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DE GROTE ZWIJGENNE PARTIJ

NOG lvIAIX. nauwelijks is in d.it land d.e opkomstplicht bij verkiezingen afge-
schaft, of [d.e grote zwijgend.e partij't, d.at wi1 zeggen d.e kategorie van d.e thuis-
blijvers i-s a1 een begrip geword-en. De d.ag nó d.e Statenverkiezingen op 18 maart
j.l. toond.en d"e heren politici van ied.ere pluimage zich over d.e omvang van het
absenteïsmertongerustrr. Op de ie juni, bij d.e verkiezingen vooï d-e gemeenterad.en,
blilkt hr:n ongerustheid. aanzienlijk te z{jn toegenomen. Het absenteïsme is het te1-
kens terugkerend. thema in ied.er verkiezingscornmentaal? en d.e heren commentatoren
ged.ragen zieh d.aarbij a1s d.e bekend.e katten, d.ie om d.e al- even bekend-e rijstebrj-j-
berg heend.raai-en. Tot d.e kern van de zaak poogt vrijwel niemand. d.oor te d-ringen,
geen enkel Kamerlid. en geen enkefe krarrt. ne tijd. datrrHet Parool-r', een rriertal
jaren geled.en nog maar, met nadruk op d.e tf ond.erlinge inwisseLbaarheid- d-er di-ver-
se p:rtijen'f wees, schi-jnt vér achter ons te liggen en schier totaal vergeter: te
zijn. Het bIad., d.at toen een ueliswaar niet volled.ig geslaagd.e , ma;;r in e1k geval
toch zeer duldelijke poging d.eed. on bepaald.e politieke verschijnselen min of meer
naatschappelijk te verklaren, heeft thans - op d.e 19e maart - het accent van d.errond-erlinge inwisselbaarheid-rr naar rt politieke Itjargontr verschoven. Toegegeven:
Den UyI en Schmelzer, Biesheuvel en mevrouw Haya van Someren nowner spréken een
bepaald.rrjatgonrt. M.-i: d.e, hetzij zachte, hetzij sterke aarrCrang om d-at rrjargDÍrr?
ie laten vaïen komt er eigenlijk op neeï, d.at men er volkomen aan voorbijziet,
waar d.at t'jargon"r waar d.e volstrekt ondrrid.elijke spreektrarrt der politici van-
d.aan komt" Niet om d.e f'onduid.elijkheid-" als zod.anig gaat het (alsof het een soort
hebbelijkheid. betrof, d-ie raen zieh maar beter af kon wennen! ), maar om het feit,
d.at d.ie rronduidelijkheidtt geenszins toevallig, d,och opzettelijk is. Eet rrjargonrr
heeft d.e fi:nctie ile rrond-erlinge inwísse]-baarheid.r' te bemantelen. Zoud.en de poli-
tieke vertegenrrroord.igers zich wél duid-elijk uitd.rul<ken, d.an zou veel scherper nog
d.an nu het geval is, aan het licht komen hoe sterk d-e d.iverse partijen vrel op e1-
kaar lÍjken. Door bovenal op het "jargent' d.e aand.acht te vestigen en van d.errver-
wisselbaarheid-tr te zwijgen, is I'Het Paroolt', dat een klein stapje in d.e richting
ener serieuse verklaring had. gezet, haastj-g op zfn schred,en temggekeerd-.

Even leek het begÍn april alsof de Leid.se socioloog Milikowskiod-ezelfde ven
wie we onlangs in rrDaad en Ged.achterr gesproken hebben, een goed.e uitzond.ering
vo::md-e in d.e krioel-end.e hoop zijner aI even erg aIs d.e politicl verontruste
collegaÍs' In een intervj-ew met I'De Yolkskrant'r, op d.e 9e van d-ie maand. gepubli-
ceerd, verklaart hij, d.e oorzaken van het massaal niet-stemrren te zoeken in het
algemene gevoel van malaise en machteloosheid-, in hEEïFE-aE d.e politieke de-
mocratie onvol-l,raard-ig bljjft, omd-at er geen economische d.emocratie bestaattt, maar
f?een econonr-Lsche d-ictatur:r". Men behoefd.e echtet z11n bij d.at i-nterview ten beste
Spgeven beschouwingen maar even verd-er te 1ezen, om in te zien hoe weÍnig een
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schijnbaar uiterst kernachtlge nenlng om het iljf kan hebben.
Men krijgt een ondeel-baar ogenblik ds ind-rrak, dat Milikowski aanstuurt op d.e

