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DE BELGÏSCHE TAALSTRIJD EN

DE STRIJD VAN DE ARBEIDERS

ZATERDAGAVOIID 10 febnrarÍ bracht d.e KRO-televisie in het pïograrnma rrBrand.-

pr:ntrr beeJd.en uit Antwerpen: een enorrne zaalz starnpvol met Vlaanse meu:rnen en
vrouwen; op het spreekgestoeLte een wat oud.ere stud.ent in het'\ rur van zijn be-
toog: 'tYriend.en, d.e regering ligb er en ztl 1ig't er goed.!tr De zaal applaud.isseert
sto:machtig. Even krachtig op zi1n minst gaan de hand.en op elkaar als even later
tot twee-, d.riemaal toe het woord. ffrevoLutietf valt...

Over wéIke, over wót voor soort revolutie g-rng het? De televisiekijkers heb
ben dóórover niets vernomen. Het bl-ijft natuurlijk mogelijk, d.at d.e spreker d.ie
d.it woord. rrrevolutie" bezigd.e er in een and.er, niet d.oor caJnera en gelrrid.sband.
vastgelegd. d.eel va^n zíjn betoog een bepaalde inhoud. aan heeft gegeven. Als d-at zo
is heeft d.e reportage-pIoeg van d.e I(RO ons een belangrijke sleutel onthoud.en tot
beter begrip van d.e situatie. Maar waarsch{nlijk achten wij d.it niet. Vrijwel zeker
d.u:sren wij te beweren, dat d.e spreker, d.ie - naar hij zelf verklaard.e rrd.e revo-
Iutie predikter', daarbij geen ogenblik ged.acht heeft aan een maatschappelijk ver-
schijnsel, aan een omwenteling d.er produktieverhoud.ingen. De enig mogelijke omtÍen-
teling d.er in Belg'ië bestaand.e kapitalistische r produktieverhoud.ingen inmers
is d.ie, wel-ke resulteert uit d.e klassenstr{jd van d.e arbeid.ers, een k}assenstrijd.,
d.ie voortspmit uit hr.m proletarische situatie, uit hun worsteling voor htin d.i-
recte klassebel-angenr d.ie niettegenstaand.e bepaald.e aarrrakingspunten op het eeï-
ste gezicht, toch in 'n gans and.er vlak 1Íggen d.an op d.it ogenblik d.e grote pro-
blemen d-er Belg'ische politiek.

Wie zou die klassebelangen d.er arbeid.ers d.aar in d.ie Antwerpse zaa,I en in
d.ie Antwerpse vergad.ering tot uitd.zrrkking hebben moeten brengen? Bepaald. niet d.e

stud.ent Vand.endussen, d.ie daar zo kwistig met het woord I'revolutie[ strooid.e,
maaï d.ie i-n ied.er opzicht z:-Jrr burgerlijke afkomst en ztln burgerlljke positie tot
in d.e kleinste d.etails duid.elijk d.emonstreerd.e. Na hem verschenen achtereenvol--
gens een Vlaamse professor, een Vlaa,mse notaris, wed-erom een VlaaJnse professor
en enkeLe politiek-rad.icale figuren, waarond.er een Iid. van d.e extreem-rtrechtseft
Vlaa^mse Vol-ksr:nie op d.e kathed-er. Maar een Antwerpse dol«uerker of wat voor pro-
letarische type ook, hebben wij ni-et in het beeld. gezien. Wat wij wél zager. omtrent
opzet en karakter d-ezer bijeenkomst maakt het hoogst onaa,nnemelijk, d.at ztJ err
zelfs als ztj er a1 geweest zoud.en zijn, het woord. hebben genomenr Besteld., d.at
men het hen zou hebben willen geven.

Natuurlijk is het waarrd,at d.e Belgische taalstrijd., d-ie rond. d.e Leuvense r,mi-
versiteit opni-euw ontbrand.' is en d.ie vandaar rta.ar hóéI het V1aa^mse land. en d.e

echt Vl-aamse stad Antwerpen i-s overgeslagen, een s o c i a l- e achtergrond
heeft. Maar het is óók nog altijd. waar, wat d.e bekend.e Antwerpse soeiaald.emocraat
en flamingant Ka^u,iel Huysmans vooï meer d.an d.ertig jaren schreef , namelijk, d.at
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Itd.e Vlaarnse arbei-d.er d.e Vlaa.nse cultuur niet verd-edigt, omd.at hij geen cultuur
bezi-t" t zlj het d-an, d.at het w66x is in een and-ere zln d.an Huysmans het d.estijd.s
bed.oeld-e.

Huysmans had kennelijk - dat blijkt uit het verband., waarin hij d.e bewuste
woord.en bezigd.e 1) het oog op d.e omstand.igheid., d.at d.e kapitalistische roof-
bouw op d.e arbeid-skracht d.e arbeid-er eenvoud.ig niet aan f rcultuurrr d-eed. toekomen.
Uit d.ie op z:-cltzelf beschouwd. niet' onjuiste -. zi-enswijze zou l«:nnen worden af-
geleid-, d.at d-e situatie zlch meer en meer zal hebben gewi j ztgd- naarmate d.e roof-
bouw uit d.e beginperiod-e van het kapitalisme plaats maakte voor een ttnormalert

uitbuiting. Een d.ergeli jke conclusie, schi jnbaar volkomen logisch , ztet echter
voorbij aan het reëIe f eit, dat d.e cultuur van een bepaald. land. alti j d d-e cuLtuur
d.er heersend-e klasse is en d.at d-e Belg:ische cultuur d.erhalve een burgerlijke cul--
tuur is, d.ie uit d.ien hoofd.e het proletariaat niet aanspïeekt.

Vanzelfsprekend. is het voor d.e burgerlijke Vlaamse stud.ent Vand.end.ussen een
brand.end- probleem, dat hij er nog altijd. niet zeker van i-s straks al-s Vfaa,ns spre-
kend. intellectueel op d.ezelfd.e pla.ats in het managerd.om te kunnen rekenen af s
een franstalig klassegenoot uit h/a1loni-ë. Maar voor een havenarbeid.er of een
tramcond.ucteur uit Antwerpse voorsted.en aLs Merxem, Deurne of Oud.egod. liggen d.e

d-ingen and-ers.
Als d.e stud-ent Vand.endussen vanrfd.e Brussel-se kliekrt spreekt, d-arr d.enkt hij

aan reg"ionaal--chauvinistische Walen of Franskil jons, d.ie de beste baantjes voor
hrrn taalverwanten will-en reserveren. Al s een Vlaa^rnse arbeid.eï van rf d-e Bmssel- se
bend.err spreekt, d.arr ztet hij d-ie in d-e al-l-ereerste plaats als d.e po)-itieke verte-
gentrooïd.iging d.er patroonsklasse, d.ie d.e wet hanteert om zirr economische uitbui-
ting te bestend.igen" En d-ie "Brusselse bend.e'f , d.at is voor d.e Waalse arbeid.er
uit Luik of Charleroi "Ia band.e Bn:xelloise". Hij verstaat d-aar precies hetzelfd.e
ond.er als z{jn klassegenoot uit AaLst of Dend.ermond.e, Gent, Oud.enaard.e of Kapel}e
-op-d.en-Bo s , te weten een groep politici met partij- jargon en vééf mooie belof ten
d.ie hwr pink nog niet verroeren voor Jan met d.e pet.

De tegenstelling tussen zowel d.ie Vlaamse al-s d.ie Víaal-se arbeid.er en 'td.e
Bmsselse bend-e'r is oneind.ig veel d.ieper - want van social,e a,ard. d-an d.e tegen-
stelling tussen haar en d.e Vlaamse intellectuelen, hoe rad.icaal en ongezouten d.e

laatsten op een vergadering zoals d.ie te Antweïpen werd. gehoud.en ook uit d-e hoek
mogen komen. Vand.aar bijvoorbeeLd., d-at een d-emonstratie van d.e extreem-Vlaamse
Volksunie in Belgisch Limburg volkomen op Q.e achtergrond. raakte toen op hetzelf-
d-e tÍjdstip - maart t66 in d.at gewest d-e klassenstrijd. van d.e mijnwerkers rcn Genk
ontbrand.d.e, strijd-, d.ie voIled-ige morele ( 

"., financië1e) steun genoot van d.e

frarrstalige mijnwerkers en metaal-bewerkers in Wallonië.
Wat z:'cin toen in Belgisch Limburg afspeeld.e mag het belarrgrijkste conflict

genoemd. word.en, d.at d.it l-and. d.e laatste jaren heeft gekend-. Het is waaï: d-e wor-
steling rond. d.e rmiversiteit van Leuven is d.e d-j-recte oorzaak geweest varr d.e val
van d.e regering van Paul vand.en Boeijnants. Nu echter stond- het voortbestaart van
een kabinet op het speI, d.estj- jd.s in Genk, in Zwartberg en in Waterschei het
voortbestaan van een sociale ord-e.

fnnid.d.els hebben wij aI gezegd., dat óók d.e Belgische taalstrijd- een sociale
achtergrond. heeft. AIs men ons vraagt wé1kerd-an verwijzen wij bijvoorbeeld- naar een
ond.erzoek, dat d e stud.ied-ienst van d-e katholieke vakbeweging, het Algemeen Chris-
telilk Werkersverbond. in België een kleine acht jaar geled.en heeft ingesteld- naar
d.e taaltoestand.en in het VLaamse bed.rijfsl-even ond.er leid.ing van het hoofd. van d.e-
ze d.ienstrd.e heer Herman Deleeck. Het resuLtaat van d.at ond-erzoek kan 1n één en-
kele zin word-en samengevata in d.e grote ond-errremingen van Vlaand-eren spreken d.e

d-irecties Frarrs, de arbeid.ers Vl-aams. I'In het bedri jf slevenrr , aldus het rapport-
Deleeck, "1egt een kl-eine, kapitaalbezittend.e mind-erheid- d.e grote meerd-erheid
ha.ar taalgewoonte op" en het voegt eï aan toe, Itd-at d.e problemen van info::matie
en communicatie binnen d.e ond-erneming nod-eloos bemoeili jkt word-en.tt De conclusie
van Del-eeck is, "d-at de taaf toestand.en Ín het VLaamse bed.rijf sleven pas ten gron-
d.e gezond. gemaakt kunnen word-en, wanneer d.e patronale werel-d- ztchzelf bereid. zaL
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verklaren haar houd.ing te wijzigen.rt Van d.ie bereid.heid. moet men ztch niet aI te
veel of liever bitter weinig voorstellenromd.at d.e franstaligheid. in België, ten-
minstev/aa,r zrj zichin V I aand.e ïen voord.oet, eenlcwestie vanklasse-
status is en d.e hoogmoed. en onverdtaagzaamheld. in leid.end.e tr'ranstalige kringen
in België veeleer d.óóniit moet worden verklaard d.an bi jvoorbeeld., zoals o. ELn d.e

heer Sj. van der Schaaf in "Het Paroolff van 21 januari j.1. gedaan heeft, uit
een - aI d.an niet belachelijke I'pretentie een voonritgeschoven bolwerk te zijn
varr d.e latijnse cultuurrr, De bourgeoisie in Vlaa^ms België is er niet zozeer trots
opr d.at zri Frans kan spreken ( 

"rl 
itdusrr beschaafd. is) d.an we1 fier op het feit,

d.at nJ bourgeoisie is ("t, derhalve neerziet op a1le mogelijke burgers van d.e twee-
d.e of d.erde soort).

