chinese pogingen de leiding van het internatio-
nale oommmisme in hand.en te nemen. c a o o o c Bfj d.it laatste feit behoort nog d.e

curi-euze verklaring omtrent het bestaan va:r een poorJ overeenkomst met de V.S'.
volgens welke d.ie het ook met wat minder ,*ff"r,
ven. D. en'G.)

Ivlaanda,e ?l Dec. 'lHet Paroolrt.
renbevatteeengrootartike1waarind.eRussischepo1i-

tiek van co-existentie verd.ed-igd .wordt tegen de Chinese kritiek.
Irloensd.ag J0 D_ec. trHet ParooLrt. Uit een artikel- van Itonzerf militaire med.ewerker.

De mist rondom het Kreml-in is aan het optrekken. De recente zitting van d.e

opperste sovjet heeft duid.elijk gemaakt, dat d.e grote lijnen van Chroesjtsjewr s

bewind. word.en voortgezet , De Sov j et-d.ef ensiebegroting is opnieuw besnoeid , dit
keer met orlgeveer twee miljard gulden. o o o. Hij (Ctrroesjtsjew) weigerd.e d.e be-
staande verded.igingsmiddel-en uit te breiden; ztjn opvolgers krimpen ze in. Kosy-
gin zinspeelde er opr d.at de besnoeiing van d e defensiebegroting paste in het
kader van een reeks contacten tussen d.e Verenigd.e Staten en de So]Liet-Unie.
. c. o... od.at d.e Sovjet-Unie meer d.an ooit gebonoen is d.e vreed-zame co-existentie
voort te zetten.

De mist, waaï d.e mil-itaire medewerker van Het Parool over spreekt, hing niet
om het Kremfin.- maar om d-e med.ewerker zelf . ï/at kon het Kremlin meer doen d.an
d.e feiten geven? Alleen Ce med-eruer]<er verstond. ze niet en verstaat ze nog niet,
Hij z:-et tot zttt verlvonderi-ng, dat d-e lijn van Chroesjtsjew word.t voortgezet en
daar de houd.ing tegenover China ook geen wi jzig:ing ondergaat, besLuit hi j,
dat Chroesjtsjew aan d.e kant is gezet, wegens I'birurenl-and.se economische moei-
lijkhed.entt . And.ere rf verklaringent? d.ie men in de blad.en l-eest, zijn van een soort-
gelijk gehalte. De meeste trachten d.e buitenland.se politiek uit de buitenl-andse
politiek te verkLaren en komen dan vanzelf bi j ci.e betekenis van d e persoon te-
recht. natuurli jk werkt in bi jzond.ere gevallen d.e buitenl-and.se politiek wel op
d.e blnnenlandse terug, maar in het al.gemeen bepaalt de binnenlandse politiek
zoals ztJ op lnaat beurt 'd.oor d.e interne verhoud.ingen word.t voorgeschreven de
buitenla,ndse. Aan het beg"in staan de prod-uctiekrachten, d.ie in hun snelIe opmars
aIle oude tradities moeten op:rri-men. Maar zal moeten ook opmiming houd.en ond.er
de trad.ities van de revolutie, dus vooral- ond-er d.e partijtradities. Dit bete-
kent het aantasten van d.e almacht der partij. Dat gffit echter niet zo maar. Par-
tijen, vooral a1s ze een staat van dienst hebben a1s de Russische, zt jn organis-
men met eigen Ieven, Wanneer hun taak volbracht is sterven ztj niet. Zij wensen
voort te bestaan, Yoor de revolutie was d.e revolutionaire partij onontbeerlijk;
zri voltrok de revolutie. Maar voor de opbouw is zti een sta-in-de-weg. Opbou-
ïren en omwentelen ztJn twee totaal- verschill-end.e d-ingen, waafrroor men personen
en organisaties nod.ig heeft met heel and.ere aanleg en aspiratj-es n De nood.zaak
van d,e opbouw schept een nieuhre laag van functionarissen, geen parti jfirnctiona-
rissen, maar functionarissen in d.e bed.rijven, van welke aard d.eze bed.rijven ook
zi jn; Dit moeten competente lied en zt jni ztj moeten ook gelegenheid hebben hun
kumen toe te passen. Hierbi j stuiten zLJ oo à. op d.e parti j-mannen in de be-
drijven, die d.aar geplaatst z: ;n om de clictatuur te handhaven, d.ie, toen haav ei-
genlijke taak was afgelopen, voor3 hen van mid.del- tot doel is geword.en. De ter-
reur brengt mee het schuwen van verdntwoord.elijkheid., een voortdurend.e angst,
zadat daard.oor reeds alles naar boven word.t afgeschove.n. Het parti j systeem is
al-l-e macht aarr d.e top, leid.ing van boven af , Zelfs onbelangri jke beslissingen
moeten d66r word-en genomen, met het daaraan verbond.en tijdverlies, zowel door
d.e omwegen a1s door d.e bezoeken van de hogere leiders, die veraf zitten en
vó6r alles commr:nist moeten zíjn.

,Een verand.ering van d.at 'systeem, het vermijden van de omwegenr competente
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mensen j-n de bed.rijven, geen of verminderd toezicht door d.e partijfilnctiona:ris-
sen verlegt d.e macht varl de centrale instanties der partij naar de bed-rljven;
dat wil zeggens naar d.e bed.rJjfsfunctionarissene rLaar d.e trmanageïsfr, Het wil zeg-
8:en: het aanpassen van het systeem àan d.e nood.zaak van de prod.uctie. HÍerd.oor
word t de nnanageï tot staatsburger no " I en z:.nkt de communi st op d e schaal- d.er
maatschappelijke waardering terug tot "domme dogmaticus'f waruleer hij tenminste
aan ztJn Itcommunismerr blijft vasthoud.en.

