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M IJ N S T A K I N G ÏN BELGTË

ZATP,RDAG 24 jarruari richtte Geeraard. Slegers, d-e voorzitter van het rrPerma-

nente Comité", dat de mijnwerkers van Belgj-sch Limburg gevorud hebben om hun eind.
vorig jaar uitgebroken rrwildett staking tegen d.e Betgische kolenmaatschappijen te
organiseren, zich met een toespraak tot zi.jn med.e-arbeid.ers. "hlij hebbenrr , riep hij
uit, rrde vakbond.en op d.e lm.ieën gekregenl wij hebben ook d.e mijnbaronnen op d.e

lcrleën gekregen; d-e vijand., waaïmee wij nu oog in oog staan is d.e Belgische rege-
ring te Bmssel ! rr

Er stak in d.e woord.en van Slegers een goed. stuk overd.rijrring, zo men wil een
grote d.osÍs opti-mi-sme. Tegelijkertijd echter bevatten z\) - mogelijkrheel waarschijn-
lïk zelfs, zond.er d.at hÍj ztch d-at zelf bewust was een d-iepe kerra var. waarheid..
Deze, zich ltoe langer hoe meer aaf,L d.e arbeid.erskl-asse opd.ringend.e waarheid. na.me-
}i jk, d.at in de huidige maatschappi j , arbeid-ers, d.J-e zelf stand-ig in actie komen,
niet sl-echts d.e ond.ernemeïs en d.e vakorganisaties tegenoyer ztch vind-en, d-och d.e

gehele br:rgerli jke sa,menLeving, in d.e eerste plaat s d.e staatsmacht , d.ie d.eze sa-
menleving i-n haar totaliteit vertegenwoord.igt.

Zel-f stand.ige arbeid.ersstri jd. i-s ni-et iets, d.at op grond. van bepaald.e begin-
sel-en word.t ond-ernomen. Niet uit eeïr. bepaald principe ontstaat hU , maar uit bit-
tere nood.zaak. Hij is eeïr. gevolg van d-e omstand.igheid., dat d.e tegenstellingen
tussen d.e arbeid.ers en d.e heersend.e k1assen en machten in ortze d.agen een geheel
ónd-er karakter d-ragen d.an in het verled.en en d.at er d.aard.oor niemand. of niets is
dat d.e belangen d.er arbeid.ers behartigt of ook maar behartj-gen kd,n.

Niet zodra echter is d.eze, uit d.e omstarrd.igheden voortgesproten stri jd. van
d-e arbeid.ers zéLf een feit , of het bli jkt, dat hi j iets nieuws tot uitdrukking
brengt, iets, waard-oor hij - aI heeft d.at bU d.e betrokkenen geenszins vooïgezeten

principieel verschilt van d.e strijd., waard.oor het verled.en werd- gekenmerkt. Het
is bepaald- niet voor nj-ets, d.at sommige vertegenwoord.igers der gevestigd e ord.e
zuLk een zelf stand.ig optred.en d.er arbeid.ers met een soort vaJr trrevol-utj-etf hebben
vergeleken. Het bevat een element, d.at volkomen vreemd. is aan d.e maatschappij zo-
al-s d-ie thans bestaat" Arbeid-ers d-ie zélf hand.elen en zéLf beslissen, doorbreken
d.aa:mee aI d.atgene, waard.oor d.e hrridige maatschappij gekennerkt word.t. Wat ztj
of ztJ hetwetenof niet ontwj-kkelen, is eensti-:k kl a s s emacht, d.at
voor het kapi-talisme een d.od.eli.jke bed.reig'ing vo::mt.

\iíanneer een |tu'iildert actie maÉ,r kort van dur-lr is, treed.t d.at al-lemaaI niet
zo d.uid-elijk aa"n de d.ag en bh-jkt daa:rran weinig. Als zotyt actie ztch over ver-
ssheid.ene d.agen of weken rrltstrekt, d.an word.t het and.ers. In d.e st$d worden d.e
arbeid.ers tot nleuwe, tot and.ere mensen gevormd. in tn tempo, d.at in nrsti.ger tU-
d.en nj-emand. ooit voor mogelijk houd.t" Hun eenheid- word.t voortdurend. groter, hun
optred.en voortdurend koener. Zii ontwikkelen eigensehappen - van moed en vastbe-
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rad.errheid.- d.ie voord.i-en slechts i-n hen sl-ulmerd.en en d.ie zti zelf voor onbestaan-
baar had.d.en gehoud-en. !íanneer zijrcloor omstand.ighed.en, voortd.urend. and-ere en gro-
tere gïoepen klassegenoten in hun worsteling meeslepen, wanneer hun perspectie-
ven ztch verwijd.en, hm d.oeleinden en eisen een verand.ering ond-ergaan, ldaaïaan z4
zeLf vatrI te voren niet eens ged.acht hebben, d.an verand.ert tegelijk d.aa:mee ook
hr:n verhoud.ing tot hrm kl-assevijand.en en d.an neemt ook hr.m klassemacht voortdu-
rend- toe.

Ind.ien n1 d.at zeLf ook veelal niet terstond. beseffen, hun tegenstand.ers we-
ten het. Het is d.e red.en, d.at d.e voorzitters van d.e twee organisaties van Ned-er-
land.se werkgevers hr.rr med.e-ond.ernemers d.ezet dagen in een bri-ef er nog eens na-
d.rukkelijk voor hebben gel^Iaarschuwd- bij rtvrildet' acties toch vooral het been stijf
te houd.en en in géén geval met 'rwif detr strijd.- of actiecomitét s te ond.erhand.eLen.
r'Ond.ernemersrt, aldus d.e bewuste brief , 'rd.ienen in géén geval met and-eren te on-
d.erhand.el-en d.an met d.e vertegenwoord-j-geïs d.er rerkend-e t vakbeweging". En in het
bed.oel-de schrijven, in al-}e d.agblad.en afged.rukt, werd. daaraan toegevoegdr clat d.e

sarnenwerking rnet d-e vakbond.en voor d.e werkgevers van Í t allergrootste belang is.
De brief d.ie vrij op het oog hebben onthult, beter d.an wat ook, de betekenis

vaJI d.e vakbeweging enerzijd-s, van d-e ei-gen aetiecomitérs cer arbeid.ers and.erzijds.
JuÍst omd.at Ce sarnenwerking met d-e vakbewegrng zo voord-eLig blijkt voor d.e ond-er-
nemers, juist daarom heeft d.e vakbeweging voor d.e strijC van d.e arbeid.ers geen
betekenis. De betekenis van d-e 'rr^rilderr actiecomité' s daarentegen word.t al-s het
ware ond.erstreept d.o or he t f ei t , d-at eï in cleze bri ef zo nad.rukke Ii jk voor word.t
gewaarschuwd. " Al s zij niets voorstelo.en zou dat niet gebeurd. ztjrt, Dat het wél ge-
beurd. is ber,,rijst, .1at d.e actiecomité's van d-e zelfstand.ige arbeid,er:sstrijd- een po-
tentiëIe macht vormen, d-ie vooï d.e ond.ernemers een bed-reiging j-nhoud.t. En voor
d-e ond-ernemeïs r:atuurl.ijk niet all-een, me,eT ook voor d-e zo goed- rnet hen sarnen,,{eï-
kend-e en nauw met hen verbond.en vakbewegang"

Wie, d.ie het bewust heef t meegennaakt, herinnert ztch niet het woed.end-e ge-
huil-, d-at in f ebmari 1960 in d.e gehele Ned.erl-and.se vakbeweÉ+ng opstak, naar aa^rr-
lei-d-ing van het feit, clai de toenmalige regering van prof . J. d-e Quay d.e neiging
vertoond-e om rechtstreeks in contact te treden met het trwifdeil actiecomité van
d.e stakend-e buschauffeurs? Vakbond.svertegenwoord-igers in d.e Tweed.e Kamer richt-
ten zich met verontwaard.igd.e interpel-laties tot cle ministers om hen ond.er het
oog te brengen, d.at zij met I n d-ergelijke hand.elwijze d.e gehele po si tie van d.e vak-
beweging onmogelijk zoud.en maken en d.aarmee d.e ganse "sociale vred.e" (zoals d.at
d.an heet) in gevaar zoud-en brengen. Praten rnet het een of and.ere acti-ecomité van
rrwildetr stakers s zo betoogcle d.e vakbewegingr betel^:ent d.e macht d.aarvarr erkennen.
Geschrokken van die reacties zag Ce regering-De Quay haa,stig af van het voorne-
men d.at zij een ogenblik gekoesterd. ha,d-.

Wat ztJ t zowel als d.e vakber,reging o.aarbii over het hoofd. zagen is natuurlijk,
d.at d.e macht van een actiecomitó in een rrwilde" stalcing allerrninst voortspruit
uit d.e erkenning d.aarvan d.oor d.e regeri-ng. De vakbeweging is, dat weet ied.ereen,
" erkend-rr. Niettemin moet d.ie vakbevieting zéLf toegeven - Mertens heef t het ge-
claan en Kl-oo s a\ evenzeer ri-at haar t'machtrr nihi] is . De stri j d.coml té ' s vaJr d.e

'rwilde" stakingen zljn niet erkend. - dat wil zeggerr niet d.oor werkgevers of rege-
ri-ng, wéI d.oor d.e stakend.e arbeiCers vanzelfsprekend- - maar ook zond-er officiël-e
erker:rring hebben ztj een autoriteit , zoals d.e vakbeweging die zelfs nooj-t bezeten
heef t. Niet aan het f eit, d-at een regering rnet zot n stri jd.comité wil praten ont-
l-eent het zijn macht. Het is omgekeercl.: omdat zijn macht een realiteit 1s, zal on-
der gegeven omstandighed.en een regering genood.zaakt z;-jn ltaar ond.er het oog te
zLen. En een vakbewegirrg eveneens trouwens.

Formeel, zoals in het geval van cle regering-De Quay in 1960, is d.at in Ne-
derland. sind.s d.e clagen van d.e busstaking niet rneer voorgekomen j-n Ned.er]-and.. In
de praktijk is het zos dat zowe1 vakbond-en aIs onrLerneneïs met strijd.comitérs va^nrrwild-e" stakingen r^ré1 rekening hebben gehoud.en. Het is niet voor niets, d-at er
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in 1965, bij d.e rrwilde[ staking in d.e metaalnijverheid. in het \alate:n^reggebl.ed. zo
snel een akkoord. tussen bond.en en ond.ernemers tot stand kwam. En in het geval
van d.e staking in d.e Groninger strokarton-industrie ging dat rrrekening houd.en
met een actie-comité'f zel-f s zo ver, d.at het er biÍna op leek, d.at d.e ABC aLs vak-
bond, datgene d.eed. , wat d.e bond.en De Quay in 1960 had.den verweten. Van d.e stro-
karton-ond.ernemers geld.t hetzelfd.e aI word-en z\ niet uitdrukheliik genoemd. - en
tegen hun praktijk keerden zich ongetwijfeld. d-e beid.e voorzitters d.er werkgevers-
organisatie s . Maar niettemin; d.at rekening houd.en met een of and-er actlecomité
is toch nooit meer zover gegaan als d.e regering-De Quay d.estijds wel- gaan wild.e.
Het gebeurd.e a1s het ware itachter d.e schemenft, nimmer ttopenlijktt; er werd-, voorc
zover het gebeurd.e, zo mi-n mogelijk aand.acht aan besteed..