Burgers van d.e eerste en va:: een mind.ere soort: d.aarin verd.eelt ind.erd.aad.
d.e taalgrens - in d.e ogen d.er bor:rgeoisie d.an de Belgische bevolking. Niet
voor niets staat in het rapport-De1eeck, d.at op d.eze wijzerfvan een werkelijke d.e-
mocratie in Vlaand.eren nooit sprake kan zirr.rt Het rapport d.ringt d.aa::mee, bewust
of onbewust, d.oor tot datgene wat d.e kern van d.e taalkwestie vormt. Voor zoyer
namelijk de Vl-aamse arbeid.ers op grond. van hun bittere e:rraringen in het bedrijfs-
leven zich bij d.e taalstrijd betrokken weten t z\)n n1 er niet a1s arbeid.ers bU be-
trokken, maar a1s Belgen. De strijd. om het V1aa.ms in Vlaand-eren is d.e strijd. om d.e

volled.ige d.emocratie, d.e stri jd. om de voltooiÍng van d.e politieke revolutie van
1810, d.ie in België tot op d.e huid.lge d.ag toe onvoltooid. gebleven is. Als een po-
grng d.ie politieke revoluti-e af te rond-en kan men d.e strijd. beschouwen, die d.e
Belgische politicus Paul Henri Spaak en d.e Belg'ische soclaa.Ld.emocratie in 1950
tegen de koning voerd.en. Di.e strijd. is met een compromis geëindigd. en d.erhalve
mislukt med.e d.oor - z6 gecompliceerd. zijn in Be1gië en trouwens overal nu eenmaal
d.e werkelijke verhoudingen - het optred.en van juist d.e Vlaamse katholieken, d.ie
d.e vrees koesterd.en, d.at d.e slinger van de politieke revolutie d.oor zo1) slaan
n,aa;r een sociale omwenteliqg.

Dat d.e d.emocratische, de politieke revolutiv in Belg"ië nog altijd. niet vo1-
tooid. is, is een anachronisme, iets d.at in genend.ele pa.st bij d.e bestaand.e econo-
misehe situatie. Daarom kan gezegd word.en, d.at d.e Belgische taalstri jd, voor zo-
ver het de arbeid.ers betreft, een strljd. is, d.ie in and.ere landen a} lang tot het
verled.en behoort, met d.e burgerlijke emancipatie als ;rnzet. Belgische arbeid.ers,
d.ie z\ aa^n zij met de Vlaamse intellectueLen d.e taalstr\jd. voeren, voeren een
strijd. om d-e problemen vaJr gisteren; d.ie in België nog altijd actueel is. Voor zo-
ver ztJ strijd. voeren om d.e problemen vaÍr vand.aag en gre heeft d.ie strijd. niets
met d.e taalkwestie te maken. Voor zover z\) d.e taal-strijd. voeren tred.en nJ geens-
zins typisch als arbeid.er op en voor zo.rret z\) typisch als arbeid.er handelen komt
het taalprobleem bÍj hen niet voor.

Uit I t bovenstaand.e volgt, d.at een BeLgische arbeider, d-ie d.e taalstrijd. mee-
vecht, bezig is met iets, d.at niets te maken heeft met d-e wezenlijke problemen
va^n zLJn klasse " Hoe of wi j dat bedoelen ]a:.nnen wij het gemal5kelijkst d.emonstïeren
juist aa^n d.e hand. van het rapport-Del-eeck. Als d-e rapporteur stelt, dat de taal-
bamlère in d.e V1aa"mse bed.rijven tot "gesparunen verhoud.ingenff leid.t, d.an stel1e
men ztc}:r een ogenblik voor, d.at d.ie taalbarrière eens zou z:-jn geslecht. 0p d.at-
zelfd.e moment zou d.e Vlaamse arbeid.er d.e minachting van d.e patroon niet a11een
maar voeLenr d.och ook verstaan. Hij zou niet langer in het Frans, maar in het
Vlaams word.en gecommand.eerd. en gekoeieneerd.. Dacht Deleeck werkelijkrd-at een ver-
mind.ering van d.e sparuring hiervan het gevolg zou ztjn? De arbei-der zou erval?en,
d.at het geen taaLbarière is, d.ie hem en ztJn patroon scheid.t 7 rÍLà.à.t een klassen-
bamière. Hij zott, vooï zover hij het nog niet wist, ervaren, d.at er geen sprake
is van een |tVlaams Volktf 7 fràà,Í van een Vlaamse heersend.e klasse en een Vlaams
proletariaat en hij zou ervaren, d.at zelfs een zlch van het Vlaa.ms bed.ienend.e
bourgeoisie een dnd.ere taal spreekt d.an hij.

víii zeid.en het zopas: voor zover d.e Belgische arbeid.ers strijd voeren om d.e
problemen van vand.aag en morgen, d.ie d.irect samenhangen met d.e sociale en econo-
mische structurrr d.er kapitalistische sarnenleving, in zoverre heeft dat niet met
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d.e taa.lstrijd. te maken en omgekeerd. heeft de taalstrijd. niet met d.e klasseworste-
ling van d.e arbeid-ers te maken" Het laatste kon men - om aan het slot van d-j-t
opstel tenrg te keren tot d.atgene waarmee wij begon:nen zlJrr - uit de beelden van
d-ie Antwerpse vergad-ering ook heel goed. waarnemen,

Er werd. d.aar, door een van de sprekers, vol rruur en ond.er krachtige bijval
betoogd-r d-at eï voor een tweetalig land- a1s Be1g"ië maaT één oplossing bestond.:
het fed-eralisme. I[iemand op d.ie vergad.ering scheen zteh te herinneïen, dat juist
de Vl-amingen gezwegen had-d.en of bI{jken van afkeuring had-d.en gegeven toen rn aan-
tal jaren geleden d.e Waal- se vakbond sl eid.er And.ré Renard. d.e vaan van he t Vlaal se
federalisme hees" Men hield. er z:-clt afzÍjd.ig van, omdat men in d.at Waalse federa-
lisme een politieke kleur meend.e te herkennen, waarraÍr men in Vlaams-nationale
kringen nooit iets heeft moeten hebben. Niet omd-at het de kleur van het proleta-
risch verzet zou ztjn - d-aar heeft een vakbewegingsman a1s Renard. nu eenmaal geen
sikkepit mee te maken - maÉ.r omd.at het d.e kleur was van een ( sociaal) d.emocrati-
sche partii, d.ie als d.e representant van het streven naar volled.ige politieke d.e-
mocratie mag geld.en, waar d.e Vlaamse intellectuele bovenlaag, ond.anks haar taal-
str\jd.r toch voor terugschrikt, juist omd-at ztJ een bovenlaag is. Voor Renard. be-
tekend.e fed.eralisme: d.e vol-tooiïng d.er burgerlijke revol-utie in \,rlall-onië; voor d.e
rad-icale Vl-amingen betekent federalisme: uitbuiting van de Vf aamse arbeid.er door
een typi sch Vlaamse bourgeoÍ s j- e .

Rest ons, vart die Antweïpse vergad.ering d-e verontwaard.igd.e kreet te ve:rreI-
d.en varr een Vlaamse moed.er, d.ie heftig beroerd- was d,oor het feit, d.at d.e Belg:L-
sche ri j kswacht in L euven haar aldaar s tud-erend-e kind-eren had. af gero s t . Ach me-
vïouï/Í, we zoud-en met u begaan kurnnen z1-Jn, waïe het niet.. o o. Ware het niet, dat
braaf burgerlijke moed-ers en braaf burgerlijke vad.ers in Vlaand.eren aItdd. gezwegen
hebben, als d.e rÍjkswacht op arbeid.ersjongens inhakte. V/aarover die Vl-aaJnse moe-
d-er klaagd-e, dat is bi jna hond-erd-vi jftig jaren lang de stomme kl-acht geweest in
ontelbare Belgische arbej-d.ersge zinnen en het zal d e klacht in Belgi sche arbei-
d-erskringen blijvenr Dog lang nad.at d.e taalkwestie zal ztjn opgelost en d.e soci-a-
}e kwesties d.aarachter zLch nog dringender darr thans naar d.e voorgrond schuiven.

1) De volled.ige passage bij Kamiel Huysmans luidt als volgt: I'De Vla-
mingen werd.en ook, ged.urend-e lange jaren, als een minderheid.svolk be-
hand.eld.r eo ind-1en deze politiek mogelijk was, dan is d.it te i^rijten in
rui-me mate aan d.e onbewustheid. van een vo1k, waarin d-e grond.slagen der
cultuur niet eens aanwez)-g waïen. Welke cultuur heeft In huisarbej-d.er,
d.ie tien en twaalf uur per d.ag met vïouw en kind moet arbeid-enlHij ver-
d-ed-igt d-e Vlaamse cultuur niet, omd.at hij geen cultuur bezit.'r (lrti-ice:-
'rDe socialistische oveïeenkomst in d.e taalkwestie" in het Gentse dag-
blad. trVooruitrr van 17 maart 1929. In een in 1911 gehoud-en rad.iorede,
afgedrukt in 'rDe Vlaarnse Gid-s" van d-at Jaar (ffz. 1'ïB €.v.) spreekt
Kamiel Huysmans van t'd-e plutocratie van Vlaa.nd-eren, d.íe d.e atmosfeer
verpest'r. De situatie waar hij op d.oelt wordt verd.erop in onze beschou-
wing aan d.e har:.d- van een recent rapport van d-e katholieke vakbeweging
nad-er beschreven.

i{ET KO}{T er niet op aanrwat deze of gene proletariër of zelf s heel het pro-
letariaat zlclt voorlopigals d-oel vo o r s t e 1t. Het gaat eïorlr 1r a t
he t pïo I e t ar i aa t i s, enwathet d-ienovereer:komstighistorisch
beschouwd- gedwongen zaL zirr te d-oen.

(ruru, MA.RX, "De heÍ1ige fami1ie". )
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WOORDEN OVER

KUNS T EN SAMENTEVING

HET ïS ONS wel geberird., d.at wij d-oor makkers; die het overigens en vooraL
in praktische zaken - in veel opzichten met ons eens waren, heftig werd-en bekri--
tiseerd. wanneer wi- j een nauw verband. legden tussen d e kimst en d e maatschappi j ,
wameer wij ook d.e kunst een sociaaL verschljnsel noemden. Speciaal voor hen, maar
voor and.ere lezers natuurljjk ook, laten wij hier twee citaten volgen uit bijzond.er
onverd.achte bron. Degene d.ie wíj aan het woord. Iaten is geenItmarxistisch geest-
ve::vlarttil, d.ie men terecht of ten onrechte van het berijd-en varr stokpaard.jes
zou kunnen beschul-d.igen, maar een liberaaL hoogleraar in d.e geschiedenis, d.e 19e
eeul^rse Ned.erlandse professoï R o b e r t F r u l n (leZl-1899),

De citaten zin ontleend- aan een in 1861 verschenen stud.ie vaÍr zijn hand., ge-
titeld. rrDe Ned.erl-and.ers der zeventiende eeuw d.oor Engelsen geschetstrr. Het be-
wuste opstel is opgenomen in het rrierd.e d.eel van zlJrr 'rYerspreid.e geschriftenrr.
Zoals d-e titel aL d-oet vermoed-en bespreekt hij daarin publicaties van 17e eeu.wse
Britse auteurs, d.j-e d.e Republiek der Verenigd.e NeC.er1and.en bezochten of bestu-
d.eerd-en. Een van hen t zo blijkt uit Fruins geschrift, is een zekere Eve1ygr, d.ie
een d-agboek bijhield-, d.at ruim 175 jaar nad.at het geschreven werd. d.oor d.e uitge-
ver Bray in Lond.en werd. ged.rukt" Fruin schrijft (Verspreid.e geschriften ïV, bJz.
249) z