Dit is de betekenis van d.e tellcens terugkerende eis Ín de berichtgeving van
meer economische vrijheid: geen incompetente ínmenging, geen klelngeestige be-
voogd.ing ettz. Het is niet de eerste keer d-at men zulke geluid.en verneemt. Ook
bii het aankomen van het driemanschap: Chroesjtsjew, Boelganin en Malenkof eïl
zo nu en d-an d.aarna werd.en ze gehoord.. Maar in deze ei-sen drrukt ztch d-e tegen-
stelling uit tussen d.e parti j en de nieui^re klasse. De produotieverhoudingen ge-
bieden dat d-e partijmapht temggeCrongen word.t. Doch Chroesjtsjew werd- weer
d.ictator'Dit was een ontwikkeling tegengesteld aan d-e macht van d-e nieuwe kias-
se en daarom orunogeli jk. Zo kond.en wi j dus reed.s in \960 Chroes jts jewrs einde
aLs al-leenl:eerser inluicLen en beg epen wÍj d.irect, dat de Chinese kwestie d.a.at
geen ro1 in had. gespeeld." .

En nu enkele woord.en aan ortze Sinoloog gewijd., d-ie ons dit artikel- feitelijk
in de pen gaf. Nu overduidelijk is gebleken, dat het in el-k geval niet de Chi-
nese h,vestie is, d.ie d.e mutaties in Rusl-and teweeg bracht, aI was d.eze vrees
algemeen, schri jft hi j nog in I'Het Parool'f van zaterdag 2 januari:rrlTu Mao Tse-
toeng met een grote bons d.e d.eur van d-e atoomclub voor z:-chzeJ,f geopend heeft
vlak nadat hij de Russen dwong hem op een gou«ien schaaltje d.e kop van Chroesjt-
s j ew te presenteren, i s het geen wond.er, dat d-e vraag naar boeken over China
stormachtig toeneemt" r?

We geloven graag, d.at Jef ï-,ast hi j is nameli jlc rLe auteur van het artikel
in rrHet Paroolfr - bewond.ering heeft voor China, voor Mao en zr}n corrmunes. Maar
evenmin a1s d.e kiboetsim in ïsraël, die wat opbouw en ontstaan betreft I t
communistisch principe veel meer belichaamd.e e d-an de van boven af geinstrueerd.e
communes van Mao d.e ontwikkeling van Israël- konden bepalen, evenmln of nog min-
d.er zull-en dat d.e communes van Mao kunnen d.oen . Deze ontwikkeling gaat, zoals
wi j t. o. v. Rusland reed.s tientallen van jaren verkond-igen ook in China in d.e

ri-chting van het staatssocialismerond-er leid.ing van een nieuuie klasse, d-e klas-
se d.er ttmanageïsfr, Deze constatering en 'd.e bestud-ering van d.e nieuwe klasse
steld.e ons in staat, de politieke gebeurtenissen ín de wereld. zoveel eerder en
grond.iger te begri jpen, d-an zt j d-ie de wereldpolitiek uit d e zetten van handige
jongerr.s trverklarenr'. Dat in de politiek hand.igheid. te pas komt, valt niet te
ontkennen, doch d.eze hand.igheid staat'altijd. in dienst van maatschappelijke
krachten, dat z: ;n de klassekrachten en van dat laatste zijn nu juist d-e leiders
der politiek evenmin al-s de politieke journalisten zteh bewust. Vand-aar d.e g?o-
te, d.e overd-reven aandacht d.ie zli aaf,L een peïsoon bested.en bij een wisseling
ín het politieke Leid-erschap, Zii bestuderen d.e persoon, wij de klesse. E:r uit
het bestud.eren van de klasse, de nieuwe klasse in Rusland., werd ons ook d.e gro-
te toenad.ering van Rusl-and. tot d-e V.S. en d.e telkens d.ieper word.end.e kloof tr.l,s-
sen d.e twee t'communistischeil kolossen, als een onvermijd-elijke ontvrikkeling
reed.s vroeg duideli jk"

En hier als elders lette men niet op d-e praatjes oveï irnperialistische ro-
\rers en zo, Dat ztJrL slechts concessies aan d-e partÍj-id.eo1ogie. Het zLJrr d.e

feiten aIl-een dle spreken. Nu wi j dit schri jven vermel-d-en de kranten juist,
d-at het uittred.en van Indonesië uit d-e Verenigd.e Naties d.oor Rusland- en de V.S.
word.t afgekeurd, d.oor China word-t toege juicht . .

.In aIle belangrijke ]«resties trekken d.e I'mar:a§ersilvan Rusfand. één
ftmarragersrr van Amerika tegenover China" Deze ontwikkeling }<dn alleen
verand.ering ond-ergaan, wanneeï in China ook d.e. rrmanagersklasserr een
ro1 gaat ve:srullen en d,at zal zeker gebeuren'

lijn met d.e

maar een
l-eid.end.e
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?\fij voeren de ggeotelijke etrijd, ttie elke maatschappeli jke strijd. vergezelt.
In dÍë zln is onze strijd de geestelijke uitdrukking ven het ontwakend. bevrust-
ziln d.er arbeid.ers, zoals dit zich merrifesteert in het onafhankelijk en zelfstan-
&ig voeren van d.e klassestrijd. Iit bewustzijn, voortkomende uit het wezen der
arbeidexs in verbintting met de verhoudingen, kan door een buiten de beweging
d.er arbeiders staande greoepering verwekt noch versterkt rrorden.

Zo luidt stelling lL van de 1J stellingen, díe door ons ( t'Daad. en Gedachtert)
zijn aa.ngenonen. Eet zal niet zonder nut blijken terug te komen op de manier
van bestrijding van d.eze ste11ing, omdat men die method.e vaker ontmoet, vooral
daar waar de concrete fèiten een vernietigend oord.eel inhouden. Zij besta,at
hierin. ïn een gedachte van een tegenstsJrd.er verl^rerkt men een woord., d.oorga,ana
een woord van niet al te duid.elijke en vaststaande strekkíng on op die nanier
een vooraf gewllde conclusie op te bouwen. Door het gebruik van dit woord niet
te verantwoord.en vera.rrdext rnen zonder neer de gedachte va.n de tegenstander.

