
4" JAARGANG

NUMMER 1

JANUARI 1968

DAAD
EN

orgaan gewijd een de problemen

van de zelfstandige arbeidersstrijd



f**+#
3IJ H,KE BIJZO}ÏDME IIAI{DE.,ING GAAT

HIM DHSIffiV AÀN HET DOEN VOORÀE.

BïJ HET IIANDELB{ VAI'[ KtASSIt\i 0F

iVÏASSA I S ELÏJKT DE BETE(ENIS VAN

I]ET HAIIDH,EiI{ PAS ACHTffiAF. EIER

GAAI DE DAAD VOORÀE ÀAII I{ET nE-

GRTP, AAI\Ï DE GtrDACHTE.

+
T
+
+
+
ï
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+



DAAD
EN

Orgaan gewijd aan de problemen
van de zelfstandige arbeidersstrijd

GEEN VASTE ABONNEMENTSPRIJS

De tritgave zal worden bekostigd uit VRIJWILLIGE bijdragen

Red. en arlm.: Corn. Oultshoornstraat Ír, Amsterdarn- W

Postgiro 307695GEDACHTH

Klassenstr

DE

U-g---i-3---E--s-s-e

ARBEÏDERS

Iand.

IN BETÍEGÏNG

NF,RGENS tm. !íERH,D neemt hed.en ten d.age d.e dagelfukse klassenworsteli-ng zul-
ke mod.erm,e vorrnen aan a1s in Eï:geland.. In geen enkel and.er 1and. tred.en d.e wer-
kers op zott:r grote schaal en z6 d.uid.elijk zelfstand.lg op. l+lat eld.ers met regelma-
tige ,frà,àT soms grote tussenpozen zichtbaar word.t: het fi:nd.amentele verschil tus-
sen d.e beweg"ing der arbeid.ers en de zogenaand.e arbeid.ersbewesrngr d.at is hier
aan de orde van d.e dag. De d.iepe kloof tussen d.e traditionele organisaties varr
d.e oud.e stempel enerzijd.s en d.e proletarische klasse anderzdd.s kan hier d.oor nie-
mand. meer word.en geloochend.. Er is ook niemand. d.ie d.aartoe een serieuze pogang
ond-erneemt. Vijftien jaar geled.en maakten d.e kopstukken van de Britse vakbewegrng
zich nog vrolljk over auteurs al-s Joseph Gold.stein en V.L. Allenrdie over het on-
behagen van d.e vakbond.sleden in d.e vakbondsbestur:rd.ers d.ikke boeken schreven.Va,n-
d.aag is diezelfd.e vakbond.sbestuurd.ers het lachen we1 vergaan. Mr. Ray Grmter, d.e
Britse minister van Arbeid , d.ie zélf uit d.e vakbeweg:ing afkomstig is, sprak op
18 oktober j .1. openlijk uit, d.at 'rd,e vakbond.sleid.ers d.e arbeiders niet Ianger on-
d.er controle hebben". Twee d.agen voor hi j dat te Gillingham in het graa,fschap
Kent verklaard.ee in een red.e, d.ie volgens ItThe Timestf van 19 oktober d.e scherp-
ste waarschuwing r{as, d.ie een minister ooit tot d.e vakbewegrng richtte, werd. in
Lond.en een aantal- bestuurd.ers v€u: d.e Britse transportarbeid.ersbond. door een me-
nigte van vierduizend. stakers bestookt met sehel-dwoord.en en een regen van rotte
eieren en tomaten.

Enge1and. is een land.r\,Iaar d.e technische uitnrsting van het kapitalisme soms
sterk veroud.erd. is in vergelijking met wat men aantreft in d.e Verenigd.e Staten en
op het Europese vasteland. AI in 1971 schetste d.e Franse econoom André Siegfried
d.e Britse industrie als rreen oerwoud.; woa;r verrotte starnmen mid.d.en tussen jonge
bomen staan.rr Toen aI schreef hi j, d.at in Engeland. frd.e technische prestatj-e in
sommige bed.rijfstakken bewond.erensrdaard.ig was, maar dat eï ook machines stond.en,
d.ie meer op hrrn plaats zoud.en z\jn in I t een of and.ere technische museum: versle-
ten, maaï niet versrar,.gen, ondat d.e h:gelsma^n nu eenmaal behoud.zuchtig isrf 1).
Het beeld. d.at hij toen ophing is, naar wij uit eigen ersraring weten, ook na d.e

tweede wereld.oorlog niet noemersdaard. gewijzigd.. De behoud.zucht waalr/an Siegfried.
spr"ak heeft tot gevolg gehad, d.at Britse fabrieken een bed.rijfsvoering kennen,
waarv€uc and.ere land.en werkelijk niets meer kunnen leren.De Britse arbeid.ers daar-
entegen marcheren in de voorste geled.eren en houd.en hr.rn klassegenoten van and.ere

1) Andr6 Siegfried., 'fDe Engelse krisis" (Duitse uitgave, S. Eischer-Verlag, bJ.z.
52,
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natj-onaliteit een spi-egeI voor, waarin deze iets van hun toekomst l«:nnen 1ezen.
De ]aatste bewerj-ng heefi rn bewijs nod.ig, omd.at d.e kranten, me'b na.me de Ne-

d.erland.se kranten, ni-et moe geword.en z7-Jrl, ook d.e strijd. van de Britse arbeid.ers
alsrreen bu-LtengerrÍoon achterlijk iets'f te kralÍficeren. J.t "Algemeen Dagblad.rrpu-
bliceerde op 9 d-ecember een groot stuk over d.e Brj-tse stakingen ond.er het otrF
schrif t: ttDe }n*ad.e gee st van d.e trad.Ítj-e" . De 'rVolkskran.t'f ( van het N. Ii. V. ) meen-
d.e ztch niet onbetuigd. te moeten iaten en lcuram drie d.agen later ond.er d.e kopl
ItBritten houd.en koppig vast aan kostbare tradities'r met een soortgeli jk artikel.
Het rrAlgemeen Dagblad.tt citeerd.e een Neclerland.s vakbond.sbestuurci.er varr t t CiW

d.ie enkele d.agen in Engeland. had. rono.gekeken en toen aan de Lond.ense corïespon-
d.ent van d.at blad. verklaard.e 1 d.at het €rr op velkbond.sgebied., a1lemaal hopeloos
oud.e:srets was. Beid-e blad.en en ook andere schreven over d.e staking van d.e

Britse maehinisten, d-ie eï ztch tegen verzetten, dat conducteurs zoud-en meeri;d.en
op rrhuJlrr locomotief. Dat recht had d.e spooïwegd.irectie aan d.e cond-ucteurs ver-
I eend., omd-at d.e ze er al leen ond-er d.i e voorvíaard.e mee akkoord. gingen , d.at d.e ou-
d.erwet se remwagent j e s achteraan de goed.erentrein zoud.en komen te vervallen, tlu
moderne commr.micatie- en remsystenen ze volkomen overbodig maakten. ttWie zít
waar - d.aar g:rng I t om bij d.e Langzaan-aan-actie van machinisten en treinbestur.:r-
d.ers in Engelartd.tt, schreef het ttAlgemeen Dagblad.ff . De itVoLkskrantrr kwam o.à. ook
nog met het voorbeeld. van een textielstaki-ng in Stochpcrt; ftDe A:lerikaarise eige-
naren wensten vrouwen in d.ienst te nemen, ma,ar d-e bond,en zeid.en d.at het werk aI-
leen d.oor geschoolde mensen mocht word.en ged.aan. IIet progressieve Amerikaa.nse
stand.punt was niet te vereni-gen met Í t trad.itionele starrdpr-rnt van d.e Britse vak-
bond-en.rl

Het i-s ï*raar, de laatste zin van d.e aangehaalde passage is niet van d-e Lon-
d.ense correspond.ent van d.e ttVolkskrantrr zelf, maar ontleend. aan een commentaar
van d"e BBC. Maar d.at maakt d.it soort berichtgeving niet mind.er tend.entieus en
sLecht. De staking in Stockport, waarvan hier sprake is, brak op 28 november 166

uit in het bedrijf van Roberts-Anmd.e1, n i e t omd.at de arbeid.ers bezwaar maak-
ten tegen .rrorr*àlijk personeel TrnàB,x omd.at de d.irectie kort tevoren 51 man ontsla-
gen had. en d.e vrouwen al-l-een maar waïen aangenomen om het werk vart d.e ontslage-
nen te d.oen voor een gerlnger }oon, De staking was nlet d.oor een vakbond. uitge-
roepen i zti was een spontane d.aad. van solid.ariteit met d.e ontslagenen. De vak-
bond.sbestuurd.ers bemoeid.en z:-cln er pas mee, nad.at d.e arbeid.ers het werk aI had.-
d.en neergelegd-. Niets wees er toen nog op, d.at d.e staking officieel zou worden.
Op vrij dag 2 d.ecember 1966 was er - 1,,/e ontJenen dÍt en volgend.e feiten aa.n eigen
informatie uit Stockport een bespreking tussen bestuurders en d.irectie.De vak-
bond. trachtte te bemid.d.e1en, opd.at het werk zo snel mogelijk zou }«::::nen word.en
hervat.Toen echter d.e d.irectie er op 5 d-ecember toe overging om aan. al-le georga-
niseerd.en in het bed.rijf een ontslagbrief thuis te zend.en en op 6 d.ecember mid.-
d.els een advertentie in de plaatselijke d.agblad.en q4georganiseerd. personeel zocht
aarr te hÍerven, toen pas wercl d-e staking of'ficieel. Afweer niet, omd.at d.e vakbond
zich tegen vrouwelijke arbeid.skrachten zou verzetten zoals d.e rfVolkskra^nttr be-
weert - maar omd.at I t beleid. van cle directie een bedreiging vormd.e voor de posi-
tie v€ul d-e rrakbond. al-s zod.anig. Een jaar i-ang heeft d.e staking toen geduurd.Vol-
strekt niet omd-at d.e vakboncl z:-ch zo halsstarrig en onhand.elbaar toond.e rmaar om-
d-at r'ls'ildeil strijd.comj-térs de feitelijke leirling had.d.en in een actie1waàrrroor d.e

op ond.erhand.elen ingesteld.e vakbond. toch eJ-genlijk niet zo goed- berekend bleek.
Na een jaar heeft d.e d.irectie van Roberts-AnrnCel het bed.rijf gesloten. Uit

wat d.e "Volkskranttrmeed-eelt krijgt men d.e indruk, d.at d.ie sluiting aaJr d.e sta-
king zo.u ztjn te wdten. Die ind.ruk is mis1eid.end.. Gedurend.e de eerste e1f maand.en
van 1967 zqy-t er d-oor Roberts-Anmd.e1 géér, finam.ciëIe verl-iezen geIed.en, omd.at d.e

prod.uktie d.oor ond-erkruipers op gang werd. gehoud en. f egen hun tewerkstelling is
d.oor d.e vakbond nauwelijks iets ond.errromen. De Itwild.ert strijd.comité's pro'beerd.en
d.at wéI te d.oen maar werclen bij hrrn pogingen d.oor de vakbond- niet weinig in d.e
wi-elen gered.en.

De frase van d.e BBC-conrnentator over een il progressief Amerikaans stand.pr.rrt,
\- --
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dat niet te verenlgen was met een trad.itioneel Brits valqrerenigingsstand.puntrr is
d.oor d.e t\l'olkskrantrtwel wat klakkeloos en zond.er kennis van zaken overgenomen.
rn Mod.ern ond.enÍr,emersbeleid is er op gericht in nauwe samenwerking met de vakbe-
weging d.e arbeiders in toom te houd.en en d.e sociale vred.e te garand.eren. Ve:re
van progressief te zj,jn, zoals men d.at noemt, bleek d.e Roberts-An:nd.e1-d.Írectie
juist bijzond.er achterlijk. Niet de arbeid.ers in Stockport verkeerd.en in d.e bart
va,n een traditie rmaar d.e bed.rijf sleiding. Geen Britse trad.itie r^Ias het bovendien,
maa:- een Amerikaanse anti-vakbond-strad.itie, regelrecht geïmporteerd. van d.e and.e-
re kant van d.e oce€Lan. Het voorbeeld. van d.e staking in Stockport was daarom wef
bijzond.er slecht gekozen.