stelling, dat'td.e grote zwijgend.e partij'r d-e enige partij is, d.ie zich niet op de
basis der bestaande politieke d-emocratie plaatst, aanstuurt op d.e opvatting, dat
d.e befangen d-er thr.dsbrijvers in het geheel niet in het ged-1ng z\yr v/an-neell d"e po-
Iitieke belangen d-er politieke partijen en d.er politici op het spel staan. \^iat
d-ie ind.rrrk helpt versterken is d-e wetenschap, dat Milikowski bekend- staat als de
theoreticus der I'onaangepa,stheid.". Is hij misschien van opvatting d-at d,e politie-
ke, dat wil zeggen de burgerlijke, d-emocratie zích niet aanpast bij datgene wat In
belangrijk d-eel der bevolking raakt en dat omgekeerd. d,e absenteïsten zich niet
will-en of niet kururen aanpassen bij d-atgene wat zo belangrijk is voor d-e burgerlij-
ke d-emocratie? Iiee! Zó heeft d-e theoreticus van het 'tonaangepast ged-ragil het he-
lernaaf niet bed-oe1d.. rrOnaarrgepastrr, om d.ie term gemakshalve even oveï te nemen,
dat wil voor hem in het geheel niet zeggen: onaangepast bij d-e burgerlijke wereld-.
ItOnaangepast ged-ragrr - \{aar Mili-kowski vóórstander van is - d-at wiJ voor hem in
d-it verband- zoveel- zeggen als: zijn stem geven aan d.e oppositie. De d,iepe wijsheid
van een man alls d-e politieke denken Lowell, die vorige eeuw het Britse parle-
mentarisme aarr een d-iepgaand.e stud-ie ond-enrierp en die in zijn boek rrThe Govern-
ment of England"t' tot d-e conclusie kwam, d.at óók d-e opposJ-tie op de basis van d.e

besta,and.e ord.e staat en op h6ór manier meecloet aan d-atgene wat Sehermerhornrrd,e
regels va.n het politieke spel't genoemd. heeft, d.ie wijsheid. is i4ilikowski totaal
verborgen gebleven.

De opvatting, dat zowel d-e kiezers, d.ie op d-e regeringspartijen stemmen, al s
de kiezers, d.ie huri stem geven aan d.e partijen d.er oppositj-e, zrch uitspreken
voor politieke organisaties, d.ie zich beid,e fund-eren op d-e heersend.e scciale- en
politieke ord-e, heeft een voor d.e trana@ende konsekwentj-e, d-ie uiteraard- Low-
e11 nog niet kon trekken, Deze konsekwentie namelijk, d.at d.e oppositiepartijen d-e

loona,rbeid. verrichtend-e bevolking nog maa-r weinig te bieden hebben, van 't ogen-
blik af, d.at bij hul uit d.e loonarbeid. voortvfoej-errde tegenstelling tot d.e heer-
send.en, d-ingen om d.o hoek komen kijken, die brrrnen het raam d.er heersend.e prod.uk-
tiewijze onoplosbaar z4n.