Eet was v.d. B. dle rm dit leverde met het woord rrid.entiek'r op een vergad.e-
ring over de stellingen. Een veïartrroord gebrrdk van d.at woord is b . v. dit.
Men zegt: De gezaaenljjke eigenschappen v&n een voorwerp zijn íd.entiek net het
voorwerp ze1f, niet echter óén dier eigenschappen. Een boomblad is b.v. groen,
gekarteld, zacht, behaard, benerfd enz. Denkt nen eohter aI die elgenschappen
weg, d.an is ook ons blad verdwenen, hetgeen de identiteit van eigenschappen en
voorr erp bewijst. Eén zijner eigenschappen is echter niet id.entiek met het voor-
werp. Zegt rnèn voo?werp, dan zegt men a1le eigenschappen; zegt nen a1le eigen-
schappen, dan zegt men voorwerp.

l,Iat v. d. 3. nu deed. is "de geesteliike uit van het ontwaJ<end be-
wustzÍjn d.er arbeid.ersrt ideirtiek te vetklaren met dat ontwakehd bewustzijn, on
zo te komen tot de stelling, d.at de strijd van een politíeke g?oep dezelfde is,
itlentiek is met de strijd der arbeiders, naar d.e methode: "Je zegt het toch
zelfrr. Er werd gemakshalve van af gezien deze identiteit te bewijzen. DaarbiJ I
voor iemànd. die niet of onvoldoend.e geschoold is in de nethod.e waaxmee het ver-
stand a1e begríppen voortbrengt, lijkt zo'n trverkLaringrr we1 aardig, zelfs heel
wat, met zorn uoord als rridentiekrt. Grootd.oenerij moet o zo dikwijls het gebrek
aan werkelijke kermis verbl-oèmen.

Indí en v. d.. 3. echter aI meent, dat welluidende beweringen hen ontslaa^rr
van de plicht en d.e last om het bewijs te brengen, wil dat voor ons niet zeggen
dat wij het zullen laten bij d.ezè constatering. t,l/Í j zul1en Laten zièn, dat zlií
mooi a.angekled e beweri-ng niet alleen onber,rezen, maar ook fout is.

Het is verbazend gemakkelijk om een tegenstander (Gortzak) af te naken net
o.a.: rrJij veet niets van theorie afÍ zond.er het bewijs te leveren. i^Ii j voelen
voox we zoiets zouden zeggen de plicht dit wóI te tloen,

IÍet begrip rrtafef" in ons hoofd, is de rrgeestelijke uitdnrkkingrr v&n de stof-
felijke tafel daar buiten. Ivlaar dit begrip is natuurli jk niet identiek met die
tafel. Ëoren Ííii Jozef Dietzgen:

I'Ieder bepaalde voorstelling, ieder lrerkefÍjk tlenken ís identiek met
zijn inhoud., ma&rr niet met zij n voorÍ^íerp. Miin
schrijftafel a1s inhoud. van rnijn gedachte, onderscheidt zi.ch niet van
haar. De schrijftafel buiten mijn hoofd. echter: ís een zaak die d.aax
volkomen verschillend. van is. rr

Dat Jozef nietzgen de betreffend.e woord.en heeft gespatieerd.r blijkt we1 no-
dig te ziin geweest, alhoewe1.... wie za,\ zic}. nu verbeeldenr ds,t hii met werke-
lijke tafels inplaats van met hun begrippen in zifi hoofd ronclloopt?

Nee, van de 8., de geesteliike uitdrukl<ing van éen zaak is niet hetzelfde (i-
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clentiek) als d.e zaa,k,' zel-f . Of nu die zaak een bmlkikker is , of het ontwakend be-
wustz[jn van de arbeid ers , maakt niet het minste verschil .uit, Het ontwakend be-
wtrstzijn speelt z:,cln af in d.e hoofd.en en harten der arbeiders; het begrip daar-
van in de'hoofden van hen, die uit sociale bewogenheid. d.e strijd d.er arbeid.ers
trachtenr te ontled.en, te begri jpen. Dat v. d. B. het begrip-van-het-bewustzijn,
d.e geestelijke-uitd.rr.rkking-van-het-bewustzi jn, en het bewustzi jn zelf van d.e ar-
beiders als identiek, als heizel-fde beschouwt, klopt prachtig met d.e gedachte,
d.at een'groep a1s ilSpartacus, een d.eel- is van d.e arbeid.ersklasse. Eenmaal híer
aangekomen zal men moeilijk l«rruren ontkennen, dat ztj z:-chzel-f dan niet a1s het
achterli jkste d.eel van die klasse ztet, itaar a1s het meest geavanceerd.e. ZLe-
d.aarl rt d.e voorhoed.e van het proletariaat't met al zijn konsekwenties.

ZETFWERKZÀAMHEID EN ZEtFliíERKZAÀYIIIEID
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HET MOET GE\,fEEST ZïJN in rLe zomer van het jaar 1915, toen de eerste wereld.-
brand. een jaar had- gewoed., dat ztch een grote stoet mensen met vrij ïasse schre-
d.en voortbewoog langs cle Muid.erstraat rLaar d.e brug over de Prinsengracht, waar
zLJ een and.ere stoet ontmoette d.j-e .,'an C.e Prinsengracht kvram, Zo zag tk z'e

ztch verenigen op d-e brug en langs vrat ioen het Hortusplantsoen heette voort-
trekken. Ik vras nog op een afstand en haastte mij orn te weten wat dat wel was.
Mensen die me tegemoet kwamen hoord.e ik het woord- " stakingrr gebruil<en. Staking?
Staking? Zou het werkeli jko 

" . n ? lrTou ja, al- was het maar een gewone loonstaking
d.at toond.e dan toch in elk geval aar:e d.at ze aan het t'vad.erlanci.tr 1ak had.d.en.

' Ik kwam d.ichter bij, maar mrn bevreemd.ing nam toe. Die mensen waren zo vro-
li jk. Er waren verseheiclen jonge vrouwen bj j, en zLJ liepen gearmd.. Af en toe
keek men achterom de stoet af en constateerd.e met vreugd.erd.at het einde niet te
zien was. Een grote stoet, ind-erd-aad. Duizend.err, . . d.uizend.enl Maar wat wou rnen?

