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BE]dEGTNGIOZE YÀK3EïIEGÏNG

mT C.N.V.e het Christelijk Nationaal Ya.lrverbond., is zestig jaar: op 1J mel
1909 wercL tle oprichtingsvergaderÍng gehoud.en; op 1 juli 1F9 trad. het verbond. in
werking. De stichting e:nran was d.e logische konselrwentie van een breuk, d.ie zich
aI ruin ,5 jffii eerd.er, i:l 187, had voltrokken. Zorrin aIs d.e opriohtÍ-ng van het
N.Y.V. in 1905 of tle oprichting van het N.A.S. (Uatioriaal Arbeid.s Secretaria.at)
in 1891 rt begin van de Ned.erlandse vakbeweg'ing betekenen, zomin betekent de op-
richting van het C.N.V, het begin van d.e christelifte vakbewegang. De nieuwe cen-
trale overkoepeld.e slechts - net aIs het N.V.V. bij zJjn optred.en ged.aen had. - se-
d.ert lang bestaand.e organisaties. Niet tegen het vier jaar eerd.er zich constitu-
erende N.V.V. zetten d.e voor:mannen der christel\jke arbeid.ers zlch af; d.och tegen
bepaaltle ontu"ikkelingen in een veel oud.ere orga.nisatie: het in 1BJ1 gestichte
Algemeen Ned.erland.s Werklied.en Verbond., dat op zijn beurt 6ók weer een fed.eratj-e
van reed.s bestaand.e vakorganisaties was.lloen in d.at A.N.ïI.V. hoe langer hoe dui-
d.elifter en hoe lariger hoe meer d.enkbeeld.en op de voorgrond. trad.en, die d.e chris-
telilken, zowel protestanten a1s katholieken, a1s voor hen onaanvaaïd.baar meend.en
te moeten afwijzenr zetie d.e ontwikkeling in, die aEJr een aprarte christelijke vak-
bewegilg en d.aa:mee tenslotte ook aan het C.N.C. het aanzlen heeft geschonken.

AIs men ons vraagt hoe of wij d.ie ontwikkeling zien en wat als gevolg d.aar-
Yan onze kijk op het C.N.V. is, d.an antwoord.en wij, ttat ons oord.eel d.aaromtrent
volkomen verschi.lt van a1le mogelijke oord.elen, d.ie in d.e loop d.er jaren opgeld.
hebben ged.aan.

In het begin van d.eze eeuw leefd.e in de toenmalige sociaaldemocratie en 1n
d.e nauw net haar verbond.en vakbewegi.ng zeer sterk de overtuisrngr d.at d.e chris-
telifte vakbeweg'ing beschouwd. moest wo=d.en a1s een pog.f,ng om d.aa:sroor toega.r:kelij-
ke d.elen van de arbeid.ersklasse óf te houd.en van klassenstrijd. en socialime. Eet
is een zienswijze, die als het ware bevestigd. schijnt te word.en d.oor diverse uit-
spraken van wegberej.d.ers en bestuurd.ers d.er christelijke vakbeweging zé1f. Als in
1871 tle christelijke vakbeweg'ingspionler Klaas Kater het À.N.W.Y. verlaat, darr
d'oet hij d.at n i e t omiLat hij d.oor een soort van christelijke schotjesgeest ge-
d.reven word.t, die maakt, dat §j hoognod.ig behoefte heeft a.an In aparte, christe-
lijke organisatie. Eij verlaat het A.N.'oI.Y. tegen zljn wil en tot zJjn spijt - raarl
d.e oud.-CNV-voorzitter M.Ruppert in zijn boek ttDe Ned.erlandse Yakbewegingil consta-
teert - oud.at d-ie organisatie t'd.e kLassenstrijd.tr aanvaard.t. Niet d"e behoefte aan
een specifiek christelijke vakbeweging bepaalt het hand.elen van Klaas Kater. Men
kal1 bU een onbevooroordeeld getuige a1s Ruppert lezen, hoe Kater het ook n6 z\1n,
uittred.en uit het A,N.W.V. rtin algemene richti^ng bleef zoeken en niet aanstond.s

specifiek-christelijke organisatie stichtte'r. En vooï een algemene, d.at wi1
zeggen niet-specifiek-christelijke organisatie pleitte óót de redactie van rt

een
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enige i-n d.ie d.agen bestaand.e christelijk-sociale blad-p rfDe Werkmansvriend.rr. Ni-et:
vó6r een christel\jke vakbewegang is hr:n leuzernaar: rrtegen d-e klassenstrijd.rr. Dat
word-t nog eens bevestigÈ door wat Ruppert op rn andere plaats van zi,in boek zegt,
namelijk, d.at d.e pioniers van d.e christelijke vakbeweging Ittegenover het marxis-
tÍsch socialisme stelden, d.at het dubbelgebod. van liefd.e rHeb God lief boven af-
les en uw naaste als u zelft zích verzet tegen theorie en praktijk van d.e klassen-
strdd. en d.at daarom overleg en samenwerkíng tussen patroons en arbeid.ers geboden
waren." In d.ie rritspraak is wel van de christelijke gebod.en spraker maar er word.t
niet gezegd., d-at d.ie pezsé een aparte christelijke organisatie vergen, wéI, dat
zij tot In verwerping van de kl-assenstr\jd, voeren. Het zijn d.ergelifte bewiisstukJ<ent
d.ie d.e juistheid. van het sociaald.emocratisch oord.eel omtrent d.e christellike vak-
beweg'ing onweerlegbaar schijnen aan te tonen.

De zojuist als Itsociaafdemocratischrt weergegeven opvatting, dat d.e christe-
lijke vakbeweging een d.am tegen klassenstrijd. en socialime zocht op te werpen, is
geenszi-ns het enige oord.eeL, d.at men over haar in d-e toenmalige S.D.À.P' of der-
gelijke bewegingen hier en eld.ers aarr kon treffen. Naast de geschetste zienswijze
lras er ook nog sprake varr een dnd-ere, mind-er oppenrlakkige, mind.er afgaartd.e op

d-atgene ruat d.e christelijke vakbewegingsmarnen zélf voor hun werkelijke d.rijfveer
houd,en.

Als Jos. Loopuit in'rDe Nieuwe Iijdrrvan 1910 over d.e geschiedenis d.er chris-
telljke arbeid.ersberueg'ing in Drritsland. komt te spreken, d.an verklaart hij: rrWat d.e

christelijke arbeid.ers d.aar nu sedert het begil van de jaren 1870 bezig zijn d-oor
te maken, is niet rn princi-pieeI van d.e sociaal--d-emokratie versolr-illende ontwik-
kelingsgang; zij worstelen zich d-oor d.e klassenstrijd- enkel vééI meer gehind.erd
óoor d.atgene waarvan zij zich niet los kr.mnen maken d.an d.e arbeid.ers, d.ie kl-aar
en open het d.oel van d.e klassenstrijd. en zijn betekenis erkend hebben. Maar zij
vechten in d.e grond. toch ook tegen hetzelfd.e stelseL en zowel tegen d-e levens-
vooiwaarden d.i-e het kapitalisme hun opd.ringt als tegen d.e klasse d.Íe d.aarvan het
profijt heeft; ten spijt van d,e nacht d.er id.eofogie d-ie lnen zo geweld-ig bezwaart
en die hun overheersers blljvend op hen wiLlen d.oen drukken.tt Looptl-it laat op d.e-
ze woorden het bekend-e citaat van Ma:rc volgen, dat "het er niet toe doet wat d.e-
ze of gene proletariër of zelfs het ganse proletariaa,t zi-c}r somwÍjl-en als d-oel
voor ogen ste1t", maar d.at'fhet eï op aan komt, wat het (proletariaat) i-s en wat
het uit d.e aard. van zijn historie geduongen zal ziJn te d-oen." 'n Paar regels Yer-
der heeft Loopuit rt dan vervolgens oveï 'rde proletarische strijd. van d.e christe-
lijke arbeid-ersbeweging Ín Duitsland.t' .

Die christelijke arbeid-ersbeweging in Duitslar:.d. i,raarvan hier sprake is, is
een katholieke beweging; het C.N.V., lÍaaraatrr wij híer in het bijzond-er aandacht
schenken, is een protestantse organisatie. Dat doet aan het wezen van de zaak r,a-
tuurlijk niets af. Dat is d.es te mind.er rt gevaI, omd-at het C.N.Y. bij zijn oprich-
ting in 1909 nog allerminst uitsluitend- protestants was. De christelijke vakbewe-
g"ingrd-ie tegenover d-e "klassenstrljd-rr het itchristend.omr? d.acht te plaatsen, omvat-
te in Ned,erland. in d-e aanvang zowel protesta.nten óls katholieken en het zou nog
vele jaren duren eer d-e laatsten zich in een afzonderlijke vakbeweging zouden or-
ganiseren.

On tot d.e twee hier beknopt weergegeven - socj-aald.emocratische - oordelen
terug te keren, het verschil d.aartussen spring:b in het oog. De eerste is veel
formeler en nalever d-an d-e tweed.e. De eerste zegtz d-e christelijke vakbeweging
wif een dam opwerpen tegen de kfassenstrijd-; d-aa:smee is haar karakter getlrpeerd-.
De tr.qeed.e opvatti:rg luid.t; d.e christelijke vakbeweg:ing zégt wel een dem tegen d.e

klassenstrijd. te willen opwerpen, maar in werkelijkheld. voert zij d.e klassenstrijd.
net zo goed. a1s de moderne vakbeweging d.ie voert, omd.at zíj ru eenmaal rdt arbei-
d.ers bestaat. De tweed.e opvatting is, zo schijnt het, minder naj-ef en veel genu-
anceerd-er. Yan d-e eerste opvatting is Jan Oud.egeest een exponent, d.ie in zijn
werk over I'De geschj-ed.enis d-er zeLfstand.ige vakbeweging fu Ned-erl-and.tt, da.a,x naaÍ
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Nj de spoorwegstaking van 190, behard.eltroverttd.e verd.erfelifte geestrr fler chris-
telljke bonden spreekt;tLe tweede opvatting wekt d.e indnrk veel meer te beantwoor-
den aan bepaaltLe ziensrnrijzen ontrènt d.e maatschappelijke ontwikkeli:eg, d.ie d.estijd.s
kenmerkend. waren voor d.e sociaald.emocratische rLinke:errreugel,.