Natuurlijk, d.e staking van d.e Britse machinÍsten en hun kleine aparte vak-
bond van ,6.000 Ied.en naast d.e grote }iationale Spoo::wegbond. r:oet ztjn 2r0.000 Ie-
d.en is een gans and.er gevaI. Daa::bi j is j-nd.erd.aad van trad.ities sprake. Het valt
te begrijpen, dat zoweL d.e itVolkskrant[ a1s het 'rAlgemeen Dagb]ad" ztch er haas-
tig op gestort hebben. Maar zlj hebben dat geenszins terecht ged.aan. Juist omdat
het conf Iict van d.e machinistenbond.rmet d.e spooruegd.ireetie enerzijd s, met d.e Na-
tionale Spoo:r^regbond., waarbij de cond.ucterars zijn aangesloten, and.erzljd.s een vak-
bond.sconflict is, juist d.óórorn is het bepa,ald. niet karakteristiek voor wat er d.e

laatste ïi]a-in Engeland. gebeurt, waar, zoalffi-inister Gr.:nter verklaard. heeft,
negentig procent van aIle stakingen 'rwilden stakingen zijn.

Vanzelf sprekend. is een spooïwegconflict bi j zond.er spectacul,air vanwege zi jn
d.irecte konsekwenties. Yand.aar d.at zoweL d.e staking van d.e conducteurs in okto-
ber a1s d.ie van d.e machinisten in december voorpag"inanieuws geword.ein z:-jn. Maar
Het is d.waas om d.óóraan het optred.en van d.e Britse arbeid.ers te meten, wa,mleer
onomstotelijk vaststaat, d.at 211 in d.e regel anders hand.elen dan d.e machinisten en
rrhunrr bond.en d.oorgaans and.ers optred.en dan d.e machinistenbond..

llót is het kerunerk van de huid.ige sociale on:rust in Groot-Brittannië?Minis-
ter Gr:nter heeft eï géén doekjes omgewond.en. ItDe ernst van d.e si-tuatiefr, zo zei
hij in zí3n red.e te Gil1ingha.ur, tf bestaa.t hierin, d.at d-e nor"male beschermingr d.ie
d.e vakbond.en tegen een d.ergelijke toestand. bied.en, schijnt te zijn weggevallentt ( g"-
citeerd. uit "The Timestf va"n 19 oktober 1967), Hij sprak in verband. d.aa:mee van
rf iets, d-at in stri jd is met oraze trad.itiestr en gaf daarmee dus bl{k van een gans
6nd.ere ki jk op d.e zaak dan d.e trVolkskra;r-trt-correspond.ent met veel gewichtigheid.
en veel vertoon van schijnken:als ten toon spreid.ti.e.

Normaal is volgens minister Gunter, d-at de vakbeweging het kapitalistisch
'bed.ri j f sleven beschelsrt tegen, behoed.t voor, een optred.en van d.e arbeid.ers. Vart
d.ót gezichtspr:nt uit kon zijn waarschuwing aan d-e vakbewegrng natuurlijk niet be-
tekenen, d.at zi er vooï moest zorgen, de steed,s wijd.er vrord.ende kloof tussen haar
en de arbeid.ers te Cempen of te overbmggen, zoals bljvoorbeeld. van haar verlangd.
word.t d.oor rf l-inkse opposantenrt in d.e va,kbondswereld. vol wereld.vreemd-e iIlusies.
Minister Gr:nteï waarsehuwde d.e vakbeweging d.at tthaar bestaan op het spel stond.rr,
niet in d-e eerste plaats tervril-Ie va.n d-e vakbeweging, maar omd.at a1s het zo d.oor
g"ing t'd.e Britse economie gevaar lieprt. Tenrill-e van het Britse bedrÍjfsleven was
hetl d-at hij lne,a,t onomwond.en te verstaari gaf , d.at zLJ eï voor m.oest zorgen weer zo
spoed.ig mogelijk "haar belangprljke rol- bij t t goecl d"oen fimctioneren van onze demo-
cratische sa^menlevJ-ngrr naar behoren te ve::rnrlIen,

Intussen, het is zéé:r d.e vraag of het verwijt van mr. Gr.rnter aan het adres
varr de vakbeweging r,.re} op zrJn plaats wàs. De Britse vakbewegrng hééft haar best
ged.aan voor het Britse kapitalj-sme en aLs dat Britse kapitalisme thans over-
spoeld. word.t d.oor d-e golven van d.e klassenstrijd., d.an heeft het beslist niet aan
h6àr gelegen. Ten bcruijze zii hier iets vermeld. van ha,ar optred.en tijd.ens een grote
("wildett) staking op het bouwproject Barbican in Lond-en, die maand.en en maarld.en
achtereen ged.ur.lrd. heeft.

De vakbond.en probeerd.en va:'r het begin af aan met alle mogelijke mid.d-e1en,
zoals ovemed.ingskr.mst en intimidatie, de arbeÍclers tot werkhervatting te bewe-
gen. Toen d.at niet gelukte besloten z\) het, samen met d.g ond.erraemers over In an-
d.ere boeg te goolen. Samen met d.e bouvrmaatschappljen droegen ztj d.e kosten van een
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ad.vertentie , d.ie op d ond erd.ag 26 oktober, een pagina groot , in d.e L ond.ense dag-
blad.en verscheen. De ad.vertentie, ond.ertekend. d.oor vier bekend.e bestuurd.ers van
vier verschillende organisatles beoogd.e d.e ronseling van ond.erkmi-pers. Dat blijkt
niet uit trHet Vrije Vo1krt van 27 oktober, waarin van d-e ad.vertentie meld.ing wordt
gemaakt en gezegd word.t, d.at d.e strekking hierop neerkuram, dat t'het niet moge-
Iijk mag z:-p1, d-at één man tweehond.erd and.eren tot een staking brengt, die een
gevaar vormt voor d"e werkgelegenheid.fr. Dat d.e werkeli jke strekking totaal and.ers
was bllkt uit de volgend-e zinnen, d.ie wij letterlijk vertaald hebben;

'rEï is geen sprake van een staking op het Barbican-project, Daar
worclt gewerkt en vakbond.sled.en zLJn daar welkom en zijn vrij om eï
te gaan werken met instemning van d.e vakbond.en. De d.emonstraties
d-ie eï geweest ziTn had.den nlet d.e goedkeuring van d.e vakbond,en
en het was niet op initiatief van de bond.en, d.at er werd. gepost.
Dat soort acties had.den alIeen maar d.e bedoeling om I t gezag van
op d-emocratische wijze geko zen vakbond.sbestuurd.ers te ondermijnen.
Een advertentie van d.it soort is ongebruikeli jk. Ond.ergetekend en
hebben haar d-oen plaatsen om wet en ord-e in de bouwnijverheid. te
handhaveo.f r

0m d.eze ad.vertenti-e naar waard.e te schatten, d.ient men te weten, d.at eer nJ
verscheen het Barbiean-project weken achtereen het toneel was van uiterst felle
acties I waarbij menigten van vele krond.erd.en stakers verbitterd.e gevechten lever-
d.en met d.e Lonclense politie. Was er in d.e ad.vertentie sprake van enkelerniet Te-
presentatieve rad.d.raaiers, de werkeli jkheid. zag er zo uit, dat hond.erden en hon-
d.erden stakers zeg* en schrijve vier ond.erkruipers met bakstenen bekogeld.en en
d-at die vier resteerd.en van d.e hooguit 16 d.ie men aanvankelljk voor onderk:rripers-
werk had. weten te strikken, maar die, d-e politiebescherming ten spfit, niet opge-
wassen bleken tegen het schampere hoongelach waaïmee d.e d.ag-in, d-ag-uit aarlwezt-
ge stakersmassa I s hen overlaadd-en.

Een week voor d.e fraaie adverter.itj-epagina verscheen had- het d.agb1ad. rrfhe
Guard.ianrraan iret Barbican-conflict een opvallend commen-baar gew{jd.. Daarin heet-
te het ( "The Guard.ian[ van 18 oktober '67): ttDe bewering d.at d.e bouwvakarbeid.ers-
bond- d.e bouwvakarbeiders op het Barbican-project vertegenwoord.igt komt op het-
zelfd.e neer al-s cat men zou beweren, d.at het huiCige China wordt geregeerd d.oor
Tsjang Kai--sjek. Wie d.ergelljke d.ingen beweert cioet d.at a.I1een maar omd.at hij wei-
gert d.e werkelijkheid. ond er het oog te zien. rl

, Wat 'rThe Guard-ianrr hier schreef is niet aIleen toepasselijk op de staking
bij Barbican, het is d.e sleutel- tot aIl-e ind.ustriëIe conflicten, d.ie Engeland. op
het ogenblik d-oo::maakt. De vakbeweging vertegenwoord-i-gt d.e arbeid-ers niet meer,
d.ie d-aarom hun eigen weg gaan en zéLf hun actie voeren. ALs minister Grmter soms
meent, d-at inspanningen , zoal-s d.e bond.en z:-ch ti jd.ens het Barbican-corrfLict ge-
trcosten d.aaraart een eind.e kt-urnen maken, d.ari verg"ist hij z:-clt grond-ig. De uitwer-
king van een d.ergelljke method.e is precies omgekeerd. van wat eï mee word.t beoogd.
Niet om rrwie ztt waar? r', zoals behal-ve het "Algemeen Dagbl-ad.tt minister Gunter ge-
zegd. heef t, of om rtwie doet wat?'t gaat het in Engeland., d.och om rrwie 1eid.t wie?rt :
leid-t d.e vakbewegrng d.e arbeiders of r'leid.en" d-e arbeiders z:-cltzel-f?

Het antwoord. kan nÍet moeilijk zijn voor wie op d.e feiten let.rrZowe1 d.e Brit-
se (laUour-) regering a,1s cle vakbond.en zijn het vertrouwen kwijt van d.e arbeid.ers.
De arbeid.ers in Groot-Brittamnië staken zorrder vooroverleg met d.e bond enr' , erken-
d.e op 27 oktober rtHet Vrije Volkrt op gezag van zi-Tn L,ond.ense correspond.ent. Maar
als d.e bond.en clus d.e arbeid.ers niet leid.en, wat voor zin heeft d.an d.e opmerking.
van d.e Ned.erLand.se CtrlV-bestuurd,F(in fret "Algemeen Dagblad'f geciteerd), d.at à"
Britse vakbewegrng hopeloos oud.errrets zov zijn?De juistheÍd. van d.e bewering trek-
ken wij sterk in twijfel-. !íijst die ad.vertentie tijdens het Barbican-conflict niet
net precÍes in d.e richting varr het tegendeel? Zeker, Ad. Vermeulen van het N.V.V.
heeft in 1955 bij de Arnsterd.amse tram-remise óók aI eeï] staking trachten te bre-
ken met zin posrng om N\fV-leden uit d.e stakersgeled.eren te laten tred.en. Maar lil
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!,Ias nog niet toe aan het midd"el van d.e suggestieve massa-beïnvloed.ing via d.e mo-
d.erne publicitelt. Maar zéIfs als d.e CIW-nan tóch gelijk zou hebben, in wat and.e-
re zin d.an, wat d.arr nog? 0f de Britse vakbewetring nu wéI of niet oude:*rets is,
zegt totaal niets omtrent d.e acties d.er Britse arbeid.ers. Dj-e strijd.en buiten
haar rijen, zond.er haar goed.keuring of ster-m en bevind.en zlch om een oud.e::wets
beeld te gebnriken voor een mod.erne zaak - aan de ónd.ere kant van d.e barricad.e
a1swaar§@devakbond.enenffiectiesd.erind.ustrië1eond.ernemingenstaatrt.

Het is geenszins onze opvatting over d.e vakbewepngr d-ie ons d.eze woord.en
in d.e pen geeft. Het zijn feiten waarover wij spreken en het ztJn omgekeerd. d.eze
felten, waarop ons oordeel over d.e vakbeweging berust, OverÍg'ens: niet gli zeggen
d.at vakbond,sbestur.rd.ers en managers aum d.ezelfd.e kant van ttd-e barricad.e" staan,
d.at d.oen d.e betrokkenen zélf .