"Toen hij (nvelyn) ir, 1641 d.e Rotterd.amse kermis bezocht, stond- hij opgetogen
over d.e prachtige schj-l-d.erijen-krarnen, d.ie hij er zag. 'rEr waren ( zegt hlj, Evely:r)
zo veel- sch1ld-erijen, in het bijzond.er land schappen en kluchtstukken, te koop, d.at
ik er verbaasd. van stond.. Ik kocht eï een paar en zond- ze taaar E:egeland-. De oor-
zaak van d.eze overvl-oed. van schild.erijen en van d.e geringe prijs, ligt in gemis
vaÍI land-erijen en and.ere geldbeleg$ngr zodat een boer soms wel twee of d.riedui-
zend. pond. (f 24.000 à Í 16.000) t, schild"erstr:kken steekt. De huizen zrjn er d.an
ook vo1 van, er word.t, op d.e kermissen vooral, een d.rukke hand.el in ged.reven.rr

Mi j d.urtkt zegt F:ruin -, d.it bericht is merkwaard.ig voor d.e geschíed.enis
van oyuze schild.erschool. Het verklaart ons d.e plotselinge en voorbeeld.eloze
bloei var. d.e schild.erkunst in ons land.; het verklaart ons tevens, r,,raarom oÍaze
meesters hun groot talent zo vaak aan onwaard.i-ge taferelen hebben besteed.. Het
waren d.e kleine kapitalisten, d.e burgers en d-e boeren, voor wie zíJ werktenz raa-
tuurli jk ,lat d.e gemene smaak van d.eze d.e toon &f , en d.at bj-nnenhuizen en boeren-
kermissen, naast de land-schappen, de geliefkoosd-e ond-erwerpen d.er Ho1land.se kun-
stenaars werclen. Eerst in iets later tijd-, toen zrcln een talrijke regenten-stand.
gevornd- had., kwamen d-e protretten en d.e regentenstukken in d.e smaak. Maar stuk-
ken van hoger vlucht, van ed.eler verbeeld.ing, zo aJs d.e Italiaanse en Spaanse
schol-en er hebben voortgebracht, zoud-en hier te lanoe geen kopers hebben gevon-
d-en, en d-aarom hebben onze kunstenaars er ook geen geleverd-. Hoe het ge1d. alles
beheerst, zien wi j hier weer treff end- uitkomen. Had- d.e kl-eine kapitalist in d.ie
d.agen reed-s even gemakkel1jk aIs nu zljn geld- op rente kurueen zetten , onze sch1I-
d-ers zoud.en mind.er te d-oen hebben gehad-; grote talenten, d.ie wij thans in hun
meesterstukken bewond-eïen, zouden ztcLt misschien aan and-ere vakleen hebben gewfid;
d.och waarschi jnli jk zoa ook d.e kunst een and-ere, een meer verheven richting ztJr
opgegaan, d-an d.ie haar nu d.oor het gemene publiek, waarvoor zij werkte, werd- aan-
gewezen. rr

Tot zover Fruin. Vïf blad-zijd-en verd-er in hetzelfd.e geschrift schrijft d.e Ii-
beral-e professor:

"Evelynr op 2 juni 1672 sprekend.e van d.e oorlog, die zlJrr koning onze Repu-
bliek had. aanged.aan , zegt, d.at hi j verklaard. werd- I'niet vanwege een provocati-e,
maar omd.at d.e Holland-ers ons overtroff en op het gebied. van harrd-el- en industrie,
en in aIle arrd.ere d-ingen, behalve in afgrmst. "

Al-s Eve1yn, zo zeggen wij van rrDaad- en Ged.achte", niet in d.e 17e eeuw maar
i-n d.e 2Oe eeqw iets d.ergelijks op het papier had. gezet, d.an zou hij onvermijd.el{jk
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voor trmarxistrt ztJrr ui-tgekreten en een met d.e V.V.D. sympathiserend.e professor
zou er geen aand.acht aan hebben besteed.. Maar Eve1yn leefd.e twee eeuwen vóór
Marx en toen prof . Fruin d.e pen hanteerd.e was d.e ]iberale bourgeoisie, zeket in
ons Land.r nog een revolutionaÍre klasse, waarvoor d.e wetenschappelijke waarheid.
belangrljker was d.an id.eologische en ïeactionaire humbug.

EE N LACHERTJE

HET NIEïn^lStE lachertje van rrDe Vakbewegi-ngrr, het wekelijks orÉIaan van het
N.V.V. I troffen we aan in het nurnmeï van 2 februari j "1. Daarin word.t namelijk
meld.ing gemaakt van een uitspraakrafkomstig van buschauffeur G. L a 11 d. 1 u s t
uit V 1a gtwe d.d.e Lid.vandeNed.erland.se Bond vanVervoerspersoneel en
afd-el-ingssecretari s gedaan op het in Groningen gehoud.en I'werkgelegenheid.scon-
gresrr van N.V.V. en N.K.V. Hij riep ald.us d-e bewuste med.ed.eling - het congïes
op om vooral aand-acht te bested.en aam. het vraagstuk rrgeorganiseerd.en ongeorga-
niseerd.enrf . ItDe ongeorganiseerd-enfr, zo ze:'j hij, rrstaan d.e vakbond.en het meest in
d.e wegrr, Later verklaard.e hij in een gesprekje met een med-ewerker van het vakbe-
wegingsblad.: rt.. n..het is ond.emocratisch, d.at maaï zo weinig mensen vakbond.scon-
tributie betalen, terwijl ze toch all-emaal voordeel varr het werk van d.e bond.en
hebben.rt

WéIk voord.eel in hemel-snaam, zoud.en we wilIen vragen. I s d.eze buschauff eur
vergeten, w6,6r d.e bond.en stond en en wat ze d.ed-en toen in 1960 en 1961 d.e inter-
l-ocale buschauffeurs in fe1le strijd- met de busond.ernemers waïen gewikkeld.? Is hij
vergeten hoe het in 1961 in het noord.en van ons Iand. ond.er and.ere toch niet zo
hóéI ver van T:-in woonplaats tot verbitterd.e tonelen kwam als gevolg van het
optred.en van ( georganiseerd.e) onclerkruipers? I s hij vergeten, hoe enkel-e d.agen na.
de d.oor d-e bond-en veroord.eeld.e actÍe van 1960 het mogelijk bleek om tot een ( loon)
overeenstemming te komen, waarop maand.enlang geen ultzÍcht scheen? ïs hij verge-
ten, hoe toen zonneklaar aan het licht lcvlam, d.at n i e t d.e ongeorganiseerd-en
voord.elen plukten van d.e bond.en, maar omgekeerd. d.e georganiseerd-e buschauffeurs
d.e rrnrchten plukten van d.e striid.lust huriner ongeorganiseerd.e kamerad.en?

trHet argument van d-e vakbond.sd.i scipline verLi e s t z{jn absol-ute waard.ef r t zo
schreef d-estijd.s pater Hoefnagel-s naar aanl-eid-ing van d.e busstaking van 1960 in
ItDe Linierr. Het woord- was niet voor tegenspraak vatbaar. 0m spijkers met koppen
te slaanwas d e vakbe we ging een staind.eweggebleken.

Wéét buschauffeur Land.lust, d.at het aL net zo is gegaan bij d.e rrwild.e[ sta-
king in de Groninger strokarton-ind.ustrie? Bil d.e stakingen in d.e metaalsectoïr o!
d.e seheepslielrren van Verol-me en in het Nieuwe hlaterweggebied.? Herinnert hij zidn,
d.at d.e z.g" 'tloonexplosie" van 1961 niet d.oor d-e bond.enl rn&&ï tegen d.e zin d.er
bond.en uit het vuur is gesleept en d.at Voskuil in ztjnrtsocialistisch Commentaarr
uj-teenzette, d-at ze tenslotte wel- mee moesten d.oen om hun geztcht, niet te ver-
l1ezen? Is het hem bekend., dat Ad. Vermeulen in 1955, tijd-ens d.e stakingen van het
Amsterd-amse gerneentepeïsoneeI, een beroep d.eed. op cle N.V.\r.-fed-en om d.e geled.e-
ren d-er stakers te verbreken?

Ind.ien er aI gezegd- kan word.en, d.at d.e ongeorganiseerd.en d.e vakbond.en in d.e

weg staan, d.an sl-echts in d-eze z::1, d.at zti hen in d.e weg staan bij htm arbei-d ers-
vijand.ige praktijken en bij nóg arbeid-ersvijand.iger praktijken d.an waarvan nu al- spra-
ke is.

ilDeze zaak het probleem d.er ongeorganiseerd.en - mag niet in d.e mist gaan'f
zei Land.lust op d.at Groni-ngs congïes. Ons vril het voorkomen, d.at juist d.e woor-
d.en van Land.l-ust er het een en and.er toe bijd.ragen een gord.ijn van mist te leggen
rond. d.e realiteit, clie onder andere bfj d.e busstakingen zo onmiskenbaar aan d.e

dag trad.
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PAM \^/EET HET BETER

ITIATUUBIIJK ontzeggen we niemand. het recht ook d.e heer I,.A. P a m van het
d.agblad. I'Het Parooltt niet om over een boekje als ftDïomen van d.e revoLutiett, d.e

gesprekken van Dirk Schilp met Joop van Tijn, een dnd.ere mening te huld.igen dan
wij. Onze opvatting - kritisch en niet onverd.eeld. gr:nstig ond.anks veel waard.ering

heeft d.e Lezer in het vorige nrlrnmer van "Daad. & Ged.achtert kr:nnen aantreffen;
d.ie van d.e heer Pasr stond. in "Het Paroolr' van 12 d.ecember 1967. Erg duid.elijk is

zij niet. De heer Pa.m zeg3., niet ronduit of hij het boekje goed of slecht, de moei-
te waard. dan wel een pruI vind.t. Je moet het zotn beetje tussen d.e regels van d.e

recensie d.óór lezenr €r waar d.at niet lukt het maar opmaken uÍt d.e toon enra.n,
uit d.e half bedekte grauwen en snauwen, die d.e heer Pa.m aan het ad.res van Dlrk
Schilp uitd.eelt. Daarop afgaand,e Iuid.t d.e conclusie, d.at hi j voor de opvattingen
van Sehilp geen waard.ering op kan brengen, iets waa:sran Sehilp, veronderstel-len
w€r wel niet kapot zal wezen; eer het tegend.eel.

Nu, van ons hoeft d.e heer Pam echt niet. Dat wij hier een paar woord.en aa^n

zijn bespreking ruijd.en geschi-ed.t niet met d.e bed.oeling over d.e waard.e of de bete-
kenis varr Schilps geboekstaafd.e herir:neringen te polemis€ïen. Wjj willen hier het
boekje rrDromen va^n d.e revol-utie't ]aten voor wat het is orrrr geheel 1os d.aarvan,
alleen maar even d-e vinger te leggen op een in Pams recensie voorkomend.e bewe-
ring, d.ie op zichzelf tot tegenspraak priklcelt, hoe men over het geschrift van
Schilp verd.er ook moge d.enlcen"

Die bewering van d.e heer Pa:n luid.t, d.at het een staaltje va^n rrcommunisti-
sche" telrrinologie zov zijn om te beweren gelijk Schilp ged.aan heeft d.at rtla-
bor:r d.e bulld.og is voor d-e brand.kast varr het stinkend. rijke kapitalisme 'rr

0f het Britse kapitalÍsme ind.erd.aad. zo trrijkrr is als Schilp verond-ersteld.e
kunnen we hier buiten beschouwing laten. !ilie ztch verd.iept in een boekje aLs het
bij een and.ere gelegenheid. d.oor ons aI eens geciteerd.e rrDe hgelse krisisrt, dàt
d.e Franse econoom And.ré Siegfried. op d.e d.rempel der d.ertiger jaren schreef, of
in een recenter werkje als ttDe stagnerend.e maatschappij" r d.at d.e Britse econoom
Michael Shanks in 1961 publiceerde, komt tot een gans and.ere opvatting. Maar d.at
is voor d.e heer Pa,m niet het zwa,artepunt. H ij valt over d.e woorden van Schilp,
omd.at hij het zond.er meer duid.elijk acht, d.at je het jargon van het bolsjewisme
spreekt, wanneeï je d.e Labor"r-partij of d.e Labour-regering als een rrwaakhond. van
het kapitaalrr betitelt.