Moet d-it zc verstaarr worden, dat de arbeiders nj-et meer warm lopen voor de
burgerlijke d.emocratie omd-at ztj deze d.oor een and-ere maatschappelijke ord.e vervan-
gen wilIen? Daar is eenvoud.ig geen sprake van. 't Is orngekeerd-: in d-e burgerlljke
derrocratie komen, naarmate haar ontwikkeling voortschrijd-t en naarmate rt kapita-
fisme modemer en algemener vormen aanneemt, hoe langer hoe mind.er d-ingen aarr d,e

orde, die werkehjk d-e belangsteliing van de a::beid-ers kurnnen wekken, clie werke-
lijk d-i-rekt z4n belangen raken. Dat was anders in d-e tijd-, d,at de burgerlijke d.emo-
cratie nog niet volledig was bevochten, toen cla,arbiruren nog reëie rnaatschappelij-
ke tegenstel lingen aan de orde waren, d-ie ztch weerspiege-Ld-en in d.e pol-itieke
strijd-. ifu gaat hei; niet meer om tegenstellingen bir.rren c1e burgerlijke were1d.,
maar om een heel and-ere tegenstelling, een tegensteïÏIfd-Íe hierin bestaat, dat
de s:impele materlëIe verl-angens d-er r,qerkenden in botsi-ng konen met de kapitalis-
tische structuur afs zodanig en daard-cor boven d.e bestaand.e xapitalístische ord.e

uitgaal" Dat de strijd.ende aitr"iaEEEil daarvan niet of nauwelijks bewust zijn is
iotaal geen maatstaf. Wie het zich wéL bewust zijn en zelfs terd.ege, dat zijn d-e

heersenclen. Vanclaar dat zij zelf s bi.; op ?t ee::ste gezicht I'vrij onschuld,Íg'r lijken-
d-e conf.Licten onmid-d.etlijk een beroep d.oen op huri machtsapparaat.

Dezelfd-e ontwikkeling, d-j-e 't wezenlijke d.er optredende tegenstellingen frur-
damenteel van karakter doet ve-randeren, verandert ook d.e onderlinge betrekkingen
tussen d.e politieke partijen en wef in d.ie zin, Cat hun onderlinge tegenstell.ingen
afnemen en zij 'rond-erlj-ng inwi-sselbaarrrword-en. Ziedaar d-e ind-erd-aar.1 zeer wezen-
lijke en d,iepe samerih.ang tussen die 'rond-er'1inge inwissefbaarheid-rr en het feit,
d.at zt1 een groot d-eef rl,er arbei-d-ers niet neer aanspreken. Iiet absenteÏsme en d.e

ond-er1in61e gelijkenis der politieke par:tijen vloeien niet uit elkartd.er voort, het
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zijn a1s het ware d.e polen van een en hetzelfd.e naatschappelijke ontwikkelingspro-

Uit het bovensta.and.e volgt ook, dat nj-euwe partijen - clie het rrbetertr d.oen
wiI1en dan d.e bestaand.e - geen enkele werkelifte bijdrage krmnen leveren tot d.e

oplossing van het dJ.Iemma, waarj-n d.e br:rgerlifte politj-eke wereld. is geraakt. Men
zou d.at d.i-lernnae and.ers d.an hierboven is geschied., ook nog a1s volgt kunnen om-
schrljven, tlat d.e burgerl{jke politici het eigenlijk hoe langer hoe meer met elkaar
eens word.en en d.at d.e arbeid.ers, die het net d.e burgerlijke vereld óneens zíjn -
ook dan uanneer zij het zich niet bemrst zijn - om hrrn meningsverschillen méí:d.e
bestaande gang van zakerr tot uitd.:n-rkki-ng te brengen in feite geheel 6nd.ere ol?ga-
nisaties behoeven d.an d.e bestaand.e. Wat moeten nieuwe partÍjen in een d.ergelijke
situatie? Het is waarlijk niet zond.er red.enn dat een partij a1s D t66, opgericht
om meer tluid.elijkheid. in d.e politiek te brengen, op haar jongste congres in líaar-
]em zo weinlg d.uid.elijk was - ook voor zi-clnzel-f - d.at er gezegd. werd., d-at zij er
nog alt{jd. niet in was geslaagd. 'reen gezichtrr te vind.en.