0p 11 juni 1965 zei mt. Richard. O'Brj-en , één van d.e d.irecteuren van d.e Bri-
tish Motor Corporation i-n een vergad.ering in Bi:rringha^n: t'Te::v,rij} d.e verstandhou-
d.ing tussen de directÍe en d.e werknerners niet zo best is, is de verstand.houding
tussen d.e leid.ers der industrie en tussen d.e leid.ers d.er vakbond.en - en tussen
hen beid-en en d.e (latour-) regering beter d.an ztj ooit is geweestrr ( geciteerd. uit
I'The Guard.ian'r van 14 j,.lni 1965). 0p 2 oktober 1965 zei- d.e d.irecterlr va.n een an-
d.ere grote Britse auto-ind.ustrie, Lord. Rootes: ttln het eerste halfjaar van 1965
zLJn meer d.an zes miljoen lltaJr=ïLrerr in d.e auto-ind.ustrie d.oor stakingen verloren
gegaa^n... Van 4 à 500 stakingen waren er slechts vier officieef .tr

Het verband. tussen d.at, wat Lord Rootes en d.at wat op zi-ln beurt d.e heer
O'Brien constateerd.e, ligt zo voor de hand, d.at ' t zeLf s een kind moet opvalIen,
Omd.at er tussen d.e managers en d.e vakbond.sbestuurd.ers zotn innig-goed.e verstand.-
houd.ing bestaat zrJ:n d.e arbeid.ers wel genood.zaakt om hun eigen boontjes te dop-
pen 2).

Minister van arbeid. Ray Gr.mter en minister-presid.ent HaroId. Wilson d.enken
er anders over. fn zijn reed.s eerd.er genoemd.e red.e te Gillingham zei- mï. Gr.mter:

ItEr kan geen twijfel over bestaan, dat achter d.it al1es een com-
plot vaJ:I d.e comrn:nistische partij schuilt. De commr.:nisten en d.e
trotzkisten willen onze hoop op een economisch herstel vernieti-
gen. Er word.en typisch-communistische method.en toegepast. rr (S"-
citeerd. uit 'rThe fj-mesrt van 19 oktober t 67) .

Lijnrecht tegenover d.eze mening staat d.ie van George Woodcoek, de secretaris-
generaal va,rl het d"e diverse organJ-saties overkoepelend.e Britse vakverbond.. In ?n

vraaggesprek met c1e Lond.ense coïrespond.ent van het rtAlgemeen Dagblad.'t heeft hij
verklaard.:

rrDat commurtj-sten d.e Britse economie zoud.en ond.e:rnijrnen is nonsens.
Ik geloof geen zter van de communistische boeman. Ik snap niet,
waarom d.e regering d.aa:mee steed.s voor d.e d.ag komt. Commr:nisten
hebben bi j ons nooit enig succes gehad..ft ( "Algemeen DagbLad.rr van
Za oktober 1967),

Niettemin is toch óók George Wood.cock van opvatting, dat'rde communisten
natur:rIi jk wé} proberen d.e ind.ustriële onrust aarL te wakkeren.rf Hoe vér hij d.aar-

2) De uitspraken van mr. O I Brien en Lorcj. Rootes staan volstrekt niet op zíclt-
zelf " In een meded.eling aan het personeel van d.e Ford.-fabrieken verklaard.e
d.e d.irectÍe op 20 november 1962: trHet bedrijf verklaart met nad,:ruk, d.at wil-
d-e stakingen in d.e toekomst niet meer getolereerci. zullen word.en.Personeels-
led.en d.ie aan een niet-officiëIe staking d.eelnemen moeten er niet op reke-
nen, dat ztJ d.aarna weer automatisch op hun vroegere plaatsen zuLlen tenrg-
keren. Deze maatregelen beogen het gezamenliike gezag van d.e vakbond.en en
de ond.erneming te herstellen en richten àicln Tegen d.iegenen, d.ie noch ten
opzichte van d.e bonden, noch ten opzichte van het bed.rijf vol-doend.e loyaal
ztjtt. tl
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mee d.e planlc missl-aat weten uit eigen bittere e:sraring de arbeid.ers vari d.e Brit-
se Ford.-fabrieken in Dagenhan. In 1960, 1961 en 1962 zijn er in d.it bed"rijf grote
Itwildert stakingen geweest , waar'Ían d.1e welke in oktober | 62 lrl-tbrak en tot april
1961 d,ur:rd.e wel d.e grootste was. In dat conflict heeft d.e vertegenr,soord.iger van
de commr.mistische partij in het bed.r'ijf, een zekere Kevin Halpin, samen met artd.ere
communisten te::vriIIe van het partij-belang a1 het mogelÍjke gedaan om de stakers
een spaak in het wiel te steken. Halpin is het geweest, d.ie op een gegeven mo-
ment een besluit tot werkhe:rratting heeft dóórged-rukt met behulp van ord.inaj-re
vergad.ertmcjes.Woed.end.e Ford-arbeid-ers hebbem hem d-aarvoor verontwaard.i-gd.e kre-
ten en scheldwoord.en naaï het hoofd. geslingerd.,

Ernie Starrton, zélf één van de stakers en één van d.e 1l man, d.ie d.e Ford.-
d.irectie ltaar aanl-eid.ing var: d.it conflict op de kej-en heeft gezet, heeft d.e zaak
uitvoerig uit d.e d.oeken ged.aan in t n beschouwing over "de achtergrond. vart de ne-
d.erlaag bij Ford.rrr opgenomen in een d.oor hern en Ken Weller sarlen geschreven r in
oktober 1967 verschenen brochure: "Wat er bij Ford. gebeurd"e" 1) .

We nemen aart) d.at d.it soort brochures niet tot d.e d.agelijkse lectuur van mr.
Gr.rnter behoort. Hd heeft het te d-ruk met het bestud.eren varr rapporten vol arbei-
d.ers-vi jand.ige, op het patroonsbelang gerichte suggesties, geli jk d.at van Lord.
Devlin 4), Maar óls de heer Gunter zo graag var. "typisch-communistische'r metho-
den r^ril spreken: d-i-e welke Ertrle Stanton schil-d.ert z11n er een voorbeeld. van, d.at
met talloze and.ere voorbeel-d.en zou lcunnen word.en aangevul-d..Ruim twintig Jaar ge-
l-ed.en ervoeren cle stakend.e, d.oor hr:n commu:ri-stj-sche vakbons Sydney Horner in d.e

steek gelaten en bedrogen mi jnwerkers van het Britse d-orp Grimethorp al r dat de
cornmi.rnisten d.e verklaard.e vijand.en van d.e zelfstand.ig strijdende arbeid.ers zijn.
Die e:rrari-ng is gemeengoed- van d.e arbeid.ersklasse in al.le moderne ind.ustrielan-
d.en.

Hoe is he+, te verkl-aren, d.at Wilson en Grrnter telkens rnaar weer met de com-
mr.mistische boeman komen aand.ragen, wanneeï t t geldt d.e hand. over hand. toenemen-
d.e r?wif detr stalcingen in Groot-Brittannië te verlilaren? Eenvoudig hieruit, d.at 241

zicheen@iEoptred'envand.earbeic.ersinhetgehee1nietkurrrrenvooI-
stell-en. ÀItijd. wanneer arbeid.ers in beweg'ing komen moet er volgens hen iets of
iemarrd. aehter zittenz d.e een of and.ere ttpropagamd.ist" of d.e een of and.ere poli-
tieke groep. Dat is een opvatting, d.ie all-e politieke id.ealisten van t'Iinks'r ei-
genlijk met hen gemeen hebbenrwat hen vercier ook vam, Wilson en Gr.mter moge schei-
d-en. De werkelijkheid. echter is volkomen anders !

De politieke id.ealisten, d.ie zichzelf tot d-e zogenaa.md-e t'voorhoed.e'f van het
proletariaat gebombard.eerd. hebben, beschouwen het a1s hr-m lltaakrr d.e arbej-d.ers
trbewusttt te maken en huld.igen d.e mening, d.at hoettbewusterrr de arbeid.ers ztin,
d.es te groter ook hr:n stri jd.lust is. Als ztJ gelijk zoud.en hebben , zou d.e 'f wild.e"
staking, die eind, september 1967 uitbrak in d.e startmotoren- en auto-ond.erdelen-
fabri ek C . A. V. in We st-L ond.en nimmer hebben pla,ats gehacl 5) .

Ond.er d.e circa 2000 arbeid"ers van d.e C.A.V. -fabrieken bevond.en ztch bi jna
geen ttsociali-stische mi11tanten". Van wat d.e politieke idealisten 'rklassebewust-
zt jntt plegen te noemen was bi j hen nauwel{jks sprake. Het bed.r5f stond- bekend. a}s
een toonbeelcl van arbeidsvred-e. In zeventien jaar tijds was er bij elkaar nog geen
twee d.agen gestaakt. Tussen 2, september en l oktober 1967 was d.it bed.rijf het to-
neel- va^rr een spontane actie voortvloeiend.e uit onwelkome maatregelen van. d.e di-
rectie waarbij de werkers grote felheid, een ind-rul«^rek]<ende vastberad.enheid en
bijzond ere vind.ingrijkheid. in hr:n s trijd. tegen half slachtigen, wankelmoed.igen of on-

Uitgegeven cloor I'Sol-i-d-ari ty" , 51L Vír;stmorel-and Road., Bromley , Kent .

Voor d.e betekenis van het z, g. Devl1n-rapport , zíe het artikel: I'De zoge-
naasld.e Britse arbeid-ersregeïing contra d.e Britse arbeid.ersttr frDaad. en Gedach-
te", oki;ober 1967, blz. B.

5 ) Over d-e staking bÍ j C. A.V, ziln geen berichten in d.e Britse pers verschenen
en nog veef mind.er natuurll jk in Ned.erlanclse kranten . Ortze schild-ering be-
rust op eigen j-nformaties, afkomstÍg van bij d.e actie betrokkenen.

t)
4)
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d.erkmipers aarr d.e dag legden. In d.e loop van hun aetie groeid.e een eenheid., d.i-e
g:í'oepen; vaÍr welke soort ook, nooit tot stand. weten te brengen. !íerkers vart wie
men het nooit ged.acht of ve:r^racht zou hebben streden 1n d.e voorste geled.eren. De
hard.e nood.zaak, een nuchter inzi-cht in d.e problemen waarvoor zq zich gesteld za-
BeÍrr dat r,'ias het wat de C.A.V. -arbeíd.ers tot hi.rn strÍjd. bracht, dat was het, wat
gedurend.e d.e strijd. hun optred.en bepaald.e. Niets minder, maa,r ook niets meer. En
zoals het met de C.A.V.-arbeiders gesteld was, zo was het gesteld. met praktisch
a1le overige groepen, d.ie d.e laatste weken, maanden of jaren zelfstand.ig in ac-
tie ztjn gekomen: d.e d.okwerkers , d e bouwvakarbeid.ers, d.e buschauffei:rs , de arbei-
d.ers in d e auto-ind.ustrie en d.e zeelied.en, om hier enkele van d.e belangrijkste te
noemen.

Ofsehoon minister Gwrter en veLe Britse dagbladen niet moe geword.en zijn vart
eenrrcommunistisch complottt te spreken, is het ontbreken van een d.ergelÍjkrrcom-
plotrt juist een van d.e eerste d.ingen, d.ie bij d.e jongste klasseworstelingen in
Groot Brittannië opvallen. Wij weten bijvoorbeeld. met zekerheid., d.at er tussen de
stakend.e d.okwerkers in d.e Lond.ense haven en d.e stakend.e bouwvakkers van het Bar-
bican-project geen enkel contact bestaan heeft en dat zíJ alleen maar aLs gevolg
van toevallige omstand.ighed.en op hetzelfd.e moment in strijd. r,.raren. Wat d.e Londen-
se bouwvakstaking betreft: d.e bolsjewisten hebben in verband. d.aa:mee een solid.a-
riteitsmeeting georganiseerd., d.at weL. Maar p&s. . . . toen d.e een iaar lang volge-
houd-en strijd. was afgelopen!