Is een d.ergelijke houd.ingr eh vooral is een veel stard.er houd.ing, gelijk nu
aan d.e Ned.erland.se ond.ernemers aanbevolen is, echter alti jd. vo1 te houd.en? Het
arrtwoord. l-uid.t, d.at zufks af zal hangen vam d.e omstand.i-ghed.en. A1s een staking
omvangri jk i s , lang van d.ur:r, al s zlj een vitaaL onderd.eel- varr d.e economie tref t ,
als d.e macht van. een stakingscomj-té d.ientengevolge bijzond.er groot word.t, dan kan
het best zLJn , d.at d.e ond.ernemers nog alti jd. niet met zot n stakingscomité wil-Ien
praten, d.och dat zij het niettemin toch moeten, Dat is, wat er bij d.e jongste mijn-
staking in België is geschied.. Aan d.ie ontwikkeling i s het, d.at de Belgi sche
staking haar grote betekenis d.ankt.

De staking van d.e kompels j-n d.e Belgische Kempen ond.erstreept d.e betekenis
van de zelfstand.ige arbeid.ersstrijd. even nad-mkl<elijk a1s d.e opeïr brief van d.e bei-
d.e werkgevers-voorzitters aar: d.e Ned.erland.se ondernemers d.at d.oet. Het bewuste
rondschrijven toont d.e kracht van d.e zelf stand.ige actie en d.e macht van d.e 'rlril-
d.eil strijd.comitéts, d.oord-at eï d-aarin met klem voor word.t gewaaïschuwd. en ge-
zegd. word-t, d.at d.e ond.eznemers er n i e t mee moeten ond-erhand.elen; d.e Belgi-
sche staking heeft d.e macht van zotrt strijd-comi-té juist bewezen, d.oord.at het Bel-
gische Mijnsynd.icaat zich b e r e i d. toond-e ermee te praten. Het verloop va^n
d-e Belgische strijd. is voor d-e macht van het rrwifderr strijd-comité een d i ï e c t
bew{js; de brief vormt eï een i n d- i r e c t bewijs voor. Dat wat d.e Ned.er}arrd.-
se ond-ernemers ve:rnijd.en willen hebben d.e Belgische ond.ernemers in d-e koLenindus-
trie moeten d-oen ond-er d.e d-ruk van de omstand.ighed.en. Het wordt d.aarom tj-jd., die
hier EaJls nad.er in ogenschouw te nemen"

fn d-e aa,nvang van. d-eze beschouwing hebben wij al- opgemerkt, d.at naa::nate een
Itwildett staking langer d.uurt en naarmate ziJ z;-.ckr tot and-ere groepen arbeid.ers
uitbreid.t, d.e strijd-1ust en d.e eerÈreid. d.er arbeiders evenred-i-g toeneemt en daar-
mee ook hrm kl-assemacht. Het een zowel als het and.ere is in 3e1gië van een be-
sl-i-ssend.e invloed. geweest.

Krap d.rie weken nad.at d.e kompels in Waterschei en in Zwartberg, in E]rsd.en,
tn Zold.er en in Beringen d-e arbeid. neerlegd.en waren grote groepen Belgische ar.-
beid.ers in beweging. De staking had. ztch u-itgebreld tot het kolenbeldcen van Luik
waaï in vier à vljf mijnen sol-id.ariteitsacties waren uitgebroken. Jn d.e metaalin-
d.ustrie van Chertal had-d.en 78 stakend.e electriciëns het 1500 man personeel tel-
l-ende bed.rijf va^n I'Esperance-Longd.ozfr larngelegd.. In Herstal trokken {00 arbeid.ers
van 'rEspera^rrce't d.e straat op in een actie vooï 5lL loonsverhoging. fn Jemappes in
d.e Borinage gingen d.e {00 wer}ceemers van d-e fabriek I'Tubes d.e l-a Meusert in sta-
king. In d.e vliegtuigfabrieken van Sabca in Haren en Gosselies werd. gestaakt uit
protest tegen het ontslag van 40 man. fn d.e wapenfabriek F.N. in Herstal waren
op d-at moment 550 monteurs aI een week in staking. Ook in and.ere d-e1en van Wal-
l-onië werd- gestaakt. In Charleroi ( 6OO textielarbeid-ers) bijvoorbeeld.. En in Bel-
gisch Llmbtrg, in d.e hoofd-stad- Hasselt, kwarnen d.e d-aar gevestigd.e fabrieken van
Philips (+f OO man personeel- ) stil te liggen d-oor een actie va^rr 1 OOO werlstemeïs.
In d.e Antwerpse Ford--fabrieken was sprake van f'verrassingsstakingenr'. A1 d.ie ac-
ties zW rrlutldrr; er is een d.uid.elijke tendenz tot verd-ere verspïeid.ing. Wat moest
het Belgische ond.ernemerd.om ond.er d.ie omstand.ighed-en d.oen? De houd.ing aannemen,
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d.ie aan hr.rn Ned-erl-andse collega' s is aanbevolen? Ten enenmaLe weigeren met een
actiecomité te ond-erhand.elen, omd.at zulks "zo nad.eli$t zott z:-1rfr 0f noest het
ztch realiseren, d.at praten met het actiecomité van d-e kompels missehien d-e eni-
ge Íoieg Í^IaS Om elgeÏ onheil te Voorkomen?

Er kwam daar in Belg'ië voor d.e ond.ernemeïs, en met naJne voor d.e kolenind.us-
trie r nog rn heel belangrijke factor bij. Deze naÍne1fik, d.at zë s al-vorens ze bereid.
waren d.e macht van het stakingscomité te tterken:a€rrttr heus al we1 geprobeerd. had.-
d.en om op een and-ere manier een eind. aan het confl-ict te maken . Ze hadd.eu aan-
vankelijk, zoal-s dat d.e gewoonte is, met behulp van d.e vakbeweg'ing d-e stakers
murw trachten te krijgen. Dat echter was op een grand.ioze misLukking uitgelopen.
De vakbewegrng sloot wel-iswaar met d.e patroons en de regering aller1ei overeen-
komsten en t1e vakbewegrng verkond-igd.e wellswa,ar tct tweemaal toe, clat het werk
hervat zou word.en of d.iend.e te word.en, maar d.e strijd.end-e kompels lapten d.atgene
wat d-e vakbeweg'ing zei of d.eed., volkomen aarr hi;n Ia.ars. Buitenger^roon d.uiclelijk
bleek tijd.ens d.e jongste Belgische stakingsbeweging, dat d.oor wie of d-oor wat d.e

vakbeweging ook'rerkendil moge ziln, in iecer geval niet ci.oor zel-fstand.ig strijd.en-
d.e arbeid.ers.

De mijnstaking in Belgisch Limburg begcn op maand.ag 5 januari op d.e mijn van
Winterslag nabi j Genk ond-er d.e bovengrond.ers. In d-e loop va,l:I d"e mid.d-ag sloot het
ondergronclse personeel zich bij d-e beweg"ing aan. Op d.insd.ag 6 januari breid.d-e d-e

staking zich uit tot d.e mijnen van Waterschej- rZolder en Beringen. Het aantal sta-
kend.e mi jnwerkers steeg to t 1 9 .000 . De enige mi jn waar op d6t moment nog gewerkt
werd., was d.e mijn van Eysd-en, d.ie in d-e loop van d.it Jaar gesloten zal word-en en
waaï d.e vree s voor een vervroegd-e sl-uiting bli.lkbaaï vooralsnog d.e arbe j-clers eï-
va^n weerhield- d.eel te nemen aan d-e strljd..

De actie ,,^ras van meet af aan vol-komen rrwildrr. Op d.e avond- van d.insd-ag 6 ja-
nuari verklaart d.e Belgische Mi jnwerkerscentral-e, clai d.e staking rrhet werk is
van enkele onveïarrtwoord.eli jke ind-ivid.uen uit d-e kring van d-e Vlaamse Volksunie p

d-ie ook aI achter d.e stakin§sbeweging van 1965 had- gezeten" . Het laatste \^ras een
bmtafe leugen (aie vrij d.estijd.s, toen het óók al beweerd- werd., in I'Daad en Ge-
d-achterr geno egzaail hebben ontmaskerd-r zoais ze trouwens 66k ontmaskerd. werd- d-oor
het feit, dat d.e Waal-se arbeid-ers in '65 volkomen solid.air waren met hr.m Vlaam-
se makkers) , maar met een d.ergeli jke leugen probeerd.e d.e mijnwerkersbond. sternming
tegen d.e staking te kweken en sol-id.aritej-tsacties in \''/alionië te voorkomen. À1s
d.at niet helpt moet d.e mijnwerkersbond- natuurlijk enigszins bakzell hafen. Indien
zotrt leugen ni-et werktr niet het effect heeft, d.at ermee word.t beoogd., geen en-
kel nut heef t, d.an is het hanteren ervar] gevaarli jk, want d.an d.raagt hi j er toe
bi j, d.at d.e gebleken verr,rijdering tussen arbeid.ers en bond-en nog groter word.t en
d-at kan hind.erlijk zLJn, warr-neer zotyt vakbond. eï naar gaat streven d.e zeLf stand.ig
optred-end,e arbeid.ers weer in zLJn gareel te krijgen. !íég met d-ie leugen dus en d.e

zaak oveï een 6nd.ere boeg gegooid-. Als d-e staking wat langer d.uurt d.an ond.erne-
meïs en vakbond.sbureaucraten gehoopt hebben, d-ari verklaart d.e voorzitter van d-e

Belgische mijnwerkerscentrale, de heer S jef Oomss 'WU zlyt tegen d.e staking, maar
n i e t tegen d.e stakerslr' Het is zotrt verklaring in d.e geest van: d.e staken-
d.e mijnwerkers zin orrze dwalend.e kind-eren, maar \^re zullen ze j-n ortze annen slui-
ten als ze terugkeren in het vad.erhuis. Maar d.e Belgische ni jnwerkers trappen eï
niet in.