Hetgeen wij hierboven ontruikkelcl hebben is alleminst nieuw. À1 biÍna een ha-
ve eeu\r lang beg"Ínt het aan d.àt d.eeI van d.e arbeid.ersbeweging, dat werkeliik aan-
dacht wil schenken aan de @ (aat wit zeggen aan hun -zélf-
beweging!) noe langer troe auid.elijker te word.en, dat naa:mate d.e politieke d.emo-
cratie haar ware burgerlijke karakter duicleUjker toont het aantal niet-stemuers
toe zal netren. Dat Ís ook bij herhaling uitgesproken. Maar bij aI hun pogingen
om voor het bestaan va,nrrde grote zwijgend.e partijt' een verklaring te vind.en, zien
d.e rrverklaardersil d66vaan net hardnekicigheid. voorbij. lJat hun nu juist ontgaat,
d-at is, datrrd.e grote zwijgend-e partij'r het volstrekte tegend.eel is van datgene,
wat een partij kenmerkt

TWEE BELÀNGRÏJKE DUITSE PUBtÏKATÏES

IN WEST-BEFÍ,IJN bestaat sind.s enige tijd. een Instutuut voor de Fraktiik en d.e

Theorie van het Rad,enkomnrwrisme. nat instituut is onder arrd.ere gestart met d.e

uitgave van eenrtbiblÍotheek vari tle Rad.errkomm:nistenrr, een serie kleine boekjest
waaryan er tot dusver twee verschenen zLjn, twee publikaties, d-ie wij met vreugd.e
hebben begroet.

Eet eerste d.eeltje is een herverschijning van de "Grond.beginsefen d"er kou:mu-
nj-stische prodr:ktie en d.istributierr. Naar vefen orlzet lezers bekend. zaL z\jn, be-
treft het h:j-er een collectief werk van d-e i{ollandse Groep varr Internationale Com=

munisten uit t t begin rran d.e d-ertiger jaren. Di-e collectj.eve arbeid. van d.e toen-
malige G.I.C. resulteerd-e d-estijd.s eerst in een Duitse uitgave, d.ie in 19J0 van
de pers kwa,n; d.aa.rna volgd.e in 1915 een Nederland.se (gestencild.e) uitgave, d.ie
van d-e eerste Duitse uitgave in tal van opzichten verschilde. De tekst was hler
en d.aar wat omgewerkt en werd. ook nog wat uitgebreid.. Hj-er en daar werden in d.e

Ned.erland.se uitgave d.e hoofd.zaken r/Íaarom het ging nog wat precieser en scherper
geformuleerd.. Er l§lrafil in èe Holland.se uitgave zelfs een geheel hoofd.stuk voor,
d.at in d.e toenmalige Duitse uitgave ontbrak.

I{et spreekt varrzelf , d.at d.e oorspronkelijke, ctoor d.e Àllgemeine Àrbeiter U-
nion gepubliceerd.e editierin Du:itsland. na d.e tweed,e wereLd-oorlog niet meeï voor-
hand.en was. Dat al-leen aI is een red.en om d.e herverschfining in Dui-tsland. van zeer
groot belang te achten. Er komt nog bij, dat deze tvreede Diritse edÍtie beter is
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d.an de voorafgaand.e. Weliswaar heeft d-e uitgeverij d.e oorspronkelijke ed.itie langs
fotografische weg gekopieerd-, doch zij heeft daar tevens afs bijlage het in de Ne-
d.erland-se uitgave ,rré1 voorkomend-e hoofdstuk aan toegevoegd..

Het tweede boekje, clat in cle serie "Biblicthek der Ràtekommrmistenfl 1s ver-
schenen is eveneens een iangs fotografische weg geproduceerd.e kcpie. Het betreft
hier een sed.ert lang alIeen nog maar in een paar bibliotheken aanwezige brochure
van Oito Riihle uit rt jaar 1924, getiteld.: rtVan d-e burgerlíjke naar de proletari-
sche revolutierr . Het betoog van Otto Rirhle, d-Íe een kleine halve eeuw geled.en
tot d-e eersten in Dui-tsland behoord-e, d-1e cle betekenis van d.e raden-organisatie
begrepen, is d-aarom van veel belang, omd.at hij claarin aan d"e hand- van een reeks
van kiemmend-e argumenten uiteenzet, tlat d,e burgerlijt<e omwenteling d-cor d-e partU-
organisatie gekarakteriseerd- wordt, de pr_oleter:LEebs omwenteling het daarentegen
met énd.ere en geheel eigen organisatievormen zal moeten stellen, nanelijk: d-e