Onze opvatting stemt met geen d.er hier weergegeven opvattingen overeen. Wij
zijn w61 van meni::g, d.at vooï zover er in d.e genr:anceerd.er opvatting aan het a-
dres van d.e verkonèigers der fomel.e opvattÍng het verwijt schuilt, d.at zij a1 te
zeer afgaan op hetgeen d.e christelijke vakbewegingsmensen zich omtrent hr-rn eigen
optred.en verbeeld.en, dat verwijt volkomen op zijn plaats is. Maar in onze ogen
treft clat venrrijt cte aanhangers der genuanceerd.er opvatting in even sterke nate.
Jos. Loopuit en d.e zijnen hebben gelijk voor zover zd uitroepen: wót d.e christelij-
ke vakbeweging beweert te willen is niet doorslagg'evend., men moet §jken naar wat
zij doet. Maar Jos. Loopuit en de zijnen hebben ongelijk voor zover zij een clergelij-
ke kritische instelling meteen maar laten va.ren wallneer zij inet oog op d.e eigen,
dat wil zeggen d.e mod.err:e vakbeweg'ing richten. Àls Jos. Ioopuit zegt, dat de
christelijke vakbeweging toch eigenlijk een ontwikJrelingsgang d.oo:maakt, àie van
d.e sociaal-d.emocratische niet principÍeeI verschilt, d.an is d.aar geen speld. tus-
sen te krjjgen. AIs hij vervolgens verklaart, d.at beid.en toch eigenlllk d.e klassen-
strijd. voeren, d.an scheiclt hem een afgrond. van d.e werkelijkheid..

Dat in het verled.en d.e d.rie opvattingen, d.ie r*ij hier gemaks- en kortheicls-
halve àie van het C.N.V., d.ie van Oud.egeest en d.ie van Loopuit zullen noemenrzo
moesten ontstaan a1s wij ze geschetst hebben is een vanzelfsprekendheid., gelijk
het ook een va^nzelfsprekend.heid. is, dat ónze opvatting pas ontstaan kon, nad.at
het hi-storisch ontwikkelingsproces d.e illusies had. verstoord., waanrit d.e rroege-
re zienswijzen voortsproten. Die illusies komen hierop neer, d.at d.e sociaal-demo-
cratie en d,e vakbeweg"ing, altha,ns d.e mod.eïne, naar d.e christelijke toch niet min-
d.er - zond.er het zelf te weten - d.e exponenten zoud.en zijn van d.e proletarische
klassenstrijd. tegen het kapitaal.

Waarin d.e drie opvattingen, d-ie van het C.N.V., die van 0ud.egeest en d.ie
van Jos. Loopuit met elkaar overeenstenmen is dit, d-at zij aIIe drie verkond,igen,
dat d.e niet-christelijke vakbeweging klassenstrijd. voert. Wij noemen ctat een dwa-
1ing.

Waarin d.e opvattÍngen van het C.N.V" en van Oud.egeest enerzljd.s, d.ie van Jos
Loopui-t and.erzijd.s met elkaar verschillen i-s, d.at het CIW en Oud-egeest beweren,
d-at het CNV géén klassenstrijd voert, Loopuit d.aarentegen zegt, dat het CNV d.at
wel d.egelíjk doet. De dwal-ing is hier ann de kant van Loopuit. De waarheid. is,
d'at noch d.e christelijke-, noch d.e niet-chrÍsteUjke vakbeweging klassenstrjjd. voe-
ïen. Ïn d6t opzi-cht is de ontwikkeLingsgang der christelijke arbeidersbeweging,
pard.on zogenaa:nde arbeid-ersbeweg"ing, gelijk aan d-e sociaald.emocratische. Het CIW
lffit ind.erdaa,d. op het NW, maar het lijkt op het NW, omdat ook het NW d.e sarnen-
werking van arbeid-ers en patroons wil. Eet CNI j-s niete zoa]-s ï,oopuit ged.acht
heeft een soort van NW zond-er het zelf te weten en bij zijn werk d.oor het chris-
tentLom gehÍad.erd-r nee het NW is een soort van CNV, bij zijn arbeid.ersvijand.ig werk
door christelijke scrupules n i e t gehilderd-. Beid,e, CNV en NW lijken op et-
kaar voor zover beid.e v a k c e n t r a 1 e n zijnrd.at wil zeggen; géén organi-
saties voor d.e kl-assenstrijd. van d-e arbeid.ers, d.och meer en meer met tle burgerlij-
ke sa.menJevi-ng vergroeiend-e organisaties, d.ie Ín d.e kapitalistische maatsctrappi;
d,e god.swred-e tussen kapitaal- en arbeid. zoeken te hand.haven en voor het kapitaal
het meesterschap over d.e arbeid-ersklasse pogen uit te oefenen. Naa:mate d.ie In-
tegratie verd.er voortschr\jdt openbaren zichrbij N\rV en CNV in gelijke mate dezelf-
d-e problemen en verschijnselen, problemen en verschijnselen, d.i.e d.óí:sree sa.menhaÍr-
gen, dat het voor een met d.e burgerlijke maatschappij vergroeid.e vakbeweging a1s-
maar moeilijker word.t d.e schljn te handhaven vaÍl een orgariisatie d-er arbeid.ers te
ziin. 0p dat feit had. een artikel betrekking, dat prof. dr. G. Kuiper, hooglqraar
in d.e economische en sociale wetenschappen aan d.e (protestarits.ohristelijtce) Vrge
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Universiteit van Amsterd.qn ter gelegerrheid. vaïI rt d,iamanten feest van het C.N.V.
Ín het kad,erblad- rÍEvangelie en Maatschappij'r publiceerd.e ond.er d.ezelfd.e titeI,
d-ié ïdj ook boven d.eze beschouwing hebben geplaatst.

Prof. Kuiper schreefc rrDe tend.enties, die d.e vakbeweging vertoont zijn niet
bemoed,igend-. Ze is sínds lang geen beweg"ing meer, aI wordt d.at woord. met grote
vasthoud.end.heid. gekoesterd-. Er is geen groei meer: d.e organÍsatiegraad.r d.ie met
enige goede wi1 op {O procent kan word-en gesteld., neemt eerder af d.an toe" De
vakbeweging is een organisatie geword.en d.ie nauwelijks meer bewegen kan.tt

ÀIs kern varr het probleem ziet prof . Kuiper d-e interne d-emocratj-sering van
d.e vakbonden en d.e vakcentral-es. ForureeJ, zo betoogt hqj, bestaat er weI d.emocra-
tie: over een aan d-e top tot starrd. gebrachte cao word.t in d-e afcleU-ngen gespro-
ken en gestemd.. rrMa.arrr, aldus d.e hoogleraaÍ,rtmen moet er nj.et aa,n denken, dat
d-e cao zou word.en weggestemd..Echte d.emocratie zou d-e efficÍency in d.e weg staanr'.

Over d.e reël-e verantwoord-elijkheid. van het lid. zegt prof . Kuiper, d-at zijn
Lid-uraatschap helpt d.e d.oeleÍnd.en van het CIW te bereiken en dat het zijn taak is
daarvoor één tweehond.erd.d.uizend.ste d.ee1 van de benod.igd.e gelden te levelen, rrDat

is een taakrr rald.us prof . Kuiper, "d-ie je toch nauwelijks verantrrroord.elijkheid- d-ra-
gen kunt noemen en op grond. daarvan kan ook geen belangstelling voor het werk
word.en verwacht.rl

hof. Kuiper schrijft in het kad.erblad van het CNf naar aanl-eid.ing van het
d-iamanten feest van d.ie organisatie. Zi}n somber en weinig feesteJ,ijks bied.end.
woord. heeft d.uielijk niet uitsluitend. op het CIV\I betrekking, maar op d-e vakbewe-
ging ln het algeneen. De'rbewegingloosheÍd.tt vraarvan hij spreekt is iets, d,at het
NKV elr het NYI evenzeer kenmerkt als d.e vakcentrafe waa:rnee hij id.eolog'ische bin-
d.ingen ond.erhoud.t.

Over d.e oorzaak d-ier rrbeweging)-oosheid.'r rept prof. Kuiper niet. Hi-j rept er
met geen woord. vanrdat alle vakcentralen, christelijk of niet, met handen en voe-
ten aan d-e burgerlijke maatschappij gebond-en zijn en tegenover d,e arbeid-ers, tegen-
over hun eigen leden sta"an. Want met de maatschannij, waarvan de vakber,+eging een
onlosmakelijk d.eeI uitnaakt, raken d.e arbeid-ers, d-e chrj-stelijke arbeid.ers even-
goed. a1s d-e ni-et-christelijke, voortdurend. scherper i-n conflict.

Loopuitrs verkeerd-e beoord.eling (op zrohzel-f even verkeerd- als d.ie varr Oud.e-
geest) sp:ruit ond-e:treer hieruit voortrd.at hij een uitspraak van lv1ar:c,d.ie betrek-
king heeft op het maatschappelijk ged,rag van arbeiders, toepast op het ged.rag
van organisaties. De christelijke arbeid.ers voeren d-e klassenstrijd. evengoed a1s
hurr niet-christelijke klassegenoten, onverschillig of ze zidn daarran bewust zijn
of niet. Yan hen geld-t ind-erd.aad., d.at het er bij hr:n strijd. niet op aan komt, wat
of ze zi-cln daarbij voorstell-en. En d-at dit zo is, d-at hebben vele wild.e stakingen
bewezen. Maar bij d.ie stakingen vond-en de christelijke arbeid-ers het CIW zo goed
tegenover zich als hurr niet-christel-ijke collega's het IIW tegenover zich vond.en
en hun katholieke makkers in botsing kwa"rnen met het NKV.

Hun tegenstelling tot d-e arbeid-ers, het niet-voeren va^rr d-e strijd., het feit
dat d.e led.en ind.erd.aad.rzoals prof. Kuiper weer eens constateert, geen enkele Ín-
vloed- uitoefenenrhun volkomenrrbewegj-ng1oosheid.", daarin zijn CNV, NtrV en NI(V vof-
komen aan elkaar gelïk. Die werkelijkheid. is aan tt licht gekomen, nu d.e illusies
vari het verl-ed.en eenmaaf verd.wenen zijn.