Inmidd.els heeft d.e heer Pam tt met ?, il n bewering bijzond.er slecht getrof-
fen. De karakterisering na^nelijk, d.ie Schilp van Labour heeft gegeven, komt men
in a1le mogelijke toonaard.en óók tegen bij een reeks figuren en een reeks van bla-
d.en in Groot-Brittannië r^raarva^n onomstoteli jk vaststaat, d.at ze met het bols je-
wisme niets te maken hebben en er ook nimner iets mee te maken hebben gehad" We

zuLlen ze niet al-Iemaa1 citeren en een keuze maken.
In TTSOCIALIST IEADERTT, het orgaan van d.e Ind.epend.ent Labour Party (ae Onaf-

hankelijke Arbeid.erspartij van Engeland.), een organisatie, d.ie toch waarliik niet
zo hééI ver van Labour afstaat, d-ie men moeilijk erg Iinks, erg radicaal of erg
revolutionair kan noemen, noemd.e Wilfred. hiipha4 op 17 december 1966 een reeks
maatregelen van d.e regering-Wilson,r'maatregelen d.ie gericht zin tegen d.e werken-
d.e klasserr.

0p 14 januari 1967 schreef "SOCIA-LIST ttrADER" i-n een ongesigneerd. artikel,
d.at rrHarold. Wilson d.e slaaf van het Britse kapitalisme was geword-en.rl

De f . L . P. -maJn F. A. Rid.leJ verklaard.e op 2B januari 1967 in "SOCfALIST tEA-
DERrr, dat rrd.e Labourpartlj nu werkelijk d.e belangrljkste partij van het Britse kapi-
talisme was geworden en a1s zod.anig zowel d.e Tories aLs d.e Liberale partij in d.e

schaduw steld.e. tr

Een zekere Don Batemal betoogd.e op 11 febnrari in hetzelfd.e f .L.P. -orgaa.n,
d.at rrhet Britse kapitalisme zijn nut d.e:mate overLeefd. had., d.at het d.e hulp van
d.e Britse Labourpart[j had. moeten i-nroepen om het te red.den van totale vergetel-
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heid. rr

0p 1l febrLre,ri 1!6J bevatte IISoCIÀLIST ITEADEA.'! het verslag vaÍr een d.oor een
zekere David. Alexand.eï in oxford g€houd.en red.e, waarin deze de politiek van L,a-
bor:r rranti-- sociali stischrr noend.e.

De heer ?a.n, dat is duid.elijk, weet het beter! Eii weet het niet aIIeen beter
d.an ale I.I.P., Irij weet het ook beter d.an d.e Britse inrlustriëIen. Een huruaer, een
vertegenwoorcliger van cle Britse werkgevers-organisatie, hieId. vorig jaar j.Ír lon-
den een red.e, waarín hil verkla.arde, dat er, voor zove? het de werkgevers betrof,
niet zo heel veel- verschil bestond. tussen ale aan het bewind zjjnd.e Irabour-rege-
ring en een Torie-kabinet. De spreker had. het zelfs op een gegevèn moment in zijn
toespraak over rtonze huiàige Tori-e-regering" . (Yerslag van Joan Manton betreffen-
de een bijeenkonst voor stud.enten in "Socialist Leader'r va.n I juni '6J).

ne heer Pan weet het niet a1Ieen beter dan d.e Britse kapitalisten - d.ie al-
tijd een zéér betrouwbarb g'ids zijn als het eï om ga,at vriend. van vljand të ond.er-
scheid.en - hij weet het óók beter d.an d.e Labourleiders zéIf.

In aug;stus van het vorige jaar hield d.e huidige minister Ray Gunter een re-
de 1n Glasgow, waarln hij ate kapitalistische winstnakerij verdedigd.e (vers1a6 in
I'Sociafist Lead.ertr van 26 augustu s 1967); op 4 oktobera t6J sprak Harold Wilson,
b}íjkens een verslag in datzelfde b1ad., op het j a^arUjks congre s van de Labourpar-
tij van "ons bondgenootschap met d.e j-nd.ustrie'r.

De heer Pam leest rrSOCIÀtIST I,EADER'i kennelijk niet. lJelke bladen hij wé1
leest is ons onbekend., ma,a,r we weten weJ., dat hi j , of schoon $ @!!glg4g!-redac-
teur van zijn krant i", -@lt"nlandse blad.en in ied.er gevaJ- bijzonder slecht leest.
i,Iare dat niet het geval, het zou allicht zijn aandacht hebben getrokken, alat mr.
Richa,rd 0tBrien, een van de d.irecteuren varr. d.e British Uotor Corporation, op 1J
it]Jli 1965 in een vergadering te BirÍiinghaxa verklaard. heeft, dat de verstandhou-
ding tussen de d.irecties en de werl«reners niet zo best was, maa,r die tuseen ale
leid.ers der ilclustrie en d.e lei-ders d.er vakbond.en en tussen hen beid.en en de La-
bourpartd beter darl zij ooit geweest is. Eij kan het als hij wif nalezen inrrThe
Guaràianrr van 14 juni van dat jaar.

Indien d.e heer Pa^m zijn bultenland.se blad.en beter zou bestud.erenr zou het
hem vrellicht ook zjjn opgevallen, dat in rrThe Timesrr va.n 19 oktober '1967 een r:-i t-
voerig verslag gestaa"n heeft vaÍl rn rede, d.ie d.e Sritse Labouz-minister Rey Gun-
ter d.e dag tevoren in Gillingha,m had. gehouden, een red.e volgens welke Gunter het
".o*"r" bleek te achten, dat d.e vakbeweging het kapitalistisch bedrijfsleven
besche:mt tegen, respectievelijk behoed.t voor een optreden van d.e arbeid.ers en
wa,arin hij (Crurter) er over klaagde, dat die no:maIe besche:mÍng scheen te zijn
weggeval len. Dae,r hebben we het beeld van d.e "waakhond.tr, tlat Dirk Schilp ge-
bruikte, ten voeten uit.

ÏIeet d.e heer Pa,n, dat tle Labour-regering, d.ie op 2f itt]-i 1945 onder }eiding
vari. w{len CLenent Attlee aan het bewind kwa.ut in alle grote arbeid.sconflicten te-
Senover d.e arbeid.ers positie heeft gekozen en met behulp vaÍr troepen hun strijd
heeft trachten te breken? AIs hii in de werkelijk ind.rula*eldrend lange lijst van die
gevallen geÍnteresseerd 1s - wat ons verbazen zou - kan hij er een aantal vind.en
j-n rrDa"sd en Gedachterr van oktober 1967. zorgyuld.ig samengesteld aan de ha.nd var.
Britse bronnen.

Weet de heer Pam, dat er in 1954, toen de Tories, de Conservati-even al weer
aan het ber.rind waxen, in londen een staki-ng va,n de tankautochauffeurs geweest is
en dat, toen de regering-MacMillan aarzeld.e met ing?ijpen, d.e geachte afgevaar-
d.igd.e Robens va"n d.e Labourpartij in het l,agerhuis op het zend-en va.rr troepen aan-
{lrong? De rr w€ q.ldlond" va;ri het Britse kapitalisne had sJ-aag gehad bij de verkiezin-
geïr vaJr 1))1 , rna,ar zijn trouw was er niet mind.er on geword en.

+

te word-en misverstaan,
wij het volkomen met

Laat ons, om niet
gen. Ten eerste d.it, d.at

twee d.lngen aarl dit aIle s toevoe-
minister Gunter eens zt-jn, d.at het
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een nonnale, want met haar karakter en wezenliike fi:nctie overeenkomend.e zaak is,
d.at d.e vakbewegang het kapitalistisch bed.rijfsleven beschermt, en d.at hetr oE
soortgelijke red.enen aL even normaal is, d.at Labour het betreurt, uiaJíIneer om d.e

een of and.ere oorzaak d.1e beschezming niet goed. fi:nctioneert" Wij hebben Gunter
niet geciteerd. om over hem onze verontwaard.iging te ]uchten; wï hebben hem geci-
teerd., omd.at d.e heer Pa^m d.e d.raak stak met d.e mening van een outsid.er, d.ie d.oor
insid.er-Gunter volkomen blijkt te word.en ged.eeld.. Niet Schilp bli jkt, zoals d.e

heer Pam suggereert, een vreemd.eling te zlJn in het Britse Je:rrzalem, ma.ar onze
heer Pa,m zélf .

IIet tweed-e en laatste dat wij nog willen opmerken i-s d.it, d.at d.e heer
Pa.ri kennelijk ó6k een vreemd.eling is op het gebied. van het bolsjewisme. Wie meent
d.at het typisch bol-sjewistisch is om Labour te ve::urijten aJs ttwaakhond-rf van d.e

Britse bourgeoisie te fi:ngeren, weet kennelijk niet, d.at d-e bols jewiki d.ie tf waak-
hond." altijd. als hi.rn natuurlijke bond.genoot beschouwd. hebben, en er ztch, als het
er op aan l§^iam, d.erhalve wel vooï gewacht hebben iets d.ergelijks te beweren. hiie
d.enlct zoals d.e heer Pam weet blijkbaar niet, d.at Lenin, d.irect na d.e eerste we-
re1d.oorlog fe1 van Leer trok tegen diegenen, d.ie d.e Britse Labourpa,rl,t1 als een
burgerlijke partij beschouwd.en en vooïstand.er bleek van rrsteun (aoor d.e Britse bo}-
sjewieken) aan een man als Arthur Hend.ersont'. Wie d.enkt als d.e heer Pam is er
kennelijk ook niet mee op d.e hoogte, d.at Britse bols jewieken aIs R. Palme Dutt,
A.R. Gummj-ngs, William Gal-lacher, HarrTr Pollit en Arthur Horner werkelijk niets
hebben nagelaten om d.e illusie te versterken, d.at de Labour-regering van Attlee,
Momj-son, Bevin en Shinwell rn"regering van d.e Bri-tse arbeid.erskl,asse" zou zljn,

Laat orLze heer Pam d.aar niet a1 te verbaasd. over zijn. \iíat had hij d.an ver-
wacht? Tenslotte i s ook het bol s j ewi sme op ziin manier e en itwaakhond. van het ka-
pitalisoe", z\) het d.an zeer in t t bijzond.er van het Russisehe staatskapitalisme.
Dat soort hond.en pleegt elkand er niet te bijten.