rad.en. Wij komen op het boekje van Riih1e en op diens positi-e in de Duitse arbei-
d-ersbeweging en d.e Duitse revol-uti-e van 1918-1)2{ in d.e loop van d.it jaar nog na-
der terug. Voor geinteresseerd.e .l-ezers van I'Daad en Ged.achte" d.ie d.e Duitse taal
nachtig zi3n, zij hier meeged-eeld., d.at de boekjes te besteflen zijn bij: 'rRiid.iger
Bl-ankertz-Ver1ag, 1 Berh-n J1, Konstartzer Strasze 57. De prljs van d.e í'Grund-prin-
zÍpienil bed-raagt DM 5.80, Cie van Rii-hles geschrift DI'{ 4.-.

LEDEN/ÏNST VAN HET i\T"V.V. zjjn zelfs twee gtenzer\, een beneden-
ste zo goed als een bcvenste. \^iij heb-
ben d-at onlangs nog in "Daad en Ge-
dachte'r toegelicht in een beschouvrlng
over rle ontrrrikkelingen in lta].ië (mer,
zte daaxvoor ons nuïmer van jarrL:ari

Kan men van een t'bcvenste grensrl
spreken, wanneer men rt l-edentar als-
maarz,et si;ijgen? Zeker kan nen d.at,
als men er zich - zoal-s cok }ll-oos het
d-oet in zijn bcekje rrHet acirterste van
rle tong'r - rekenschap va.n geeft, dat
ond-anks a1le fedenwlnst het percenta-
ge d-er georganiseerd.en toch nimrner bo-
.ren d-e veertig i-s uitgekoïen. Cijfers
over het ledental zond-er meer, zoals
het li.V.V. die nu aa-o de pers heeít
verstrekt ( zond-er het achterste van
zLJr, tong te laten zien) zeggen op
ztch.zelf ioi;aa} nietsl V/aar het op
aan komt iFTfïerhoud-ing: nameh;k de
verhoud,ing van de l-ed,enwinst tot d.e

stijging van d.e beroepsbevollcing.
Over de genoemd.e maanclen kan d-Íe

verhoud-ing nauwelijks noemenswaard- ge-
r^rijzigd- zi.p. Ïrn:ners: het NW geeft er
zel-f blj op, dat de led-enwinst voorna-
melijk veroorza,akt is doordat In reed.s
Iang bestóónd-e bond- tot ]ret N.V.Y. is
toegetred-en. Dóórd-oor verand-ert het
percentage d-er georganiseerd-en van-
zelf sprekencl l{ItrT !

HET IT.Y.1I. heeft i.n d.e eerste d.rie
maand-en van óit jaar een led-enwinst
geboekt van rlin l!00 led.en. Iiet aan-
ta1 leden steeg van J62.!ziB per 1 ja-
nuari tot over d.e 570.000 per: '1 april .

Wie d-it aL verl:azen mag, óns niet.
Het is onze opvattrng dat d-e vakberrre-
ging voortd-urend- meer geÍntegreerd,
meer vergroeid. raakt rnei d.e kapitalis-
tische maatschap;oij en d-íentengevolge
pern:Lanent in botsing zal komen net ar-
beid.ers, d-ie voor hrm belangen in de
strijd. gaafr. Het is nret onze opvat-
ting, dat d-e vakbeweging vrég zai kwij-
nen of in.een zal- schrompelen. ZIj ver-
vult een íunctie in de burgerJ-i.jke sa-
menleving, tn f-unctie óók voor d-e ar-
beid-ers, al heeft d-re í,.::rctie dan ook
niets met hrm strijd tegen het kani-
taal te maken. \,/e kr.l:enen het, om onze
opvatting duid.elijk te mahen, zelfs
nog krasser formuleren: |ret is naar
onze zienswijze heel 6oed. mogehjk, dat
d.ezelfcle arbei-d-ers. die zlch vanoaag
al-s -Licl van het I'IVY of welke centraie
ook hebben laten inschrrjvenr mcugen
in een rrwil de'r staking in íel con-
flict geral<en met rrhuflrr bond-.