Het verdwijnen van d.ie illusies heeft ook d.e vïoegere meningen niet onbe-
roerd. gelaten. Na,tuurlijk is er geen vakbond-sbureaucraatrof hÍj nu tot CNV, NIV of
NKV behoort, die verkond-igt, d.at d.e vakbeweging zich tegenover d.e arbeid.ers op-
stel-t (al kwamen sommlge uitlatingen van Mertens er we1 eens heel dicht blj).Maar
d.e opvattingen uit het verl-ed-en hoort men ook niet meer verkond.igen. Er is geen
IMV-er meerrdie zegt, zoals Oud-egeest d-estijd.s deed-, d-at het CNV zorn verd.erfelij-
ke geest heeft.Want d.e geest in d-e vakbewegi.ngen is dezelfd.e gebleven.Slechts tl-e
schijn verschild-e vooï zestig jaar,niet d.e real-iteit. Ind.erd-aad.rd.e real-1teit ver-
schil-de ook toen niet. Voor d-e spoorwegstaking, in verband. waa:mee Oud.egeest zijn
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woord.en sprak, was d€ geest van Troelstra even verd.erfelift aIs welke and.ere geest
ook. Daaïon laat men nu d.e geesten van het verleden maar Liever rusten en daarom
schrijft Kloos jn het weekblad. van het jubilerend,e CIW een vriend.elijk stukje, met
de strekklngr fut hij zijn christelijke collegars alle goed.s toewenst en hoopt, d.at
d.e Ned.erla$dse vakbeweg'ing' steeds grotere eensgezind.heid. aan èe d.ag za.L Leggen.
Grotere eensgezÍnd,heid. waarbij? Bij het opwerpen rran een dp.m tegpn d,e stijgend.e en
gevaarlijke vloed. van d.e zelfstancLiger de rrwild.ef' arbeidersstrijd. natuurlift! I'Iant
ssl r:lern tegen d.e arbeid.ersstrijcl. opkrerpen ded.en en doen al}e vakcentralenr aI
heeft men het d-estijd.s alIeen .*, U:_g§=§|!.& venreten!

CERÏSTUS KWAM NIET IN EBOLI....

MAAR EET KAPÏTÀtISME WEL !

E30tï is een dorpje in Zuid-ïtalië. rrChristu.s kwa,m niet in Ebolitr is tle ti-
te1 van een boek, d.at over Zuid.-Ita1ië hand.elt. De schrijver wi] er mee uitdr:k-
ken, d.at er in d.at cLeel van d-e wereld. zulke godvergeten verschrikkelijke toestan-
d.en heersenr dat het wel lijkt alsof d.e mensen er d.oor god helemaal venraarloosd.
ziI].

0m wat voor toestanden het gaat nag aIs bekend. word.en gesteld.. Ied.ereen
heeft er weI eens van gehoord., d.at d.e nod.erne industrie vooral in Noord-Ita1ië
geconcentreerd. Ís. In Turijn staan d.e Fiat-fabrieken, die een economische nacht
volanenr alsmed.e d.e vermaard.e band-enfabriek van Pire11i. Milaan j-s een industrië-
Ie miljoenenstad. met meer j.nwoners d.an Rome. ïn Ivrea heeft Olivettl zijn schrijf-
machine-concern opgebouwd.; i-n Cremona roken d.e fabrieksschoorstenen en i-n Noord.-
Italië vo:mt d-e nod.ezne productiewijze d.e economische basis.

In Zuid.-Italië is alles anders. Een stad. a1s Napels mag wel gezien word.en,
ook als men nog niet va:l plan is te gaan sterven, men moet er al niet in d.e
achterbuurten komen. Niet d.at Torino of Milano geen proletariërsvrijken hebben. Er
wonen da.ar zelfs meeï proletariërs d.an in heel Zuid.-Italië bij elkaar.Maar d.e ar-
moed.e van Napels is niet d.e voor rt kapital-isme ttnormalett armoed.e. Het is d.e ar-
moed.e van bened.en hun bestaansminimrrn ged.rukte paupers, d.e a:moed.e van een ster-
vend.e wereId., d.e a:rnoed.e van Iied.en, d,ie hun bestaarrsbronnen zagerl opd.rogen, in
één woord.: de a:moed.e van ZuÍd.=Italië.

Zuid.-Italië is niet industrieel maaï agrarisch. Maar het is nj-et d.e kapita-
Iistische l-and.bouw d.ie men er aantreft, maar d.ie van d.e voorkapitalistische tijd..
De toestand.en d-ie er heersen zijn voor een belangrijk tieel nog d.e toestand.en veur.

het feod.alisne. Grootgrondbezitters en hwr vriend.jes d.el-en er d.e Iakens uit en
behesen er cle lokale en regÍonale politiek. Dorpspotentaten beheersen er d.e
geesten; d.e bevolking vegeteert er voort in d.offe berusting of wild-e opstand.ig-
heid., tot uitfug komend. in banditisme of openlijk verzet tegen de gevestigde nach-
ten en d.e Carabinieri.

Christus moge echter niet in Eboli gekomen zijn, rt kapitalisme komt er wel.
Langzaa.m aan word.en ook d-e achtergebleven d-efen van Italië in d.e sfeer van d.e mo-
d.erne waren-pïoductíe getrokken. 0m d.e levensstand.aard. d.er bevol-king ontroog te
brengen, zoals d.at heetr om een belarrgrijk aantal beschikbare arbeid.skrachten in
te schakelen bij d.e meerwaard.eproductie op kapitalistische leest en jn kapitalis-
tisch tenpo, zoals men het zou moeten noemen, bevord,eren aI jarenlarrg d.iverse
Italiaanse regeringen een spreid.i:ng van d.e industrie. Geleid.elijk aan verrijzen er
ook fabrieken in het door Christus vergeten Iand., omd.at d.e kapitaalduivel nu een-
roaal graag wi1 profiteren vall d.e oruaozeJ-e schaapkens, die hij niet heeft gete1d..
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Voor d.e revol-utionaire en rad.ikale intelligentsia in d"e linkerhoek van wat
men als rrd.e arbeid.ersbewegingrt pleegt aan te d.uid.enr blijkt dat bepaald-e proble-
men op te roepen. Wij hoord.en errraJr van een ltalia,anse makker, d.ie er ons d.ezer
d.agen wat van verteld-e"

rrDe toestand-en zoals ze tot voor kort in Zuid,-ftalië bestond.en en zoals ze
in d.at bekend-e boek over Eboli beschreven word.en, hebben in d.at d.eel van het
land- het aanzien gegeven aan een prinitieve en vooï-kapÍia1j-stlsche verzetshou-
d.ing. Die verduijnt bij d.e komst va.n het kapitalisme. Vergereken met het l-evensni-
veau dat er was, betekent d.at kapi-talisme een grote vooruitgang. Ii{aar voor d-e

revol-utionaire groepen is het een moeilijk te verteren iets, dat zí1, d-ie in d.e

nieuw gestichte fabrieken gaan r^reïken, dus fabrieksarbeider worden inpla.ats van
agrarÍsch pauper, d.aa:mee toch feitelijk het kapÍtalisme a c c e p t e r e n ! tr

fn onze ogen is clat een typische red-enering van abs'rract-filosoferend.e en
vooral mijlenver van d.e proletarische v,rerkelijkheict staande revoluti-onai-re prcpa-
gand-isten, d-Íe altijd, menen, d-at d.e klassenstrijd. een zaak is van opvattingen, varr
id-eeën, va.n een keuze tussen kapitalisme en strijd-, of wat niet al-. Er is hele-
maal geen sprake vart een keuze of van accepteren. Dachten dit soori filosofen,
d-at d-e arbeid,ers van l'iat het kapitalisme 'faccepteerd-enr'? Dachten ze soms, dat
d-iezel-fd-e arbeid-ers het niet meeïrraccepteerd.en?'op het moment, dat ze een sta-
king beginnen? Laten we ze uit d-e d-room helpen: heel dat probleem .ran wel of
nÍet accepteren komt bij d-ie arbeid.ers zelfs niet op.

Dat li-gt er helemaal- niet aan, dat die arbeiders niet voldoend-e nadenken.
Het ligt hem hieraan, dat traccepteren of niet[ een vraag is, dle alfeen ]naaï
bestaat voor niet tot het proletariaat behorend.e l-ied.en. \'Ie hebben een paaÍ jaar
geled-en d.e zaak al aangesneden in verband met d.e Provo-beweging. Die kend.e ook
jongeluird-ie I'zich niet r,rifd.en laten uitbuiten".\n/e hebben er toen al op gewezen,
d-at je alleen dan kunt laten wat je niei wilt in d.jt cpz:-cht, wannecr je in een
positie verkeert om je de luxe van je nj-et aarr cle uitbuiting te onderwerpen
te permiteïen" Een arbeid-er kent rlie keuzemogeli;kheid. niet"

Feitelijk ligt het probleem nog and,ers dan we het hier terwrl-le van d.e een-
voud-igheid- schetsten. Het is nÍet precies zo, dat een arbeider in tegenstelling
tot een intellectueel- of een br:rgerjongen, niet l<ón ki-ezen en een jonge bo-r;r-
geois wéI, Zeker, d.e laatste karL kiezen. Dat is ook d-e reden d-at hij over die
keuzemogelijlàeid filosofeert. l4aar een arbeid.ersjonger-r, die ind.erdaad niet kie-
zen kan, piekert ook niet over d,e keuzemogelijkheid. \'íant clie }igt na.urelijk, juist
vaflwege d.1e l-evensverhoud.ingen waaïin hij verkeert, geheel buiten zijn horizon.

Het is een opvatiing va^n revolutionaire groepen d,ie op 'rbewustzijnsverhefd-e-
ringil uit zijn, dat een arbeid-er zich alieen maar laat uÍtbuiten cmdat hj-j niet
nad,enkt. De intellectuele revol-utionair, Cie wél nad-enkt, kijkt wel- uit. Die is
weI r,ri.jzer. Wel wrjzer? Dat verbeeld.t hij zich maar.