Twee d.ingen zijn kennerkend. voor d.e klassegevechten d.er Britse arbeid ers: in
d.e eerste plaa,ts maken zij praktisch de oud.e arbeid.ersbeweging tot een volslagen
arrachronisme; in d.e tweed.e plaats maken de erbi j betrokken arbeid.ers zích vaak
nog a}le mogehjke soorten vam illusies, die me t hun prakti sche, d.oor d.e reëIe veï-
houd.ingen bepaald. optreden in flagrante tegenspraak zin. rn Karakteristiek voor-
beeld. van d.ergelÍjke illusies kon men o.€1. aarrtreffen in het vlugschriftr dat het
strijdcomité van d.e rrwilderr Barbican-stakers eincl oktober, begin novembeï ver-
spreid.d.e op d.e ]aa tste stakingsdag. Daarin stond. te lezen, dat d-e zo langduri-ge
strijd binnen een week gewonnen had. Icr.urrten ztjn als d.e vakbond.sleid,ers maar het
werk op naburige bouruwerken eveneens zoud.en hebben stilgelegd. Dat zou - aldus
het bewuste vlugschrift d.e patroons op d.e knieën hebben gedwongen en aIle ar-
bei-d.ers geestd.rif tig hebben gemaakt; het zolt - we citeren nog steed.s het vlug-
schrif t van het actie-comité d.e bond-en ook d.ui- zend.en l ed en hebben opgeleverd..
fn hetzelfd.e stenciltje word-t d.e arbeiders aangerad en om in het vervolg rrbetere
vakbond.sleid.ers te kiezen d.an d.e huid-ige". Scherper contrast tussen denken en
d.oen is nauwelijks voorstelbaar. En het zijn niet slechts d.e bouwvakarbei-ders bij
wie het zi-ch openbaart. Enkele jaren geled.en kon men iets d.ergelijks waarnemen bij
d.e d-olcwerkers, d.ie meend.en naast d.e bestaand.e transportarbeid.ersbond. een nieuwe,
betere en rad.icalere organi satie te moeten stJ-chten, maar d.ie, toen het er op
aarr kwa.m toch maar weer spontaan een actie-comité kozen voor hun "wild.ett strijd..

Deze feiten Ieren, d.at het bepaald- niet zekere !ryg[b:L4tr! ztjn, d.ie d.e ar-
beid.ers tot hun zel-fstand.ig optred.en bewegen 6). Omgekeerd.: door hun zelfstandig
optred.en wijzigen ztch - mazr enofln vertraagd. d.oor d.e renr van d.e traditie hr:n
opvatting:en. Nu bijvoorbeeld. geven d.e Barbican-werkers er blijlc van, dat hr:n d-enk-
beeld.en nog geheel in d.e ban verkeren van het verled.en. Maar bij d-e d.oI«*erkers is
het a1 and.ers. Tussen beide categorieën in bevind.en zich ta1 van and.ere groepen
arbeiders in Enge1and.. Als er één ding duid.eli jk is, d.arr d.it, dat hun d.enken een
proces van ingrijpend.e verand.ering d.oo:enaakt , nie t statisch is , d.och in beweg"ing.
Enke1e jaren geleden nog maar is het, d.at tal van Britse arbeid.ers ?'hrrrlrt vakbon-
den d.e vl?aag steld.en: trAan welke kant staat ge eigenlijk? Aan d.ie vëu3, ons of aan
d.ie van het kapitaal?rtNu roepen d.iezelfde arbeid-ers j-n vergad.eringen d-e bestuur-
ders toe: frl,rle weten best aan welke kant of ju1lie staan!" Dat is niet d.e oorzaak
van d.e rrwifde'r acties, dat is het gevolg ervan. De praktijk schept een totaal
ni-euwe situatie en van een situatie kan worden gesproken, omdat het zojuist ge-

6) En d.at ook bewijst, d.at er
mrmistenfl en ni-et van d-e

geen sprake is varr een 'rcomplotfr, niet van d.e rrcom-

een of and.ere rrlinkserr groep.
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signaleerd.e verschijnsel al-gemeen is geworclen, omd.at ni-et langer rn enkele, indi-
vid.uele arbeid.er in conflict is met I'zijnrr bond.l maa.r d.e arbeid.ersklasse met d.e
vakbeweslngr met ri.e officlëIe arbeiclerspartij en tegehjkertljd. ook met d.e regering
en met d-e staat. Et a11es juist maakt d.e betekenis uit van hetgeen thans in E)r-
geland. aarl de gang is.

UIT DI] PIlAKTIJK VAN DE VTiKBEWEGII'IG

EIND OKTOB1IR bevatte "Het Vrlje Vol-k" een interessant bericht. Het behelsd.e
d.e informatie, d.at d.e ttsocialistischerren katholieke Belgische vakbond-en d.oor rn
staking af te kond.igen probeerd.en. ..... een staking' te voorkomen. HeLemaal exact
was het bericht rri-et. Er werd-, zo bleek uit hetgeen volgCe, teen staking ófgekon-
d.igd-, d.och alleen maat óóngekond.igd.; het grng er nj-et om een staking te voorkó-
men, het was d.e bed.oeling er een te breken. lJant d-e staking in kwestie wós aI
aan de gang: in de gas- en electriciteitsbedrijven 1n de provincies Henegoul^ren,
Brabant en West-Vlaand.eren waren de arbeiders een rrwildert actÍe begonnen. 0or-
zaak van hun optred.en was: het uitbesteden van a1l-eriei werk rcnd. het leggen van
aard.gasleidingen aan buÍtenlarrdse particuliere maatschappijen, waard.oor d.e Belgi-
sehe arbeid.ers zic]n bed.reigrl zagen in hun broodwinning.

I'Het Vrije Volktr d.eeld-e med.e, d-at het aa,nkond,igen varr een staking een wette-
lijk voorgeschreven proced.ure is, die tot gevolg heeft, dat d.e "sociale bemidde-
laarrr in actie komt. Letterlijk schreef het blad vervolgens:

r?De vakbond.en proberen met hun actie erger te voorkomen. Ze hopen
namelijk dat d-oor ond-erhand-elen voor het eincl d.er rveek rn compromis be-
vrerkstelligd kan word.en, d.at d.e zeer boze stakers gerust kan ste]-
len. De vakbond.en realiseren z:-clt daarbi j d.at ze een zeer groot ri sico
nemen. Word.t na.melijk een eventueel compromis d,oor d-e arbeíd.ers verwor-
pen d.an z:-tten d.e bond.en met een ontzagwekkend.e officiëIe staking
in d.e naag d.ie zeet vergaand.e gevolgen zal hebben. Door gebrek aarr e-
nerg"ie zullen namelijk een kleine miljoen arbeiders onmid.d-ellijk werk-
l-oos worden. Vakbond.sbestuurd-ers hebben echter opgemeïktrd.at dit risi-
co ook bestond. bij het doorgaan van d-e wilde actie. De bedoeling i-s
dat nu d.e vakbond-en officieel d.e za.a,k in hand-en hebben en In stakings-
vooropzegg:ing ( lees: aankond.iging) frebUen ged-eponeerd. d-e i,iild.e actie
terstond. zal eÍndigen. rr

GEEN CO},{IVENTfu\.R.

f rHet Vrije Vo1k" d.rukte d-it alles af zond.er enig nad.er cornment aar . Het acht-
te o.at blijkbaar overbod-ig en liet zodoende rnerken het optreden van d.e Belg"ische
vakbond.en a1s d.e gewoonste zaak van de werelcl te beschouwen. Dat is het ook in-
d.erd.aad. IIet is zo dikwijls voorgekomen, d.at d-e vakbewegÍng een zelfstand.ige ae-
tie van d.e arbeid-ers zocht te breken d-oor ztch - sch{jnbaa.r aan het hoofd- d.aar-
van te plaatsenr dat haar houding j-n het energieconf l-ict nauwelijks een nieuw ele-
ment bevat. Ni-euw is slechts, d.at zti d.itmaal rriet streefd-e naar het ophoud.en van
d.e schijn. Deecl ztJ iret doorgaans ond-er soortgelijl<e ornstand.lghed-en voorkomen alsof
het haar ernst was met naar stakingsd.reiging of }raur zogenaa;nd-e steun aan "wj-l-d.ett
acties, d.itmaal maakte 211 er €ieen geheim van, d.at het breken van d.e strjjd. d.atge-
ne was wat zti beoogd-e.

GEEN VERSCHIL.

Voor haar praktl jk maakt dat natuurli jk geen ei:kel- verschil-. Nu uJ met geo-
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pend. vizier strijdt en haar viare gezicht toont zijn haar doelstellingen precies d.e-
zeLfd.e a1s ten tijd.e d.at 217 d.ie angstvallig verborg. In feite is er niets ver€u3.-
d.erd.. ïnd-erd.aad. is wat de Belgische vakbond-en bij d.it conflict ged.aan hebben de
gewoonste zaak van d.e wereld, in d.eze zln? d-at er aan hun optred.en ni-ets bijzon-
d.ers was, niets d.at afweek van hun algemeen ged.ragspatroon. Bijzond-er en óngewoon
was het allemaal alleen voor hen, d.ie nog altijd geloof hechten aan d.e vakbond.s-
mythe, d.at wi1 zeggen aan d-e mythe, d.at de vakbond.en d.e strijd.organÍsaties vÉrJl. de
arbeiders zi jn. Dat ztyt zttr n:-et! Voor zo\rer z4 ergens voor itstrijd.enrr d-an voor d.e

belangen van het kapitaal. Dat zti d.aa:srarr nu openlijk blijk hebben gegeven is, als
men wil-, eigenlijk het enige opmerkelijke. Dat z4 d-aa::mee een zorgvuld.ig bewaard.
geheim hebben prijs gegeven kan niemand. in ernst beweren. 0f d.e vakbond.en over
hun werkelijke bed.oelingen nu openlijk spreken dan vrel zwijgen a1s het graf maakt
niet zo hééI veel uj-t. Want hu:a werkelijke positie is toch niet verborgen geble-
ven. Dó"t feit juist verL;laart de vele ttwilderr acties.

NIET HU,EiIAÀL VOLGEI\TS PLAN.

Overigens is d.e zaak niet helemaal volgens pfan verlopen. De ver*rachting,
d.at d.e rrwildetr stakers d.e actie wel meteen aarr d.e bond.en zoud.en overlaten is
niet ultgekomen. Dientengevolge werd d.e staking op 6 november officieel en alge-
meen. Maar nog geen twee d.agen daarna kond.en d.e kranten al berichten dat I t ein-
d.e nad.erd.e en d.at d-e zogenaamd.e strijd. begon dood. te bLoed.en. In Bmssel en in de
provincies Henegour/íen en Brabam.t werd. het werk 48 uur nad.at de vakbewegrng op rt
strijd-toneel verschenen was, hervat. Eld.ers aIleen d.ullrde d.e actie voort; e eD &c-
tie, waarin nu ook d.e rijkswacht ingreep. Zes d.agen later echter was het afgelo-
pen, De vakverenlgingsstrategen mochten ztch in het tijdschema verg.rst hebben,
niet in de uitkomst van hun ingrijpen in d.e s1ag. De staking, zo schreef |tHet Vrije
Volk[ toen a1les voorbij was, rtheeft wond.er]-ijk weinig last veïoorzaakt.fr Voor wie
nauwlettend. toekijkt hoe de kaarten lagen, is d.at zo verwond.erlijk niet.

VERANT\/'JIOORDING VAN DE VOOR IIDAAD EN GEDACHTEII B]NNtrIIGEKOi\MN

GU,DILIJiG BIJDRAGM{

le lcr*artaal 1967

J.A.A. te A. f , 12150; B.v.B. te M. f . 10.-; C.B. te A. f . 11 ,5O; \rí.C.8. te A,
1:. 7r5O; C.v.d.B, te A, f . 5.-i G.H. te Z. f . 11 .-; C.C. d.e H. te D. f . 5.-i T.
d.e J. te A. Í, 15,-; H,M.-S. te F. f . 25.-1 J.I4. te A. Í. 52r5O1 Th.M. te B. f ,
52r5O; K.N. te B. j'. 10.-; G. d.e P. te B. f.25.-; I.A.S, te R. f. 10.-1 A.v.V.
te D.H. f . 11 ,50; J.W.-2. te R. Í'. 2.-1 n.W. te A. f . j1 ,5O; Totaal- f . 11Tr5O.
Totaa1 over 1967t f. 1j44rZj.
AIIe gevers hartelijk d.ank ! Dit jaar is, fi-nanciee] gezien, een uitstekend. jaar
geweest. 0m dit te illustreren, geven wi j de eijf ers van het jaar 1965, het iaar,
d.at wii met d.e uitgave van ons blad. begonnen, 0m d.ie uitgave mcgelijk te maken,
had-d.en wi j in d.e eerste plaa.ts machines nod-i-g, maaï ook papier, inkt, etc. De ho-
ge bed.ragen, d-ie d.aarmee gemoeid. hÍaren, rnoesten meteen op tafel gelegd. word.en.
Het overgrote d.eel d-aarvan werd- door enkele kamerad.en bijeengebracht en d.at heeft
zin stempel op het eerste jaar gednrkt. Het bedrag, d.at toen bijeengebracht werd-,
wass f . 1199 r2O. Het v,ras d.an ook niet te verwond.eren, dat het volgend.e jaar een
lagere som te zi.en zou geven, n.1. f . 91j, BO.