Overigens zijtr wij tegeiqkertijd. van
mening, d-at aan d-e omvang d-er vakbewe-
ging bepaalde grenzen zttrn gesteid-. Er
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BERI\IÀNETTE NE\TLIN OVER Xtr PÀRLEMENTAIBE VARIGNS

DE JONGE NOORD-IEESE Bernadette Devlin, die als een vertegenwoord'igster van
Noord.-ïer1and. in rt Britse Lagerhuis gekozen is, heeft in ha,ar boeiend.e en wann-
menseliike autobiografie rrDe pr{js van mi,jn ziel'r (Ned.erland.se vertaling verschenen
bij A.W. Bruna) een boekje open ged.aan over het Britse parlement en het parlemen-
tarisrne. De belangrreldrend.ste passages uit haar kritische refaas laten wij hieron-
d.er volgen, Eet leek ons interessant ze af te d.rukken, jrrlst i:t hetzelfd.e nummer
van rrDaad. en Gedachtert waarin w{ tn beschouwing over de verkiezingen en het par-
tijwezen hebben opgenomen. Beznadette Dev1in schrijft (met bijtend- sarcasme af en
toe) het volgende:

ttAls je naar de Labourfractie kijkt en d-enkt3 rrEr zullen er toch wel een p,aa4

bij zijn d"ie hier op een eerl{jke manier terecht ziln gekoment', vïaag je je af wat
er met hen geber::d is, en je bent voortdurend. op je hoed.e want d.at mag jou niet
overkonen. Sonurige kamerled.en zeggen d.at je uit moet kijken d.at je je niet aan-
past bij I t systeem: de a:me id.ioten d.ie zichzelf Links noemen waarschuwen je
voor Rechts, maar ze zljn allemaa1 met hetzelfd.e sop overgoten - alIeen rt parle-
ment is belangrijk, en het vervelend.e van d.e arbeid-ers in d.e fabrieken j-s d.at ze
tt eigenlijk niet begriipen. Niet dat je van hen kunt ve::rrachten d.at ze het begrfj-
pen: het zijn geen Lagprhuisled.en, ze hebben niet gekeken wat er op d.e agend.a
staat, ze lezerr niet elke tl,ag d.e Handelingen om te weten te komen wat deze of ge-
ne eigenlijk gezegd. heeft in I t parlement, ze komen nooít j-n een speciale sqrmis-
sie. Z{j kunnen toch niet weten hoe het land. bestuurd. word.t? Het land besturen i-s
een spelletje d.at je speelt net d.e mensen aan d.e andere kant in het Huls: er
staat een Conservatief op d.ie aan d-e minj-ster varr Werkgelegenheid en Prod.uktivi-
teit (mrs. Castle) vraagt wat ze d.enkt te doen aan d.e verhoudingen in de indus-
trie, zodat d.e Conserrratieve Partij haar sta"npunt kan bepalen - mogen wij alstu-
blieft weten welke zet u gaat doen, zodat wij onze eigen strategie kurrnen rrit-
stippelen? En vlug springt een Labourlid. op, dat, kort samengevatr zegtz ?rAIs w1j

ervooï zorgen dat onze politiek op d.it punt goed. in elkaar zit i§rnnen d.e Conser-
vatieven er n-iets meeï aan toevoegen.rr En d.e arbeid.ers zitten zic}r af te vragen
wat d.at allemaal te betekenen heeft.