Een arbeicler d-ie nad.enkt gaat we1 d.egelijk ook naar d-e fabriek. Want waar-
o'uer moet een arbeid,er die nad-enkt nadenken? Jui-st: over d-e werkelijkheid.. En d.ie
werkelljkheid is voor hem and.ers ciarr voor o.e revolutionaire intell-ectueef .De wer-
kelijkheid- i-s een samenstel van maatschappelijke verhoudingen, d-ie met elkaar be-
paleno zijn voor het l-evenslot. Die verhoudingen, op zíchzelf cloor de arbej-d-er
zomin uitgezocht als d-oor d.e intellectueel , maar gegroeid- en d.oor d.e historische
ontwiklceli-ng bepaaId, verschillen vocr de verschil-1end.e kfassen in d.e maatschap-
pi j. Voor d-e arbeider - niet voor de intellectuee] - ztjn ztj d.usdanig, dat de ge-
dachte rraccepteren of niet accepteren?t' net zomin kan opkomen als het de Ber-
bers van het Afrikaanse Atlasgebergte in kan vallen om op cle pinguinjacht te
gaan,

Dachten d-e over een I'keuzetr filosoferend.e Ital-laarrse romanti-ci, da,t stakende
Iiat-arbeiders het kapitaflsme rrniet-acceptc.ren'r? Ze strijden voor l-oonsverhogang
of tegen het ritme van d-e lopende barrd en dergelijke zaken. Dat hr.in klasse-actj-es
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d.e kapitalistische maatschappij aantasten is een wetmatigheid-. Maar maatschappe-
lijke wetmatighed.en zijn geen zaak van een ilkeuzer'. De kl-assestrijd. van d.e arbei-
d.ers is heel wat and.ers d.an datgene waar\rooÍ ze gehoud,en wordt d-oor d.e verkond,i-
gers enor voluntaristische 1 ) ronantlekl

1) Voh:ntarj-stisch = d.e ziensrrrijze d.at het Itwiflenrt bepalend. is, d.at al1es al-
leen uaar van ild.e wilr' afhangt. ÀIsof het niet zo is, d.at d.e mensen juist
d.atgene wiIlen, wat zÍj op grond. d.er naatschappelijke verhoud.ingen m o e -t e n wi1Ien!

EEN EEUWFEEST

DIT JAAR 1969 is het preci-es een eeuw geIed.en, dat van d.e hand. van Jozef
Dietzgen d.1ens eersteli.ng, het boekje rrHet wezen van d-e menselijke hoofdarbei-d.t'
verseheen. Er is red.en om dae,r even een kl-eine beschouwing aarr te wijd-en, omd.at
het geschrift van Dietzgen van zeer grote betekenis is geweest voor een beter
begrip van d.e menselijke samenLeving en alles r'rat zich d.aarin afspeelt. Doord.at
het vrij moeilijke ond"erwerp daarin op br:-ttengewoon heldere en met eenvoud.ige, aa^n
het d.agelijkse leven ontleend-e voorbeeld.en word.t behand.eld., heeft het werkje er
veel toe bijged.ragen een beter begrip te wekken voor bepaald.e aspecten van het
historisch materialisne. Ve1en, clie zich in d.e l-ectur:r van Dietzgen serieus verL
d.iepten, constateerd.en d.aarna tot hun verrassing vaak, d.at zij d.e geschriften van
Ma::c en Engels opeens veel- beter verstond.en d.an voorheen. Zo ís het d.e schrijver
varr deze regels ook vergaan. En niet al1een, d.at Dietzgens werken bijdroegen tot
een hel-d.erd-er begrip, wi-e ze tot zÍjn geestelijk eigendom had. gemaakt eruoer ook,
d-at hij gemakkelijker in staat was in d.e veelheid van soms verwarrend.e verschijnse-
1en i-n d-e samenlevÍng d-e juiste weg te v-ind.en.

Jozef Dietzgen, d.ie l-eefd-e vÉrl 1B2B-1BB8rvas rn Duitse hand.werkerrleerlooi-
er vaJl beroeprd-ie bui.tengewoon veel belang steld.e in d.e lotgevallen vatrr d,e arbei-
d.ersklasse, sterk geïnteresseerd. was in maatschappeldke- en filosofische vxaa.g-
stukken en d.aar voortdurend. over nadacht. Door d.at nad.enken kwa"ro hij, geheel onaf-
hanjcelijk va,n l{arx en EngeJ-s tot precies d.ezelfd.e resul-taten als zq. Dat wi1 zeg
gen: Jozef Dietzgen ontd.ekterd.at de beste verklaring voon d.e maatschappelijke ver-
schijnselen d.eze was: d.atgene wat zicln in het hoofd varr de mensen afspeeld.e , àf
te leiden uit de werkelijkheid..

Dat was precies het omgekeerd-e van wat d-e filosofen tot voor kort rrog maar
altijd plachten te d.oen. Inplaats vaJr de Ídeeën uit d.e r,rerkelijki:eid. te begrijpen,
Iraren zij er op u-it d.e werkeLijkJreid- te verklaren uit d-e id.eeën. Di-e eigenaaràlge
liefhebberij van d.e rarijsgeren was d.oor d.e beroemd.e Duitse filosoof Georg WiIheIm
FrÍed.rich Hegel op d.e spits gedreven. Wat na zijn d.ood. velen ztlner leerlilgen ook
and.ers d.ed.en d.an hij, aan zi jn wond.erlijke manÍer d-e geschied.enis d.er mensheid, op
te vatten als d-e ve::wezenl-fjkins van de ld.ee, hield-en zij toch in meerd.ere of mi-n-
d.ere mate vast.

Marx en Engels waard.eerd-en in Hegel d.at, wat d.e d.ialektiek word.t genoemd.,
dat r*il zeggen het inzicht d.at rll-e ontwikkel-ing zich d.oor tegenstellingen vo1-
trekt. Aan d.ie d.ialektiek hield.en zij vast. Maar Hegels geschi-ed.enisverklaring uit
d-e Id-ee verwierpen zi. Uit d-e historie, en dat wil d.an in d-it verband- vooral zeg-
gen uit d.e sociale historie, troidcen zij d.e concl-usiel d.at het verband. tussen id.ee
of idealen en d.e geschied.enis net omgekeerd. was afs Hege1 had. gemeend.. ïnplaats
va"n een id.ealistische geschied.enisbeschouwing, verkond.igd.en zij een materialisti-
sche geschj-ed-enisbeschouwing; inplaats varr een id-ealistische d.ial-ektiek harrteer-



ó-u-

den zij een rnaterialistische clalektiek"
fot d.ie materialistische d-ialektiek kr,ram ó6k Jozef Dietzgen. Maar niet via

de weg van de geschiedenis en d.e economie. Hij verwierp Hegels opvatting inzake
d.e id.ee, d-ie ttzích verwezenlijkt" - om hj-er even de terrninofogie van Hegel zelf
te gebruiken - d,oord.at hij zich rekenschap gaf, mind-er van wat er in d-e samenl-e-
ving, d.an weJ wat er in het hoofd. van d.e mens gebeurt. Hegel zel-f echter \^Ias aan
Jozef Dietzgen onbekenà. Van d.iens alaGt<tiet< wist hij niets af. Hij kend.e wóI d.e

geschriften van een and.er groot Duits filosoof, de Koningsberger professor Imma-
nuel Kant en Dietzgen vond-, d-at d-Íe het probteem van het d-enken op onvold"oend,e
wijze had. opgelost.

Nad-at Jozef nietzgen zijn boekje overrrliet wezen van d.e menselijke hocfd,ar-
beid-t' geschreven had-, Iiet hij het manuscript l-ezen aan Karf Marx, van wien hij
wel eens iets ond.er het oog gehad- had. (zij het rveiirig) maar wiens reputatie in d-e

ook Dietzgon zozeer ter harte gaand-e arbeidersbeweging hem niet onbekend was.
Marx en Engels erkend-en, d-at Dietzgen een koiossale prestatie had. geleverd.

"Ik ben er van overtuigclfr, schreef lvlarx op I novercber 1868 aan Engels, 'rd.at het
d.ing helemaal zijn eigen werk is.rr Tevoren had- Engels, aan wj-e Marx het manus-
cript d-oorgezonden had, in een brief aan wIarx van 6 november 1868 a.I opgemerkt,
d-at hij het werkje "geniaalrrzou udlfen ncemen als hij er zeker vatrI 1Ías, d.at het
hier om een eigen ontclekking van Dietzgen ging. Later schijnt Engelsr o! Sezag
van I'[arx, d.aaraan niet meer te hebben getwljíe1d.. In zin bekend-e geschrift rr],ud-

wig Feuerbach en het eind-e der kl-assieke Duitse fifosofie" merkt hij teruninsie op

- na eeïst d.e d.enkbeefcten van Marx en hemzelf te hebben ontvouwd - dat d.e mate-
rialistische dialektiek rrgeheel onafhankelijk zowel- van hem en }Íarx als ook van
Hegel ,tevens ontclekt is d-oor een Duitse leerlooierrdie l-u-istert naaï de naaln van
Jozef Dietzgen.

Niettemin waren Niarx en Engels in d.e gpronC. van d.e zaak toch mincler geestd.rlf-
tig clarr men op grond van het bcvenstaand.e geneigd- zou zrjn aan te nemen. Zi1 er-
kend.en veiiswaar Dietzgens prestatie e maar zi,1 waren er te3'elijkertljd toch bepaald
niet in alle opzichten geestdriftig over. Zij vcnden, d.at hij te veel in herhafin-
gen verviel en zij vonden hem ook d.ikwijls verward.. iularx merkte over hem op in d.e

zojuist genoemd.e brief, d-at het Dietzgens pech was, d-at hij Hegel niet kend.e.
VeeI gr-rnstiger d-an l'larx en Engels oord-ee--Lt Parrnekoek over Dietzgerl. Deze

Ned-erlandse l-eerling varl }larx en Engels schreef in een artikel, dat in 1901 in
het bekend.e orgaanttDe Nieuwe Tijd," verscheen, d-at d-e kennrsfeer van nietzgen een

'rproletarische fil-osofieil was en hij karakteriseerd.e in d.at Nieuwe-Tijd.-stuk Jozef
Dietzgen zé]f al s I'd.e voltooier van het werk van Kant, zoals llarx d.e voltooier
van het werk van (ae Britse staathuishoud-kr:ridige) Adam Srnith is.r'Naar de mening
van Parrnekoek valt het sterk te betwijfelen of lviarx en Engels voor hetgeen Jozef
Dietzgen had ontdekt wel voIledig begrip hebben gehad-. Zi) waren naar zijn over-
tuig"ing d,aarvoor ook te veel vastgeroest in d.e probleemstellingen zoal-s Hegel
d.ie had. ontwikkerd en zoafs d-ie l-ater heftig werd-en bediscussj-eerd. d-oor d-e wijsge-
ri-ge school, d-ie nó hem optrad-.