0p d-onclerd-ag B januari d.e staking is dan d-rie dagen oud- - worclt er een
rrmi-jnwerkerswachtrr gevormd., d.i-e de actie wil'beschermen tegen het optred.en van
werkwi-lligen en die d.uid.elijk stelling neemt t e g e n d.e vakbewegrng. Die had.
met het Belgische Kolens;milicaat een overeenkomst gesloten, inhoud-end.e, d-at d-e

mijnwerkers 127 Loonsverhoging zoud-en krijgen, waarvan 1O7o pas over 1$ jaar en d-e

resterend.e Zy'" tn d.e vofln van premies. De mijnwerkers eisen 15.io.
Maand-ag 12 januari- t Dà een week staken dus, komt het ' s míCd.ags in d.e bre-

d.e lanen rond- cle mijn van Waterschej- tot schermutselingen tussen d.e stakers en
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d-e Belgische Ri jkswacht, die werkwilli-gen be schermt . De stakers gooien stenen en
flessen rTaar d.e autobussen, waaïmee d.e ond.erkmipers word.en vervoerd." De Rijks-
wacht maakt gebnrik van traar:.gas. In d-e avond.uren trachten duizend. stakers d.e

autobussen aan te vaIlen, waarïnee d.e ond.erkruipers naar huis word-en gebracht.
De vakbond.en richten een oproep tot hun led.en om ztch niet voor d.e mijnen op te
houd.en en niet deel te nemen aan ma.nifestaties. De oproep gaat veïgezeld. van een
zoethoud.ertje: 'rAls d.e toestand- weer normaal is, zullen wij d.e stakingsd-agen be-
talentt. Er is geen mijnwerker, d.ie naar d.e bond.en l-uistert. Hun opïoepen hebben
geen enkel succes.

Dinsd.ag 11 j anuari: nieuwe incid.enten te Waterschei . Mi jnbeambten word.t d.e

toegang tot d.e miln belet d.oor een coràon van stakers. fwee vrachtautor s d.ie mijn-
hout aanvoeren word.en ond.ersteboven gegooid.. Een d.oor een koppelbaas aangewoï-
ven ond.erkruiper word-t gemolesteerd-. In all-e bij d.e staking betrokken mijnen
word.t op d-eze d.ag een stakingscomité geformeerd., d.ie samen op hr-m beurt overkoe-
peId. word-en d.oor het I'Perrnanente stakingscomité", d.at Geeraarcl Slegers tot zLJn
voorzitter kiest. In tegenstelling tot wat bepaald.e politieke groeperingen aI-
tijd. beweren, gaat d.e organisatie vam d-e strijd. niet aan d.e stri jd voogelq, maa.Í
komt die eerst in en d.oor d.e strijd- tot stand..

In d.e avonduren var. d.insdag 1 J januari raakt ook d.e mÍjn te Eysd"en bij de ac-
tie betrokken. Woensd.ag 14 januari is d.e staki-ng algemeen in alle miinen van BeI-
gisch Limburg. 0p d.ie dag blijkt ook wat het ttzoethoudertje" inzake het betalen
van d-e stakingsd.agen waard. is geweest, namelijk niets.De bond.en verklaren nadruk-
keI[jk, d.at ze dat niet zul1en d-oen. De bedoeling van die nad-mkke]ijke med.ed.elj-n-
gen is precJ-es d.ezelíd.e als die varr d.e loze belofte. De laatste werd. uitge-
strooid. toen het eï om ging d.e arbeid-ers van een optred.en tegen ond-erkru-Lpers af
te houd.en. Met d.e duid.eli jke verzekering, clat d.e arbeid-ers géén ge1d. van d.e bond-
zull-en krijgen komt men een paar d.agen fater voor d.e dag, om het stakingsmoreel
te breken, om d-e arbeid-ers tot werkhervatting te bewegen. Maar het helpt a}le-
maal niet.

De staking in d.e mijnen leid.t er toe, d.at in het ind.ustriëIe bekken van Luik
twee gieterijen ti jd.eli jk ge sloten moeten word.en bij gebrek aan cokes. De actie is
niet langer een zaak tussen d.e kompels en het Mijnsyndicaat, maaï van. d.e gehele
Belgisehe arbeid.ersklasse en het Belgische kapitalisme. Meer ind.ustriën in het
Luikse raken d.oor kolengebrek in moeilijkhed.en" Het is d.uid-elijk d.at er iets moet
geber.rren. Twee mogeljjld:ed.en z:-jn er aan het eind.e van d.e tweed.e stakingsweek: d.e

vakbond.en en d.e ond.ernemers sluiten een nieuwe overeenkomst, in d-e hoop, d.at d.ie
tot werkhervatttng zaL Ieiden, of wel de Rijkswacht zal krachtlger optred.en ten-
einde het koLen d.el-ven d.oor ond.erkn:-ipers te verzekeren.

Het nieuwe akkoord. (aat wat Geeraard. Slegers 9p d.eed- merken, d.at d.e vakbon-
d-en voor d.e arbeid.ers d-oor d.e }crieën \^raren gegaan! ) werd. ind.erd.aad. in het week-
eind.e vaÍ-l 17 en 18 januari in Brussel gesloten. Het g.rng i-nderd.aad. verd.er d.an t t
oud.e akkoord., d.at d.e aanl,eid.ing tot d.e staking had. gevormd-. Het g"rng veïgezeld
van een krachtige druk op d-e srbeid-ers om d-e staking te beëind.igen. Maar d.e sta-
kend.e arbeid.ers boden aan d.ie d.ruk even krachtig weerstand..De posten van d-e sta-
kers werd.en versterkt. De Belgi-sche kranten berichten, d.at door het rrPermaJrente

Stakingscomité" overal in d.e mjjnstreek d.n:kbezochte vergad.eringen werden georga-
niseerd..De mijnwerkersbond-en rratr] hun kant belegd.en ook vergaderingen. De verslag-
geveïs vatrr d.e Limburgse blad.en schrijven, d.at ze bijna niet d-oor arbeiders werd.en
bezocht, clat d.e arbeid.ers d-ie vakbond.svergad.eringen vrijwel volkomeil negeren en
d-at d.e weinige mijnwerkers, d.ie d.e vakbondsvergad.eringen bezochten, d.at alleen d.e-
d,en om d.e vakbond.slei-ders d.aar te overstelpen met kritiek.

Maarrdag 19 januari gaat cle d.erd.e stakingsweek in.Heel d-ie week d.oet d.e Bel-
gische vakbewegrng haar uiterste be st om C.e stri jd. te breken. Men ziet haar in
vol-le actie al-s d-e waakhond. van het Belg"ische kapitallsme. Zij had, in het kader
van haar no::male routine-activiteiten ook een paar t'officj-ële" stakingen op het
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programma staan. Bijvoorbeeld.B een staking bij het bedrijf van General Motors in
Antwerpen en een staking van d.e Vl-aamse ond-e:rrijzers. Die stakingen word.en afge-
Iast, een week uitgesteld. (t d.e hoop natuurli jk, d.at het in d.ie week gelukken
za! d.e "ï\,{f de'r stakingsactie te vermoorden) . De Belgische vakbeweging wil het
Belgische kapitalisme niet rnet een frvakbond-sstaki-ngrr op het lijf val-len op een
moment, d.at d.it Belgische kapitalisme het toch al- zo moeilijk heeft. \^/i1 men nog
een beter bewijs, wa,t d-e zogenaamd-e strijd. van d-e vakbond. eigenlijk waard. is?

Een ad.empauze dus voor General Motors. En in Limburg word.en aIle zeilen bij-
gezet. Niet tegen d.e mijnbaroruren, maar om hen te helpen. De vakbonden gaan tot
het beproefd.e mid.d.el over, dat d-e Ned-erLand.se vakbond.en bijvoorbeel-cl tijd.ens d.e ac-
tie bij Werkspoor hebben toegepast: ze gaan hun led-en ond.er druk zetten. Ze ïoe-
pen ze in vergad-ering bijeen. Maar in d.ie vergad.ering blijkt,d.at zelf s d-e aller-
trouws te vakbond.sled-en e d-ie aan d.e oproep gehoor hebben gegeven, tegen werkher-
vatting zijn. Het gaat om slechts enkel-e hónd.erclen. Als er gestemd. word.t lijd-en
d.e vakbond-sbureaucraten een ned-erlaag. Ook hun l-ed.en staan. aari d-e kant van d-e
ttwilderr stakers, ja behoren er zelf toe. Verslaggevers vragen om ci jfers betref-
f end.e d.e uÍtslag van d.e stemming. De bonzen a,ntwoord-en, d.at ze ltnle t in staat
zijn d.ie te geven."

De regering het offieiële comité, dat d.e belangen d-er kapitalistische
klasse in haar geheel behartigt heeft nóg een stok achter d.e d.eur. Ied-er Jaar
in d.e maand- f ebruari word.t aan d-e Belg:i sche mi jnwerkers een prod.uctiepremie over
het afgelopen jaar uitbetaald-. Die ]flrnnen ze nu vervroegd. krijgenr zo word.t er
meeged.eeld-. IIaar alleen d.iegenen, rlie bereid. ztyt tot werkhervatting. Het is geId.
waar C.e rnj- jnwerkers recht op hebben, het 1s hun geld. . Ze l«rnnen het, na 2f week
staken en l-oond-erving, beter gebruiken d.an ooit. Maar , zegt het Belgische kapi-
talisme, wie niet naaï onze pijpen wi1 C.ansen moet er lekker nog even op wachten.
Het is d.e d.ruppeI, d.i-e d.e emmer d.oet overlopen; het is olie in het smeulend.e
vurrr. De chicanes van regering, vakbond-en en ond-ernemers leiden aan het eind.e
van d-e d.erde stakingsweek tot heftige ongeregeldhed-en" Woed.ende mijnwerkers bele-
geren, met hun vrouwen d.e kantoren van mijnen en vakbond-en, d-i-e d-oor d.e Rijkswacht
rnet traangas word-en verd.ed.igd.. Bij d-e mijnen te Zo1d.er, Winterslag en Waterschei
komt het tot hevige botsingen. Klei-nere botsingen d.oen ztch voor te Beringen en
Eysd.en. AIs d.e vakbonclen, d.ie ziclt met het uitstel van d.e premiebetalingen aan
stakers akkoord- verkl-aard-en, zlen tot wefke gevolgen d.at leidt, sturen ze een
telegram aan d.e regering, waaïmee ze op d.e aanvankelijk d.oor hen ingenomen hou-
d.ing te:rrgkomell. Het geweld- van d-e strijd valt d.aarmee nlet meer te keren.

Te hlinterslag weet d.e arbeid-ersmassa tot in d.e mijnkantoren d-oor te d-ringen.
Ze houd.en d.ie enkele uren be zet. Dan word.en d.e bezetters d-oor d.e Ri jkswaeht om-
singeld en vervolgens weer naar buiten ged-reven. In d.e ochtenduren veul vrijd.ag 21
januari word-en in d.e mijnstreek barricad-en opgeworpen. Ged.urende twee uur omsin-
gelen te Wínterslag .e stakers d.e troepen van d.e Rijkswacht.

Te Waterschei is d.e strijd. nog heviger. Heel d.e mid.d.ag van vrtjdag 2J januari
zUn d.e stakers er met d-e Rijkswacht slaags: d.e mijnwerkers gewapend. met stenen, de
Rijkswacht in d.e verd.ed.iging en gebruik makend. van traangas. fenslotte komt d-e

Rijkswacht als overwinnaar u-it d.e strijd- tevoorschijn.In Eysd.en gebeurt iets derge-
Iijks; de arbeiders staan er op d-e bamicad-en. In Beringen word-t d-e mijn d.oor 2000
arbeid.ers belegerd-. De kantoornriten gaarr aarr scherven.