Waar ging het heen? Ili probeerde op d-e kaartjes'be lezen, die d-e mannen achter
het lint van hun hoed. gestoken had.rlen, en d-ie ik zeg wapperen aan de kled.ing
d.er vrouwen. tr'llÍL d.e bovenste , wa.arachtig I J de bovenste vetter ged-mkte regel
Iuid.d.e inderd.aad-: I'WIJ STAKEI{''" Wat eï in kleinere letiers ond-er stond. kon ik
nÍet zíen, totd.at ik zoth kaartje varl cle st-:a,a',; opraapte en las: trWIJ STAIm{r?

"WU gaan niet eerd er a.an he 'c weri< vooroat Henri Polak zijn besluit hemoept I rl

Godverd.ommeJ d.a,cht ik ik r^as nog er$ jong - \roor ciie kerel staken ze. Die ke-
rel-!, d-ie het goeci v:-nd'h, drr1, m:-ljoc'-cn proletarj-ërs op d.e slagrrelden van
Europa verbloed-en, 18- jari.gen, d-ie on hun moed-er ïoepen, met d.e revolver van d.e

officÍeren achter hun in. cle d.ood. ged-reven" Die verraa.ierr-.,. i
fk d.acht nog meer, maar ik wild.e toch ool< r,;eten hoe het verloop zov zi.in. Ik
drong in d.e massa, tlie z,:-cln voor het gebour.r van d.e d.iamantbewerkersbond had
verzameld.. Daar was inmid.d.els een afvaard.iging de grote stenen trap op en naar
hinnen gegaan, Iien moest lang wachten en d.e spanning steeg. Voo:*raar, het was

een moeilj- jk besluit, d-at de leid.er gedwongen lras te nemen. Eindelijk verscheen
hij boven aart d-e trap ? één van de afvaard.igÍng naast hem. Hii stond daar aLs
een gebroken man, b1i jkbaaï narl\,t/eIi jks in staat het vroord. te voeren. lit d.eed. de
man naast hem, rrKameraden, na zeer ernstige en d-iepgaand.e besprekingen heeft orr-
ze voorzÍtter en kameraad. Iienri Polak besloten aalr u\^r verlangen te vold.oen.Hen-
ri Polak bli jft voorzitter van orLze bond-l'f Een d.averend. gejuÍch steeg op, en d.e

ïnternationale werd aangeheven. ïk ging vl-oekend en vervloekend mrn wijk in. Ik
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was toen bankloper.
trrIat was er gebeurd.? Wat zat achter d.eze melod.ramatische hand.el-ing van d,e

voorzltter van de A. N. D. B. de Algemene Ned.erlandse Diamantbewèrkèrö*Bööàt
Waarom was hij afgetred-en? Dat was omd.at hij zi-1n zin niet had. gekregen, toen
het voorstel van het bestuu:r om d.e rechtspositie van zi.jn Jed.en te verbete,ren
in d.rie achtereenvolgende vergad-eringen was veïworpen, De bond- telde 10.000 le-
d.en, vand.aar d.e d.rie afzoind,erli jke vergad.eringen in het concertgebouw. Maar z,o-
a1s we gezíen hebben tegen d.e rrspontaner?acti e van d-e massa kon Hen::i Polak niet
oP. Verbeeld. je ...stakenl in een tijd., dat er ieder ogenblik qen beioep kon
word.en ged.aan op d.e eenheid van het l-and-. IIet vad-erl-and. was steed.s in €fevaara

\de onttrekken bovenstaand.e gebeurtenis niet aan d.e vergetelheid., om ,nog eens
de roJ d.ie d-e sociaal-democratie gespeeld heeft onder d.e loep te nemen. Dat is
nu niet onze bedoeling. Waar wi j het oog op hebben gevestigd. is rrCe spontane
actierr d.i-e vol-gens ons d-e toekomst in ztch d.raagt. We1nu, was d.it spontane ac-
tie? Was d.it zelfwerkzaamheid? l{e zull-eir d-at volmondig moeten beamen, waa:rrit
blijkt, dat er zelfwerkzaarnhej-d. van de massa ka":r z:-j:n, waar wij al-lesbehafve
mee zijn ingenomen. En waarom niet? Omd.at d,eze mensen- niet bewogen
werd.en d.oor gevoelens d.ie voortkwainen uit hun plaats in r t prod.uetieproces, hun
plaats al-s arbeiders of maatschappelijke wezens. IÍun bevrogenheid. betrof de per-
soon, de persoon van de leid.er, de leld.er ilenri Polak, De handeling ras feite-
Iijk eell d.ictatuur van d.e minderhej-d over de meerd-erheid, over kameraden d.iear-
ders besloten had-den.

De binding aan d.e l-eid-er is het pendani van d.e onzel-fstandigheid. van d.e &ï-
beider. Het is een rest uit d.e tijd, dat hij vocr z:-jn strÍjd op and.eren
aange\^Iezen tras, de vertegenwoord.igend.e, de parlementaire period.e. Het schijnt
dat het glanstijd.perk voor 'rde leid.er, thans voorbij is zoals ook het tijdperk
varr de grote politiek aan het tanen is " \,/eIke minister kan nog zeggen, d.at hi j
een zelfstandige politiel< voert? Hij rnoet z:.cln eenvoud.ig ond.erluerpen aan d.e ge-
Sevens en d.e ttad.viezeyft d.ie hij ontvangt vàrr... d-e managers in d.e v,retenschap.