Het bed.rag, dat in 1967 bijeengebracht kon word.en, overtreft verre or:,ze verwach-
tingen. Nietterrin hebben wij dit jaar eveneens rn flinke som moeten uitgeven voor
d.e aankoop vart een nieuwe nachine. !Íij bldven d.an ook een beroep op uw steul d-oen.
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CHICAGO EN NEW YORK

Wat hierond.er volgt is geschreven d.oor een 1!-jarige
Frangaise, d.ie sterk synpathiseert met Franse geestver-
wanten va.n onze groep. Door toevallige omstand.ighed.en
kon zti mim arrd-erhalve maand. in d-e V.S, verblijven. Haar
opstel verscheen in I t orgaan van een Fra^rrse groep. 0f-
schoon d.e ind.rukken hj-er en d.aar eïg gevoelmratig zr.jn,
wat de schrijfster zeLf ook wel toegeeft, vonden wij ze
toch weI belangr^rekhend- genoeg om te publiceren. Hier
en d.aar hebben wij ze va"rr rn commentariërend.e noot voor-
z),er1. - Red.actie rrDaad. en Ged.achtefr.

I{ET SFROOKJE van het mod.erne en ord.elijke Amerika botst net een geheel and.e-
re werkeli jkheid, d-ie men ontd-ekt in d.e Amerikaanse grote sted.en. \dat volgt is
geen grond.ige analyse d.er AmerÍkaan.se samenl-eving, d.och een verslag van wat ik
gezien en gevoeld. heb ged.r:rend.e rn verbldf van tien d.agen in Chicago en tien d.a-
gen in New York. 1 )

fn Chicago vertoefd.e ik in tn zeer arine wik, waar z,gn rrHillbilliesrr leven,
ongeveer 40" OOO mensen uit het zuid.en 2) , vroegere mi jnwerkers uit Tennessee, W.
Virginië en Kentucry. Als ik over straat liep werd ik meteen getroffen d.oor d.e

ar=ooed.e van d.eze mensen en d-oor d-e halfnaakte en vuiLe kind.eren, die er 1n het
stof spelen. Men ontmoet er vooral veel halfd.ronlsen maÍrnen; het ztjn geen|tclo-
chard-srr 1) , zoaLs men ze in Parijs weL ztet, want ze hebben vaste woonplaatsen en
een, vaak zeer groot, gezín. Ze vonnen een waar lompenproletariaat. Het meeren-
d.ee] heeft tijd.elijk werk en verdient ongeveer 500 à 1000 frcs per maand. vij eeïl
pïijspeil, d.at and.erhalf maal zo hoog is als het ortze 4) . De meesten hebben twee
verschiLlend.e baantjes. Zij bied.en een trieste aanblik, schljnen al-l-e hoop verlo-
ren te hebben en zoeken hun toevlucht in d.e d.rarik; hr:n blik i s d.of ; zrJ schi jnen
uitgeput en aan het einde van hun krachten. Eén van d.e opmerkelijkste tegenstel-
Iingen van d.e A.merikaanse samenl-eving is t t ultra-mod.eïïte leven van d-e gpmid.d.el-
d-e arbeid.er tegenover d.at van deze t\jcielijke arbeid.skrachten, die bij de ontwikke-
Iing achterblijven.

Deze laatsten iÍtlonen in nomraal uÍtziend.e hui zen, geli jk aari d.ie van d.e mid.-
denlslassen. Hierin woond.en vroegeï d-e rijken, d.ie nu naaï de voorsted.en zijn ver-
huisd.. Dit verschijnsel doet ztch in alle Amerikaarlse sted.en voor 5) . De huizen
in het centrurn zijn verkocht aan rijke huiseigenaren, d.ie ze verhuren aarr d.iverse
anne gezinnen tegelijk en die weigeren ook ma^a.r de geringste reparatie te verich-
ten. Door I t gebrek aan ond-erhoud. verand.eren d.eze woni-ngen weld.ra in echte krot-
ten. Een and.er contrast: B@, van d-eze gezinnen heeft een tweed.ehand.s auto op af-
betaling, wat echter een nood,zaak is als men in d.e voorsted-en werkt. Kenmerkend.
vooï d.eze wi jken zlJrr ook d.e vuile winkeltjes, AIIe voorwerpen ztjn eï bed.ekt met
stof en li.jken eeuwenoud..Het verschijnsel- z:-et men niei alleen in d.e alrne buurten,

Vri j kort dus. Maar d.e schri j f ster was er ged.urend-e d.e rr lange hete zomer" van
1967. Ook d6t maakt haar ontboezemingen interessant aI is ze dan van de "op-
stand.en d-er negers ("., alrne blarrkenl) nlet d.irect getuige geweest.
Deze toevoeg-ing verkl-aart , w6t in d.e V. S, met het woord. ItHill-billies" word.t
aanged.uid-.
Naan vooï d.e d.akloze en bed.el-end.e zlrervers Ín Frankrijk.
Frcs 500 à 1000 stemt overeen met 400 à 800 gulden; aIs de schrijf ster spreekt
van rn prijspeil 'rand-erhalf maal I t onz,e't d.an bed.oeLt ze het Franse prijspeil,
clat op zirr beurt hoger is d.an het Ned.er1andse.
Niet alleen in d.e Amerikaanse steden. Men zag het ook in Engel-and, in sted.en
als bijvoorbeeld. Manchester en ook in Ned.erland., bijvoorbeeld- héél sterk in Arn-
sterd.am, Rotterda.in en Den Haag.

2)

i)

1)

5)
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na.ar ook in ale voorsted.en va.n tie nid.denklassen 6). Eet is duidelijk, dat iie bin-
nenland.se markt verzadigd. Ís en dat het overschot aan proalukten zich zorn beetje
overal opstapelt.

De rrHlllbilliesrt beuanen zekere trad.ities uit hr:n streek van herkomstl ze
hebben rrFoLksingerstr , die verschillen van de and eren; hun songs ziin droevigex en
vertolken Itreer de alledaagse bezigheclen; ze hanalelen over rt leven van vrachtr,ra-
genchauÍfeurs, over hun ríerk en hun tlagelijkse problemen. federe bevolkingsgroep
bewaart birmen de sted.en nog zijn eigen gezicht. Ze hebben een rrej-genrr radiozen-
der, d.ie vooral hÍn songs laat horen, songs d.ie weinig bekend zijn bij d.e rest van
de bevolking.

In deze wijk wonen tevens enkele oud-stud.enten (15 à 2O stuks), d.ie d.eze

"Hillbil,Iiestt proberen te trorganiseren" J).Deze jongeren werken tr.ree of drie rla-
gen per week en de rest va^n hr:n tijd wijden ze a.aïr, gesprekken met dè buurtbewoners.
Hun doel is: hen te verenigen tot verzet tegen hun uitbuiters. Dat werk va.n deze
studenten worclt begunstigd. tioor d.e bijzond.ere onstand.igheden van d.e omgeving.
lear hebben nanelijk de mensen onder elkaar zi'ch a.l op bepaaltle wijze verenigd en
zij hebben èezelfd.e probleuen en u-italxukkingsmlddelen, bijvoorbeeLd. hun songs. De
stlrd.enten onderstermen mensen, die in hur:rs taking tegen hun hui sbazen zijn gègaan
om verbeteringen af te dwingenl ze proberen kinderspeelplaatsen te verkatgenr zo-
dat di.e kind.eren nj-et meer in het stof spelenl ze pogen een coöperatie op te
richten om levensmid.delen in grote hoeveeLheden in te kopen, opalat d.e mensen
minde" behoeven te betalen. Hun groep ( d.ie van de studenten) is nog maar 6én
jaar oud en zoekt nog aarzeJ-end zijn weg. Ze hebben een krant opgericht, uaarÍn
ze spïeken over wat er in de oE8evj.Ilg geber:rt: huu-rstaking, aliverse eisen, ge-
vechten met de politie. De mensen schijnen geïnteresseerd, naar de a:msten word.en
te veeL in beelag genomen d.oor hrln problemen om aan hun acties 8) mee te tloen.
De neeste ini-tiatieven uorden in feite d.oor cleze oud.-studentén genomen, d.ie een
beetje teveel aan de mensen wi-I1en tonen, wat of ze moeten d.oen. Ze denkenr d.at
ze grote prote stbelreg'ingen van arbeid.ers kulnen uitlokken door hen toe te sprreken.
Ze beschouwen zich als leiders.

In d-e Anerikaanse sted.en is ale scheid.ing tussen d.e verschil-Iend.e klassen en
de verschillende nationaliteiten veel duidelijker dan in Europa. In het centrr:a
van Chicago is de arue blanke vdjkt in rt zuid.en ziet de negendjk er nog e11end.i-
ger en vooral veel d.ichter bevolkt uit. Itlaar men komt 'íeinig d-ronken negers op
straat tegen, veel nind.er dan 1n d.e Hillbilliewijk. Er zijn veel mamen op stxaat
aIs gevolg var d.e werkloosheicl, maar hi-er ontbreekt d.e sfeer van wanhoop, leegte
en onverschiLligheicl. De rn'ijk van d.e Portoricanen geeft dezelfde Índruk. Gaat men
in noordèIijke richting dan komt nen d.oor d.e wijk van de Driddenklasse. De over-
gang is zéér plotseling. Vervolgens berei-kt men d.e irgoudkustrr: enor:me vi11ars,

6)

1)

De schrijf ster verzulmt om scherp aa.n te duld.en, wat of zij met het woord. mid.-
d-enklasse eigenlijk bed.oelt.
HeeI d.e passa,ge d.ie hier volgt laat zten hoezeer d.e verhoud.i-ngen, die word.en
geschetst passen bi1 een ontwikkelingsfase, d.ie in het Europese kapitalisme aL
lang verled-en tijd. is: d.e fase van. d-e mateloze roofbouw op de arbeid.skracht,
d.e fase waarin aranen bestond.en, d.ie eigenlijk nauwelijks mod.erne arbei-d.ers kun-
nen word.en genoemd-, d.e fase , waarín d.e organisatÍemethod.en d.er oud.e arbeiders-
beweging passen, d.ow. z. een beweging va"n sociaaL-bewogen intellectuelen vóór
d-ertvertrapten en verrrederd.ent' , gericht op politieke actie en he:rrormingsar-
beid.. Dat in A-urerika d6ze, hier beschreven, situatie word.t aangetroffen naast
een mod.erï.e ind.ustrj.e met geschoolde loonarbeid.ers, vakbeweging en d.irect ook
tegen d.e vakbeweging gerichte rr\^rildeil staki-ngen, bewijst aan wel-ke parad.oxen
en tegenstr{jdighed.en d.e ontwikke}ing van het Amerikaanse kapitalisme rijk is.
Hun acties, d.w.Z. d.e acties d.er oud-stud.enten, d.er intellectuelen. De tegen-
stellj-ng tussen d.e sociaal-bewogen ldealisten en d.e Hillbillies zeLf springt
in het oog en is, blijkens hetgeen vo1gt, ook aarr d.e schrijfster niet verborgen
gebl even.

8)
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echte kl-eine kastelen, strekken zich uit over een groot oppe:rrIak, volkomen geï-
soleerd. varr d.e rest van d.e stad..

De tegenstellingen d.ie men waarneemt worden in de Verenigde Staten geaccen-
tueerd.. Er bestaan bijna geen publieke d.iensten en waar ze 'bestaan word.en ze niet
d.oor d.e overheid. in stand. gehouden maar d.oor particuliere maatschappijen of privé-
ond.ernemingen. f n d.e alrne buurten bed-ekt het huisvuil de straten. Tn het centn:m
van Chicago moeten d.e bewoners soms twee weken wachten eer ilrn huisvuil word.t op-
gehaald. Het stinkt er voor d.e d.euren. llaar in d.e rijke buurten is alles schitte-
rend: die wi.lken bezitten hun ej-gen schoonmaakd-ienst.