Het zwaart,epunt van d-e gevechten ligt echter te Zo1d.er. HeeI d.ie vrijd.ag
stelf en d.e mijnwerkers er pogingen in het werk de miln te bezetten, Een autobus en
een jeep van d.e Rijkswacht gaan in vlamnen op. Als d.e Rljkswacht al- haar traangas-
granaten heeft verschoten moeten d-e waterkanon:nen hr.rn d-ienst bewijzen" Afle r,{egen
rond. d-e mijn word.en d-oor d.e arbeid-ers rnet barricad-en versperd-.Tot in d.e avond.uren
word.t er gevo chten .

De zaterdag en de zond.ag is het rustiger in cle mijnstreek. Maar d.e chantage
met d.e premiebetalingen heeft ni-ets opgeleverd-. Maarrd,agmorgen 26 januari blijven
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d.e grote wieLen van d.e liften boven d.e schachten even bewegingloos aIs d.e vooraf-
gaand.e d.agen. De staking gaat haar vj-erd.e week in.

0p d.e avond. van &ie maand.ag, 26 januari, schr[jft d.e Belgisehe correspond.ent
vaJr d.e trNieuwe Rotterd.amse Couranttt:

rr...Duidelijk is in ied.er gevaI, dat d.e twee vakbond.en, d.e christelijke en d.e

soclal-istische, geen gezag meer hebben, ook al- houd.en d.e regering en d-e Nationa-
Ie Commissj-e voor d.e Mljnen hen d.e hand. boven het hoofd., omd.at ztj uiteraard. d-e

trad.itionele structuren van het sociaal overleg respecteren. Het gezag van d.e
vakbeweging is verl-oren gegaan, omd.at zti d.e gevoelens van d.e mensen, d.ie zti ge-
acht werd.en te vertegenwoord.i-gen r onvold.oend.e heef t begrepen . tr

Natuurlijk is het daar vergist cle corïespond.ent van d-e II-RC zich in - geen
Icurestie van begrip. De vakbeweg"ing is een onderd-eel van d.e burgerl{jke maatschap-
pU ger^rord.en. Voor d.e rest bevatten d.eze zinnen klare taal, d.ie een d.uid.elijk beeld
geven van d.e situatie.

(Afgesloten, 26 januari. )

PTET DANKERT EN HET NAVO CONGRES

VOOR M]DDEtBARE SCHOLTERtrN

ONLANGS zoa er in Bergen een congïes oveï de Navo vooï mid.delbare scholie-
ren word.en gehouden. 0p dit congres zou ook Piet Dankert, Iid. van d.e Tweede Ka-
mer voor d-e Partij van d.e Arbeid., een red-e houd.en.

Helaas, het congres is nf e! d.oorgegaan. Verschillend.e anti-navo- j ongeren
had.d.en 't namelfik kl;ar weterrE.pelen vóor d.at congïes een uj-tnod.i-ging te krij-
gen. 0p het laatste moment kregen d.e organisatoren d.at in d.e gaten en toen lÍer-
d.en d.e niet-gewenste d-eelnemers afgeschreven. De inlichti-ngen van d.e B.V.D. of
welke and.ere overheid.sinstantie ook waren echter niet volled.ig geweest, zodat
niet alle antii s wa^ren afgeschreven. Zo kon het d.an ook gebeuren, dat ook d.e af-
geschEJËnen in Alkmaar verschenen vaJrwaar d.e d.eelnemers naaï Bergen zoud-en veï-
trekken. De bussen met d.eelnemers vertrokken echter niet naar Bergen maar met
onbekend.e bestemming richting Den Haagl achtenrolgd. door enige personeruÀragens en
een busje met d.e afgeschrevenen. Door d.e manj-pulatles echter van enige begelel-
d.end.e motoragenten raakten d.e achte::volgers het spoor bijster. Maa^r in Den Haag
wist een d-er antir s uit d.e bus te stappen en de achtervolgers telefonisch mede
te d.e1en, dat het congïes in Scheveningen zou word.en gehoud.en. tt Resultaat was,
d.at ook al-Ie ongewenste jongeren aan het congresgebouw verschenenrfeit, d.at voor
d.e organi-satoren aanleid.ing was om het congres af te gelasten.

Voor een groep nieuw-l-inksers was het hel-e gebeuren aanl-eid.ing een telegra^rn
naar partijgenoot Dankert te str:ren, waar:n werd. geprotesteerd. tegen t t feit, d.at
hij zijn med.ewerking verleend.e a,an zotrt navo-congres.

Onzin, d.at telegra"m, aldus reageerd.e d.e heer Dankert. Ied.ereen is vrij om te
spreken waar hij wordt uitgenodigd. Natuurlijk sta ik op het stand.prmt, d.at d.e oï-
ganisatoren ook tegenstand.ers van d.e navo hadd.en moeten toel-aten. Maar ik vind.
het een schand.aal , d.at d.e ze j ongeren he t congïe s on-mogelijk hebben gemaakt .

Er is echter wel iets scheef aan d.e redenering varr Fiet Dankert. Het is na-
melijk niet waarT dat d.e anti-navo-jongeren het congres onnogelljk hebben gemaakt.
Het zijn d.e organisatoren geweest, d.ie het congres hebben afgelast juist omd.at zt1
d.ie anti-navo-jongeren, waarva,rr d-e heer Dankert meent, d.at ze op t t congres had.-
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d.en moeten word-en toegelaten (naar hij beweert),
ben.

Zo ztet Inen in wat voor vreemd-e bochten een rrsocialistische'? afgevaard"igd.e
ztch moet wringen om ond.anks alles toch z:-jn trouw aan d.e navo en aan d.e or-
ganisatoren te betuigen.

Voor cle nieuw-linksers aanleid.ing om d.eze d.ingen eens goed. uit d.e d.oeken te
d.oen, d.acht u? Vergeet het maar. Op het onlangs gehoud-en congres van d.e P.v. d.,A.
te Groningen is partijgenoot Dankert met geen woord. aan het gebeurd-e heri-n:eerd-.
De eenheid van d.e partij gaat boven alles nietwaar?

AAN Dtr VRUCHTEN KENI MEN DE BOO}I

IN HET d.ecembernulnmeï van het vorige Jaar zor^rel als in het januarlru.rnmeï
varr d-it jaar van 'f Daad- en Ged.achteil hebben wi j enige aand.acht be steed. aan d.e ac-
tie-tomaat, een actie van een aantal- mensen, die tot d.oel- heef t het verhind-eren
van d-e opvoering van het toneelstuk |tTol-lerrt van Tankred. Drost.

De mensen, d.ie ztch tegen d.e opvoering van bovengenoemd- toneelstuk }ceren,
noemen ztch radeneommuni sten en menen, d.at in d.at toneel stuk d-e Beierse rad.enre-
publiek van 1919 in een verkeerd- d.aglicht word-t geste1d.. Dat \^rij d.a.ar and-ers over
d.enken is d.uid.elijk geword.en uit orLze opmerkingen, d.ie wij reeds over d.e actie-to-
maat hebben gemaakt. Daar nog weer eens d-e nad.ruk op leggen lijkt ons overbod.ig.

Er is echter een ancler aspect aan het optred.en van d.e ftactie-tomatersrr, d-ie
ook wel enige aand.acht verd-ient. Eén van d.e woord.voerd-ers van deze actie heeft
na;ne1i jk in een interview gezegd, d-at 'rd.e acteurs ged.wongen moeten word-en om een
vrjje keuze te makentr. Dit nu i-s wei rn heeJ vreemd.e red-enering voor ztch noemen-
d-e rad-encommunisten. !Íij vragen ons eigenlijk àf , wat d-eze mensen we] ond-er rad.en-
communisme verstaan. Wij verstaarr er nog steed-s ond.er een maatschappijvorm, waarin
d-e arbeid-ersraad. een overkoepelend. org:ran is, d.at stoel-t op d.e macht vaÍr d.e ar-
beid-ers, d.ie het prod.uctieappa,raat beheersen en beheren.

Het zal d.e lezer d.uid.elijk ztjn, dat een d-ergelijke rad-enmaatschappÍj nooit van
bovenaf kan word-en opgelegd.. Zii karr alleen ontstaan in en d.oor d.e strijd. varr d.e

arbej-ders zelf . Even d.uid-eIi jk is, d.at d.e actie-tomaat niets met rad-encommwrisme
te maken heeft. \riant zo goed" a]s ztj nu d.e acter.trs willen d.wingen tot het naLaten
vanhetopvoeÏenvan'ttonee]-stukllTo1Ier|l,Zogoec1,o..d.ffiearbeid.ers1«]I-
nen will-en drlrgun tot d-e 'rvrije keuze" van d-e rad-enmaatschappij, d.aarbij niet eens
beseffet.d"erÏEGt trged.wongen keustt nimmer een ttvrije keustt kan zijn.

Bovend.ien: van rad-encomrnunisien zou men toch mogen verwachten d.at ztJ enig
begrip hebben van d.e samenhang in d.e maatschappij; zou men mogen verwachten, d.at
ze begrijpen, d,at het geen enlcel-e zin heef t ztch. te keren tegen bepa,ald.e cultuur-
patronen, omd.at d.e cultur-rr van een bepaald.e maatschapp| altijd d.e cu.l-tuur van d.e

heersend.e kl-asse is en dat d.eze cul-tuur pas zal verd.wijnen en plaats maken vooï
een and.ere wanneer ztch een and-ere maatschappijvorm aand-ient.

Van rad.encomrnunisten zou men teven*q nnogen verwachten, d.at zLJ beseffen, d.at
d.e strijd. van d.e i:.rbeid-ers in d.e bed.rijven een kwestie van d-e arbeid-ers zéJ.f is.
De arbej-ders zélf moeten bepalen of en wanneer ze strijd willen voeren. En all-e
intel-lectuelen, voorhoed-emensen en wat aI niet meer, d-ie d-e arbeiders voor wil-
len schrijven wat ze al- of niet moeten d.oen ) zlJrr nj-et all-een schad.el-i jk voor d.e

zelfstandige arbcid.ersstrijd, maar zLJn daar zelfs vijand.ig aarr. Maar evenzo ligt
het bij d.e acteurs2 d-i-e zelf moeten bepalen hoe ze hun problemen op moeten l-os-
sen; d.ie zelf moeten bepalen of ze ai of niet eeri bepaald. toneelstuk op moeten
voeren. Buitenstaand-ers, d.ie d.eze acteurs verhino.eïen rn bepaald. stuk op te voe-

ni-et op het congres wil-d,en heb-
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ren, maken z:-ckr schuld.ig aarr terreurl maken zich, schuld.ig aa:n stafinistisehe t Ja
fascj-stische method-en. Vand.aag wil-l-en ze d.e acteurs d.wingen tot het staken van
een bepaald.e opvoeringl morgen willen ze d.e arbeid-ers well-icht verhind-eïen te
werken of ... dwingen tot het afbreken van een staking wanneer zLJ d.e actie-to-
maters d.at nodig achten.