La,ng na Dietzgens d-ood., niet i-n d-e 1!e maar in d.e 20ste eeuwr is net zijn
persoon en met zijn kennisleer een soort van 'rkultusil bedreven. Wie zich vooral
daaraarr schuld.ig maakten lraren zi Tn zoon E\rgen (d.ie zich door d-e uitga"ve van zijn
vad.ers werken op zeer verzorgcle r+ijze overigens zeer verd-ienstelljk heeft gemaakt)
en een zekere Ernst Untermann. Die Untermann zag ín Dietzgen de verkonoiger van
een meer omvattencler leer, va;n r,rijd-er strekkl-ng dan dÍe van l4arx, die volgens Un-
terman:r sl-echts geldig zou zí7n voor een beperkt sociaal-economisch 6;ebied-. In
een boekje, dat in 19a7 -,ratt zrjn hand- verscheen, schreef Untermann, dat Dietzgen
niet sl-echts het historisch-materialisme zeffstand-ig had. ontclekt,d-och cieze theo-
rie bov-ondien over haar maatschappelijke grenzen heen had ontwikkeld- tot een dia-
l-ektische kermisleer en weïe-l-dbeschouwi-ng, Dat soort overd-rijving heeft voor een
werkelijk begrip van Dietzgen nogal wat kwarid ged-aarr" Velen, d-ie van een stud-i-e
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van Dietzgen naàst Ma:rc niets moesten hebben, zijn tot d.at stand.punt gekomen om-
d.at zij Dietzgen verwisselden met d.e nietzgen-zoals-Unte:rran-hefr-za,g,

0p het rrDietzgenismert op d.e manier van Unteruann heeft Franz Mehring scher-
pe kritiek geleverd.. ?annekoek is het met Mehring, voor wat Untermann betreft,
volIed.ig eens. Voor wat Dietzgen zéLf aangaa"t verschilt Pannekoek toch ook net
Mehring vari opinie, Pamnekoek vind.t, dat ook Mehring van d-e échte Dietzgen nooit
zo heeL veel heeft begrepen. En d.at wanbegrip van d.e populalre Mehring, d.ie d-oor
ied.ereen gelezen werd. en d.ie bij iedereen al-s een soort van autoriteit gold.rheeft
er naast het r+anbegrip van Unte::nann, dat van and.ere aard was, veel toe bijgedra-
gen, d.at nietzgen is raiskend..

Paru:ekoek heeft d.e betekenis van Dietzgen herhaaLd.elijk op zeer heldere en
ind.ringend.e wijze in het licht geste1d.. Aan een van zijn uiteenzettingenr uit d.e

tweede helft van d.e jaren tJ0, ontlenen wij het volgend.e:
fr. ..I4aïx forrmrleert zijn nieuwe inzichten zeer nauwker:.rig en met scherpe 1o-

gica; Dietzgen echter is er voornamelijk op uit om zijn Lezers over het probleem
van het d.enken zél-f aatr het d.enken te zetten. Ddórom herhaaft hij zijn argumsrten
opzettelijk in vele vo:rren, laat d.e keerzijd.e zien vaJr wat hij betoogd. heeft en
wijst bij iedere waarheid. d.ie h{j ontwikkelt ook d-e grenzen varr d.ie waarheid aan,
omd-at hij niets zozeer vreest d.an d.at de fezer de een of and.ere verhandeli-ng a1s
een soort van d.ogma zal aanvaarden. 0p d.ie wijze geeft hij een praktisch lesje lrt
d.ialektiek. Ofschoon hij in zijn fatere geschriften àikwijls vaag is, vo::menrrl{et
r$rezen varr d.e menselijke hoofd-arbeid.r' en het in 1877 verschenen "Zwerftochten van
een socialist in het gebied. van de kennistheorierr ralsmede enkeLe kleinere publi-
katies, schitterend.e bijd.ragen tot d.e kenrrisleer. Zij vo::men een hÍezenlijk bestand--
deel van d.e totale werel-d-beschouwing, d.ie roij met de naa.rn \rerr marxisme aanduid.en.
0p d-e vraag wóór d.e id.eeën varrdaan komen, antwoord.t Ma:rc, d.at zÍj uit d.e ons om-
rj:rgend.e werkelijkheid- starmen; op de vraag hoe de ind.n:kken van d-e buitenraerefd
Ín id.eeën word.en omgezet, geeft Dietzgen antwoord.. Ma:* laat zien hoe d.e produc-
tieverhoud.ingen d-e inhoud- van het d,enken verand.eren; Dietzgen ond.erzoekt d.e wet-
ten van het d.enken zeff .r'

Over d.e resultaten, d.Í-e nietzgen daarblj bereikte een ander roaaf .

DIE LOOG NOU EU{S NIET!

DE RECENTE gebeurtenissen op Cura-
cao, d.at 'rril zeggen de gebeurtenissen
bÍj d.e petroleumindustrie al-d.aar en rt
hevige verzet van d.e aroeid.ers, d.at
er op gevolgd 1s, zijn voor een van d.e

Ned-erland.se orrËoepverenigi:rgen aan-
leid.ing geweest om een Àntilliaanse
vakbond.sbestur:rd-er voor d.e televisie-
ca"merar s te inte:rv1ewen.

De besoel-ing was, dat hij door het
schetsen van achtergrond.en de Ned-er-
land.se beel-d.buiskijker wat ilfo:rnaties
zotl versehaffen over hetgeen zicls. op
Curacao nu eigenlijk al}emaal wel af-
gespeeld. heeft.

Er werden d,e rrrerr ook listlge vïa-

gen gesteId.. Eén daarvan 1uid.d.e of rt
misschien ook d.e hetloeling van het
vakverbond. d.er petroler:marbeiders r+as
geweest om het kapitafisme omver te
werpen"

De vraag is begr{jpelijk: omverwer-
ping van het kapitafisme is al-tijtl. d.e

eerste ged.achte van d.e bourgeoisie
wanïleer arbeid-ers in verzet komen. Zij
kent de wetmatighed.en van d.e klassen-
strijd-, niet in theorie, rnErar wef door
fijn instinct, soms veel- beter d-an d-e

arbeid.ers, die zich over wetnatighe-
d.en, d-íe all-een d.oor d.e wetenschap
kunnen word.en opgespoord., het hoofd.
niet breken.

De vakbond.sman vras even verbaasd
als eerlijk; Omverwerping van 't kapi-
talisme? Hoe komt u er bij!



Tjal dat vragen wij ons ook af. Een
vakbond-sman denkt daaraan nooit. Die
beschouwt rt kapi-tal-isme ais een eeu-
wlgdurende d.oor c1e voorzlenigheid ge-
geven prod-uctiewijze en die kan zich
een and-ere productieyli 1ze ook niet
eens voorstelLen. Dat bleek ook uit
zijn reactie: Als er geen kapitalisme

- tu -

is, waar moeten de arbeid-ers d.an van
bestaan? Alsof het niet juist omge-
keerd. zo is, d.at het kapital-isme van
d-e arbeid.ers bestaat!

Àfin,de man was eerlijk. ltriet ied-e-
re vakbewegingsbons geeft ruiterJ-ijk
toe, dat het kapitalisme zi-jn geeste-
1!jke horizon 1s. Deze wól-.

DE RÀDE}trDEMOKRATIE GEZlEI\T DOOR

DE BRIL VÀN EEN I1!TELLECTUEEL

IXT HET "Berliner Zeitschrift frir Politologie" i-s onlangs een opste] van een
zekere Bernd. Rabehl verschenen ond-er de titel: rrOpmerkingen over het probleem
van cle rad.end-emokratie in d.e hoog-geïnd.ustrialiseerd-e maatschappij"" Het stuk is
er bijna een schoolvoorbeel-d. van, wefke wonderlÍjke (of op d-e keper beschouwd. toch
ook weer nlet z6 veri,rond.erlijk) karrikaturen men veïkïijgt, wanneer problemen a,Is
deze bekeken word.en d-oor d-e bri-} van d-e intel-lektueel.

Zeker, de heer Rabehl heeft biijkens zijn uiteenzettingen met ijver zitten te
stud,eren in d-e beroemcle kritiek op d.e sociaald.emokratische pariljprograJn van Go-
tlta, waarin lviarx een aantal oprnerkingen heeft gernaakt over cle overgang síl.n een
kapitalistisch*naar een socialistische prod.uctiewijze. De heer Rabehl heeft
d-aarbij nj-et over net hoofd- gezien, d.at in het kapÍtal:lsme geprod-uceerd. word.t op

de grond-slag van d,e loonarbeid, oat d-e daarmee gepaard. gaanci-e uiibuiting alleen
kan worclen opgeheven, l.raitneer niet langer d.e waard-e d.er arbeiclskracht bepalend
is voor d.e hoeveelheiC goerieren d.ie d.e prod-ucent ontva:rgt, d-och zijn hoeveeiheid.
arbeid". i'laar als de heer Rabehl dergelijke wrjsheden opdrer.rnt klinkt het al-Iemaal-
afs een voor eerl exa.nen van buiten geleerd- lesje, dat er wel (li;na) zoncier hape-
ren u-itkomt, r"iaar waarbij men zich onr.,rilfekeurig voortoirrend ztt af te vragen,
wót of de student er nr-r eigenlijk van begrep-.n heeft.

Zolang hij zijn d.reurltje opzegt is die vras,g natuurli;k rioeJ-li;k te beantlqoor-
d-en. Hij gl:-pt je a1s het ware-tussen de vingers d.oor zonder dat je hem kunt van-
gen ook a} maakt d-e tocn je bijzonoer r'rantrouwig en aI word- je een beetje kriege-
lig vanwege het feitrd.at hij maar ni-ei in staat bhjkt in een paar eenvoud.ige vo1-
zinlen tot de kern van cie zaak d.oor te d.ringen. I'taar niet zod-ra haalt hij er een
paar andere d-ingen bij - die niet in l4arxr programkrltrek staan - of hij heeft
zíchzelf verrad.en. Hij iijkt d.an opeens ienand., d-ie zich een hele avond. lang
met veef gewichtige woorden d-apper gc.weerd- heeft in een clebat over d.e mod.erne
liefde, maar dan opeens tóch nog aan d-e coievaar blijkt te geloven.