ÀIs ik buiten het Lagerhr:-is iemand hoor praten kan ik onmogelijk uit zijn
woord.en opmaken of h,{ bij d.e Labourpartij of bij d.e Conserrratieve Partij is.. Ieder-
een is pas ergens voor of ergens tegen afs ze weten rrie er nog meer voor of te-
gen zijn... Ze zi3n echt vergeten wat er brriten gebeu-rt. De enige gewone mensen
die ze nog ontmoeten zijn d-e mensen die na een afsprapk te woorcL word.en gestaan
in de Stra.:ngersr Bar. Ik heh er een paar led-en eens van beschulèigd dat ze ver'
geten rraïen waar ze vand.aan l«ra:nen, en d.an zeggen zez rrEelemaal niet! Wij beleg-
gen veïgaderingen van de Labourpartij in onze kiesd.istricten! r'. . Wat ook je id-ea-
len zijn, je moet ze afwegen tegen d,e mogelijkheid. d.at je bi.j d.e volgend.e verkie-
zingen stemmen verliest; en je kurlt je principes beter aan de kant zetten aIs je
d.aard.oor kunt voorkomen d.at een Conservatief wint, want, zoals ied.ereen weet, rn
beginseJ-loos Labourlid. is beter dan een begilselvaste Conservatief. Je hebt heel
vaak het id-ee dat d.e Conservatieven eerlijker zijn; ze proberen hwr mening over d,e

arbeid-ers in elk geval niet te verhull-en, ma,ar de Labourpartij, d.ie er precies
d.ezelfd.e mening op na houdt, verschuilt zich achter d.e bewering: tWij zijn d.e par-
tij van d.e arbeid.eïsrr. . .

Ik geloof, d-at het parlementaire d.emocratische systeem af in elkaar gestort
is. Wat we nu hebben is een soort trBoerderij d.er Dierenr'-systeem, aIle-varkens-
zijn-geIijk, maar d.e varkens clie Lagerhuislid. zijn mogen in d-e boerd.erij zitten en
d.e anderen zijn gewone viervoeteïs.... Overa1 waar het parlementaire systeem in
zwaÍLg is brengt het dezelfd-e gebreken mee: zo gauw de vertegenwoord.igers in d-e

structuur opgenomen zijn vertegenwoordiger: ze niet meer.rl
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OVER DE VAKBEhIEGING

Hm., AAN HEI BEGIN \Ían d.eze eeuti schreef Rosa Lr.rxemburg eens d.e navolgende
zeer behartenswaard.ige woord.en over d.e vakbeweging:

t'De voorrraamste taak van d,e vakvereniging bestaat hierin, d.at zd aan d.e

karrt van d.e arbeid.ers het mid.d-eI is om d.e kapitalistische loonwet, dat
wil ueggen d-e verkoop van d-e arbeidskracht tegen haar ogenblikkelijke
narktprijs te verwerkelijken. Víaarin de vakvereni-gingen het proletariaat
d-ienen is, d.e op elk tijd.stip gegeven konjunktuur van de markt voor zich
van nut te maken.Deze konjunkturen zelf echterr.. liggen buiten de wer-
kingssfeer van d.e vakverenj-gingen. Zij kunnen d.us d,e Loonwet niet omver
werpen. Zij kumen op zijn best d.e kapitalistische uitbuiting birinen d,e

op dat moment rrnomale perkentr houd-en, in géén geval echter d-e uitbui-
ting ook zel-f s maar trapsgevijze opheffen.rt
Aan deze ui-tspraak van Rosa T,uxemburg hebben we onwiffekeurig moeten temg-

d.enken, toen we het ingezond.en str:kje }azen, d,at een zekere J. Geerts (na,nens
een of and.ere actiegroep) op 1{ mei j.1. publÍceerd.e in de rubriektrMaar meneertr
van ItHet Parooltr.