Sovenstaand.e gebeurtenis vrerd- ind-ertijd. d.oor ons and-ers gezien d.an nu. Wij
trekken er nu and.ere lessen uit, Toen zagon wi j alleen het verkeerd.e van d.e

doeIste1ling, thans van het uitgangspunt. Het uitgangspunt van d.ie bi.jzondere
zel-fstandige actie was de al-gernene onzel-fstand.igheid. van d-e massa. Deze onzelf-
standigheid. sprak zich uit in d.e Cankbaarheid en de volgzaamheid. aa;n de leider.
rrlk heb juIIie uit de kroeg gehaald,", riep hij op veïgad.eringen, hetgeen gevolgd.
werd. d.oor massaal applaus. Er was ook wel r.rat van viaarrmaar niet al-les. De ver-
gad.eringbezoekers dachten dat het helemaal waar was, doord.at ztJ z:-cln niet be-
wust waïen van de maatschappelijke krachten, vertegenwoord-igd in de heersende
klasse, die bevond., dat soberernuchtere arbeid.ers betere winstmogeli jkhed.en op-
leverd.err. d.an ttspilzuchtige d.ronkaards",

Wat nog minder ingezien werd- vÍas, d.at een harmonische menseli jke samenle-
ving slechts kon bestaan uit rnens en d.ie zlch stuk vooï stuk voor d.e gang d.er
d.ingen veranttroord.elijk voelclen en d.at d.e s'tïijders voor zotn toestand. ztch dus
ook stuk voor stuk verantvroorCelijk moesten voelen voor die strijd.. Vandaarors
ond.erzoek van d.e zelfwerkzaamheid- der massa" Dat men dan goed uit moet kijken
heef t het bovens taand.e bewez en.

Wi j zagen daar dat een zelfwerkzaamheid., d.ie bewogen rvordt door bind.ing aan
de leider, een and.ere zelfwerkzaamheid is dan voortspmit uit de bewogenheid
d.oor d.e positie van de arbeider als loonarbeider. En een zel-fwerkzaamheid. d.ie
zijn oorsprong vind-t in de bewogenheid- r,an d-e arbeid.er d.oor d.e propagand.a vart
een of and.ere partij is een andere dan d.ie als uítgangspwrt heeft d.e solid.ari-
teit met de klassegenoten,

Ja, d.e boer d.ie brood. eet van koren d.at hij zelf verbouwd. heeft; eet and.er
brood d.an het brood., dat genuttigd. vrordt in l-oonarheid., of gebed.eld. word.t, of
uitgedeeld. werd aarr d.e proletariërs in Rome.

Hoe betrekkeli jk zt jn de dingen toch, en hoe juist is het wanneer het in de
elfd.e stell-ing van 'rDaad en Gedachter! heet:De zel-fwerkzaaxtreid. kan niet gepropa-
se erd. word.en .
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In ?rBUITm,ï DE PmKm[r', nuÍrmer 4l
van: 21 mei 1964, Lazen we een heel
verhaal over d,e belegering en verd.e-
diging van het CPN-gebouw Felix }feri-
tis naar aanl-eid.ing van het neeïslaan
van d.e }longaaïse opstand- in nov , 1956
d.oor d.e Russen"

De schrijver van het verhaal is Ger
Harms en , thans me d-ere d-ac t eur van rrBui -
ten de Perkcntt, d.ie persoonlijk aarL d.e

verd.ediging van Felix i{eritis heeft
d.eelgenomen 

"

Nu vind-en wij het op ztcltzelf niet
zo Bek r d.at G er Harms en j-n zo I rt geval
een l-ans breekt voor C.e CPN en d.e

aanval-len op Felix Meritis in novem-
ber L956 veroord.eelt. Ook is het niet
zo verr,uond.erli.jk, d-at hij schreef : rrMaar

vóór d.e Ned.erland.se comrnuni-sten d.e

gelegenheid- kregen d.e onderlinge rre-
ningsverschilfen uit te vechten, ging
er een golf van temeur i varierend
van het meest brute geweld tot de
geestdri jverÍj in de PtstT-cl-ub'toe o-
ver hen heenott

Maar wat wéI verwond.erli jk i s en
zeker bevreemd.end.e d-at is, d.at er in
het hel-e verhaai- van Ger Harmsen geen
woord- van med-ed.ogen met de d.oor Rus-
sische tanks verÍÍtorzel-d.e l{ongaarse
arbeid-ers valt te bespeuren.Geen pro-
test van Ger Harmsen tegen d.eze arbei-
d.ersmoord- op grote schaal-. Geen woord-
ook over d e verrad er JAITOS IGDAR , d.i e
in d-e meest dramatische nacht van d.e

Hongaarse opstand. overlj-ep naar d.e

Russen na de avond- er vóór in het bij-
ztJn va^n het Hongaarse kabinet tegen
d-e Russische' ambassad.eur Ànd-ropov te
hebben gezegd: rfWat er rnet mi.j gebeurd.
is van weinig be1àtrgrmaaï als Hongaar
ben ik gereed. om te vechten als het
nodig is, ÀIs ju1lie tanks Boed-apest
aanvallen, zal ik d-e straat oP gaarr
en met mijn b1ote hanclen tegen julIie
vechten. rt

Geen woord- van protest ook van Ger
Harmsen tegen d.e woord-breuk van de
Russen tegenover Intre Nag.y en Pal
Mal1eter, d.ie men ond-er T al-se voor-
wend.selen :naar ztch toe lokte om ze
vervolgens om zeep te brengen. Ztet' Br
d-at vi-nd-en wij wel bevreemdend.,

12

Iíet verhaal, ons d-oor Ger Harmsen
voorgeschoteld., is van d.ien aard., dat
we ons afvragen, vrat een d.ergelijk i-e-
nand- moet d-oen in de redactie van een
ti jd-schrift, dat zteh stelt ttop d.e

grond.slag van een wereld-beschouwing
zond.er autoriteit en zond-er autori-
teitsgeloofl'.

Dat i s echter niet orLze zaak" Men
neme ons echter niet kwa11jk, d-at wij
zo or\ze eigen geri-achten hebben over
Ger Harmsen.

o

fn "SPAB-TACUS" , nummeï 26 v&n 26
december 1964 lazen we in het artikel
II}TAAR AANLEIN]NG VA]V DE JOT(GSTE SfÀ-
IiI}TGIN IN HET A}ISTERDA}TSE BOÏMVAKBE-
nRIJFrr o, &. het volgend-e:
rrilERIi\TI'TER U d.e rol- van Ad. Vermeulen,
één van d.e opperborLzerl van het II\IV,
die bij de trarnrerni-se in d.e Havenstraat
( in 1955, D. en G . ) d.e s takend.e IM[-
ers 'beval om uit het gelid. van d.e

stakers te tred.en err te gaa:n I!LA.FFH[. :

iflT BOUWVAK-ÀCT]E-C OMITE

schaami ztch ni-et om aan te rad-en om

van d.eze bond lid- ie trnrord.en. . .