De actie-tomaters zullen wellicht opmerken, d.at wij met d.e woord-en rrfascis-
tÍsche methodenrr d-eze1fd.e terminologie gebmiken al-s d.e bourgeoisie. Nou en? Wil
dat misschien zeggen, d.at wij ook hetzelfd.e bed-oel-en als d.e bourgeoisie? ifatuur-
Ii jk niet. De bourgeoisie praat oveï fasci sti sche nethoden omd.at ziJ vind-t , d.at
ied.ereen ztch aan d.e |td.emocratischef r regels moet houd.en. Wï vi-nd.en helemaal niet,
d.at ied,ereen ztch aan d-e d-emocratische regels moet houd.en. War::neer d.e arbeiders
in stri jd. gaan, d.an hebben ze lak aan d.e c. &. o . -bepalingen, l-ak aan d.e rrd.emocra-

ti sche spehegelsrr . Maar voorop staat steed.s voor ons dat ze hi.in strijd. zelf bepa-
Ien, Zodra d-ie strijd. vrord.t afged.wongen d.oor d.e terreur van een bepeald.e voorhoe-
d.egroepr of het nu bolsjewisten ztJn, actie-tomaters of wie dan ook, d.an spreken
wij vart fascistische method-en. Dat d.e bourgeoisie , oie zelf heLemaal niet vies is
van fascistische methoCenrd-ie woorden ook gebruikt, is nj,et oraze zaak. Onze zaak
is, d.at een radenmaatschappij slechts kan ontstaarr in en d-oor d.e strijd. van d-e aï-
beid-ers, een strijd d.ie zy1 zélf moeten bepalen en voeren en die niet vooïgeschre-
ven kan word-en d.oor al-- of niet-goed.wi1lend.e voorhoed.emensen.

Aan d.e vruchten kent men d-e boom. We behoeven maar naar het optred.en van d.e

groepttacti-e-tomaatrr te kijken om te weten met wie we te d.oen hebben. Hun optre-
d.en heeft even weini-g te maken met het rad.encornmuni-sme als het optred.en d-er na-
tionaaf -socialisten te maken had- met soci-al-i- sme . Niet het rad-encomnrmi sme

vertegenwoord-igt d-e groep itacti-e-tomaat't , d.och wat ztJ vertegenwoord-igt zijn d.e

nieuwe autoriteiten. Deze mensen, di-e aItÍjd. d.e moncl- vol hebben over I t regenten-
d.om, hebben zelf een regentenmentaliteit. Zii willen bepalen wat men doen en laten
moet, want ztj weten wat goed is voor d-e acteurs en zo goed als ze het weten voor
d.e acteurs t zo goed. weten ze het natuurlijk ook voor d.e arbeid.ers.

We weten het, ons oord.eel is niet erg welwillend.. Maar het is ons nu eenmaal
onmogell,jk welwillend te zljn tegenover mensen, d.ie de vlag van het rad.encommunis-
me gebru-Lken voor hun dui-stere, arbeid.ersvijand-ige praktijken.

EEN tt KL A S SE It - O RGANT S Af I E

ONDER DEZE kop, letterlijk zorcompleet mét aanhalingstekens, publiceerd.e on-
langs het Franse d.agblad.ttle Mond-err een veïslagje over een congres van het tr'ran-7- 'stische) valrrrerbond. C.G.T" Het verslagje vertrefd.t hoe d.e grote zaalse ( bolsJewl-
varr het sportpaleis in Vitry, waar d.e bijeenkomst werd. gehoud.en ged.rapeerd. was
met okerkleurige wand.tapi j ten, \^raarop in zÍl-verwit d.e initialen d.er hrganisatie
waren aangebracht, hoe eï fluwelen gord.ijnen voor d-e hoge vensters hi-ngen en d.e

tafef s d.er afgevaardigd-en geCekt r^raren met hemelsblauw d.amast. Hoe d.e parkeer-
plaats vol met luxuzuse autor s stond. en hoe er gegeten werd. in een r-eusachtige
tent van bl-auw gaas en hoe er aan I t eind-e van het congres een receptie werd. ge-
houd-en in het grote luxe-re star.:rant vair het vlieg'veId. Orly. Dar s ind-erd.aad een
klasse-organisatie. Z6nd.er aarthalingstekens zelfs. Àl1een ni-et varr d-e arbej-d.ers-
klasse.



ARBEIDERSRADEN
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IN JOEGOSLAVI

MARIUS BROEiOftlfER, d.ie in 1968 een proef schrif t vervaard.igd.e 1 ge 'uiteld. rrDe

arbei-d.ersraad. in Zuid-slavië. - Een hoofd.s ;uk ult d.e bevrijd-ing van d-e arbeid-rr , be-
hand.elt d.at ond-e:rnrerp in tn onlangs verschenen boek nog eens opni-euw in wat kor-
tere vo:rn 1). Dat wij d.estijd.s aan d-e verschijning van ztjn proefschrift geen aan-
d.acht hebben besteecl is een verzuim, d-at r^re nu gïaag herstel]en. In d.e eerste
plaats natuurlijk, omd.at een bespreking van d.e d.oor hem behand-eld.e stof ind.erd.aaC-
in een b1ad. als frDa,acl en Ged.achte't thuishoort , maar 6ók, omd.at op het ti jd.stip
vÍaarop z\n zienswijze thans opnieuw in d-ruk versch{jnt het ond.erwerp een brand.end.e
actual-iteit verkregen heef t. ivlet dat laatste d oelen we natuurlijk op d.e stakingen
van d-e Joegoslavische arbeid.ers, d-j-e in het bijzond.er in het afgelopen Jaar grote
omvang he'bben aangenomen.

tf De Vakbewegingr' , t t wekelijks oïgaan van het i\T. V. V. , oat op 16 jarruari j .1.
aan de stakingsbeweg"ing in Joegosl-avië een volle pagina gew{jd. heeft, maa,kte me1-
d.iirg van zo I n 'i BOO stakingen j-n d.at land in een period-e van elf j aar. Met and ere
woord.enz ze d.ateren er geenszins van d"e la,atste tUd. In 1969 echter hebben ze 'nfrequentie er) een intenslteit als nimmer tevoren.

In januari ' 69 word-t er ge sta.akt d.oor automobielarbeid-ers , chauf feurs en ty-
pografen. In f ebruari staken bouwvakkers, rnetaal-bewerkers, textielarbeid.ers en
personeel van d-e spoorwegen; d.e chef s z:-e:n ztch genood-zaakt eigenhand.ig de loco-
motieven naar d.e remises te rijd-en. In maart leggen d.e klerken van d.e griffie van

1) M. Broelaneyer en I. Comelissen, ttArbeid.ersraad. of ond.ernemersstaat. Macht en
macirtsstrijd. in Ned.erl-and. en in Joegoslavië" , Van Gennep n. v. Amsterd.am 1969 ,
prijs f 7.80. In r t bewuste boek beslaan d.e beschouwingen van Broeloneyer onge-
veer tachtig blad.zijclenrd.ie van "Vrlj Ned.erland."-red.acteur Igor Cornelissen zo-
wat and.erhaif maal zoveel. Voor onze visie op d.iens uiteenzettingen ve::rnri- Jzen
wij orrze lezers naar het opstelttlgor Cornelissen oveï vakbewegrng en kapita-
lisme, in ? t komend.e nulnmeï va^n "Daad. en Gedachtetf . \,/U hebben gemeend- aan het
d-oor twee auteurs samengestel-d.e werkje twee afzond.erlÍ,jke artikelen te moeten
wijd.en. Dat zou niet nod.ig ztjn geweest als wij vol-staan had-d.en met rn aankond.i-
ging en een oordeel over d-e inhoud. in wat algenene ter:rnen. Wij zouden den bij-
voorbeeld hebben kr.urnen opmerken, d.at hun geschrif t een bred-e lezerskring ver-
d-ient, niet slechts vanwege het d.aarin bijeengebrachte feitenmateriaal, maar
ook omd.a,t C.e beid.e schrijvers d.e een trouwens wat mj-nCer dan d.e arrd.er - kri-
tischer ten opzichte van d.e huid.ige maatscha,pptj zin ingesteld. d-an d.e meesten,
d-ie zich met haar bezig houd-en. Maar een d-ergelijke wijze van beoord-eling kwa^n
ons om twee redenen onbevrecligend. voor en zLJ zow, naar het ons voorkomt, ook
vooï d.e beid.e betroickenen onbevred.igend. ztjn geweest.Zij toch ond.ernemen duide-
f.ijk een pogrng een begin te n'raken iriet een d.iscussie. \,/ie hen, zoals wij, eïï.-
stig neemt, moet.daarop inhaken. Daar komt nog iets bij van geheel and.ere aard-.
Beid-e a,uteurs, zowel Broehneyer a1s Cornel-issen, staan met hun hart aan de
kant van de arbeid-ersklasse. T1ó6r vi-jand-en zljn ook d.e hi;rrne. Door d-e vrLJze,
waarop zlj d-aar onverholen bl\jk van geven z\y1 -ij ons synpathiek. Die sympathie
verhind.ert echter niet, d.at wij oveï d-e d.ingen totaal and-ers d-enken dan ztJ.
Die consta,tering heeft a-LIeen maaï zin als ztj tegeli.jkertijd word-t toegelickrt.
iiïiet d.ót wij and-ers d.enken is interessant, maar waarón. fn d-e twee opstellen
( waarvarr het tweed-e dus in her, naart-nurnmer zaI verschi.lnen) zuI1en wij trachten
d.aanran iets d.uid.elijl< te naken, voor zover dat althans in ]<ort bestek mcgelijk
is. tlr/ij hopen dat d-aarmee meteen óók d.uid.eilik vrord-t waarom wij hen op geen stu-k-
ken na kritisch genoeg vind-en. De spitsing in twee artikelen nu wa,s oo< d-aar-
om nood-zakelÍjk, omdat onze verschillen met Broekrneyer tot een heel- and.er soort
opmerkingen aa:rleid-i-ng geven dan orLze verschilien rnet Cornel-issen.

?
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d.e anondissenentsrechtbank vau Subotica de arbëid. neeÍ, evenals de arbeld.ers
van de bouwondememing "Jogostxojt'. In april wordt er gestaakt d-oor d-e staalwer-
kers èn d.oor dè acteurs van de schouwburg van ZagÍeb. In mei zijn rt d.e houtbewer-
kers, cle mdlnwerkers en arbelderes van de motorenfabriek rrRakovicat' d-j.e i-n d.e strud-
§aan.In jrmJ- staJ<en d.e onderwijzers en de d.okwerkers in diverse Kroatische haven-
steden, In augu.stus word-t de arbeid neergelegd in de ijzeltrrijn vaÍr Celje in SlorÍe-
nië en door de textielarbeid.ers van de fabriek Hasan Brkic 1n de Bosnische stad
Livno. In september orgaÍriseren {!0 Io comotiefma.chinisten een staking, omd.at zi-j
vrezen d.at zij zonder werk zuIlen komen d.oor de import van elektrische loks.