De metro is zeer ingewikkeld., oud.e::r^rets, vuil- en d.onker. VJaarom zou men
hem ond.erhou<i.enrwanneer alleen d.e a]lera:msten er gebruik van maken? Het Ís nor-
maa1 , d.at een mel s j e alleen er d"e s avond.s word.t aangerand..

Amerika is een l-and., dat achterloopt op Europa op het gebied van de openba-
re en sociale d.iensten. 9)

9) Tot zover het cloor ons vertaaLde opstel. Wat eï aan opvalt en wat ook geen
verr^rondering baart bij een z6 kort verbldf in d.e V. S. ; is dit, dat het eigen-
liik alleen handelt over de zichtbare ar:moed.e van het 'tlompenproletariaatr' ,
niet over d.e tegenstelling tussen d.e arbeld.ers en het nrodem georganiseerd.e,
technisch goed. uitgeruste kapitalisme rwelke tegenstelling natuurJijk voornarne-
lijk in d.e bedrijven te constateren val-t. De tegenstellingen waarover 't opstel
hand.elt behoren wel tot Ce verschijnselen van het kapitalisme, maaï zin geens-
zi-ns d-e'tegenstellingen, die 

^"*_I111]11i:r" 
kenmerken.

TWEE CITATI]N IN VERBAND

iVIET HET B0tSJE\^iISiqE

Wij publiceren hier twee ui tspraken, d.ie beid.e verband houden met het bols-
jewisme. Zíj zi t zo duideli$<, dat wij menen te kun:een afzien van ied.er commentaar
onzerzijd.s, - Red.actie ItD. & G"tt

Ï. Een klein hoopje lntelLectuelen met aa:r de top een centrale (aie ook uit
l-outer inteflectuel-en bestaat), d.at wil een partij van het proletariaat

word.en, d.at wil de kolossaLe taken uaatrroor het gesteld is oplossen en dat wil
ztch, aIs zich de kans voord.oet, aan rIe spi.ts van d.e bevri jd.ingsbeweging in Rus-
land. steIlen. Lopen w\j op d-1e manier niet het gevaar hoe langer hoe meer een ge-
nootschap van samenzweerders te wor,1en, zoal s men ze aantrof in d.e perlod.e , d.at
het proletariaat nog niet bestond?

A. POTFJ.ISOV op 22 me:- 1904
j-n een brief aan I{. Kautsky.

If . Door een geraffineerd.e propagand.a werd.en d.e zonen van het arbeid.end.e volk
in d.e rijen der partij gelokt en d.aar aan d.e ket'bi-ng van een strenge disci-

pline gelegd.. Toen d.e commr:nisten z;-cln ve.rvolgens sterk genoeg voelden, schakel-
d-en ztJ stap vooï stap d.e socialisten van andere richtingen uit. Tenslotte ver-
joegen zlJ d.e arbeld.ers en boeren zelf van het roer van het schip van staat. Tege-
lijkertijd. echter bleven ztJ het doen voorkomen, al-sof ztj het 1and. in hrín na.am re-
geerden' 

TDErJEI.,INGEN vÀN HET vooF]-,oprc RE\roLUTroNArR coru-
TE \TAN I.',JATROZEN, RODE SOIDATEI\I U[ ARBEÏDER.S VAN DE
STAD IG.ONSTADT, Nr. 14, woensCag 16 maart 1921 ,
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DE YAKBONDEN EN DE BEZÏTSVERHOUDINGEN

VOLGUIDE MAAND zal het zes jaar geled.en zÍ-jn, d.at een zekere dts. W, Lange-
veld. in een beschouwing in rrEconomisch-Statistische Berichtenff tot de conclusie
krua^rrrdat d.e vakbond.en, wild.en z\ nog toekomst hebben, zJ-cln zoud.en moeten concen-
treren op een principiële wijziging van d.e bezitsverhoud.ingen, omdat d6d:mee het
verd.elingsvraagstuk bij de wortel zou word.en aangetast.

\,ri6t men ook van d.e vakbeweging kan bewerenl rr i e t dat zLJ sindsd.ien het
roer gewend. heeft om naar een principiëIe wijziging d.er bezitsverhoud.ingen koers
te zetten. Niets zou meer voor d"e hand. liggen d.an d.aarom te verond.erstellen, dat
d.rs. Langeveld. ten aanzien van haar toekomst nu nog pessimistj-scher is dan hij a1
was in februari 1962. De verond.erstel]ing echter moge logisch zi-'ln, het is be-
paald. niet zeker, d.at zq juist is ook. 0m d.at te beffipen d.ient men te weten wzít
d.rs. Langeveld. d.esti jd.s met rreen principiëIe wi jziging in de bezitsverhoud.ingenrr
eigenlijk bed.oeld.e, zo goed. al-s men ook moet wetene wa&ïover hij eigenlijk sprak
toen h{j het over rrd.e toekomstrt vaJl d.e vakbeweging had..

Drs. Langeveld. vond. dest[jds, d.at d.e vakbewegrng zou moeten strijd.en voor een
vast wlnstaandeel voor d-e arbeid.ers. Drs. Larrgeveld vond. ook, d.at het de taa,k
was van d.e vakbewegang om er vooï te zorgerr, d.at ond.er d.e oppe:srlakte heersend.e
spanningen kond.en word.en afgereageerd. en gekanaliseerd..

Spanningen onder de oppenrlakte waarvón?Ond.er d.e oppenrlakte d.er kapitalis-
tische maatschappij, d.aarover kan geen enkeJe twijf el bestaan. !íant als d-rs, Lartge-
veld. d.e arbeid.ers 'n winstaand.eel wil d-oen toekomen, d.an word.t d.aa.rtee verond.er-
steId., d.at er winst is. De kapitalistj-sche wÍnstmakerij d.erhalve wil hii in het
geheel nj-et aantasten. Juist d.e kapitalistlsche winstmakerij echter stelt voorop,
d.at er ook kapitalistische bezítsverhoud.ingen ztjn, stelt voorop: d.e aanwezigheid.
v€Ln een klasse wier enig bezit d.e arbeidskracht i-s en d.ie d.erhalve loonarbeid.
moet verrichten. Het is het kenmerk d.er kapitalistische bezj-tsverhoud,ingen, dat
er een klasse bestaat van niet-bezitters en rrniet-bezittersrr wil in d.it verband.
zeggen: niet in het bezit zijnd.e prod.uctiemiddelen,

0f d.ie productiemid.deLen in het bezit zijn van particulieren d.an wel 'ra]1 d.e

staatr of d.e z e gge n s c ha p eroverword.tuitgeoefend. d.oormanagers d^an

wel d-oor ambtenaren of partijfi.rnctj-onarissen, dat zijn d.ingen van grote maatschap-
pelijke betekenis, mazr d.ingen d.ie totaal ni-ets verand.eren aan de positie d.er be-
zitlozen, d.ie hoe men t t ook r^rend"t of keert t gescheiden blijven van de productie-
midd.elen en daa.:mee ook van d.e prod.ucten. Hr-m enige beztt blijft hun arbeids-
kracht en wel-ke ànd.ere \ra.ar zij zicii ook verschaffen wiIlen, ztj zullen er een ge-
d.eelte van hun Ioon, d.at ztj a1s pnjs voor hun arbeidskracht ontvangen, voor op
d.e winkeltoonbank moeten leggen.

Uit dat feit - uit öie scheid.ing tussen produeenten en prodr.tkten, d.ie wd zo-
juist beschreven hebben - vloeien d.e spanningen ond.er d.e oppenrlakte der kapita-
listische maatschappi j voort, waalrrarl d.oor d'rs . Langeveld. werd. gerept. Die span-
ningen wiI d.rs. Langeveld. trafreageren'r en trkanaliserenf', hetgeen inhoud.t, dat hij
ze wil laten voortbestaan.Als d.e oorzake1 van d.ie spanningen zoud.en zijn weggeno-
men zou er nj-ets meer behoeven te ruorden afgereageerd. en zor: er nj-ets meer te ka-
naliseren valIen. Het wegnemen van hirn oorzaken echter zou het eind.e betekenen
varl d.e kapitalistische winstmakeril.

L/at d..rs. Langevetd. wil, d.at is niet d.e klasse der bezttlozen en daa:rtee te-
vens d.e klassentegenstellingen opheffen. Hij wi1 d.e formel-e bezitters, d.e aand.eel-
houd.ers, wat mÍnd.er winst doen uitkeren. Met and.ere woord.en: de principiële wijzi-
ging d.er bezitsverhoud.ingenrd-ie hij d.e vakbeweging wiI laten nastreven, is in het
geheel geen principiële wijziging der bezitsverhoud.ingen. Hij wil haar alleen maar
voor winstd.eling laten ijveren.

0p het eerste gez:-dnt Ii jkt het om te schateren, dat drs. Langeveld. d.e tos-
komst van de vakbeweging afhankelijk stelt van een dergelijk progra,mmapunt. Bij na-
d.er inzien echter is d.e zaak mind.er belachelijk d.an z4 schijnt-Dat word.t duid.elijkt
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I^Ianneeï men let op zrJn uitspraak, d.at frd.e machtige vakcentrales te vlug redelijk
zijn geword.en in die zin, d.at zLJ het dienen van het klassebelang te snel hebben
geruild. voor het behartigen van het algemeen belang. rr Let wel: d.rs. Irangeveld.
zegt: tr te vlug[ en 'r te snel'f , Hi j is nlet tegen f 'red.elijkert vakcentrale s en hij is
er niet tegenrdat het rralgemeen belangrt in de plaats van het 'rklassebelangrr ge-
stel-d. word.t. Dat karakteriseert hem, ook aI is dan hetgeen hij 'ber+eert er voJko-
men naast.

Het is niet w66i, d.at d.e vakbewegrng ooit het klassebelang ged.iend. heef t,
ook aI is zLj d.an honderd.maal een organisatiee die haar I e d e n (niet haar
leiders! ) uit d.e proletarische klasse recmteert. Z4 heeft het niet ged.aan om d-e

eenvoud.ige red.en, d.at ten tijd-e van haar geboorte en in d.e period.e va,n haar groei
naar de volwassneheid- het klassebelang van d.e arbeid.ers nog nauwel{jks aa:li d-e oï-
d.e was, niet meer was d.an een abstractie.

Meer d.an een eeuw geled.en reed.s is er tegen d.e vakbeweging gezegd.: het is
niet vold-oende tegen d.e gevolgen van het l-oonstel-se1 te strijclenr ge moet tegen
het loonstelsel zel-f ten strijd.e trekken.Niettemin heeft ztj ztch altijd. op d.e ba-
sis van het loonstelsel geplaatst. I,rlij weten nu, dat d.it een hj-storische onve:mij-
delijldreid. was. Vart de aanvang af r$ras z4 een wezenlÍjk bestand.d.eel van d.e burger-
lijke sa^nenleving. Haar huid"ige functie d.aarin, is daa:rran het log.rsche gevolg.

Tegen d.e arbeid-ersklasse behoefd.e iets d.ergeli jks al- s tegen d.e vakbewegrng
niet gezegd te word.en.Ook zij d.oet niet and.ers d.an ztch \rerzetten tegen de gevol-
ge+ van het loonste1sel, maar het is d.e eigenaardigheid van lna,ar positie, d.at z\)
zich niet tegen de gevolgen van het loonsysteem verzetten kdn zonderr of ztJ het
wil of niet, tegelijkertijd. het loonsysteem als zod.anig aan te tasten.

Ook dat was een abstractie , zoJ.ang haa,r eigen klassebelangen nog niet 1n t t
ged.ing warenr zolang zij nog volstrekt niet als klasse in beweging kwa^m. Toen d.at
wéi- geschied.d.e, waren tegenstellingen tussen haar en de vakbewegrng onve:mijdel[jk
en bleek d.e vakbewegang geenszins d.e natuurlijke organisatie van d.e proletari-
sche klassenstrijd te z\n.