Hier worC,t partij-politiek in d.e sta-
king bedreven" De CIIT tracht ied.ere
actie van de arbeid.ers uit te buiten
en te mj- sbruiken voor eigen helang.

Door dit DUBBELZïITITIG optreden van de
partij-politiekers in het stakings-co-
ni',,é r,reigerd.en vele strijd-bare arbei-
d-ers hun solidariteit met de bouwvak-
l<ers.

De kritiek op d.e siakingsleid.ing is
JUIST I }laar toch ONJUIST i s het wei -
geren van sol-id.ariteit aar d.e stakers
met hun leid-ing. r . .
Dat d-e arbeid-ers d.ie iri strijd- gaarr en
hierd.oor d.e spits afbijten voor all-e
arbei-d-ers, in hun strijdleiding partij-
mensen kieze[ is hun zaako.oooooolr

Dit al1es nu is zeer opmerkelijk .

Uít het geci.teerd-e blijkt duid.elijk,öat
het actie-comité beheerst word.t d-oor
CPN-elementen, d.ie de arbeiders yLaaT

het ld\n/ r^ril-len drijven. Tevens blijkt,
d.at hr.m optred-en van dien aatd is , dat
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strijd.bare arbeiders hun solidariteit
weigeren d-oor het optreden van dat
conité. En volgens frSpartacustf rtu lrro-
gen wij aan ctat comité niet onze sol-i-
dariteit weigeren. Men begrijpe ons
goed.: STEUN en SOTIDARITEIT met d.e

STAKBIDE BOIIWMKERS achten wij van-
zelfsprekend.. Maat evenzeer achten wjj
nood.zakelijk solid.ariteit rnet de ge-
rechtvaardigd-e KRI[]U{ 0P DE SIAI(INGS -
LEIDÏNG.

Maar solidariteit rnet een actie-
comité, dat d.e arbeid.ers ter meer-
d-ere glorie varr de CPN het NW bin-
nen wil voeren en d.e actie schaad.t?
Nee, echt, zover gaat ONZE solid.ari-
teit niet.

Maar er komt nog meer bij. Het is
een pertinente OIIIWAABHEID, dat d e rrar-
beid.ers partijmensen in hun strijdlei-
dingrr hebben gekozen. Wij hebben name-
lijk aan een bouwvakl<er gevraagd hoe

d-at met d.j-e treiding zat; En d-ie wist
ons te vertellen, clat d.e leid.ing van
d.eze staking in hand.en was van een
c onri t é van CPN - e l ement en . 0p onze
vraag of er d.an geen d-oor d.e arbei-
ders gekozen leid.ing was, antwoord.de
hij, d.at NU geen actie-comitó was ge-
kozen, maar d.at het comité van CPN-e-
lementen mj-sschi-en een vijftien jaar
terug gekozen was en zíctr daarna per-
manent had. verklaard-.

A1 met al een vreemde voorlichting
d.ie |tspartacusft geeft. Eens , in het
veïre verled.en is een actie-comité
gekozen, d.at zlch daarna zéLf peïma-
nent verklaard.. Nu, vele jaren later
breekt een staking uit en het bedoel-
de cornité eigent zi-ch d-e leid"ing toe.
ftl bij trSpartacusrrvind.t Inen het nor-
maal-, d.at men ztclt beroept op een op-
dracht, die lang geleden onder hee}
and.ere omstand.ighed.en is gegeven.

t 0 0N i[ÀAR WERKEN

EEn IS AIWER. enige tijd. geleden, dat in Selgische patroonskrlngen gediscus-
gieerd. werd. over d.e vraag of het niet aanbeveling zou verdienen aan arbeid.ers t
die bij een erkende organlsatie (ae Christetijke - Iees r.k. - Vakbeweging of tt
Algeóeen Se1gisch l'/erklieden Verbond) waren aangesloten, een bepaalde preroie toe
te kennen. IIet f e i t al1een al, dat híerover gesproken werd, vormde e een
aluidèlÍjk bewijs voor, hoezeer de activiteiten va;n de vakbeweging van belang èn
Ía.n betekenis zijn voor het ondernemerdom. Dat de vakbeweging van niet ninder
grote betekenis is voor de kapitalistische staatrdat zij zelve zich dea.r ook zeer
wel v€n bewust is en derhaLve er ook aanspraak op meent te kr.mnen maken om rrloon
naar werkenrr te ontvangen, dat ie d.ezer d.agen gebleken uit een red.er die de voor-
zitter vaJI het Nederlands Katholiek Vakverbond gehouden heeft op een cong?es van
de r.k. ambtenarenbond in Arnhem.

Eij, de heer P.J. Mertens, pleitte de.ar nameh"jk voox eèn overheids subsÍdie
voor bepaalde vakbond.slrerkzaa,mheden. En men kan niet anders zeggen, de,rr dat het
een Logisch pleidooi was en d.at aa.n het verlangen va,rr d.è heer Mertens ( overigens
uÍterst voorzichtig te berde gebracht) een zekere hítlijkheid niet kaÏI woralen ont-
z ègd.