GEEN IIONEERI..,fJKEII

CONCURRENTÏE SNV'P'

IN 'lDE VAKBE1'/EGING'| (NW) UZmr WO:

rrDe Loontechnische Dienst lijkt z:-cln
te gaan ontwikkelen tot rn soort vak-
vereniging voor ongeorgani-seerd.enl d.e

d.ienst bemid.d.eLt in gevallen van me-
ningsverschil tussen werkgever en ( orr-
georgani seerd.e ) werl«remer. De vakbe-
wegi-ng maakt hier uiteraard. bezwaar
tegen.tt

ONS COIVIMETTTAAR:

Uiteraard.. Je moet je teweer stel-
l- en tegen alle s wat j e monopoliepo si-
tie aantast. Géén oneerlijke concu-r-
rentie s.v. p. Het ltbemid.d.elentt bli jve
d.e uitsluitend.e taak van d.e vakbewe-
ging. Wat zegt t* Bemid.delt die niet
voor ongeorganiseerd.en? Nee, wat d.acht
u? Moeten d.ie kerels maar Iid. van d.e

vakbewegang word-en. rrDwing ze om - n
te gaanrr . Dat zei larrg geied.en Abra-
ham Kuijper a.L. Wat zegt u? U wilt we-
ten wat d.e vakbeweging weI allemaa1
voor ze d.oet aJs ze eenmaal Iid. gewor-
den z71n? U mag geen vragen meeï stel-
l-en. U bent kennelijk een quenrlant,
d.ie een gevaar oplevert d.oor d.e d.is-
cipline.
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SLAAT TERUG

SEDERT DE vijftiger jaren is d.e ontkerstening in versneld. tempo voortgegaant
eerst voornamelijk in protestantse kring, bij het betred.en van d.e zestiger echter
ook bij d.e katholieken, Wij achten ons er van ontslagen om hier met bewijzen te ko-
men, omd.at wi j aaJtïLemen, dat ied.er, d.ie regelmatig van het wereld.gebeuren kennis
neemt, de toenemend.e ontkerstening zelf heef t kunnen constateren.

foch komen wij wel eens tegengestel-d.e berichten tegen. Ook zien wij zo nu en
d.an krampachtige poglngen van d.e kerkelijke autoriteiten om hun belang hardnekkig
te verd.ed.j-gen. Zo lazen wlj in het februarinummer van "Le mond.e ]ibertaire" r or-
gaan van Franse anarchj,sten, d.at met betrekking tot het goclsd-ienstond.eru,rijs, door
d-e Franse regering aar. d-e Franse scholen een nieuw vooïschrift is gezond.en. Dat
voorschrift komt er op neerT d-at men bij het samenstellen van het lesrooster met
bepaal-d.e religieuse u-ïen rekeni-ng moet houden en d.at ten aanzi-en d.aarvan aan het
god.sd-ienstond.e:*rijs prioriteÍt moet r,vord-en verleend." Dit ond.erwijs word.t gegeven
d-oor aalmoezeniers.

Het Franse b1ad. vervolgt d.an, d-at d.e kerk ztcLt d-oor mid.d.el varr d.e commr.mi-
catiemid-d.eIen schand.alig opd.ringt met berichten als f'De gezond.heid van d.e kard.i-
naal-fr of trDe prostaat van d-e pausrr .

Voorts be speurt het blacl een toenemend- naar voren d.ringen van d.e christe-
Ii jk-soeial-e id-eologie. Ook d.e Commr:nistische Partij van FrankïUk houd-t hier erm.-
stig rekening mee, getuige d-e publicaties van d.e bols jewist Guy Besse, d.ie d.e

lof trompet steelct over d.e handreiking, d-ie Thorez, één zi jner vooïgangeïs , in
_1916 aan d.e kerk d-eed-. Hij aarzel-t niet d-e autoriteit van F. ftrgeIs te hulp te
ïoepenr orrr d.errbelangrijkheid. van d.e relÍgieuse ervaring, d.e menselijke betekenis
en haar levende invl-oed. op de maatschappelijke praktijk te eïkeïrnenrr.

Het blad- vraagt ztch vervolgens af: ttZaL de communi-stische partij, a1s echte
d.ood.graver van d-e revolutionaire geest , zóver gaan, d.at ztJ het toelaten tot d.e

scholen van geestelijken zal rechtvaardigen? Wanneer zulJ-en wij een rod.e vlag met
sikkeL en wijwaterkwast zten?"

Met klem wijzen d.e Franse u,narchisten er opr d.at eï varr hun kant geen enkel
misverstand- bestaat en d.at het anti-clericalisme een ond-erd.eef vormt van hr.ur d.a-
gelijkse strijd. Zij rroegen er nog aan toe:

ItWat d-e ministeriël-e circulaire stelt is schand.alig. Het is d-e kerk, d.ie
gm.t bepalen, hoe d.e tj- jd- op d-e scholen gebnrikt word.t ! Het is ot:rze plicht
alarm te slaan en ie strijd.en voor d.e opheffing van d"i-t besluit. Wat wi-j
vooral- moeten doen, is d-e ged.achte er in ha-ureren, d-at d-e kerk in het socia-
Ie bestel is uitgeschakeld.. En d.eze ged-achte zaL meer vmchten afwerpenr
naarmate vij ze d-oor feiten of acties op d.e voorgrond. stel-l-en. Dat is d.e

pli-cht van d-e "Féclération Anarchisteil en d.ie zal z{j niet verzaken.rr

Wij kunnen ons d.e verontwaard.iging van d-e Fram.se anarchisten levend.:-g vooï-
stellen, maar wi j d-e1en ze nie t . Waar het hun om gaat, i s d.e be stri j d.ing van d.e

cle:rus ge d-a c h t e; diemoetuÍtgebarueenword-en. Inhun ogen is d-e kerk een
veelvraat, d.ie nooit genoeg heeft en steed-s meeï opslokt, getuige ook d.e d.aarop
slaand-e voorplaat van het blad-, waerop een monsterachtig roofd.ier-mens (a" cle-
rus) probeert d-e neu brale school te verslind.en" In wezen is d.e kerk echter een
overbli jf se1 van een voorbije maatschappij " In d-e feod.ale maatschappï vormt z\) sa-
men met d.e ad.el d.e wezenli jke macht. fnd-erd.aad. \^raren er in d-e Mid.d.eleeuwen vele
Ord.en van monniken, d.Íe werkten 1n het algemeen belang, b.v. in Hol1and. d.oor het
aanleggen van d.ijken. Zo waren er vele voor d.e maatschappij nuttige werken, d.ie d.e

kerk verrichtte. Daarop d.oel-t F. Engels in d.e d.oor Guy Besse gebezigd.e woord-en;
ind-erd.aad. t'gebezigd", om hier vooï de volgelingen varr Guy Besse, a1s id.eologisch
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plal«rid.d.el te d.ienen tussen het bolsjewisme en d.e clerus.
De taken, d.ie d.e kerk vroeger vervuld.e, ztjn thans overgenomen d.oor d.e staat

of d-oor and.ere op kapitalistische leest geschoeide instell-ingen.
Er d.oen ztch evenweL verschijnselen voor, waarbij de kerk ztch opnieuw aIs

nuttig meent te kamnen bewljzen, d.at is d.e z . g. z j-elszorg. Door d.e snell-e en plot-
selinge wijzigingen in het levenspatroon word-en velen a.how. van hun ankers los-
gen-lkt en d.rijven stuurLoos op d.e Levensoceaan. Eenzaarnheid-, onbegrepen-z{jn, het
gevoel-nergens-meer-bi j-te-horen, d.rank zucltt I verd-ovend.e mid.d.elen, zelfmoord.,
etc. d.aarbij bed-oeIen wij niet één van genoemd.e factoren, maar aIle bij elkaar -
komen vaker voor d.an i-n vroegere tijd-en.

Het is een vlucht uit d.e benauwend.e werkeli jkheid, d.ie leid.t tot het zoeken
naar mystiekr €n d.aar opent zich d.e gretige muil van d.e cle:rus, zoals op boven-
genoemd.e voorplaat. De innerlijke verscheurd.heid. van d.e mod.erne mens is echter
een prod.uct van d.e huid.ige maatschapp{ en d.eze maatschapp{ is ged-oemd. te verdwij-
nen. De kerk probeert d.ie maatschappij in stand- te houd.en. De kerk probeert d.e

stukjes van d.e 1eryuzzIe weer goed te leggen. Een d-ankbare taak, vind.t u ni-et?

Maar aI zal het haar wel eens lukken een verscheurd.e zr.el- hreer aeilÍr eLkaar
te plakken, de verscheurd.e maatschappij zal blijven bestaan, d.w.z. d.e kapitalis-
tlsche tegenstellingen in d.e huid.ige maatschappij e die op d.e loonarbeid. bemst,

Zoalang. d.e beslissingsmacht over en het beschikkingsrecht op d.e productie-
mid.d.elen gescheid-en b1fift van d.e producenten, zal d-e verseheurd.heid van d.eze
maatschapptj voortd-uren.

En kan een beetje pïopagand.a-tamtari van d.e Franse anarchisten tegen d.e cle-
rus d.aaraan nu wat verand-eren? Kan één of and.ere vakbond- of parti j , hoe machtig
ook, daaraan wat verartd.eren? De ged-achte verand.ert d.e maatschappi j niet. A1s d.at
zo was, zou het Christend.om na 2000 jaar a1lang gezegevierd. moeten hebbery zou.
d.e propagand.a van d.e sociaal-d-emocratie in d.e landen, waar ztJ d.e absoLute macht
veroverd had.d.en, zoals in Scand.inavië, tot een gelukkige maatschappij geleid moe-
ten hebben; zou ook in Rusland. een gelukkige samenl-eving tot stand- gebracht moe-
ten zíjn, d-ank zli één van d.e machtigste propagaïrd.a-bolwerken ter wereld-.

Neen, de enigen, d.ie d.e wereld. kuxren veïErnd.eren z\)n d.e arbeid.ers. Tot d.eze
constatering kwam ook Tibor Kovdcs, d.j-e al-s arbeider d-oor d.e bols jewisten te
werk gesteld werd. in een Hongaarse fabriek en d.ie in d,e opstand van oktober-no-
vember 1956 d.oor zijn kamerad.en in d-ie fabriek tot voorzttter van d-e Revolutionai-
re Arbeid.ersraad- werd. gekozen. Deze d.octor in d.e filosofie besluit het tweed.e
hoofd.stuk van ztjn boek "Het d-rama Hongarije" met d-e volgend.e woord-en:

'f De eer van d.e revol-te komt toe aan I t proletariaat , aatt d.e arbeid-ersjeugd.,
d.ie op d.e rurj-versiteiten stud-eerd.e, a.an d.e jonge afficieren en sold.aten van
het Hongaarse leger e ààrt d.e arbeid.ers zelf d.ie het socj-al-isme wild-en maar
geen karikatuur van het socialisme. En we herinneren ons d.e woord.en van
Marx: rEén klasse slechts is waarli jk revolutionair, d-ie van het proletari-
aat d.at slechts zLJn ketenen heeft te verliezen! t Ik twijfel eï d.an ook ni-et
aaÍr of het commr:nisme (lCovócs bed.oel-t natuurlijk het bolsjewisme red.. D. &
G. ), d.ie d-j-ctatuur van het proletariaat, kan slechts ten val word.en gebracht
d-oor het proletariaat zelf . Bij d.it inzicht hoort echter het nod.ige geduld.. "
Dit zeL een katholiek intellectueel, die d.e bitterheid. van het arbeid.ersbe-

staart moest ond-ergaan. Hoewel hi j d.e d.raagnrijd.te van zijn woord-en niet kend.e, hou-
d.en d-eze tevens in, d.at mét d.e verd.wijning van d.e heerschappij over het proletari-
aat, ook de kerk is ged.oemd. te verdwijnen.
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VELDTOCHT TEGEN DE

ÀMERIKAANSE AUTOMOBIELWERKERS

I{ET COIIÍffiACT dat de beruchte ï/aIter Reuther, de president van d.e Ameri,kaan-
se U.A.W. (Verenigde Automobiel- Werkers), tegen het eind.e van het voxj.ge jaar
heeft afgesloten met de directie vaÍt Chaysler is tot stand gekomen op een uijze,
die ha,ars gelijke niet heeft, noch in de geschiedenis vaÍI d.eze vakbond., noch in

' de geschiedenis van de vakbeweging in het algemeen. Het mag een wri-eke sturt, vaÍl
overÍgens twijfeLachtig karakter, worden genoernd, de 101.000 arbeid.exs varr d.e
ChrJrsler-fabrieken te laten stenmen over een overeenkomst, w€a,rrraJr d.e inhoud
niet bekend was genaakt en zéIfs verborgen was gehoud.èn voor het lagere kader.
Nog nooit eerd.er in de vakbond ehistoriè is het voorgekomen, dat de vergaalering,
voor een d.ergelijk d.oe1 beLegd, gehouden lrerd. i n het bedrijf, met toesteÍining
van de patroon en zeLfs in de ba&s zrn tijd.. En dat alles is precies wat er ge-
beurale.