Het feit betekend-e een aantasting van de vakbewegingsmythe. Hoe parad.oxaal
het ook klinken mag: juist voor d.e vaJt d.e kapitalistische maatschappij deel uit-
makende vakbeweging is d.e aantasting van die mythe rn groot gevaar. I t Is name-
Ifik in d.ubbele zLrt onjuist, a1s d.rs. Langeveld. beweert, d.at zlJ d.e d.ienst aan het
klassebelang veïïuild-e -troor de d.ienst aan het algemeen belang. Het Ís in d.e eer-
ste plaats onjuist, omd.at er in een kl-assenmaatschappij geen rralgemeen belang[ be-
staat en dat, wat daa:mee bedoeld- wordt nooit iets and.ers is dan het kapitalis-
tisch belang; het is i-n d.e tweede plaats onjuist, ornd.at er in wezen niets ge-
ruild. werd.. Het zotl zéIf s verkeerd. ziln om te beweren, dat d.e vakbeweging d.e scho-
ne schii* van een d.ienst aan het klassebelang heeft prij sge€feven. Die schiin narne-
lijk zoekt zaj juist ook nu haar fi.rrctie in d.e huid.ge maatschapprj verand.erd. is

zo krampachtig mogelijk te bewaren. Immers, het is zó, d.at z\ het kapitalistish
belang het best kan d-lenen, wanneer het er d.e schijn van heef t, d-at z\) het arbej--
d.ersbelang d.ient.

Voor zover er in d.e positie van de vakbeweging iets verand-erd-e is het d.Ít,
d.at zrj aanvankel5k voor d.e belangen d-er arbeid.ers binnen het kad.er van het kapl-
talistÍsch systeem streed., doch in d.ót opzicht nauweli.lks een taak meer heeft nu
d.e ontwikkeling va.ïl de kapitalistische maatschappij hoe langer hoe meer d.e ar-
beiders voortdurend. in confl-ict brengt mét die samenleving en d.erhalve ook met d.e

vakbeweging.
Daar ligt d,e d.iepere oorzaak, dat d-rs, Lange.",eld. z:-clt zoïgen maakt over d.e

toekomst van d.e vakbeweging. D65,r ligt de reden, d.at hij het wil d-oen voorkomen
alsof ztJ voor 'reen principiële wi j ziging der bezltsverhoud.ingen" in het kri j t
ireed.t, wat zíJ in werlcelijkjreid natuurlijk niet d.oet, wat zJj niet d.oen kón en wat
hij op d.e keper beschouwt ook niet écht van haar verlangt. Ook hem, d-rs, Lange-
veld r Baat het orn d-e schi jn, dat wil zeggen om d.e mythe; niet in ernst om de be-
zitsverhoud.ingen en de kapitaalwinst. De toekomst van d.e vakbeweglngr d.aar komt
d.e red.enering van d-rs. Langeveld. op neer, is gebond.en aaÍL d.e vraag, in hoeverre
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zU er in zal. slagen d.e bezitsverhoud.ingen te consel:veren d.oor d.e schijn op te hou-
d.en d.ie bezitsverhoud.ingen omver te will-en r,,rerpen, althans te wiIlen wijzi-gen. De

vraag is ind.erd.aad. belang:eilk. Niet in de eerste plaats voor d.e verhoud.ing tussen
d.e vakbeweging en de arbeiders, maa,r voor d.e verhoud.ing tussen d.e vakbewegrng
en br:rgerlijke maatschappÍj, Voor d.e striid.end.e proletariërs i s d.e vakbeweging aI-
Ieen maar een hind.erpaal, Voor het kapitaal is z\) van nutrvooropgesteld., d.at zii
de ind.n:k wekt tégen het kapitaar_ï__rï:______

HEI VERZET DER STUDENTEN

TOEN OP 2 juni van het vori-ge jaar d.e West-Berlijnse stud.enten demonstreerd.en te-
gen het bezoek van d.e sjalr van Perzië, kostte d.at het leven aan d.e stud.ent Benno
Ohnesorg. Hij werd. d.oor d.e politie-inspecteur Kurras clood.geschoten. Nadien is het
in d.e West-Ber1{jnse stud-entenwere}d. niet mstiger geworden. Maar niet alleen in
West-Berlijnl rrr€ts,ï ook in and-ere sted.en en and.ere l-and.en dan West-Duitsland. is er
nogal wat stud.entenverzet.En vaak neemt d.at verzei rad.icale volrlnen aatrr. De vraa.g
is nu weLke betekenis men aan d.at verzet moet hechten en of het mogelijk is, d.at
er een verbind.ing tot stand. kan komen tussen d.at stud.entenverzet en d.e strijd.en-
de arbeid-ers.

Voor mensen met een partijopvatting zlJrr d.eze vragen natuurlijk gemakkelÍjk te be-
antwoord.en.Zij zul1en dat stud.entenverzet met meer gejuich begroeten dan d.e zeLf-
stand.ige strijd. van d-e arbeid.ers, waaraan ze een broertje d.ood" hebben. Z\j zullen
praten over het hoopvolle verschijnseL d.at er in d.e studentenwereld. meer politiek
bewustzijn en interesse komt. Ook over een verbind.ing van het stud.entenverzet en
d.e arbeid.ersstrijd. zullen ze optimistisch z:-jn Bij arbeicLersstrijd. zul1en ze d.an
natuurlijk niei d.enken aan d.e zelfstandieq arheid.ersstrijd.rmaar aarr partij- en vak-
bewegingsactiviteiten en ze zuIlen daarbij wijzen op het feit, dat ook vroeger in
d.e oud-e arbeid-ersbeweging ( aie nS natuurlijk niet [oud'r noemen) d.e ]-eid.end.e figu-
ren uit d.e intel-Iectuele kringen kwanen. Na^men als Lenin, Trotz§, Dome1a Nieu-
wenhuis, Troelstra, er1z. , enz. , komen dan vanzelf naaï voren.

fnd.erd.aad. is het waar, d.at een verbind.ing tussen d.e in verzet gekomen stud.enten
en d.e be staand e parti j formatie s zeer goed tot d.e mogeli jkhed.en behoort. f mmers ,
zowel- d.e partijmensen a1s d.e in verzet gekomen studenten zJ.Jn wereld.verbeteraars
uit roeping, ztJrr id.ealisten. Staan d.e partijmensen op het stand.punt, d.at er meer
id.ealisme moet komen, meer politiek bewustzijn, bij d.e stud.enten is het a} weinig
arrd.ers . Zo zegt Rud.i Dutschke, leid.end. theoretieus van het West-Berlijnse stud.en-
tenprotest: ftWe vi.nd.en d.at zond.er een revolutionaire verand.ering in d.eze maat-
schappij geen verandering van wezenlijk belang mogelijk is[. (Zte 'n[r{ Ned.erland.rt
vEu: 9 d.ecember 1967 in een artikel van Henk Blomberg en Maarten Abeh). Nu is rï1

revoLuti-onaire verand.ering in d.eze maatschappi.i natuurlijk or,mogelijk. Als er ïevo-
lutj-onaire dat wi 1 zeggen: omwentele+d.e. - verand.eringen plaat s vind.en , d.an i s
er geen sprake meer van {eze maatsehappil, maaï va^n tn dnd.er maatschappelijk stel-
se1. Maar goed.r w€ *u*"rGor-, d.at Rudri Dutschke ook bed.oelt te zeggen, dat revo-
Lutionaire verand.eringen moeten kornen, opo.at een betere maatschappij werkelijkheid.
word.t. Dat neemt niet wegr dat hij een iclealist is, d.ie meent d.at er beunrst ge-
streefd. moet word-en naar d.ie betere maatschappij. Vand-aar dat hf j zegt: I'We ztgt
binnen d.e r.rrÍverslteit begonnen met acties en theoretische d.iscussies d.ie tot
be',rustzijnsvernriming hebben geleid d.ie op dezelfd.e wÍjze in d.e maatschappij aLs
geheel zaL kumen plaats víndentr. Dat hij d.aarbij ook aan d.e arbeid.ers d.enkt komt
tot uiting in het slot van het ar:tikel, waar hi j zeg+, in febmari rLaar Amsterd.am
te komen en d.aar contacten wi1 leggen met d.e prrogressieve krachten in die stad
en dat hij d.aarbij met name d.enht "aan d.e Amsterdamse havenarbeid.ers en bouwvak-
kerstr omd.at 'f revol-utie in Europa niet op één plaats geconcentreerd. kan zi jn. "
Welnu, wanneeï het Rud"i Dutschke zaL h:kken on contacten te ieggen uret Amster-
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d.amse havenarbeid.ers of bouwvakkersl d.an kan hem voorspeld. word.en, d.at het zal
zijn met enkeLe fervente partijmensen, d.och dat d"e havenarbeid.ers en d.e bouw-
vakkers zi-clt aan zLJn bewustzijnsvermÍmend.e woord-en niets gelegen zullen laten
liggen omd.at !..rn problemen z:-cll bepalen tot hun loonzakje en hun arbeid.svoolll,raaï-
d.en. En hier ligt meteen het verschil tussen het arbeiclersverzet en het stud.en-
tenverzet.
Arbeid.ers zt;n g,één id.ealisten. Arbeid.ers str\jd.en niet voor één of and-er id.eaal ,
niet voor het social-isme en nj-et voor een and-er maatschappeli jk stel-sel-. Arbei-
d.ers strijd-en voor hun belangen. Voor d.atgene wat z\ a.ls hun d.irect belang voor
zich zÍen" En d.at is maar goed. ook want d.at belet hen ( zoals in stelling 6 va.n
I'Daad- en Ged.achteil te lezen is) hun energ'ie te verspillen aan in het verschiet
gelegen d.oeleind-en, die voor het moment althans onwerkelijk zijn en g'een verband.
houden met hun toestand. en bewustzijn van het ogenblik of hun energie te verspl-I-
len aan d.oeleind.en d.ie d.e hare niet ztjn.

Doch niet al-Leen dat d e arbeid-ers om bovenstaand.e red-enen z:-dn niet zul-Ien
wil-len verbinden met d-e strijd- d.er stud.enten, om d.ezelfde redenen zullen d.e stu-
d enten z:-cln niet willen verbind.en met de zelf standig stri jd end.e arbeid.ers. De i-
d.ealisten in het algemeen ( en dus ook d-e in verzet gekomen stud.enten) moeten to-
taal- niets hebben varr een belangenstrijd., Met minachting kijken zij neer op een
strijd. voor een paar centen meeï of mind-er. De arbeiders word.t verweten te zijn
verburgerlijkt omd.at ze al-lemaal een televisietoesteL, een bromfiets of een auto
will-en hebben en daarbij I t id.eaal- (aat ze overigens rrooit gehad- hebben) zijn ver-
geten. Ook van d.e zijd,e d.er id-ealisten horen we zo vaak het verhaal-, dat het de
nood. wasr d.ie d.e arbeid.ers tot strijd. d.reef. Hoezeer d.it in strJjd. is met d.e wer-
keli jkheid. is duidelijk aan te tonen . Zo zegtr Henriëtte Roland Ho1st in haar boek
"Kapitaal en arbeid. in NederLand-rrr d.at er in d.e eerste driekwart varl d.e vorige
eeuw van rn worsteling tussen kapitaal en arbeid nauwelijks sprake was. Hoe groot
toen we1 d.e nood. was weet ztJ in d.atzelfd-e boek op een aangrijpend.e wijze duid-elijk
te maken. Een dui,lelijk voorbeeld. is ook d.e stakingsgolf van een vijftal jaren ge-
led.en in Spanje. Niet in de achtergebleven landbouwgebieden woed.d.en toen d.e sta-
kingen, maar in d"e geïndustrial-i seerd-e provincie s , waar d.e arbeid-ers he t naar
verhoud.ing veel en veel- beter hebben. Trouwens, als d.e arbeid.ers niet stri jd.ba"ar
meer ziln omd-at ze zijn verburgerlijkt d.oor het heztt van auto' s, wasautomater:, te-
levisietoestellen, enz. ) enz. ) waaï komen d.an al d.ie wilde staki,::gen vaJldaan?
\niaar is d.e nood. (in d-e zin d-er idealisten, want d.ie hebben het d.a^n altijd. over d.e

absqlute nood.) bij d.ie arbeid.ers? Werkehjkheid-szin blijkt al heel sfecht bij ide-
alisme te passen.