Va,n d.e zes republieken, die sa.men d.e bondsrepubliek Joegoslavië vo:men,
bleef er niet een van staklngen verschoond..Alleen aI in Bosnië gingen 1!.000 ar-
beiders in staking uit prqtest tegen een verhog.ing vaJ] de premies vooï de socj-a-
Ie verzekering. Ze d-oofden d.e Siemens-Martin-ovens in cle staalfabrieken, d emon-
teeïden belangïUke installaties en bezetten d.e bedrijven, waaruit ze d.oor troepen
werd.en verjaagd .

In d.e Kroatische havens was d.e s trljd. ritelnate feI. De d.okwerkers vaÍl Rije-
ka bewapend.en zich met arrd erhalve meter larrge, vier centimeter clikke stoklíen om
hun di-recter.rren en managers af te ranselen.Etage na etage verdreven zij d.e beamb-
ten u-it het kantoorgebouw van het havenbedrijf . Pre sident-directeur Kazimir Jelo-
vica vluchtte onder stoksLagen naar het hotel trBonarija i zijn collega, dJ. Josko
Vukov rend.e achter hem aan en werd" J-n d.e foyer varr het hotel d.oor d.e stakers in-
gehaald en in elkaar g€sfagen. Ais opgejaagde }razen sprintten d.e pa,rtij- en vak-
bondsfulctionari s sen d-oor het centrun vaÍr deze grootste havenstad vaJl Joegosfa-
vië. Financleel-d.iïecteur Josip Cujec, die zich in het gebouu vaJr de flïma rrToï-
ped.orr in veiligheid v/ist te stellen, hoorde achter zicLl d.e stakers rrHoud.t d.e
d.ief rr roepen.

De stakend.è havenarbej-ders stelden a-LLe arbeid.ersv-i jarrdige besfulten van d.e
d-irectie er:. cLe leidinggevend-e organen buiten werking, zoals: een salarisaftrek
en kortlngen op vakarrti eg€lden, ziekteuitkeringen en overi,rerkpremies. Het was een
complete opstand, die d.e d.irectiel-eden een ernstige schok gaf, zo groot dat som-
mlge hurner niet eens in hun eigen woning durfd-en te overylachten, zelfs niet na-
d-at zij, dj-e als d.e leld.ers van de staking tÍerd.en beschouwd. gearïesteerd waren.
Die stakingsleiders werden tot z\íare straffen veroordeeld, het zwaarst een zeke-
re ïsnet Kunovec. HU laeeg twee jaar en tien ma.anden gevangenÍ s s traf .

lJij ontlenen d-eze opsornming der confficten, alsmede de beschrijving van wat
zich in Rijeka afspeelde, aan ,t doorgaaÍIs uitstekend geïnfor.rneerd.e Duitse hÍeek-
b1ad. "Der Spiegel" ( nummer van 22 septenbex 1969). I{et blad geeft over het aan-
taf stakingen Ín Joegoslavië nog heel andere cijfers dan IDe vakbelreg"ingir. Het
neldt 119 stakingen in 1966 en rond 2OOO alleen aL tn 1)6a. Het komt dus, zelfs
lraÍ)reer d.e stakingen van 1)6) niet word.en meegerekend, op een veeJ- en veel hoger
aantaf. !/elk cijfer nu exact is, is voor ons d.oel niet zo belangrjjk. V/aar het om
gaat is, waar zij vandaar komen, wat zij te betekenen hebben, wat zij ons leren on-
trent het kaïakter der Joegoslavische ma,atschappij.

Het lijkt er heel eventjes op, dat het ook rDe Vakbeweg-ing" daarom te d.oen
is. 't BIad stelt de vxaag hoe die stakingen rtte rijlren vj-eLen met gesocialiseer-
d.e, d.oor d.e werlo:emers zél,f bestuurde ondernemingen". Maa,r op d.ie vraag voLgt in
feite geen enkeL a.ntwoord. Idel- verneemt de lezer van het bewuste a.:etikel in rtDe

Yakbeweg'j-ngtt , dat trdè voorrraa,:nste oorzaken van stakingen gelegen zijn in ontevre-
denheid varr d.e werlceemers oveï de onjuiste berekening of te late uitbetaling van
hur lonenrr... in het feit "d-at werlcremers niet werden gekend. in beslissingen be-
treffende zal<en, die hen persoonlijk aangaant,... in rrLaksheid. en gebrek aan èffi-
ciency bij het verschaffen va-rr woongelegenheid- aan werknemers, nalatigheid. in het
treffen rraÍI hyg'i ëni s che en velligheid smaatregelen, onts:Lag van ,overtolligr per-
soneel, ènz.'| ... in het feit, dat "de werlc:emers onvofdoende en slechts in grove
treklcen werden geinfo:meerd over d.e nood-zaak van maatregelen in de persoonlijke
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sfeer.rr Aan d.ie meded.elingen echter word-t d.oor trDe Vakbewegingrf I'een enkele con-
clusi-e verbond.en. Sterker nog: d-e meegedeeld-e feiten vormen voor het N"V"V. -or-
gaan geen enke1 beletsel om - in c1e aanhef va^n I tzelfd.e stuk notabene te spre-
ken van rrHet interessante experiment met arbeid.erszelfbestuurtr. Het N.V.V. -blad
volgt daarmee het voorbeeld. van ztJrr Joegoslavisch zusterorgaan ItDe Joegoslavi-
sche Vakbeweging", Cat uitvoerig geciteerd. word.t. Eigenli- jk is het hele stuk in
rrDe Vakbewegingrr nj-et and.ers dan d-e weergave van een artikel in het Joegoslavi-
sche bJad., Daaruit blijkt, d.at het Joegoslavische blad- de staking aIs een l!on-
juist mid-d.el'r beschouwt en er o. à. d-it bezwaar tegen heeÍ't r dat rrhet zelfbestu. .

rend. mechanl sme van d-e samenl-evlng erbij word-t uitgeschakeld-. "
Wij vind.en d.ergelijke beschouwingen formal-istisch en uite::mate ver verwijd-erd.

van d-e realiteit. AIs arbeid.ers niet gekend. word-en in beslissingen betreffend.e
zaken, d.ie hen persoonlijk aangaan, clan betekent d.at d.at d-Íe beslissingen door
and.eren d.an zLJ genomen word.en, omd.at men natuurli jk in ztjn eigen beslissJ-ngen
niet meer behoeft te word-en gekend.; als arbeid.ers aaJl zekere lied-en laksheid bij
d-e toewj- Jzlng van r^roonruimte verwÍ jten, d.an betekent dat d.ood.simpel r d.at zekere
l-ieden d-e woonruímte verd-elenrniet d.e arbeid.ers zelf (vand.aar d.at er d.an ook §e-
sproken word.t van het verschaffen van woongelegenheÍd. aan arbeid-ers ínplaats van
d-oor arbeid ers ! ) ; als eï sprake is van ontÀIag van o,reffiIlig persorr"el , d.an be-
E-ent d-at, d-at er een macht of instantie is, d.ie personeel ónts1aat, enzovoort,
enzovoort. AIs dat al-Iemaal het geval is, d.an is eï eenvoud.ig van zelfbestuur
d-oor d.e arbeiders geen sprake, al is het duizend.keer vastgelegd. in reglementen
of in d.e wet.

lrlaarbij men van besehouwingen over d-e samenl-eving, en d.us ook over d.e Jo ego-
slavj-sche samenl-eving u-it moet gaarL, d-at is d-e d.ood-eenvoud.ige onontkoombare r,^ier-

kelijkheid.. Hoe d.ie ruerkelijkheid. in Joegosl-avië er ult ztet, dat leren d.e stakin-
getrr d.at l-eert ons d.e strijd., d.ie wij zopas in vogel-vlucht geschild.erd. hebben. Die
werkelijkheid. is d.eze, d.at er daar sprake is van een d-iepe tegensteliing tussen
de arbeid-ersklasse en d.e officiële leid-ing en d.at, vlan-i'r.eeï die tegenstelling tot
e en ui tbarstj-ng komt , de voonnannen d.er strijd.end-e arbeid ers in d.e gevangenJ- s ge-
stopt word.en. Dat is geen rrinteressant experiment met arbeid.erszel-fbestur.rrff ; dat
i s d.e bekend.e oude koe]<, d.ie men overal aaniref t in landen , waaT een d.ergeli jke
tegenstelling bestaat.

Wat wi j nu aan lvlarius Broelmeyer verwi j ten i s , d.a,t ztjn be schouwi-ng over 'rde
arbeid-ersrad-en in Joegoslaviër' hetzelfde formalistische kara,k'ber d.raagt a1s het
artikel in 'rDe Vakbeweging" , d.at ook hi j géén rekening houdt rnet d.e Joegoslavi-
sche werkelijkheid., niet realistisch is. Hij ztet "arbeid.ersrad.enrt in Joegoslavië;
wij zten ze niet. Dat komt naar onze mening, omdat hij veef te veel-, ja zelf s uit-
sluitend. van I t 'rroord- "arbeid-ersrad.en" uitgaat, niet daarentegen van hun inhoud..
Maar het woord. op ztchzelf kan men van ons gestolen krijgen. Waar het bij d.e weï-
keli jke arbei,Lersraden op 66n komt, cla t is d-e arbeid-ersmacht. De arbeid.ersrad.en
ztJn d-e organen waaïmee d-e arbeid.ers hr:n kiassemacht realiseren. Hoe die organen
er uit zren ( telkens verschi].Lencl , yraaT d-e ervaring leert) i= niet zo belangrijlc;
hoe ze genoemd. word.en nog veel minder. De oud-e Shake speaïe wj-st al, clat een naam
er niet zo veel- toe d.eed en dat een roos niet and-ers geu-ren zou, wani:eer zetoe-
vallig and-ers zou word-en genoemd-. Hij rnoet t,ok geweten hebben, dat een stinkend.e
gouwe een plantje is, d-at niet plotseling iuelriekenC zou rrorden d-oor het roos te
noemen. Eduard. Kard.e1jrd.e geestelijke vader van d.e Joegosl-avische wet op d.e zoge-
naamd-e Itarbeid.ersrad-enrf wist het blijkbaar niet.

De arbeid-ersrad.en, zeiden we, zt)n d.e orgaÍlen, waarmee d.e arbeid-ers hun kl-as-
semacht verwezenlijken. Dat betekent, d-at altijd- en overal ,víear er van feitelijke
arbeiCersmacht sprake is, iets tot stand. lcornt, d.at met het wezen van d.e arbei-
C.ersrad.en heeit te maken. Af s d.e havenarbeid-ers van Ri j eka hun bazen uit }:et be-
d-rijf ja,gen en een kracht ontwikkelen, die d.e partij- en vakbond.sbureaucraten in
paniek brengt, d-an wi1 d.at nog niet zeggen, d.at zrJ al- een arbeid.ersraad gevoimd.
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hebben of d.eze d.oen functioneren. Maar ztj z1y'r er met hun optred.en d-ichter bi j en
hun hand.elwijze heeft met arbeid-ersrad-en móér te maken, d.an d.e ald.us genaamd.e in-
stellingetrr d.ie in Joegoslavië van boven af tot stand. gebracht, geenszins in een
machtsstrijd- d.oor d.e arbeid-ers ztjn geformeerd-.