Laten we e Ikaar niets wj. j smaken: zelfs wanneer dit soort vaÍi bijeenkomsten
zó gearrarrgeerd. word.t, dat s chijnbaar een vrijè en openlijke discussie
mogelijk is oveï alle paragraphen en bepalingen vaJ] de een of andere c.a.o., dar]
nog is het niet veel meer dan een f o rm e I e d.emocratiè va,a.r,aàn d.e hand ge-
houden word.t en zel-fs d6n is van 'n wérkelijke democratie geen sprake. De tetter-
zee van artikelen, het juridische jargon, de onafzienbare woord.enkraan, ze maken
een d.ergel"ijk contract voor de arbeiders de:mate ingewikkeld en onleesbaar, dat
van een werkelijke kenni snening, d.ie voor een waarachtige gerlachten-
wiseeling toch de onmisbare voonrs,aJd.e is, geen sprake meer kan zijn. Dat is niet
zo na"a.r een boo sa^a.rd.1ge bewering van ons, dat is eèn onomstotelijk fei-t, alat ook
door d.e vakbeweg'ing - al bljjft ttie natuurlijk aaJI de d.emocratische schijn vasthou-
den - erkend. word.t. Vand.aar dal,. ook dat in ons Land d.e Algemene Bedriifsbond Tex-
tie] en Kled.ing rrDe Eendrachtrr een boekje heeft uitgegeven, dat de véélzeggende
titel d.roeg van rrDe c.a,o, vooï d.e confectie-ind.ustïie leesbaar'r. Het blote feit
d.at het verscheen en de verschijning ervan noodzakelljk werd geacht, voxnt er een
afd.oend.e bewijs voor, dat de bewuste c.a.o. zélf o nleesbaar ríerd ge-
acht. Dat het boekje - 'reen v e r t a I i n g rr vaJr de c.a.o., zoals het bond.s-
bestuur stelde - verscheen néd.at het collectieve contract !Ías afgesloten, oncler-
streept onze zienswijze, dat een dexg€Iijk contract een ónd.emocratisch onderonsje
is tussen bestuurd.ers en pa,troonsvertegenwoord.igers, waarbii de arbeid.ers zéLf in
wezen niet betrold(en ziin. Die kond.en ps,s "in vertaling'r kerrlis nemen varr hetgeen
achter huÍI rug bed.isseld was.

IÍet wrieke bij de gang van zaken bij het Chzysler-contract is niet, d.at 1^/a1-
ter Reuthex maling had aan de arbeid.ers, Dat hebben alle vakbond.sbe stuurd ers.
Het unieke is, dat hij het zelfs niet nod.ig heeft geoordeeld d.e d.emocrati6che
s c h ij n te bewaren, wae-Íae1Ít d.e vakbeweging verk3ocht is ook aI treedt zij dan
de d.emocratle &et voeten. Aangezien d.e d.emocratische schiin een lJezenlijk bestand-
deel vormt van d.e vakbond.sn§rthe en het instandhouden daarvan een levensvoorvraalt-
d.e voor de vakbeweging vonnt, moeten er zeeï dwingende red.enen geweest zijn, die
Walter Reuther tot zijn schaamteloze praktijk genoopt hebben. Die red.enen zin te
vintlen in d.e staking van d.e Ford.-arbeid.ers, die op 1 september 1967 dtbrs,k en
die twee maand.en heeft ged.uu:rd.

ïn het jamra,ri-numner van rrDaad. en Gedachtetr hebben wij over d.ie staking blj
tr'ord. aI iets verteld.. Ie lezex zal het zich wel herirueerenl ze werd. door de ilA\rl
SeprocLameerd. on de indruk te vestig€n, dat er lets vaÍ) Iord moest worden afge-
dwongen, Ze werd., toen d.e Fortt-directie haar handtekening onder het contract ge-
zet had., na d.rie d€,gen al-lreer door de vakbond. opg€heven, ma^a,r d.oor de arbeiders
buiten de wil van Reuther on voortgezet, omdat d.e arbeid.ers helernaal niet tevre-

1)

1) Z:.e ook rfDaad. & Ged-achte'r vari januar:- 1968 en I'Daad- & Ged.achte" van sept . 167 ,
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d-en waren met het contract. Zi noemd.en het contract een 1,^raard.eloos vod., omd.at eï
helemaal niet in gerept werd. van d-e zaken, die zal geregeld. wild.en zient d.e ar-
beid.sverhoud-ingen r d.e snelheid. van d-e lopende band., de pauzes , de verantwoord.e-
lijkheid. voor d.e gereed.schappen en een reeks van d.at soort d.ingen.

De d-irectie van Ford- én \dalter Reuther spanden ztdn tot het uiterste in om
d.e rrwilderr stakers weeï aan het werk te kri j genr maar op succe s kond.en zli d-aarbJj
niet bogen. Het vergd.e weken en weken van moeizaam ond.erhand-eIen over d.e klach-
ten en wensen varL d-e arbeid-ers eer d.e prod.uctie kon word.en hervat.

Voor Reuther en d-e Chrysler-d.irectie \raïen d-e gebeurtenissen bij Ford. een
grote Ies. Sa;nen met Chrysler ontwikkeld.e Walter Reuther bi j d.e voortzetting van
zLJrr veldtocht tegen d.e Amerikaanse automobielwerkers een nieuwe strategie. Die
werd. toegepastrtoen het opnieuw tot een slag om een nieuw contract kwam. Het we-
zenli jke van d.j-e strategie hebben wl j hÍerboven reed.s omschreven. Reuther dacht,
geÏÍapend. met d-e vol-machten, di-e het UAW-congres hem j-n april 1967 had. geg:even en
met meetings binnen het bed.rijf , waar de arbeider naar z:-jn mening d-e mond. toch
niet zou d-urven opend.oen, aaír d-e automobiel-werkers een zacht eitje te hebben.
Het bij Ford- toegepaste trucje van een d-oor d.e bond. te procla"rneren staking om d.e
ind-ruk te wekken, d-at men iets "veroverd.e'r, moest niet meer word.en herhaald, om-
d.at het verkeerd. was uitgepakt. Daarom speeld.e Chrysler I t spellet j e mee . De d.i-
rectie stribbeld.e l-uid-ruchtig tegen, ofschoon datgene wat in het contract stond.
m i n d- e r was d-an hetgeen Chrysler volgens sommige Amerikaanse bladen bereid
I,.ras geweest te geven. fnplaats van d-e komed.ie van d-e officiële staking kwan d.e
komed.i-e van d.e Chrysler-d-irectie. Toen veld.heer lr/al-ter Reuther meend.e, dat d.it
trommel-vutrr oorverd-ovend. genoeg geweest was, maakte hf j ztch gereed- voor het be-
slissend-e offensief op het d.oor hém gekozen sIagveId.: het bed.rijf . D66y zou het
niet gepubliceerd.e contract we1 erren ond.er zijn voorzittersha.rner word-en doorge-
jaagd-.

De strategie faalde .He t off ensief van Reuther strandde op d.e onveïzettelijk-
heid. van d-e Chrysler-werkers, een onverzettelijkheid, d.ie ztJrr oorsprong vond. in
hrrn d-iepgeworteld.e ontevred.enheid..0ók d.e arbeid-eïs van d.e Chrysler-fabrieken he-
gonnen een tÍwifderr staking.

0p d.at moment vertoond.e ztch d.e werkelijke \rlalter Reutherl e€r man, d_ie elk
masker had- laten vallen. Al ztjn toorn stortte hij uit over d.e hoofd.en van de sta-
kend-en:

"V/ij ztJ\t niet van pIan", zo d.ond-erd.e hrj, I'om anarchie te tolereren. Wild.e
aetie is in strijd. met d-e beginselen van d_e A.U,V/."

Reuther liet het niet bf j een d.ond.erred-e , hij kond.igde ook trmaatregfelenrt af .
Allereerst bepaald.e hij, da-b d.e stakers niet mee mochten stemmen over een nieuw
contract. Ve:srolgens verklaard.e hij, d.at d-e stakers geen cent uitkering zoud-en krï-
gen. Daarop volgd.e het d.reigement, dat d.e plaatseli jke vakbond.slokalen d.oor het
bond.sbestuur zoud.en word-en gevord.erd. en tenslotte waarschuwd.e hij, dat de stakers
zoud-en word-en ontslagen en d.at d.e A. U.W. g:een vinger voor hen zou ui tsteken. De
Chrysler-arbeid-ers echter g"ingen vooï d-ie d.reigementen geen stap opztj. Toen twee
plaatselijke AW-bestuurders in Detroit, Douglas Fraser en Ken Morris d.e arbeÍ-
d-ers tot werkl:enratting zochten te bewegen werd-en zLJ d.oor d.e woed.end.e stakers
uit d.e zaal gezet.