Nee, de heer }Íertens wenste geen financiëIe overheidssterm voor de vakbe-
ueging in haar geheel. Dat zou, zei hij, gevaarlijk zijn voor haar vrijheid dr
onafh€nkeli jkheid, Hd had beter kurnen zeggen (maar d.at zou natuurlijk ook a1 gie-
vaarlijk zijn geweest) dat een uitgebreide overheid.ss ter:n de vakb eweg'ing mogeli,k
zou beroven van d.e s c h ï n ener vrilheid en onafhankelijkherid. l^Iant het is zo,
d.at-'d.e zogena€Jtrd ttvrijetr vahbeweging j-n werkelijkheid de gevangene is der burgerlij-
ke maatschappi j en dat zi j, vèrre van onafha.::.1<e1íjk varr de staat te zijn, integen-
deeL gerekend kan worden tot een harer belangrijkste steuztpi-Iaren. Natuurlíjkr de
schijn moet men blijven ophoud.en. !ï&ar rrietsrr Ëan er voor haar toch zeker r,re1 af?
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ZO ffi. voor een zoon van de arbeiderskl-ass e aL eni,ge red.en is om d.e dezer d.a-
gen överlèden Sir Winston Spencer Churchill te heralenken, d.an sLechts met een ge-
voel van g'rote bitterheid. De labour-leidèr Harold Wilson, momenteel mluister-
president van Groot-Srittanaië, moge zich uet zijn uispraak, datrr... wij a1Ien e-
norn veel aan hen verschuld.igd zijnrr L'el-11cht eni,g respect van d.e Brgelse upper-
ten vertrorven hebben, §j vertolkte op het momènt, dat hjj d.ie woorden uitte stel-
Iig niet de gedachten ven de spoorjorgens en d.e d.ol$rerkers, d.ie zich herirurertlen
wat de roL was geweest vexr de zojuist gestorvene in d.e algernene staking van f)26.
Churcllill, exponent der reactionairste Toriesrgaf i-n die dagen, dat ook de druk-
persen tot stilstsÍrd kwa.menrniet slechts een "noodkra,ntrr uit, waarin hij de strij-
dende Sritse prolelaciërs op de grofste wijze beschimpte,h{j toonde zich ó6k voor-
sta,nöer ervan om tanks na.ar het merendeels d.oor arbeiders berroond.e L,ondense East
End en kanonneerboten naa,r d.e dokken te sturen.

ïnd.ien d.at gebeurd. warerzou Engeland. niet slechts een herhaling beLeefd heb-
ben ven hetgeen in L910 was voorgevallen, toen Winston Churchill, op alat noment
ninj-ster van binnenfandse zaken, de troepen conmamdeerde, die in de 0ost-L,oniien-
sè Sydneystreet in straatgevechten met de arbeiders gevi.kkeld waren, maar het
land zou ook dreigend. de burgeroorlog hebben zien opdoemen achter de actié van
tle mijnwerkers en d.e machinisten. Daaron leende d.e sluwe vos Stanley Baldwinr' díe
tijtiens de algemene staking de leitter van het Britse kabinet was, niet het oor
aan Churchi]ls krijgshaftige argumenten. Hij (3a1d1^'in) wist hoe men lclasse-acties
van het proletariaat ook zónd.er bloedvergieten neer kon slaan. ïnplaats van ko-
gels en bajonetten hanteerde hij een (d.oor ï,ord S€,nkey gepresid.eerde) comnissie
en beloften, die natuurlijk prompt gebroken rrerden, Niet Vinston Churchill naar
Stanley Baldr,r'in sl-eepte voor de Sritse heersende klasse d,e overwinning uit het
vuur bij d.e revolutionaire worstelingen der twintiger jaren. Ivlaar terwiil Saldwin
veinsd.e, vertolkte Churchill onomwond.en d.e klassehaat, waarÍaÍr dè trhgelse bour-
geoisie .vervuld was. Telg van een familÍe, die eeu\denlang behoorde tot de heer-
sende geslachten, bleef hij ook op det moment trouw aa.n d.atgene, waaraa.n hd heel
zijn lange leven onvoonraarde ljjk trouw gebleven is: het streven on de bevoorrech-
te posíti,e der Britse olichargie onaa:rgetaet te hand.haven. Saldwin ongetwijfeld.
vas meer vertrouwd. net burgerlijke (ond.erhand.elings - ) methodeni Churchill, va,n
,huis uit aristocraat, naza,at var, de hertogen varr Uarfborough, wiens voorvaderen
ongetwijfeld uaren opgeg:eoeid bij het wapengekletter d.er ridderldke toerzrooien rver-
tegenvoord.igd.e een dnder elenent. En zo het a\ w6.dt meg zijn, clat juist dat rínde-
re element Sir hlinston tot een historische figuur gemaakt heeft, het maakte hen
natuurli$<.niet tot een boven de klassen tronende figuur, Integendeel!

Men heeft hen bij ziin d.ood, rt(Ie grootste EngeJ.smàn van zijn tlitl'r genoemd en hen
uitbund.ig geprezen vamirege zijn onmiskenbare talenten.Maa? wat men er niet bii ge-
zegd heeft is, dat I'zijn tijd" daardoor gekenmerkt werd, d,bt in het iaar v8,n ziÍn
geboorte een adellijke kaste van 2500 ma"n de helft van Elrgelands grond in zijn be-
zit hait en dat in het jaar van zi in dood de burgerlÍjke invloed welisï/aar tot ín
het parlement van lJestminster en de ministeries van f,ihitehaL te bespeuren vielt
maar d.at óók d.e adelstand. van weLeer was uitgebreid met zogenaamde a::beiderslei-
ders, die d.e heersenden hand -en-Epandiens ten bewezerl, 5e1ijk aan vroegere herto-
gen vs^l} Marlborough werden bewezen dool hun vaza11en. En wat Churchí11s talenten
betreft: nooit en nooit zouden zij tot ontwikkeli.ng z{jn gekomen indien hjJ toevaL-
.Iig daar in Sidney Street in het East End zou zijn geboren inplaats va:r op het
voàrvad.erlijk Blot in Blenheim, waar eens ziin wleg stond. en in welks nabijheid - o

symboliek! - hij thars begraven is.
Geboorte, leven en dàod van Winston Churchill vorlnen een bonte reeks kleuri-

ge pag:ina Í e in het boek der historie.... vaJl de heersende kfasse i,n ElgeLand.
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IIDAAD EN GEDACHTE'I
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TTDAAD m[ GEDACI]TE'i is een groepering van mensen, die uit social-e bewogen-
heid. z:-cb. bezig houd-en n'ret de problemen d-er menselljke samenl-eving, in het
bijzond.er die met betreklcing tot de klassenstrijd. Het lezen over, bestud.eren
en bediscussieren van d-ie problemen z:-et ziJ al-s ltaar vooïnaamste taak.

De vruchten hiervan word-en neergelegd in het orgaan 'TDAAD m{ GEDACHTETT en
and.ere geschrif ten en zo ond.er een grotere kring van mensen gebracht " TTDAAD

m\T GEIACHTETT is ztch eï echter wel van bewust, d.at c1e arbeiders zich niet
interesseren vooï een theoretische probleemstelling en d.aarom zul-len haar
geschriften aIleen van betekenis zijn voor die (weinige) arbeiders, die z:cih
ook willen verdj-epen in d.e problemen d-er menselijke samenl-eving.