Langs zi jn neus weg verkond-igt hi j na-me1i;k op een gegeven ogenblik, als hi j
over d-e historie der rad.enberveglng komt te praten, dat notabene Öe bolsiewi-ki
zich d-estijd.s aan d.e spits daar-ran gesteld. hebben.

De onnozele bloed, is men geneigd. uit te roepen. Is hem rlan werkelijk vol--
strekt onbekencl , dat jr-irst cle bolsjewiki nooit iets and.ers gedaan hebben d.an al-
fes wat ook maar enigszins naar arbej-d.ersraden zweemd.e terstond d.e kop in te
d-rrrkken? \r'leet hij werkelijk nietrdat d.e bolsjewiki cveral r^raar d.e Russische arbei-
d-ersklasse met rad.envorming een nog maar uiterst zwak begin had. gemaakt, ter-
stond net scherpte d.aartegen optraden? V/eei hij niet, dat Lenin in zijn geschrÍft
rrZullen de bolsjewiki d,e staatsmacht hand.haven?lr ("Samtl.Werke XXI, blz. 312)
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er voor pleit d.e konfiskatie van het kapitaalsiegendom d.oor rreen rechtvaard.j-ge
belasting te vervangentr?

\llat of dat zou, is hij mi-sschi-en geneigd. te vragen? Zoveele zeggen wli, dat
wie in alle ernst beweert, dat d-e bolsjewiki aan d.e spits van d.e radenbeweg"ing
stond-enr blijkbaar d.e bolsjewistische hunbug met d.e arbeid-ersrad.en voor zoete
koek geslikt heeft en niet beseft heeftrd.at de rad-enbeweg'ing in d.e grootst moge-
Iijke tegenspraak tot d.e gehele bolsjewistische theorie en praktijk staat.

lrÍaa,rom heeft het probleem vaÍf d-e arbeidersrad.en ind.erd.aad. iets met d.e op-
heffing van d.e l-oonarhid- te naken? Omd.at opheffinf van d.e loonarbeid. betekent,
d.at d.e arbeid.ers d.e zeggensehap over d.e prod.uctienid.d.elen en d.66rrnee over d.e pro-
d.ucten krijgen. Hebben d.e arbeid.ers geen zeggenschap, geen beschikking over d.e
producten, dan hebben zij bijgevolg a11een maar d.e beschikJring over hr:n arbeid.s-
kracht. Dan moeten zij a1le overi-ge producten (aie z5 nu eenmaal nod.i-g hebben orn-
dat je arbeidskracht niet kr.rrt opeten, niet in d.e kachel stoppen, niet als d.eken
of jas gebruiken) verkrijgen d.oor hun arbeid.skracht tegen d.ie producten te miIen.
Die ru-il van d.e waar arbeid.skracht geschied-t d.an via d-e omweg over het geId.. Een
arbeid.er, d.ie niet over d-e productie beschikt en d.aarmee tevens over d-e produc-
ten is noodg&ongen loonarbeid.er" 0m wél- over d.e productie te bes*rikhen, d6ér-
toe d-ienen d.e arbeid-ersrad.en. Zi1 zijn niet zoilaat een roma.ntische revolutionaire
l-euze, zii zijn evenmin, zoals bijvoorbeeld heer Eric ErtI (in zijn boekje ItA1Ie
Macht den Ràten?rr, Frankfurt 1968) schijnt te d.enken, een nood.oplossing waruteer
de sociaafd.emocratie verstek laat gaan. Nee z4 z11n een onmisbare voorwaarde voor
een werkelijke opheffing d.er kapitalistische heerschappij.

ïn Rusland- was in 1917 de opheffing van het kapitalisme in het geheel niet
aan d.e ord.e. Daarom vervingen d.e bolsjewj-ki d-e ged.achte, d-at het kapitaal in be-
slag moest word-en genomen d,oor d-e arbeid.ers, d.oor d-e ged.achte van d.e trarbeiders-
kontrole over de productie". Wlj hebben in ]t vorige nummer van rrDaad en Gedach-
tetr aI faten zi-en, hoe de trarbeid.erskontrole over d.e produetierf voorop steIt,
d.at d-e arbeid.ers niet het beheer over d.e productie voeïen en dat deze rrarbei-
derskontrole" ofwel een dwaze ill-usie ofwel qrbeid-ersb,ed.rog is. Arbelderskontro-
Ie en arbeid-ersrad-en sluiten elkaar ,,red.erzi;GïIt.--DàE hebben zé1fs d-e bolsje-
wiki bemerkt. Maar d.at is voor d.e heer Rabehl natuurlijk geen bel-etsel om in zijn
stuk toch weer d.e arbeid.erskontrole en d.e arbeid.ersrad.en met veel- kunst en
vli-egwerk aarr elkaar te koppel-en.

Wie het rrezen vaÍr d.e foonarbeid. begrepen heeft en d.aa:mee ook het wezen
van d.e opheffing van d.e loonarbeid., d-ie heeft tevens begrepen, d.at het volkomen
verkeerd is - gelijk on zeer bepaal-d.e historische- en maatschappelijke redenen af
Ie bolsjewiki d.ed.en - d.e omverwerping van het kapitalisme als een organisato-
risch vraagstuk op te vatten. IIet is een eco.nomisch vraagstuk. Het gaat er
niet om d.e kapitalistische productie te reorgarriseren, het gaat er om haar op
een andere grond.slag te plaatsen. Niettemin nemen organisatorische beschouwín-
gen over plan-econorrie een grote plae.ts in bÍj de heer Rabehl-. Van een centraal
plan-bureau spreekt hij en nog veel uitvoeriger van d,e belangrijke taakr d.ie bij
d.e inrichting d.er plan-eeonomie en bij het opstellen van rekenplarrnen, is wegge-
legd- voor d-e wetenschappelijk geschoold.en. ZiedaarT waarom wij zijn opvattingen
typisch d.ie van een inteflectueef achten. Hij gelooft ook in all-e errrst, d.at d.e
rrid.eert van d-e arbeid-ersraCen d.oor intelfectuelen gestirnuleerd moet wordenr en
Gffiel natuurlijk via d.e leuze van d.e itarbeid.erskontrolerr notabene met het d.oel-

'rd.e klassenstrijd- op gang te brengentr. Het is werkelijk om versteld van te staarr!
Het is de heer Rabeh-L blijkbaar totaal ontgaan, d.at d.e klassenstrijd. niet

meer rrop gang'r gebracht behoeft te worden omd-at hij zo al-les bij elkaar af een
poosje aan d.e gang is. Het is d.e heer Rabeh1 volstrekt onduiC.elijk, dat die klas-
senstrijd. uit d.e mod.erne maatschappelijke verhoud.ingen voortvloeit, w:Lssefend.e
1Àormen aanneent en tel-kens weer and.ere strijdmethod,en ontwikkelt en dat in d.e

fuaktiik van d.ie kl-assenstrj-jd., orgeuíren, d.ie in principe arbeid.ersraden zijn, met
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natuurlijke noodwend.igheid orn praktische red.enen ontstaan. Omdat d.e aard van d.e

kfassenstrijd. het nu eenmaal meebrengt, dat hij in wezen zich tegen de bestaand-e
maatschappij-ord.e keert en in die strijd en in d-e schoot der bestaand.e samenle-
ving d.e organen van d.e nieurre zich reed.s afs praktische strijd.organen ontwilcke-
len.

Yoor d.e heer Rabehl zijn radend.emocratie en arbeid-ersstrijo. niet thans a1

onfosmakelijke begrippen. Dat de ràd.end.emocratie het prod.uct van d-e kfassenstriid.
is, dat zal hem in d-e oren klinken alsof hij het in Keulen hoort dcnderen. Voor
hem is d,e rad.end.emocratie een id-ee, llaarvoor geijverd moet word,en. Yan d.at ge-
heel br.rrgerlíjke gezichtspunt uit. komt hij dan ook toi d-e zowef sociaal-histo-
risch- als van stilistisch gezichtspu:rt uit rondweg belachelijke slo-Ezin, datrrd.e
rad,entheorie zolang een utopie bl-jjft, tot haar verwezenlijking uit de konlrete
klassengevechten tot sta:rd- kcmt.rr '

Indien op rieze plaa.ts stond-, d"at c1e radend.emocraiie een r.rtopie blijft tot-
dat, ze verwezenlijkt was, dan nog zou men d-e heer Rabehl ernstig moeten kritise-
ren. I{en zou hem er op moeten wijzen, d.at hij d-aarmee nog eens verraadt, hoe wei-
nig hij de raden afs reël-e voorwaard.en voor tn prod-ucti-ewljziging opvat, hoezeer
hij bevangen is in de dvraling, dat zij een mooi id-eaal zoud-en zijn en iroe weinig
hij van hun verwezenlijking in d.e praktisohe stukken klassenstrijd. van onze dagen
be speurt "

Maar d.e heer Rabeh} uraakt het veel mooier. Hij heeít het niet over d.e ver-
wezenlijking van de radendemccratj-e d-oor d-e kfassenstrijd. (ruaarvan hi-j índ.erdaad
ook geen snaïs begrijpt), nee, bij hem wordt na af hei gewauwel over plan-econo-
mie nu opeens d-e rad.entheorie mogelijk door d.e klassenstrijd verwezenlijkt. Afsof
clie s'crijd olt cle venrezeni-ijking vaï] een bheorie gevcercl rvordt inplaats van oqi

hoogst praktische en nuchtere zaken, d-ie d.irect het leven van d,e arbeiders ra--
kenl alsof een theorie iets zegt over wat er geber.rren moet en gereali-seerd. moet
word.en i-nplaats van cle verkl-ari-ng te vormen van een werkelljk plaats grijpend. so-
ciaal gebeuren. ne radenthecrj-e zegt niet, dat er raCen moeten komen, ze veÍ-
klaart, waarom in d.e praktische strijC van d.e arbeid.ers, bij ied.ere stormloop te-
gen het kapitaal in onze tijd, tefkens \^reer varr. een aanloop tot radenvorming
sprake is.