Broekmeyer schrijf t:
rfAanvankelijk werd-en enkel-e honcierd-en ond.ernemingen uitgezoclrt om als

proef arbeid-ersraden met slechts ad.viserend-e bevoegd.hed.en in te stell-en.
Deze arbeid-ersrad.en bl-eken zo goed. te vold-oen dat op 26 jr;rri 1950 het
feclera,le parlement d-e wet aa,nïIam d-ie in alle staa,tsond-ernemingen met
meer d.an 7 man personeel d.e instelling van arbeid-ersrad-en met beslissen-
d-e bevoegcthed-en verplicht steld-e.f' (nf z, 21)

He t ontgaat Broekmeyer blijkbaar vo Lkomen , d.at zijn ind.erdaad. zeer exac te be-
schrijving van de gang van zaken in Joegoslavië tegelijkertijd. het exacte bewijs 1e-
vert, hoe weinig d-e zogenaamd-e trarbeid.ersrad.enrf d.aar d.e naam van arbeid.ersrad-en
verd.ienenrook d-i-e met Itbeslissencle bevoegdheid-tt niet. We geloven wa,arempel niet,
d.at hij of Igor Cornelissen er in zoud.en trappen Índ.ien d.e een of and,ere Neder-
land-se regering, varl De Jong of van De Quayr of van Den UyI, van Lankhorst of
van Marcus Bakker met een wet zcu komen opd.raven, die rrd.e arbeid.ersmachttr ver-
plicht zo:u stellen. Zoud-en zLJ niet onmid-d.elhjk uitroepen, d.at d.e arbeid.ersmacht
niet op een presenteerblaad.je kan worden gegeven en dat wat c1óórop aangeboden
word-t nooi t échte macht kan ztjn?

Onmid.d-e1lijk voorafgaancle aan d-e woord-en, d.ie wij zojuist uit Broekmeyers be-
toog geciteerd. hebben is eï een passage, waarin d-eze verwijst naar een uitspraak
van Kard.elj. Die had-rover d-irecterren, d.ie met hrrn arbei-d-ers overleg g"ingen ple-
geor opgemerkt, d.at "deze en d.ergelijke vorinen van d.eel-name van d-e arbeid.ers aarr
het staatsbestuur ztJn een grote stap voorwaarts in d.e ontwikkeling van onze so-
cialistische d.emocratie en zlj brengen het beg'inseI varr d.irecte deelname van d.e

producenten aan het bestuur van d.e economie d-at Marx en Engels hebben opgesteld.,
werkel-i jk in cle praktijk, . .'r De passage is belangwekkend., omd.at ztJ laat blijken,
d-at eï bij Kard.elj sprake is van een groot misverstand., d.at door Broekrneyer niet
word.t opgemerkt.

Het misverstand d.at wij bedoelen is tweeleàLg. Kard.elj verg'ist zt-cLt wanneer
hi j meent, dat vooï Marx en Engels d.e a::beid-ersmacht een beg'insel, een principe
zoa zljn, Zi is voor hen, zeker voor Marx, de u-itkomst van een maatschappelijk ont-
wikkellngsproces. Kardelj vergist z:--cLt nog véél meer, warlneer hij meent, d.at voor
Marx en Engels d.ie arbeid.ersmacht velsrezenlijkt zolt ztJrr bij een "d-irecte d-eelname
van de prod.ucenten aan het bestuur van d-e economie'f . 0p het eerste mísverstand.
wil1en wij hier niet ingaen. 0m het tvreed-e is het ons thans te d-oen.

Het gaat bij Marx en Engel-s niet om de 'rdirecte d.eelname van d.e producenten
aan het bestuur van d-e economierr , het gaat hen, wat tota,al iets and.ers is, om d.e

leid-ing van het prod.uctieproces d-oor Ce producenten zelfr or het scheppen van
nleuwe verhoud-ingen tussen d.e producenten onderling en tussen hen en het maat-
schappelijk product, in één woord-: om het scheppen varr nieuwe prod.uctieverhoud.in-
gen. Dat is geen zaak van principe, t t is d.e d-irecte konselsn/entie van hun analy-
se d-er kapitalistische producti-everhoud-ingen. In het kapitalisme hebben d.e ar-
beid-ers geen zeggenschap over c1e prod-ucti-e en d-j-entengevolge geen zeggenschap
overd-eprod-ucten,overdevoortgebrachtewaren.ffiwaaIwaaIoverZ1J
beschikken: hun arbeiclskracht. Hun enige mo5;eIi jkheid om d.e beschikkj-ng over arl-
d.ere goed.eren te krijgen is: hun arbeid.skracht tegen d.ie goed-eren te ruil-en. In
een d.ergelijk ruilproces word-en prod-ucten va:-r verschill-end. karakter in bepaald.e
verhoud.ingen aan elkaar geJ-ijk ge s'beld- en daard.oor in waren veïand-erd-. Het i s d.an

Ïret warenverkeer zelf, dat d.e behoefte schept .LaÍr een algemene waar het geld. -
waarin d.e (ruil)waard.e van a1le overige waren word.t uitged.mkt. In d.e warenmaat-
schappij is het ge1d. een onvermj-jclelijk versch:.;nsel, De ruil van d.e waar arbeicrs-
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kracht tegen ónd.ere waren via d-e omweg over d-e geld.waar, d.at wi1 zeggen d.oor mid.-
d-el van het l-oon, betekent d.at d"e arbeid.er loonarbeid-er is,d.at hij d.e (n-ri})waar-
d.e van ztjn arbeid.skracht ontvangt, dat hij meerwaard-e produceert, méér waard-e na-
meli jk d.an d.e waard.e van z:-jn eigen arbeid-skracht. Dat is d.e uitbuiting, wae-Íaan
d.e arbeid.er in d.e kapitalistische maatschappij is ond.erworpen en d.e opheffing van
d.ie uitbuiting, d.e bevrijding va:n d-e arbeid.ersklasse, betekent om d.ie red-en d.e op-
heffing van d.e Loonarbeid. lríant d.e l-oonarbeid. is er d.e uitd.nrkking van, d.at d.e
arbeid-er geen zeggenschap over d-e prod.uctie heef t. Het kenmerk van d.e loonarbeid-
is niet, oat eï meerwaarde in d.e zakken van d-e kapitalist of naar d-e ond-erneming
vloeit, d.och dat d.e arbeid.ers mind.er onivangen d.an zlj prod.uceren d.oord.at zttr van
d.e productiemid.d.el-en en d.aarmee van d.e producten zl1n ge scheid.en. D66r ligt voor
d.e arbeid.ers d-e nood.gakelijkheid. d-e prod.ucti-e zeLf ter hand. te nemen, meester te
ztJr: over d.e bed.rijven, d-e machines, d.e productiemid-d.elen. IIet gaat er mind.er offir
d.at de kapitalisten hun zeggenschap over d-e prod-uctie verliezen dan wef, d.at d.e
arbeid-ers haar krijgenr d-at wil ze3'gen haar veroveren. Van d.ie veïovering van d-e

zeggenschap d.er arbeid-ers over d.e ijrocluctie is geen sprake bU een productie door
d.e staat. Ook al- word.t d-ie staatr per d.ecreet bij \^ïtJze v&ír spreken, tot eenttpro-
letarische staattr gebombard-eerd.r er verand-ert d-aard-oor niets aan d.e meeïwaard.e-
prod-uctj-e, aa^n d.e loonarbeld., kortorn aan d.e typische kl-assesi-tuatie van het pro-
l-etariaat. Het kapitaal stel-t d-e loorrarbeid. vooïop: waar loonarbeid. bestaat is
kapitalisme,heeft d.e arbeid.er géón zeggenschap over de prod.uctie, is géén arbei-
dersmacht , ztJn Seen échte arbeid ersrad-en en i s j-n d.e loonarbeid. d.e bron gegeven
voor d.e klassentegenstelling, vooï c1e tegenstelling tussen d.e arbeid.ers en d-e
overige groepen in d-e maatschappï.

Wij hopen, d-at het d.e lezer na het bovenstaande d.uid.elijk zal zijn hoe veï on-
ze opvattingen en d-ie van Broekmeyer uiteenlopen. Wij beschouwen Joegoslavj-ë net
a1s Rusland. als een staatskapitalistÍsch land, hoeveel d.ingen er in Joegoslavië
ook ónd.ers mogen zljn. \{at wij betreuren is d.at Broekmeyerr clie z:-clt niet bed.otten
Iaat door wat hij I'd.e Hlanagersfc}kl-orerrnoemtrzich wéI bed.otten l-a,at d.oor d-e fo1-
kfore van Joegoslavië.

Broekmeyer schrijf t:

"De Joegoslaven concl-ud-eerd.en uj-t hr-rn theoretisch werk, d-at met een om-
wenteling d.ie d.e fabri-eken, d.e machines en d.e grond- in staatshand-en
d.oet overgaan slechts d-e mogelijkheicl j-s gegeven d-e weg naar het socia-
lisme in te sl-aan, de weg naaï een grond.ige en revolutionaire wijziging
van d-e maatschappeli jke verhoudingen. Ilet and.ere woorden, dat af schaf-
fing van kapitalisme nog geen sccialisme is. . .rt (niz. 1B) .

Naar onze overtuiging is tlat één grote misvat.bing. De afschaffing van het
kapitalisme is wel- d.egelijk socialisme, omd-at een terugkeeï van het kapitalisme
naar vóór-lcapitalistische verhoud-ingen onmogelijk is. Wat ectrter nog géén socia-
lisme is, d.at is cle uitschakeling van cie kapitalisten, d.ie d-oor Broeloreyer met
d.e afschaffing van het kapitaiisme word.t verward-. Dat met een overgang d.er pro-
d.uctiemid.d-elen in hand.en van d.e staat d.e niogelijkheid" zelfs van socialisme zov
zLJn Segeven, on-bkennen wij. Broekrneyer claarentegen huld-igt in d-at opzicht d-e me-
rring cler Joegoslaviscire theoreticj- van het ttstaatssocialismer', d-at wil zeggerr
van de theoretici va;r het staatskapitalisme, va:r wie hij op b!2. 19 ten onrechte
beweert, d.at ztirrd-e leerstellingen van Marx, Engels en Lenin over rhet afsterven
van d-e s taat I herontd.ekten . tl

lrDaarmee werd. en word-t bed.oeld-tt, zegt Broelcrneyerr I'd-at na een revol-utie d-ie
d-e productiemid-d.el-en in hand.en van d.e staat brengt, te begirueen irr d.e econorni-
sche sfeer, de staat, d-.w.2. het d.wangalrp&raat d.at steed-s d.ient om d.e macht van
d.e ene klasse oveï d-e ano-ere te hand.haven, moet inslapen. Dat d.e ene na d.e and"e-
re frrnctie van d.e staat moe t word-en overged-ragen aa.n oe organi satie s van d-e ( 

"r-\-beid-ers ) zelf , zod.anig, dat ied-ereen in zekere zín bij d.e leiCing van d.e openbare
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zaak hlord.t betrokkerl. . . fr

Naar orlze mening is Broel«reyer er met d.eze ui-tspraak volkomen naast. Het is
waar, d-at d-it d.e opvatting van Lenin is. Die van l4arx en Engels echter is vol-ko-
men and.ers . VÍaar d.ie van het af sterven van d.e staat spreken I daar hebben wi j het
over het af sterven van d.e burgerli jke staat, d.ie in d.e revolutie is vernietigd..
Toegegeven3 Engels heeft zlch wel- eens and.ers uitgelaten, viel wel- eens terug in
opvattingen, d-ie hij slechts shijnbaar al- overwonnen had. Maar dat is tensl-otte
niet zo belangri jk, everunin a1s het belangri jk is, wat nu precies d.e opvattingen
hieromtrent bij Marx, Engels of Lenin ztjn geweest. lr/aar het op aankomt is d.e rea-
liteit. En d.i-e leert ons, d-ai men nou we} vinden kan dat d-e staat moet af sterven
maar d.at d.e staat d.at eenvoud.ig vertikt.