De prikkel tot social-e activiteit }^:omt voort enerzijd.s uit zel,f onderrrond.e+
nood, onrecht,ond.erd.rukking en begeerte, and.erzijcls uit nood", onrecht en on-
d.erd.rukking waargenomen bii, ancleren. De activiteit, voortkomend-e uit ond.er-
vond.ennood-, onrecht, onclerd,r'ukkingenbegeerteis klas s e-ac ti -
v i t e i t . De activiteit, voortkomend.e uit waargenomen nood-, onrecht en
ond.erd-rukking is g ï !_e p s a c t i v i t e i t o

De kl-asse-activiteit is, objectief gezien d.us vanuit het be-rnnrstz:-Sn d-er
arbei-d-ers niets meer ci-an activiteit voor betere l-evensvoorwaard.en. 0bjec-
tief gezien is ztJ een strijd d-ie slechts kan eind-igen bij c1e opheffing der
loonarbei-d..

De arbeidersklasse is al-s geheel tot niets and,ers in staat dan een subjec-
tieve stellingname; dat wi1 zeggenz zij strijd-t vooï doeleind.en waarvooï zai
ziclr direct geplaatst ziet.

Deze beperking vormt echter haar kracht. Deze behoed.t ltaar, ltaar eneigie te
verspil-Ien aan in het verschi-et gelegen d.oelelnd-en, die voor het moment al-
thans onwerkeli jk zrjn en geen verband- houd-en net haar toestand. en bernmstzijn
van het ogenblik, of haar energie te \reïsTlillen aan ci-oe1eind.en, d.ie d-e hare
niet zijn"

De subjectieve stellingname der arbeid.ers d.eed bij groepsactÍvisten d.e me-
ning postvatten, d.at voor omvorming der samenleving een orgaan ( partij ) , d ie
d.e geesten voor d-ie omvorming klaar moest maken, onontbeerli jk was. (Lenin
b,v. kwam in zl-Jn brochure itV/at te d.oen?tt van l9O2 tot c1e conclusie, dat d.e

arbeidersklass e zich uit eÍgen kracht slechts een vakverenigingsber,mstzi jn
eigen kon maken, d.och d.at een socialistisch bei.mstzijn haar moest worden bij-
gebracht d.oor d.e trbeschaafd.e vertegenwoord-1gers van d.e bezittend-e klassettr
door het intellect. )

Daarbij werd niet in aanmerking 51enomen, dat de strijd der arbeiders niet
zond.er ontwikkeling j-s. Wat in d-e aanvang een kr.agen aan c1e meerlvaard.e is,
word.t tenslotte bf j verbred-ing en verd-ieping van de strijd- een wor-s-tefing om

het_ maatschappelilk prod-uct .

"DMD U\T GEDACH1ETT is geen groep, d.ie de zelfstand.ige strijd van de arbei-
d.ers prop ag e ert , zij is evenniineengroep, die d.ezel-fstandige
arbeidersstrijd- prakt i s ch vo eï t ,Zii meent, dat de zelfstand.i-
ge kJassestrijd- van d.e arbeid-ers niet d.oor pïopagand.a, maar d.oor ci.e maat-
schappelijke verhoud.ingen ontstaat; zij meent ook,d.at d.eze zeLfstandige strijd
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sleehts kan worden gevoerd- d-oor organisaties, die in de stri jd- zelf gescha"-
pen word.en.

10. In die zelfstand-ige strijd is'?DAAD El{ GEDACHTEI organisatorisch van een te
vertraaïJozen betekenis, ZtTn praktische stell-ingname komt voort uit theorg-
ti s che ovefl^regingen .

1l-. 'IDAAD fl[ GEDACHTE'i voert d-e gèestelijke strijd., d-i-e elke maatschappelijke strijd.
vergezelt" In d-ie zin is ztj d.e geestelijke uitd-rukking van het ontwakend. be-
wustzijn d.er arbeld-ers, d-at tot uitd.rukking komt in het zelfstandig en onaf-
hankelijk voeren van de kl-assestrijd-. Dit bernru.stzijn, voortlcomende uit het we-
zett d-er arbeid-ers in verbind-ing met d.e verhoud-ingen, kan door geen buiten
d.e beweging der arbeid.ers staand-e groepeïing r^rord-en verwekt noch versterkt"

12, Tussen ITDAAD U{ GEDACHTEI en d.e arbeid-ersk]asse bestaat een onlosmakelijk
verband in d-i e ztn, d.at d.e opvattingen van "DAAD m[ GE:I]ACHTE" door het zelf -
stand.ig optred.en van Ce arbeid.ers bepaald. word en. Maar d.at wi1 niet zeggen,
d.at '?DAAD EI\T GEDACHIEI id.entiek is met d.e arbeid.ersl<lasse of zelfs maar met
een klein deel d.ier klasse. Sl-echts d.ie organisaties, d-ie d.oor de arbeid.ers
zélf in het bedriil worden gevormd , zoals b.v. stakingscomi-térs of arbei-
d-ersrad-en, ku.n:aen als d-eel van d.e arbeid.erskl-asse word-en beschouwd. ilDAAD

H'T GEDACHTETT l<an zich hoogstens sol-id.air verklaren met d.e zel-fstandige
strijd van de arbeid.ers. Deze solid-ariteit legt "DAAD m{ GEIIACHTETT d.e ver-
plichting op de zelfstand-ig strijdend-e arbeiders te steunen waar en voor zo-
ver dat mogelijk is.

L1, Zou "DfuiD Eli GEDACHIE'' een belangri jke rol- gaan spelen in d.e bewegingen der
arbeiders, dan zolr d.aarmee d.e zelfstandigheid. en onafhankelijkheid d.ier be-
r^regin6Jen word.en opgeheven, "DMI EN GEDACIITE" s treef t er d.us ni et naa:r een
massa-organisatJ-e te word-en"
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