Reuther sehreef een nieuwe vergad.ering uit voor d.e volgende dag en stuurd.e
opnÍeuw tr'raser en Iviorris om d-e stakers te overreden. De vergad.ering begon met tn
conf lict over d.e aattwez)-gheid. van tv-reporters . Fraser en Morri- s verlangd.en, d.at
ze d.e zaal verl-aten zoud.en. Ze hadd.en eï geen behoefte aan hun conflicten met d.e
Chrysler-werkers ten aanschouwe van alle Amerikaanse arbeid.ers op d.e beel-d.buis
te d.oen brengen. Maar d.e Chrysler-arbeid.ers d-achten er and-ers over en zetten hun
wil- d-oor. De tv-reporters bléven. Daarop begonnen d.e felst d.enkbare d"iscussies.rrlIet contract is goed.r?rbetoogd.e tr'raser, rrhet zal d-e Chrysler-arbeid.ers het-
zel-fd-e succes opleveren als de arbeiders bi j Ford-'!. Onder d.e arbeid.ers steeg een
ge joel op. rrDezelfd.e ned-erlaag zul j e bedoelenrt , werd- er geroepen. De atmosfeer
werd- zó vijand.igrd-at Fraser het maar niet op een stemming over het contract durf-
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d.e te }aten aanl<omen. 2)
Het wapen van d.e [\I, dat d-e verbolgen arbeid.ers op deze bijeenkomst tegen d.e

bonzen keerd.en werd. op zryn beurt d.oor Walter Reuther in ztJn veLd.tocht tegen de
automobiel-werkers evenmin versmaad-. Hij verscheen op een gegeven moment het was
tijd.ens d.e staking van d.e Ford.-arbeid.ers, toen het gevecht nog nínd-er hevig woed.-
de d.am. later tijd-ens de Chrysler-staking het geval zol ztjn - op het scherm om het
publiek uiteen te zetten hoe voord.elig toch z\)n contract wel was. De ietwat aca-
d.emische voran van z:-jn betoog verhulde maar nauwelijks ztJn arglistige poging om

via hun vrourden d-e stakers ond.er d.ruk te zetten. Hjj vellïneld-d.e uitvoerig hoe goed-

d-e belangen van wed.uwen en wezen weL behartlgd. waren in het geval d.at hun man eïl
vader zou komerr te overlijden. Daarnaast schild.erd.e hij in f el]e kleuren d.e mi sère
waaraan z\) in zot yr geval ten prooi zoud-en zirr al-s het contract niet getekend. zott
woïd.en 

"
Commentaar van een Ford--arbeid-er: ItGod-verd-omme, ik denk alleen maar aan het

belang van mÍjn gezin. Maar juist d.aarom wil- ik niet horen wat er gebeurt wanneeï
ik d.ood.ga, maaï wat ons te wachten staat zolang ik leef en voor mrn gezln moet
zorgen. BÍj alles wat hij zegt is niet één woord- oveï de rotzooi waarmee ik te ma-
ken heb aan d.ie vervloekte lopend.e band.l I'

Dat sloeg d.an op d-ezelfd-e man, die zeven maand-en tevoren op het jaarlijkse
congres van z,: Jrr bond. verscheen me'c een papieren n'ruts, d.ie voorzien was van het
opschrift: I'Ik steun de arbeid-er eayr d.e prod"uctielijn!r' Tja, d.at was om het con-
gïes volmachten te ontfutselen. Die had. hij nod-ig, had hij verkiaard-, omrrhet
grootste contract ailer tijuen'r te h;renen afslui-ten, l-ees: grootste slag tegen d.e

automobielwerkeïs, d.ie er ooit is geweest. Het contract is een feit gevrord.en,
d.at is Ïiaar. Maar toch z:'et het er nie'u naar uit, d.at \dalte:: Reuther d.eze slag
heefi; gewonnen. En ied.ere keer opnieuw, bij ied.er confiict tussen d.e d.irecties
d-er grote airtofabrj-eken en d.e arbeid.ers en tussen Ce 4.U.1À1. eI1 d.e arbeid.ers cloen
d-e laatsten d.e ervaring op, d-at al]een ztj zelf hun bel-angen kunnen behartigen en
dat alleen ztJ zel-f een rnacht vormen tege:rover het kapltaa,l en tegenover d-e kapi-
taalsknecht Reuther.

2) De staking bij Chrysler
beëind-i-gd- is ons niet
schikbare Amerikaanse

heeft veertien d-agen geouurd-. Hoe echter d-e staking is
bekend.. Berichten d.aaromtrent hebben wij in d-e ons be-
kranten niet kunnen vind-en.

KAMIEL IS DOOD

HET in d-it nuruner van "Daad- & Ge-
d-achtetr rroorkomend-e artikel over d-e

situatie in Bergië \,/as al geruime tijd-
voltooid-, toen wij uit d-e d-agblad-en d-e

d.ood. vernaJrien rran Ce Belgi sche sccja:.]-
d.emocraat Kamiel Huysmans, d-ie ín het
bewuste stuk nog i,rord-t geciteerd- " Na-
tullijk had. Huysmans niets met ons ge-
meen. Dat \^rij aarL a.;n sterven enkel-e
woord-en wil-len wijden, spruit hieruit
voort, d.at met hem d.e laatste schim
verd.wenen is van rn tijd.perk, d-at zelf
al lang ten grave i s ged-aald.

Kamiel Huysmans was d-e l-aatste veï-
tegenwoordiger van I t "held_entijd.perkt'
d.er 2e Internationale . A}s zod.anig
',^ras hij een levend" anachroni sme . Àl in
het begin van d-e 20-er jaren riep een
gïappenmaker op een vergad-erÍng waar

ook Huysmans op het pod.ium zatrwttrzen-
d.e op d-e broodmagere gestalte van d.e

Vfaamse politicus: "De tweed.e Inter-
nationale is d.ood-, hier ztt inet lijk"'
Het was een treffend, zU het wat lugu-
ber, grapje, omclat het treffend. juist
was " Huysmans overleefd.e niet slechts
zir- eigen roem,hij was ind-erdaad ged-u-
rend-e zijn halve leven een gestorvene.

f n ied er and"er land. d.an Belgrë zolt
hij in d-e veïge tef heid. geraakt z11n.Dat
d.it niet gebeurd-e is al}een maar een
gevolg van die verhoud-ingen, d.ie wij
elders in d-it blad. beschreven hebben.
Jui st d-ie bij zond-ere verhoud.ingen heb-
ben eï toe gele:'-cl. d.at Kamiel van a]-
Ie grote sociaal--d-emocraten een van de

minst oneerlijke was. Dat is een wef -
l-icht wat twijfelachtige eer, d.ie men
hern niettemin moet geven, Zíi hangt
mind.er met zLJn peïsoon, d-an wel met
d-e situatie salnenrwaarin hij worteld.e.
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N O R MA N D Ï Ë

V00R DE [\,IEEDE KEER in d.e geschiedenis hebben strijd-end-e arbei.d.ers gebruik
gemaakt van zogenaamd-efrMolotof-cocktailsil toen d.e heersend.e machten een sponta-
ne actie zochten te breken met militair geweld-. De eerste keer gebeurd.e d-at in
d-e herfst varr 1956 in d-e straten van Boed-apest tijdens d.e Hongaaïse revolutie. De
tweed-e keer is nog maar een kJeine zes weken geleden tijd.ens een staking van on-
d.er and.ere d.e arbeid.ers van d.e vrachtautofabriek n.v. SAVIEM, d.ochtermaatschap-
p{j van RENAII-LT in d-e Franse plaats Blainvi1le, een voorstad- van d.e stad- Caen in
Normand-ië.

TienduÍ zend, tot het uiterste verbitterd-e arbeid-ers, van SAVIEM, van d.e even-
eens met RENAULT gelieerd.e fabrÍek van snelheidsmeters JAEGERTvarr d.e Ír.v. S0N0R-
MET-, , van het metaalbedri jf S " l[. N. ( a" grootste fabriek in d-e omgeving) en van d.e

rad-iotechnische ind.ustrie uit het voorstad-je Moulinex, hebben een complete veld-
slag geleverd. met d.rled.uizend- man varr. d.e beruchte oproerpolitie C.R.S.

De laatsten waren uitgerust met all-e mod.erne , vooï I t straatgevecht be stem-
d-e wapenen: gummistokken, karabijnen, traangasge\^reren en mortieren. fn het cen-
tnrm vatr Caen, waar d.e arbeid-ers naav toe getrokken waren om voor het gebouw van
d.e préfectuur te d.emonstreren voor hun eisenr oF d-e Place d-e la République en op
d.e boulevard. Leclerc, stootten d.e twee machten op el-kaar.

Het in Caen verschijnend.e d-agblad. "Liberté de Normand-ie'r ( "Vri3heid- van Nor-
mand.ië" ) bracht het volgend-e ooggetuigeverslag in zLJrr ed.itie van zondag 28 ja-
nuari:

rtGed.urend-e een uur woedde op d-eze plaats een veld.slag. i{eer dan
tien keer achter el-kaar d-rongen de mob1le gard-en, wier rijen herhaal-d.e-
luk d.oorbroken werd.en en d.ie volkomen werd.en verrast d-oor d.e gebeurte-
nissenr op in d.e richting van d-e Boulevard. Leclerc, waar d.e arbeid.ers
het metalen huisje voor d.e verkeersagent ond.ersteboven had.den geworpen
om er een soort van barricad-e van te maken. Telkens opnieuw werd-en d-e
poli-tietroepen teruggewoïpen naa,r d.e Place d.e Ia République. Zij moes-
ten van d-e vuurwapenen gebruik maken om z.tclt d-e opdringend.e arbeid-ers
varr het lijf te houd-en. Stenen en stukken asfalt suizen om onze hoofd.en
d-oor d.e lucht... Vlak naast ons -zakt een gend.arme in el-kaar. Hij heeft
een enorme steen tegen I t rechterscheenbeen gekreger.. . . Plotseling be-
sluiten d.e politietroepen om over te gaan tot het offensief . Gebnrik-
makend. van een rookgord.i jn gaa;n ztj tot d.e stormloop over. . . In één uur
weten zti niet meeï d-an tien meter te vord-ereo....rr
Een and.er krantenbericht maakt er melding van, d.at d.e politie werd- bed.o1ven

ond-er een regen van pïojectielen, zoals: metalen schroefbouten, stenen, metalen
putd.eksels, planken, flessen. De politietroepen van hun kant bediend.en ztch van
traangasbommen en rookgranaten.

Een oogg'etuige vertelt:
'rfk heb jonge arbeiclers gezien, d-ie ztch tot vlak bij de C.R.S"

waagd-en om d"eze d-an vervolgens de zware ijzeren d.eksel-s van d.e brand.put-
ten naar het hoofd te slingeren. Ik heb gezienrhoe ook d-e politietroe-
pen ztch verschansten achter barricad.en en hoe d-ie barricad.en herhaal-
deli jk d-oorbroken werd.en. Ik heb gez.-en hoe d-e arbeid.ers hun ttl[o]otof-
cocktails[ fabriceerd.en. Eï werd-en blikken benzj-ne aangevoerd.; d.e sta-
kers bevestigd.en er een lont aan, staken d.ie aar,, en slingerd-en d.e blik-
ken naar hun tegenstarrders. De te hulp geroepen brand.weer \^ras ged-won-
gen z:-clr terug te trekken ond-er de regen var. pro j ectielen. Autoband-en,
waarachter de politie d.ekking zocht, werd.en in brand- gestoken. Twee
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. gebouwen, dat van de Volkskred.ietbank en d.at van de Kamer varr Koophan-
del, moeten het ontgeld-en. De arbeid-ers, d.ie in grauwe proletarische
voorsted.en wonen, hebben geen enkel motieí om het sted-eschoon van Caen
te sparen, Pas wanneer enoflne versterkingen zin aangerukt weet d.e poli-
tie heer en meester van het teruein te blijven.Er word.en tÍentallen ar-
restaties verj-cht ell er was een hond.erd.tal gewonden,van wie verschei-
d.ene ernstig.tr
Dat aLles gebeurd.e tijd.ens een actj-e, d.ie formeel d.oor d.e organisaties was

geproclameerd-. De d-rie centralen - C.G. T. (Uof sjewistisch) , C.F.D. T" (fatfrotiek)
en F.O, (sociaal-d.emocratisch) - hiel-den het, gezien d.e ontevred.enheid- van d.e

arbeid.ers in heel d.e streek en hun onmiskenbare verzetswil, voor geraden ztch
maar aan het hoofd. van d-e gebeurtenissen te plaatsen, i-n cle stellige verwachting
d.at zich we1 een gelegenheid zou voord-oen om al-Ies weer in rfrustigerr en rrgoed.ett

banen te leid.en.