De verklaring d.aarvoor i s in het vooraf gaand-e te vind.en. Waar d.e productie
in hand.en van d.e staat komtl d.aar'benrst d.e heerschappij over d.e prod-uctie niet
bU d,e arbeid.ers, d.aar hebben za1 geen macht en d-aar i s d.e staat het instrirment om

d.e niet opgeheven klassetegenstelling te bestend.igen. Vand.aar d.at zowel- de Rus-
sische staat als d.e Joegosl-avische staat ztcLt- tegen d.e arbei-d.ers keert. Vand.aar
ook, d.at Broekmeyer moet constateren, dat 'f ond.anks herhaalde wi j zigingen in het
loonsysteem, het d-oe13 een zo d-irect mogelijk verbind.en van d.e prestatie met d.e

beloni-ng, onbereikt bleef .'r
Het is niet onze bed.oeling, z,eker niet bij een man afs BroeialeyèTt op all-e

slakken zout te gaan leggen. Er zijn vele d.ingen in ztjrL betoog waarmee wij het aI-
lezminst eens zi:n, Zi j kururen onbesproken bli;lven, ten eerste omd.at het ons om d-e

hoofd-z,aken te ri-oen is, ten tweed.e, omd-at al d.ie and.ere verschil]en al-leen ma,ar
voortvl-oeien uit het grote verschll, d-at hier is weergegeven. tdat ons alleen nog
van het hart moet is, dat Broekmeyerr die over d.e Joegoslavische maatschappi j zo
heel and-ers en d.atr gunstiger of zo men wil- optimisti-scher - d.enkt dan wi j, met
geen enkel woord- rept (althans niet in 't sarnen met Cornelissen geschrevetr boek-
i") van d.e kritiek; d-ie een man als Mil-ovan Djilas op d.e Joegoslavi-sche maat-
schappij heef't uitgebracht. Niet dat wij het met Djilas eens ztjn. Maar het is wél
zo s d.at Djilas van mening is ("rj het op een and.ere ma^nier dan wij) Oat eï in
Joegoslav-ië sprake is van een Írni-euvre heersend.e klassert. Tegen ons kan Broek-
meyer opmerken, d.at hij het nu eenmaal and-ers ziet. Maar als hij van mening is,
rlat er in Joegoslavië arbeid.ersrad-en bestaan, dan kan hjj o. i. aarl d.e kritiek van
Djilas, d-ie zoiets als arbeid.ersmacht in Joegosl-avië ontkent toch niet voorbij-
gaan. Dat hij d.at wel- d-oet vind.en wij jammer. Want wat hij eventueel over d-e opvat-
tingen van Djilas op zou merken zo:u- ztjn eigen stand.prmt nog aanzienli;k verheld.e-
ïen en d.at zou d-e d.iscussie met hem weeï vergemakl<elijken.

C OMMENTAAR,OV ]JRBODIG*

Io "Het Parooltt van 20 januarÍ j.1.
Iazen r.re een ontboezemi-ng vàn de heer
Lanser ) -.iooTzitter van het Christelijk
Nationaal Valwerbond. (C.N.V" ), d_ie we
te mooi vind.en om onze lezers te ont-
houd.en. C ommentaar lijkt ons d.aarbÍj o-
verbod.ig. De he er L ans er zer- in een
toe spraak to t d.e verbond-sraad. van het
C. i{. V. ond-er and.ere;

f tDe heer Van Boven, \rootzitter van

c1e christelijke r,^rerkgeveïs, heeft to-
taal- onverwacht een onbekookte aanval-
op de vakbewegang ged.aan. Terwi j 1 d.e

vakbeweging ondanks de grote spa:min-
gen d.e arbeidsvred.e kar:. hand-haven en
geen opgeschroefd.e l-ooneisen ste1t,
wii d.e heer Van Boven insinueren dat
de vakbeweging wel haar instemming
betuigt met national-e d.oel-steflingen,
maar d.aarmee bij d-e loonond.erhand.elin-
gen geen rekening houd.t. tr

U z;."et r wil behoeven d.e vakbeweging
niet ontmaskeren. Zi d.oet het zelf al.
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SÏTUATIE IN JOEGOSLAVIË

DEZEI.,FDE dï. Broei«reyer wiens beschouwingen over d-e Joegoslavischer?arbei-
d.ersrad.en'r \^re zoju-ist besproken hebben, is één van d-e initiatiefnemers geweest
van het congres, dat het Oost Europa Instituut van d-e Gemeente Unj-versiteit van
Amsterd.am in d.e loop van januari in het Amsterd-amse RAI-gebouw over het zoge-
naand.e ttarbeid.erszelf bestuurrt in Joego sl-avië heef t georgani seerd.. Wie ook nó d-e

Iezing varr ztjn boekj e rnd d.e berichtgeving over d.e stakingsbeweging in f 'Der Spie-'
geltt , in trDe Vakbeweg:ing" en in enkele and.ere bl-ad.en: nog alti jd- aan het rrarbei-
d-erszelfbestuurrrwas bhjven geloven, kon op d.at congres uÍt d-e d.room geholpen
word.en, of ]aten we liever zeggen: d-oor dat congres d.oor d.atgene, wat er oveï
bel<end. geword.en is - want een bezoek er aan vías slechts vocï weinigen weggelegd-:
d.e d-eel-nemersprijs was f 175 en d-e voertaal was Engels.

U begrijpt het Lezer: arbeÍd-ers z:-yn eï op d.at congïes nlet geweest. VIie er
wéI waïenl een zeer groot aantal vertegenwoord-igers van Ned.erl-and-se ond.ernemin-
Berr die er speci-aa1 voor waren uitgenodigd.. Behalve enkele vakbond.sbureaucraten

ond-er rt'ie Hugenholtz van het ll"V,V" ?n paaï Ned.eriano.se en buitenland.se eco-
nomen en sociologen en één ( progressief kathol-iek) politicus, was d-e zaal gevuld.
inet managers. Phllips was er vertegenwoord.igd- (met Toaar lief st zeven nan) en d.e
heer A. Stikker, de d-irecteur vaír d.e Koninkli jke lfed.er1and.se Zoutindustrie in
hóógsteigen peïsoon. i/iet andere woord-en3 een congres voor manageïs was het. Dat
zou hoogst merkwaard.ig ztj;n a1s er in Joegoslavië werkelijk 'rarbeid-erszelfbestuurrr
bestond-" Het houd.i op merkrnraard-ig te wezen, zodra rnen d-e fictie van Broekmeyer
c. s. maar eenmaal heeft optegeven.

Met ri-at fa,atste, het opgeven van cIe fictie, dat er in Joegoslavië werkelijk
arbeid.ersrad-en zoud.en zLJn, hadd-en d.ie aanwezige managers overigens niet d.e min-
ste moeite. Ze had.d.en d.ie fictie nooit gehacl , Ze waren naar het congïes gekomen
omd-at ze zoals het weekblad- "De }.Tieuvre Linie" op 17 januari schreef in het
z.g. ttarbeid-erszelfbestuu-ril naar Joegoslavische trant geen wezenlijke aantasting
varr hun positÍe zager:-, slechts een economisch al-ternati-ef, waarover op acad-e-
misch niveau kon word-en gepraat.

Het congres moet hirn niet teleurgesteicl hebben. In d-e loop d.aarvan is o.à..
d.uid-elijk geword-en, d.at d.e machtspositie van cl-e maÍIagers in Joegoslavië niet veel
veïsehilt van d.ie in het \'íesten. Er is zelfs opgemerkt, clat d.e d.irecteur van een
Joegosl-avisch bed-rijf een grotere macht heeft d-an zLJn westerse co1lega. Er werd-
óók meeged.eeld, d-oor de Joegoslaaf Blum, d-irecteur van Energoinvest in Saraj ewo

dat nergens zotrt hocg d.ivÍd-end. aan brritenland.se investeerd-ers word-t uitgekeerd
a1s in Joego slavië. Dat zégt wat oveï d.e uitbuiting van d.e Joego slavische arbei-
d.ers en het meetr^Iaaïd-evormj-ngsproces en d.at soort zaken. lviaar d-aarover werd- na-
tuurlijk op het congres in c1e PAf zorgnild.ig gezwegen. Àan een marrxistische a-
nalyse van het prod.uctiestefsel bezond.igrle men ztcbt daar niet. Men bezond.igd.e
ziclt er helerrr66l- niet aan marxisme uiteraard-. De enige d.ie daar wél- vrat oveï zet
\,,Ias prof. Rud.i Supek, hoogleraar aarr c1e universiteit van Zagreb. ItMarxismefrt zo
orakeld.e d.ier rrzond-er een utcpia is geen w66r marxisme.tt Ja, haal je d-e koekoek,
d.at is natuurlijk zo voor d-atgene wat ze in Joegosl-avië ond.er marxisme verstaan.
Als je oe theorie varr het staatskapitalisme voor socialisme en d-e Joegoslavi-sche
managersmaatschappi j voor arbeid-erszelfbestui:r l-aat <Í.oorgaane d.an ben j e ind.er-
d.aad. een utopist.

Hoe weinig het ged.oe allemaal met d-e strijd. van d-e arbeiders te maken heeft
bl-eek ook uit wat d.ie prof. Supek nog vercler ze:-z ttHet is d.e taak van d-e intell-j--
gentsia te zoeken ruaar d.e wegen, die naar d-it utopia icr:nnen leid.en! " Nou ijverig
zoeken maaï j lngens !

Wat d.irecteur S tikker na af loop van het congre s over d.ie prof essor wel ge-
d-acht mag hebben? Een utopistisch eit;e, en ik... ik ben het zout d.aarbij,. o !