Maar van d.at al-]es heeft d-e hr-eer Rabeh1 d.oor zijn intel.Lectuelenbril- niets
ggeconstateerd 

"

DE TROTZKISTEi\T EN TON REGTIEN

Il[ HnT augustnsnimrler van 'tDaad- en Ged"achterr hebben wij aand.acht geschonken
aan het onlangs verschenen boek van Ton Regtien rrUniversiteit in opstand" en er-
van gezegd-, d.at het van een totaaf and-er gezichtspurrt uit d.an het onze \,/as ge-
schreven, d.at het wel een aantal op zrcTtzelf juiste uitspraken bevatte, maar dat
hetgeez'r er uit viel te beluÍsteren op d-e keper beschouwcl toch totaal i-ets anders
was dan een verzet tegen d-e heersende kapitalístische maatschappii. Vee1eer, za

luid.d-e ongeveer onze conclus:Le, is Ton Regtien (bewust oí onbewust, dat Ís niet
zo belangrijk) d.e spreekbuis ener bei+eging, die d-e universiteit wil aanpassen bij
d-e moderne ontwikkel-ing van het kapitalisme, waarbij zij tot dusver hopeloos is
achtergebleven.

Wij zoud-en het ook op d.eze manÍer hebben kunnen zeggen, dat Tou Regtien d.e

sociale ontwikkeling (met inbegrip van d.ie va;r de universÍteit) bekijkt vanuit rt
stand.purrt ener staatskapitalistische fil-osofie. Inplaats claarvan hebben wij hem

met een jonge marrager vergeleken, met een kapltalist van de mod.erne tijd-r die be-
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grijpt, d.at It kapi-ta-i-isme van morgen een éndere aanpak vraagt d.an het kapitalis-
me van gisteren of zelfs d.at van vand.aag.

Dat is, we hopen d.at de fezer het begrepen heeft, géén veroord-eling. Het is
everunineen schoud.erklopje. Hetis een analy s e waaïmee beoogd.werd.het
wezenlijke karakter van de d.oor héro gerepresenteerd-e stud"entenbeweging bJ-oot te
Ieggen om vervolgens te conclud.eren,dat CÍe beweging in geen enkel opzicht over-
eenkomsten had met het zelfstand.-ig verzet van d.e arbeiclers ,zoals dat bijvoorbeeld-
bij |tríif6srr stakingen aan d.e ord.e is.

\n/éI een goedkeuring is d-e heer Ton Regtien ten deef gevallen van de karit
van cle Ned.erLand,se Trotzkisten. Wie het staatskapitalisti-sch karakter van het
Trotzkisme duidelijk is, zal zidn d-aarover alfezminst verbazen.

In een uitvoerig artikel- in het Trotzkistische orgaan I'De fnternationaletr
(tZe 3rg. 1969, nx. 5) houd,t d.e red.actie zich uitvoerig met het boekje van Reg-
tien bezi9. Zi is het in vrijwel a,I1e opzichten nret hem eens en geeft er ook maar
nergens blj-jk van, dat zij op d-e rnaatschappij een óndere kljk heeft dan hl, Slechts
op één purit verschill-en de Trotzkisten met Regtien van mening. Regtien namelijk
verwerpt d.e id-ee, d.at een politieke partij d-e revol-utionaire leid.ing zou moeten
hebben. Dat is natuurlijk in Trotzkistische ogen zo ongeveer hetzelfde als r,rat d.e
paus een twijfelen aan de onbevl-ekte ontvangenis moet toeschijnen.

Het d.ogrna van d.e partij j-s voor de Trotzkisten onaantastbaar en in d.at op-
zic}rt toont zich Regtien een heel- wat mod.eÍner " staa,tskapitalistrf dan de Trotz-
kisten, d-ie nog altijd, met staatskapltali-stlsche sci'rema's van gisteren in hun
hoofd. rond.lopen en niet beseffen, dat met d-e cntwikkeling van rt kapitalisme ook
het partijwezen een I'ontwikkelingr', beter gezegd. een lrafwikkeling" d.oormaakt, die
het begrijpelijk maakt dat jonge rrmanagers" naarl ónd-ere organi.satievo::men van het
politieke leven op zoel.: zijn.

Bmtaal als d.e frotzkisten z).jn schrikken ze er natuurlijk nÍet voor terug om
juist Ton Regtien in d.it opzicht I'd.ogmatj-schr? te noemen, een method.e d.ie zij van
hurr d.ood-svijand-en d-e Stal-inisten hebben afgekeken en d.ie zij alleen meer verfoeien
wanneer zij door and.eren d.an zljzelf word-t geharrteerd..

De bmtaliteit van d-e Trotzki-sten gaat nog verd-er. Ze zíen eï geen been in
om naar de Franse neigebeurtenrssen te rrerwijzen om Regtien het verkeerd.e van zi.jn
anti-partijstand-punt onder het oog te brengen. Als er in Frankrijk een poh-tieke
organisatie was geweest, zo betoogt d.e red.actie van "De Internationafe'r , dan was
het wef and.ers gegaan.

Hoe nu?, vragen vre verbaasd. Tn Fra^nkrijk beschikten d-e Trotzkisten toch o-
veï een politieke organisatie? En d.ie rverd. toch door het zeffstand.ig optred-en en
het eÍgen initiatieÍ van d-e arbeid-ers vo1komen op d.ood spoor geïangeerd.? Dle po-
litieke organisatie van d.e Trotzkisten hie1d, zich toch zelfs afzijd.ig van d.e ac-
tie der arbeid.ers? Of willen de Ned.erlanclse Trotzkisten soms ontkenlaen, dat som-
migen hr.lnner Franse geestverwanten op een gegeven ogenblik weigerd.en schrijfmachi-
nes e.d-. ier beschikklng van c1e beweging te stellenromdat ze op dat moment juist
heel d.ruk bezig r,{aren met vergad.eren? Er zijn ooggetui-ge-verslagen van bij d,e ge-
ber:-rtenj-ssen betrokkenen verscherren, d-ie daar zeer gedetailleerd. over spreken.
Rad.icaaf klinkend.e frases in brochures van i,iichel Pablo hebben dat feit niet kun-
nen verd-oezeIen.

IiIaar nee, aIle reële ervari-ngen ten spijt, blijven d.e frotzkisten hardnekkig
aan de nood-zakel-ijkheid- va"n een partij geloven. Het enige wat, ze bereid. zijn te er-
kennen i-s, dat zorn partij niet gemaakt kan word-en op L,orte terniijn. Op d-e lange
d-uur wél- natuurlijk. Als de "wild-e'r stakingen in Nederland- hoger oplaaien dan nu
d.an kou:.t ztj er vast. Om die sta.kingen'in I'geordend-eÍ! banen te feid.en, Ja, Ja!

HEIFT U V00R 1969 ti, Ullr,r Gfl,DIlLrJKri BIJ|]IAGE VOOR DrT BLAD OVERGm'triAKt? ZO ][IET,
W]LT U DAT DAN E\EN IN ONNE I,LMEN? tsIJ VOCRBAAT ONZE DANI{.



EEN

-14-

TACHERTJE vÀN DE

N(EDERTÀNDsE) o ( r'lnonp) s( rrcHrrtvc )

]IET FEIT, d-at het bolsjewistische vakverbond. C.G.T. in Franl<rijk nogal zijn
mond. geroerd heeft toen het d-e jongste prijsmaatregelen der Frarrse regering vol-
strekt onvol-doende vond.,is voor d.e nieuwsd.ienst van de l[ed.er]-and-se Omroep Stieh-
ting aanleid-ing geweest tot een kort vraaggesprek met d.e secretaris-generaal varr
d.ie organisati-e, de heer Georges Séguy. Via d.e beeldbuis kond.en d.e Ned.erland-se
televisiekijkers van dat gesprek getuige zijn. Voor zover zij de Frartse taal mach-
tig waren kond-en zij bij d.e bewuste uitzendj-ng constateren, hoe perfect d-e heer
Georges SéSry d.e lc,urst verstaat om op uiterst onbelangrijke en onbenulfige vragen
uiterst onbenulfige antnoorCen te geven. Voor zover zi1 géén tr'rans verstond-en wa-
ren eï - niet al- te volled.ige - Nederfand.se ond.erschrÍften en bovend.ien d,e stem
van d.e een of and.ere nieuwslezer, d-i-e een ioe-l-i-chting ga.f en bovend.ien de heer
Georges Séguy bij het Ned-erland.se publiek i-ntroduceerd-e al-s... I'd.e secretaris van
het vakverbond-, d-at verantl'roord.elijk is voor d-e mei-gebeurtenissen varr. het vorige
-.i ^^*r ll
JdaL:

lle zijn er lvel- even beduusd van geword-en. Vervolgens hebben we d-e enig moge-
lijke conclusie getrokken: óÍ de nieuwsdienst van d,e lI.0.S. bestaat uit fellow-
travell"ers varr d-e C.G.f., die er in het geheim op uit zijn de geschiedvervalsing
en het bed-rog, waaraarL de C.G"T. zicn in Frankrijk d-oorlopend schuld-ig maakt, tot
het Ned-erland-se taalgebied. uit te breid.en, ófwel er werken op d.e bewuste afde-
ling van d-eze nieuvrsd-ienst weetnietenrd.ie zich de rnoerte besparen oilt van boeken,
kranten, tljclschriften of rad.io-reportages kennis te nemen, di-e naief genoeg zijn
om een man als SéSuy op diens ei-gen verklaringen te geloven en te weinig intelli-
gent om te beseffenrd.at al C.ie eigenschappen bÍj elkaar hen nu net precies volko-
men ongeschikt maken voor het vcor-Lichtend. werk dat zij verri-chten.

De C.G.T. is níet d-e organisatie, d-ie verantwoord-elijk is voor d-e Franse mei-
gebeurtenissen van het vorige jaar. Integencleel, d.e C.G.T. is d.oor d.ie gebeurte-
nissen volkomen verrast en zij heeft vervolgens óI het mogelijke ged.aan om aarr d-e

stakingsbeweging van negen mÍljoen Fra:rse arbej-d.ers zo spoedig mogelijk een eind
te maken.

Het bovenstaande i-s geen bijzond-ere, van d.e gangbare rnening afwijkencle histo-
rische Írrterpretatie vanuit een of and-er bljzond-er stanclpunt; het is géén privé-
mening van d.e auteur van deze regels. ilet is een onomstotelijk feitr d-at aan d,e

meerd.erheid van het Frarrse publiek bekend is en clat niet ,.véggered.eneerd kan wor-
den d,oor d-e heer Georges Séguy zeff en d-e kfeine kring van zijn getrouwen, hoe-
veef moej-te z\) zich d.aarvoor ook aI gegeven hebben en kennelijk nog altijd. geven.