Wanneer eerd.er in d-it stukje gezegd. is, d.at parti jmensen geen moeite hebben met
d.e vraag of een veïbind"ing tussen stud entenverzet en arbeid.ersstri jd. ( waarbi J ze
d.an natuurlljk denken aarr partij- en vakbewegingsacties) mogelijk is, d.an geld.t d-it
ook voor d.e stud-enten. Stud.enten zul-l-en zich wel r,rÍl-len verbind.en met partij- of
vakbewegingsaeties d.och nj-et i:ret zelfstand.ig strijdend.e arbei-d-ers. Toen in juni
1966 de Amsterd.amse bouwvakkers d.oor d.e inhoud.ing varr 2/" vart hrin vacarrtiegeld. in
woede ontstaken en s1a,g leverden met d.e politie, verspreid-de d.e politie het ge-
rucht d-at d.e Provors aarl d.ie strijd. d.eel-nannen. Orrmid.delli;k was Provo er echter bij
om d.ie bewerÍng te ontzenuwen. Zelfs voor c1e rad-io (misschien ook voor d.e [.V.?)
werd- onverwijld d-oor bekend.e Provo I s ( o , r. Irene v. d.. Wetering) uit d-e d.oeken ge-
daan, d-at Provo tegen geweld is en d.us niets met het gewelddadig optred.en van d.e

bouwvakJ<ers te maken had-. Zo aIs alle partijen d.istancieerd"e d.us ook Provo ztch
van d.e st{d.end-e bouwvakkers . I s het overígens ooit voorgekomen, d.at stud-enten
z:-cLt solid.air verklaard.en met een stuk zelfstandige arbeid-ersstrijd? Het is
ons niet bekend.. Maar toen d.e vakbeweging enlge rnaand.en geled.en een stakÍng pro-
clameerde bij Bata in Best verklaarde de Ned.erlarrd.se Stud.enten Yakbewegi-ng zteh
soLid.air met d.ie strijd.. Doch we hebben geen protesten gelezerl van d-e N.S.V., toen
het confl-ict tot groot genoegen van de d.irectie van Bata in een voor de arbei-
d.ers ongrrnstige zin werd- opgeJ-ost. De mythe van een strÍjd.bare vakbeweging was in
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e1k geval weer wat opgepoetst en daar wou d.e N.S.V. d.an nog wel aari Ineewerken.

Bij stud.entenverzet en arbeid.ersstrijd. mogen we tenslotte ook nlet vergeten, d'at

d.e belalgen altijd. d.e d.rijfveer van maa.tschappelijke strijd. zijn geweest en niet het
id.eaLisme. De strijd tussen feod.alisme en birrgerd.om, dat het kapitalisme tot uit-
kom.st had., \^Ías een economj-sche belangenstrijd.. En d.e strljd. van d.e arbeid.ers is e-
vengoed. een belangenstrdd.. Het kapitalisme is gebaseerd. op loonarbeid.' Winst kart
al]een gemaak-b word-en d.oor het kopen en aan\{end.en vart arbeid.skracht. Hoezeer d.at
wel het geval is is d.uid.elijk gebleken bij d.e staking in de Engelse ]ravens enkele
maarrd.en geIed.en. Deze staking heeft een dusd.anig verlies aan het Ecgelse kapi-
taal toegebracht, dat het med-e één d.er oorzaken was van d,e d.evaluatie van het
Pond. Sterling. Hieruit blijkt wel duid.elijk welk een economi.sche machtspositie d.e

arbeid-erskLasse inneemt; of ze zt-ch d.aarvan bewust is of nj-et cloet niet ter za-
ke. En vanuit C.ie machtspositie stri jd-en zL j. Maar op welke machtspositie kuanen
d.e stud.enten ztcLt baseren? 0p geen enkele . Zij l«rnnen hoogstens d-e openhar§ ord.e
verstoren. De arbeid.erskl-asse verstoort met zljn zelfstand.ige strijd. echter d.e

maatschappelijke ord-e en d.at is we1 heel iets arrders. Daaromrva^n een overeenkomst
tussen arbeid.ersstrijd. en. stud.entenverzet is vrej-nig te bespeuren. Een verbind.ing
tussen die twee lijkt ons dan ook onmogelijk.

Het hierboven ingenomen stand-punt ge1d.t natuurlijk voor mod-ern-kapital-istische
Iand.en. In lanclen, d.j-e voor hun onafhankelÍjkheid. strijd.en, of waar d.e burger-
li jke revolutie ztch n.og niet geheel voLtrokken heeft, kan het wellicht artd.ers
liggen. Hierbij denhen we bijvoorbeeld. aan ' t stuclentenverzet j-n 1956 in Hongarije.
De strijd- was daar gericht tegen het volkomen van Rusland. afhankeliik bewind. van
Rakosy. Ook d.aar speeld.e evenals in d.e voor hun onafhankelijkheid strijd.end.e
landen - het nationale e1ement bi j d.e stud.enten een grote rof . Maar opmerkeliik
verschijnsel voor idealisten, toen d.e opstand. d.oor d.e Russen irras neeïgeslagenrwas
er van stud.entenverzet geen sprake meeï. Maar d.e arbeid.ersraad- van Boed.ape st
werkte ook nog na { novernber ( toen d.e opstand. definitief was neergeslagen) d.oor.
Ja, zelfs tot in januari 1917 werkte die raad-, zodat Janos Kad.ar d.e verzuchting
slaaktel dat eï eigenlijk twee machten waren, d.e regering en d.e arbeid.ersraad.
Weer een C.uid.elijk voorbeeLd. van d.e econornlsche machtspositÍe varr d.e arbeid.ers.
Dat in land-en waar d.e br.lrgerlijke revolutie zlch nog niet geheel vol-trokken heeft
of waar d.e onafhankelijkheÍd. nog moet word.en veroverd. van een saJnengaan van stu-
d.enten en arbeld.ers wél sprake kan ztjn is niet zo verwond.erlijk. fenslotte r,Aras er
in d.e klassieke burgerlijke revolutie ook sprake van een samengaatn van arbeiders
en bourgeois tegen d.e gezamenlijke feod.alistisehe vijand. Men mene echter niet rdat
arbeid.ers en bourgeoi s hetzelfd.e beoogd-en. Everrnin als stud.enten en arbeid-ers in
Spanje bijvoorbeel-d. hetzelfd.e beogen, oolc niet uranneer ze af en toe sanenwerken'
Aan de hand. van feiten zullen we in één der komend.e nunnlers d.e diepe kLoof be-
lichten, d.ie arbeid.ers en stud.enten d-aar scheid-t. Thans zuLlen we het hierbij l-a-
ten, omd.at we menen, d.at er genoeg is aangedragen, d.at aLs basis voor een d.iscus-
sie kan d.ienen.

AAN ONZE LEZERS
Uit d.e in d.1t nurnmer opgenomen veïantwoord.ing van d.e birurengekomen gelden over
het laatste kwartaal van 1967, blijkt dui-d.elijk, d.at orlze lezers over het algemeen
zeer goed. begriipen, d.at voor het uitgeven van ons b1ad. veel geld. nod.ig is,
Helaas z:,jn er nog enkele lezers, Cie voor Ïiet jaar 1967 nog geen bijd.rage hebben
geleverd.. We z,tjn echter geen fil-antropische j-nstel-l-ing. Wie ons b1ad. wi1 lezen
moet er iets voor over hebben ook. f s men werkelijk niet in staat te betaf en, d.art
is het een kleine moeite ons d.aarvan even te verradttigen. Daarom: die lezersrvan
wie wij bij het verschijnen van het vclgend-e nummeï nog geen bijdrage vooï 1967 ("t
het liefst meteen vooï 1968) freUben ontvangen, of d.ie ons nog niet med-edeeld-en,
d-at betalen hun thans niet mogeli jk is, word.en onheroepelijk van or-Lz,e lezerslljst
afgevoerd..

De adninistratíe.
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WÀLTER GAÀN NIET 0P.

IN DE Verenigd.e Staten heeft d.e vakbond. van d-e beruchte l^Ialter Reuther, d.e

U.A.W. (Verenigd-e Aut-mobiel Werkers) nieuwe contracten afgesl-oten met twee van,
d.e d.rie reuzen in d.e Amerikaanse auto-industrie. Er is een contract met Ford- en
er is een contract met Chrysler. Met General Motors z\n d.e ond.erhand.elingen nog
aaJr d.e garg. Wat er uit d.e bus kwam werd- d.oor d.e Amerj-kaanse pers een belangrijk
resul-taat genoemd. 0m d-1e mening te ill-ustreren gaven d.e kranten rn korte opsom-
ming van hetgeen cle arbeiders bij Foro- en Chrysler nu zoud.en gpan verdienen en
wat d.aar d.an nog Lij kwam aan bonussen, premies, enz. Het was allemaa1 geschreven
in d.e trant varl.: een toren van hond.erd. meter hoog, d-at is toch weI iets gewel-
d.igs! Geen van d-e betrokken sociaal-economische of financiël-e red.acteuren is
blijkbaar op d.e simpele gedachte gekomen, d.at dit er maar van afhangt; van datge-
ne namelijk waarmee zotrt toren vergeleken word.t.

De Utrechtse Domtoren is 112 meter hoog en dat is vééI, wa^nneer je hem ver-
gelijkt met bijvoorbeeld d.e woninkje s in Tuind.orp-Oo stzaan. l'Iaar d.e Eiff eltoren in
Parijs heeft een hoogte varr rcA meter en het Empire State Build.ing in New York is
zeLfs nog een stukje hoger. Daamee vergeleken is d.e Dom van Utrecht maar een
d.werg. Zo moeten na.tuurlijk ook d-e lonen van d.e Amerikaanse automobielwerkers er-
gens mee vergeleken word.en. En als men weten wil of d.e nieuwe contracten iliets
geweld.igsrt zLJn, d.an moet nen ze natuurl-ijk vergel[jken met d-e ]onen, d.ie volgens
d-e oud.e contracten werd.en uitbetaald.. Dat hebben d.e Amerikaanse kranten niet ge-
d.aarr , maar d-e ar'beid-ers in d-e autostad. Detroit natuurlljk wéI. De conclusi-e waar-
toe ze kwamen \^ras, d.at het allernaa1 verd.omd. welnig om het lijf had..

De oud.e contracten hadden een clausule, d.ie loonsverhoging gaïand.eerd.e in-
d.ien d.e kosten van het levensond.erhoud zoud.en stijgen. Ze hadd.en 66k een clausule
betreffend.e een a,utomatische stijging van het loon bij vergrotÍng van d.e producti-
viteit. In d.e nieuwe contracten zijn d.e d.esbetreffend.e clausules voor d.e arbei-
d-ers mind.er grrnstig d.an ze waren. Daar staat d.an tegenover, dat er sprake is van
tlrtteffiflarcenten uurloonverhoging voor sommige categorieën arbeid.els, voor
vele and.ere categorieën echter niet. Is rt een vÍond.er, d.at d.e d.oor d.e kapitalis-
tische pers zo egthousiast hegroette contiaeten Coor d.e automobielarbeid.ers u-i-
termate koel- ontvangen werd.en?

DREIGEIVENTEN.

Een vakbond., u weet het l-ezer, is I n |tdemocratische organisatierr . Dat bete-
kent r d-at er oveï d-e contracten waarover d.e autofabrieken en ttvad.ertt Walter over-
eenstemming bereikten, d.iend.e te word.en gestemd. En ztjt- d.e contracten aanÉ€no-
men?, z:uJ-t u vragen. Ind.erd.aad., dat zijn ze. Iviaaro... niet dan nad.at Walter Reu-
ther ged-reÍgd- had., d.at bj-j een verwerpin5J ervan door hern géén nieuwe ond.erhand.e-
lingen zoud.en word-en geopend. en d.at hii eventueel nj-et zou schrcmen om weerspan.
nige afd.elingen uit d"e bond- te royeren. Als u vind.t, d.at d.ie Vtralter Reuther het
wel bijzond.er Spaans 5lemaakt heeft, dan hebt u gelijk in d.e meest letterlijke zj.n
d-es woord-s.

0p het moment, d.at cle onclerhand-elingen begonnen proclameerd.e d-e vakbond. UAW

eentrstaking". Wa1ter Reuther toverd.e Àmerika claarmee c1e schiin voor, alsof er d.e

auto-gigarrten een grootrrofferrf moest word.c.n afg,edwongen. Toen het contract d.e

voorlopige hand-tekeningen had gekregen zei hi j: rf Biruren d.rie clagen is bij Ford. d.e

prod.uctie weer op gatrrg.rt Dat echter was een rni-srekening. De teleurgestel-d.e en
ztch bed.rogen voelend.e arbeid-ers begoruren een t'wild.ett staking, die veertien d.a-
gen d.uurde. Die staking verried- meer d"an wat and.ers ook hrm werkeli jke gevoelens
over het nieuwe contract"