Het ging bij d.e SAVIEM pas i-n d.e tweede plaats om d-e hoogte van het uurl-oon"
Voorop stond-: d.e inhoud. van het loonzak j e . Het uurloon was weli swaar tot onge-
noegen d.er personeelsl-ed-en - lager d-an i-n rt Parljse moed-erbed.rjjf van de RENAULT-
fabrieken, maar het was gemid-d-eJ-d. hoger dan hetgeen in d.e meeste l[o::mand.ische
bed.rijven werd. betaald.. Gevolg: d-e SAYlEM-arbeiders gingen met meer naar huis
dan velen van hun collegars. Juist voor het begin van het nieuwe Jaar 1968 was
er bij SAVIEM nog een uurloonverhoging geweest, ter eompensatie van d-e voortd.uren-
d.e prijsstijgingen, rLaar er gezegd r^rerd-. Maar al ged.urend-e een pa,ar maand-en werd.en
er tevens d.e arbeidstijd.en ingekrompen. De werl«ueek van {ft u.ur maakte er plaats
voor de {J-ur:.ge werl«ueek. Het personeel kreeg dus we} meeï uurloon, maar geens-
zins meeï in het loonzakj e d.oor d.e jongste rrverhogi-ngen't . AI het gepraat oveï
rrcompensatie van d.e prijsverhogingentf bl-eek niet meer dan gezwets, Daar kwam d.an
nog bi j, dat er in d.e {)-urige werlcrnieek, d.oor opvoering varr het ritme bU d.e pro-
ductiel-i jn, hard er moest word.en gewerkt. Na d e arbeid.sti jdverkorting liep er bi j
SAVIEM nog hetzelfd.e aanta,l vrachtr^ragens peï week van d-e band. al-s voorheen. En
om d.e maat vol te maken had d.e d.irectie dan nog laten weten, dat er voor 1968
niet meer op ]oonsverhogingen behoefd-e te word.en gerekend..

0p 22 januari was d.e staking een feit. Bi-j JAEGER en SONOHIvEI, werd. het werk
eveneens neergelegd. om soortgelijke kwesties. BU d-e J-ngang der betrokken bed-ri.lven
werd- gepost. De patroons van hrrn kant lieten d-fu'ect d.e C.R. S. aarrrukken, in d-en
beginne 400 man sterk. Tot botsingen kwam het niet terstond.. Dat was wél het ge-
va1 toen er op d.e d-erd-e stakingsd-ag, woensd-a t 24 januari, een mars naar Caen
werd- georganiseerd.. De C " R. S. hakte op d-e d-emonstranten in.

Vrijd.ag 26 januarj- was er opnieuw sprake van tn mars naar Caen. De vakbonds-
bestuurd-ers wild.en er een I'waard.ige" d-emonstratie van maken, De zaak liep hen
volkomen uit de hanil, De arbeiclers, verbj-tterd. d-oor het voorafgaand.e optred.en
d"er politietroepen, hield.en z:-clt niet aa;n d.e richtlijnen d-er orgarrisaties, lieten
ztch niet d-oor hun 'tll-ej-o-ersrr voorbij Ce barricad.en d-er gend-armes voerenrd,och vie-
len d.eze aarl. 0p d.at moment en v,en d.at moment af vi-el het optred-en varr. d.e arbei-
d.ers niet meer samen met het optred.en van d.e bonder-:.. Terwijl d-e bestuurders d.e
verhitte gemoed-eren nog zochten. te bed-aren vlogen bij de prefectuur d.e eerste
ruiten al in scherven. De Itslag j-n Normand.iëtt was begonnen. Formeel hadd.en de
organisaties nog altljd. d-e Ieid.ing, in werkelijkheid- had- men te maken met een spon-
taan optred-en varr de arbeid-ers, wier élan dat var. d.e organisaties natuurlijk ver-
re overtrof.

Van d-at ogenblik af maakten d-e organisaties haast met hun vooïnemen om d.e
staking z.o spoedlg mogelÍjk op te heff en. Tegelijkertijd. verscherpte d.e C. R. S. haar
optred.en en trachtte d-e SAVIEM-d.irectie met beloften de wankelmoedigen tot vrerk-
hervatting te paaien, Ond.anks d.at aIle s d.uurde d.e staking nóg een vo-L1e week.
Pas op vrijdag 2 febmari joegen d-e bond.en d-e kogel d.oor d.e kerk. Met kunst en
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vliegwerk, Want op d.e d-ie d.ag gehoud-en stakersvergad-ering stemd.en 5O2 arbeid-ers
vó6r het volhoud-en van d.e strijd. en waren er slechts 272 voor opheffing van d.e

staking. Maar d.e bestuurd-ers kwa^men met het smoe s je, d.at er te veel arbeid.ers
absent waren om d-e stemming rechtskracht te geven en d.rukten hr-m wil- d.oor d.oor
niemand- meeï aan het woord- te l-aten.

HERR DUTSCHKE !íAT BETEKENT DA[?

DE PAROOL-REDACTEIA Klaas Peereboom heef t op 22 f ebruari j .1. in zLJn krant
geschreven, d-at Rud.i Dutschke, Ieider van d-e Sozj-alisti-sche Deutsche Stud.enten-
Bund.r op een persconferentie in Amsterd.an verklaard- heeft 'r communi st te zrjn in
d.e zi-n van het Communistisch Manifest'r (rm iviarx en Engel=). Of het w6.6r is,we
bed.oelen: of Dutschke het ind.erd-aad- zó gezegd heef t, weten we niet. Af s Peere-
boom, wat volstrekt niet onrnogeli jk is, Rud.i Dutschke verkeerd. begrepen heef t,
zou d.it stukje ongeschreven hebben kr:nnen blijven. Maar als het wéI \^raaï is, d.an
is er voor ons alle aanleid-ing om te vïagen: Herr Dutschke, wat betekent d.at?

Er kan geen enkele twijfel over bestaan, d-at Marx en Engels toen zLJ einde
1847, begin 1B4B hr:l ftCommunisti-sch i[anifest'? schreven, nog d.achten, d.at d-e ar-
beid-ersklasse, l,^Iaaïvan zti het revolutionaire karakter (:-n nistorische zin d.an)
d-uid-eIi jk ond.erkend.en, in d.e loop vari haar klasseworsteling op een gegeven ogen-
blik de bestaand.e staatsmachine vaÍ] d.e bourgeoisie zou overnemen om d-ie vooï ei-
gen d-oeleind.en te gebrulken. tïarx en Engels r,^Íaïen, toen zLJ hrrn ilCommunistisch
Manifestrr schreven in d.it en sommige and-ere opzichten nog zéér duid.elijk staats-
sociaLi sten. Pas langzanrerhand., d.oor d.e ervaringen van d.e revofuiie van 1 B4B en
d.oor d.e ervaringen van d-e Pari j se Commwre vooral-, hebben zL j hun staatssocialis-
tische opvattingen laten varen . Zij l«nramen tot het trlz:-cht, dat d-e arbeiders d.e
gegeven staatsmachine n i e t voor hun eigen d-oel-eind.en konden overnemen en ge-
bnriken. Zij beseften, dat d-e staatsmachine onvennj-jd-eIijk zou moeten word-en I'stuk-
ge slagenrr .

Van d.at verand-erd-e inzicht hebben ztJ openli jk bli jk gegeven . Zi trokken er
oolc cle vol-komen -Logische konsekwentie uit, d.at zU d-e d.esbetreffend.e passag:es van
het trCommunistisch l{anj-fest" niet meer voor hun rekening namen en zti verklaard.en
nad.rukkelijk d.at manj-fest alleen maar onverand.ero" te zul-1en l-aten herd-rukken,
omd.at ztJ het af s een tthistorisch d-ocumentrt beschouwd.en"

Van hun eigen ttCommunistisch lvIanj-f est'r hebben lv.larx en Engel s z:-clt zo omtrent
d-e jaren zeventig va:r d-e vorige eeuw en iets eercler zelfs aI ged.istancieerd-, om-
d-at het Manif e st niet langer d.e theoretische uitd.rukking was van d.e klassenstrÍjd.
van d.e arbeid-ers. iled.en ten d-age kan gezegd. word.en, dat het d.at in nog veel min-
d.ere mate is dan toen. Naarmate d-e arbeici-ers, d-oor d.e kapitalistische verhoud.in-
8en en door d-e kapitalistische ontl,^rikkeling d.aartoe genooptrhoe langer hoe meer
zelfstand-ig optred-en,des te groter is de afstand-, d.ie d-it geschrift van het pïo-
letariaat scheid-t.

De bolsjewisten niettemin zLJn ztclt altijd. op het rrCommunistisch Manifesttt
blijven beroepen. Dat is volkomen logisch. Enerzijd-s was het lvianifest de theoreti-
sche uitd.n-ikking van d.e proletarlsche strijd- in een period.e, d-at zowel in Duits-
land als in Frankrijk d.e burgerlijlce revolutie nog voltooid. moest word-en; ar:.der-
zijd-s waren d.e bols j ewiki burgerlijke revolutionairen in een land. , waar d.e burger-
lijke revolutie, d.ie nog voor d.e d.eur stond. tegen d-e burgerlljke klasse in moest
ivord.en voltrokken met steun van cie arbeid_ers.
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De ztch op het Manifest beroepend.e bols jewiki waren staatssocialisten, even-
als d.e ztch al eveneens op het Manj-fest beroepend.e sociaa]-d.emocraten. Het ver-
schil tussen d.ie beid.e stromingen was, d.at d.e sociaal-d-emocratie alleen maaï oog
had. voor d.e in het Manifest gepropageerd.e hervormingen, d.e bols jewiki echterr Be-
zíen d.e in Rusland. bestaand.e verhoud.ingen ook nog wel spraken over d.e kl-assen-
strijd., zonder echter van hun Russisch gezichtspunt uit te beseffen, d.at d.e

kLassenstrijd. juÍst in rn period-e waarin d.e burgerlijke verhoud.ingen nog ontbreken
en juist hranneer deze d.oor d.e staatskapitalistische bril beschouwd. wordt, gans
iets and.ers is d-an d.e proletarische kLassenstrijd. in d.e tot volle wasd.om gekomen
mod.ern-kapitalistische maatschappij .

Een tro,ommunist in d.e zln .vayr het Communistisch lt{anif estrt , Mt is tn bols j e-
wiek; d.at is een aan de proletarische klasse vreemd-e ttberoepsrevolutionairrr in
d.e zLrt, waarin d-e Franse Jacobijnen beroepsrevolutionairen \^raren. Yand.aa.r d.an ook
dat een man als Lenin zdn verwantschap met d.ie burgerlijke Jacobijnen niet verloo-
chend-e .

Rud.i Dutschke is uit 0ost-Duitsland- rra,aT het Westen gevlucht. De praktijken
van Walter Ulbrichts bols jeivistj-sche D" D. R. kond.en hem niet bekoren. Maar juist
d-ie praktijken zijn het d.irecte uitvloeisel van een samenLeving, waarin I t staats-
apparaat ("r, de partij) n1et vernietigd. is. !íierrcommunist is in d.e zin van het
Commr.mistisch Marrifestt' komt bij Ulbricht terecht en wie van Ulbricht niets wil
weten kan z:-ch geen |tcommr.mist in d.e zin van het Communistisch liianifestrr noemen.
Indien hij bewust of onbernnrst geen brave biirger is zal hij er ónd.ere opvattin-
gen oveï d.e strijd. van d.e arbeÍd-ers op na houd.en d.an in het bed.oeld.e geschrift te
vind-en zljn" AIs Dutschke d-at niet weet of inziet , ziet het er met ztJn maatschap-
pij-opvatting d.roevig uit. 0f , betere karakterisering, hij karr het niet inzien r or-
d.at hij, zond.er d-irect bolsjewiek te zirrt toch net als d-e bolsjewieken op burger-
lijke bod.em staat, omd-at hij stud.ent is en geen arbeid.er. Wij voor ons, die altijd.
méér betekenis hechten aarL iemand.s social-e positie dan aan iemand-s id.eeën, hou-
öen de laatste verkl-ari-ng voor d-e meest juiste en d.e beste.