Het feit, dat d-e C"G.T" d.oor d.e mei-gebeurtenissen werd- verrast en zích ge-
haast heeft er tégen op ie tred,en, ligt vast. Het ligt vast j-n een onafzienbare
reeks van publicaties, met inbegrip zelfs van de publicaties van d-e C.G.T. of
liever van met haar nauw geli-eerd.e organisaties zéIf .

We bed-oel-en hier natuurlijk niet het vríj dikke, achteraf samengestefd.e mm-
mer ve.,n het C"G"T.-period.iek'rle peupleí'.lnlant dat is speci-aal verwaardigd. om d.e

Ied.en van dat vakverbond. zand. in d.e ogen te strooien en Caarin is met veel }:urist
en vliegwerk en onuitspr:ekelijke verachting voor de hi-storische waarheid een voor-
stelling varr zaken gegeven, r"raa-rbij de C.G.T. een totaal 6ndere rol word-t toege-
d.icht dan zi.j in r,.rerkelijkheid- heeft gespeeld-"

Nee, we bed-oelendie stroom vaÍr kranten allereerst, díe tijd-ens de gebeurte-
nissen zijn verschenen en waarin van clag tot dag de dingen te lezen va1Ien, gelijk
ze werkelÍjk zijn geweest. tr{e becloefen voorts d-e tijd.sol:riften, zoals bijvoorbeeld-
l:ret toeh ook in ons land- bepaald niet onbekende weekbl-ad "Paris-l'{atchrt, clat een
paar voortreffelijke reportages heeft gebracht, reportagesr d.ie van d.e sprookjes
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van d.e heer Séguy (en van d-e rrI.O.S. mag men eï nu aarr toevoegen) geen stuk Ïreel
laten.We bedoeLen vcorts d-e bib"Iio'cheekplanken -"rull-ende reeks van boeken en bro-
chures, waarin stuk voor stuk te fezen vaft hoe (en met welke trucjes ook somsl)
d.e C.G.T. zich tegen d,e stakers keerde. We bed.oel-en clie - ook met Ned.erland.se
transistors te befuisteren gevreest zijnd.e - radio-reportages van itluxembourgrr en
rrEurope 1rt1 w&àïin men de heer Georges Séguy via een telefoonlijn tegen de d.irec-
teur van rfSud-AvÍonrr in llantes kon horen zeggen, d.at ook hij het optred.en van de
arbeid.ers afkeurd-e, of d.ie óndere reportage, verslag van straatgebeurtenissen in
Parijs, waarbij d-e stem van d.e reporter overschreeuwd. werd. d.oor d.e kreten.ran duj--
zend,en verbolgen stakers, die l-uid.keels t'\{eg met Séguyl'? schreeuwden. Dacht d"e

nieuwd.j-enst van d.e t[.O.S. soms, d.at zij dat riepen, omd.at zij vond.en, d.at d.e CGT

hen zo held.haftig r{ras voorgegaan Ín hr.rn strijd.?
Zélfs de bolsjewistische, d.oor dik en dun d"e C.G.T. beschermend.e krantrtHu-

marrité" geeft in haar d.agelijkse berichtgeving een totaal- and.er beeld van d,e r,rer-
kelijkheid dan dat, wat Georges Séguy c.s. nu ingang villen d.oen vind.en. Zwart op
wit is óók in de kofommen van "LtHumanité" te vinden, d.at Séguy, nad.at de sta-
kingen eeirmaal- al-s een springvloed. rvaren komen opzetten, tot zijn getrouwen uit-
riep: r(rtre moeten zÍen, dat we in d.e nu eennaal ri jd-end-e trein komen! " ( "I1 faut
prendre le train en rnarche!")

De rijd.end.e trein! Het bee1C. is toch waarachtig duidelijk genoeg. Niet d-e

C.G.T. heeft het vertreksein (voor de stakingen) gegeven en ni-et Georges Séguy
staat op c1e locomotief! Nee, toi grote schrik van d.ie vakbond-sbureaucraten, die
er altijcl zo op pochen, dat z4 aan rt hoofd- van de Franse arbeid-ersklasse marche-
ren, hebben ztj het vertrekur.x van d.e trein nie'b geweten. Het stonrl niet in
hlur d-ienstregeling. En daar rijd-t die trein d-an. En nu rnoeten de vakbondsbestuur-
clers van hoog tot laag zien, dat ze er op het nippertje nog inspringen. Want als
ztJ ev nie L inkomen, wie zal er dan aa.n d-e nood-rem trekken? Aan de noodrem trek-
ken, i-nderd.aad.. Itít is het wat de C"G"T. ged-aan heeft. Maar daar komen wij aan-
stond.s nog nader op terug. Eerst nog even een pa"a"r woord-en over het feit, d.at d.e

C.G.T" volkomen werd. verrast en dus nooit achte4 de staklngsbeweging kan hebben
gezeten.

Dat Ce staking geheel buiten c1e C.G.T. (en cre overige fuanse vakcentralen)
om ontstond. kd,n de 1T.0.S.- nieuwsd-ienst nalezen o.a. inrrle l4ond-e't van 18 mei in
een repïotage van ltricofe Bl-enheim, j-n de reed-s genoemd-e reportage van Í'Pari-s-
It{atchr', Ís/aarin o.m. be 1ezen va}t hoe de geschrokken SéSuy onmicldellijk nad.at d.e

a.rbeiders d-e bed-rljven ]radden bezet zijn coll-ega van het katholieke vakverbond op-
beld.e en om een onderhoud. vroeg, zeggend-e: rrAls r^ie niet vlug zijn komt het be-
staan van onze organisaties op het spel te staan, omd.at d,e beweging over onze
hoofd.en heen za.L lopen'r, enzovoorts, enzovoorts.

Ség-*y en de zijnen hebben zich inderdaad. g-^haast om nog in de rijd-end.e trein
te springen. Om aan c1e nooclrem te trekken, zeiden we al . Ook daarover kan geen
twijfel bestaarr. Dat d.e C"G"T. net alle mogelijke mid-d-elen trachtta d"e arheid-ers
een stok trrssen d-e beneri te steken, clat kan de 1!-.0.S.-nieuwsd-ienst zo zti zLcb d.e

inspanning wenst te getroosten, zwart op r.lit nalezerr in een blad alsrrT,tActionrr,
d,at tijd-ens d.e roei-gebeurtenissen het levenslicht zag en al d-e obstructie van d.e

C.G.T. tegen de staliingsbeweging, of af haar ópenlijk verzet daartegen breed, uit-
gemeten publiceerde, zí7 kart het vind-en in d-e koiommen van rrI,e tr'igaro"r in het
patroonsblad-'rles Echos'r, i-n de brochure van de vol walging uit de C.G"T. getre-
den And.ré Barjonet, d-ie op grond- van zijn belevenissen verkfaart, dat d.e C,G"T.
in de meid.agen d.e voo::naanste ster-urpilaar van d.e bestaand.e orde is ger,reest.

i.dat we hier in het bovenstaande hebben opgesomd. i-s nog maar een fracti-e van
hetgeen er aan schriftefijk bewijsmateriaal voor de juistheid. van Barjonets bewe-
ríng op tafel zou kírnen r,rorclen gelegd. Gesterrcild.e viugschriftjes van de C.G.T.
(in ons bezit!) waarui-t haar vijandigheid- ten opzichte der stakingen duidelijk
naar voren treedt, rri-nd-er bekende brochures ais "Les grèves généralisées en
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FraÍlcerr of bekendere, gelÍjk het ook in d.e Nederland-se boekwinkels liggende rrla
grève à Ffinsrt van J, Ph. Talbo.

Weten d.e heren van de N.0.S.-nieuwsdienstrdat firnctionarissen van d-e C.G.T.
op d-e Pont Jearute drArc in Melun een stoet betogende stakers de doortocht zoch-
ten te versperren? Weten ze, d.at fwrctionari-ssen van d.e C.G"T. het métro-perso-
neel van het ond-ergrond.se station Lebrun in Parijs geprest heeft (maar zond-er
succes!) om als stakingsbrekers op te tred.en?Weten de heren van d.e N.0,S"-nieuws-
d-ienst, d-at Séguy op de Place Denfert-Rochereau in Pari-js een arbeid-ersbetoging
voortijd-ig heeft ontbond.en all-een maar om haar ófan te breken? Weten ze wef r dat
een bl-ad- alsrÍL'Hr.rmanité', op 7 juni aan ied.er, d.j-e het wil lezen meedeelt, dat
d.e C.G.T. er bij d-e arbeid,ers juist met klem op aand-ringt d.e staking te beëind.i-
gen? Weten ze ook, dat vertrouwensmaJrnen van de C"G.T" ond.er meer bij het grote
bed.rijf van de rrAssurances Général sur }a Vlert in d.e Parijse Rue d.e Richelieu de
telefooncentrale bezet hield"en om te voorkomen dat d-e stakers van het hoofdkan-
toor contact opnamen met d-e stakers varr d,e filiaalkantoren en zo verhind.erd.e,
d.at d,e stakers elkaar moed- inspraken of hirn beweging verd.er uitbreid-d.en?

Weten d-e N.0.S.-voorfÍchters wel, d.at het vooraanstaande dagbIad. rtI,e Monderr
aI op 24 naart 1967 een tegenstelling tussen cle Franse arbeiders en de C.G.T.
si-gnaleerde, d-ie cverigens aarr insid.ers al vele jaren, om niet te zeggen tien-
taIlen jaren lang bekend was? Weten ze niet, d-at kort na de tweede wereld-oorlog
d-e C.G.T. ook al als stakingsbreekster optrad? Dat het d-e bolsjewistische heer
Maurice Thorez is geweest,d.ie i-n jrrni 1916 hli de eerste be&rijfsbezettilg op gro-
te schaal in Frankrijk alles deed wat in zjjn vermogen was om d.ie bed-rijfsbezettjn-
gen te beëind-igen? De red,actie van rtle Figaro" wist het wel en zij sctrreef tijdens
d-e mei-gebeurtenissen, d-at het optreden van Georges Séguy in 1968 afs twee drop-
pels water leek op d-at van Thorez in 1916.

ro o c 11 verantwoord.elijk voor d.e Eranse mei-stakingen van 1968? Groter
lachertje is er d-e l-aatste tÍjd- waarachtig niet voor d.e t.v. verkond-igd!