In het bewuste stukje pleitte d.e heer Geerts voor een rrd,oorbraak naar één
vakbeweg'j-ngr'. Hij noemt het rreen onhoud.bare toestand, d.at men in ons Land. d.rie
vakcentrales in stand. meent te moeten houd.enrt. Hij constateert, rrdat naar buiten
van wezenlijke verschillen tussen de bonden meestal geen sprake is'r. Hij verklaart
voorts, d.at trd.e vakbeweg'ing d.e ontwikkeling .uan onze huid.ige maatschappij krÍ-
tisch moet volgen'r, maar dat zij, rrvooï wat betreft d.e kritiek op het huid.ige
ma.atschappelijke bestel- tekort schiet'r. Geerts acht het bestaan van sl-echts r'óén
vakbeweging... een (nrin:-uaIe) voorwaarde vooï belangrijke zaken als het verand.e-
ren va.n d.e struchuen varr onze maatschappijo..'r en hij conclud.eert: 'rDe vakbewe-
ging dient ztch nu te vernieuwen! De vakbewegang moet nu één groot sterk bol-werk
volÍnen d.at streeft naar nieuwe verhoud-1ngen in onze maatschappjj .r'

Men betroeft het stukje van Geerts maar naast d-e hierboven geciteerd.e woor-
den van Rosa Luxemburg te leggen om te zi-err, d-at Geerts van d.e vakbeweging iets
verlangt, dat zij volgens haar in het geheel niet kdn. De heer Geerts heeft zich
in zijn ijver om d.e vakbewegj-ng een taak op d.e schiud.ers te leggen, die hji graag
d-oor haar vervuld. zow zien, j-n het geheel niet afgewraagd of de vakbeweging ooit
voor zulk een taak in het l-even is geroepen.

Rosa Luxemburgs vlijmscherpe analyse vaJI d,e positie der vakbeweging komt er
op neer, d.at deze een instelling van de kapitalistische maatschappfi isr die zich
strikt binnen d-e grenzen d,ezer sarrenleving beweegt. Het spreekt vanzelf, dat men

het met d-ie analyse geenszins eens behoeft te zt7n. Wi-e haar echter afwijst moet
wéI goed, in het oog houd-en, d-at de positie van d-e vakber^reging zoals Rosa Luxem-
burg d.Íe hier schetst, voll-ed-Íg haar ontvriidceling sind-sd.ien verklaart, een ont-
wikkeling, d,ie afdus ka:r word-en weergegeven, d.at zij, de vakbeweging, voortd.urend.
méér met d-e lcapital-istische ma,atschappij vergroeid- is. Geerts bes«rhouwt d-e vakbe-
weg'ing als een instmment van d-e arbeidersklasse, dat helaas tengevolge van d.i--
verse omstand,ighed,en - lr;.,ar verd-eeld"heid- in d.e eerste plaats - tot machteloos-
hei-d. ged-oemd- is. Wat hij niet ziet is, d.at d"e vakbewegrng vierkant tegenover de
arbeiders staat en een instrument is van d.e kapitalistische samenlevÍng. Zo is
er d.estijd-s d-oor Rosa Li:xemburg ged.acht (en dan nog maar in zwakke vorn) , zo er-
vaart thans rrroeg of laat ied.ere arbeid.er d.e reaLiteit.

Overigens: het oord-eel van Rosa Luxemhurg staat helemaal niet op ziclnzelf.
ïn het urid-d,en van de d-ertiger jaren schreef d.e goed. burgerlijke, braaf kapitalis-
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tische rrNieuwe Rotterd.a.mse Courantr' :

'tDe vakbond- is een speciaal geschapen machinerie voor ../reedzame ond.er-
hand.elingen, d-ie d.oor het bestuur van d.e vakvereniging moet fr.rnktione-
ïen.lr

Hoe meer men d.eze onvervalst liberale d.efiniti-e overdenkt, des te meer be-
seft men, dat er feitelijk hetzelfd.e mee gezegd. r,rordt als dertig Jaar eerder d.oor
Rosa Luxemburg werd. uitgedrukt. lrJie inet zó zret, zal zich niet gemakkeldk aarr de
illusies oveïgeven, d-ie de heer Geerts kerrnelijk koestert. fn Nederl-and. bestaarr,
tengevolge van een reeks historische oms'Land.ighed,en, d-íe vakcentralen, d.ie ieder
voor zich, krachtens hrrn aard en irul wezen d.e verwezenlijking van de kapj-talisti-
sche loonwet nastreven en d-ie ied.er voor zich vo1Ied-i-g met de heersend,e kapita-
l-istÍsche orde zijn vergroeid., Gefooft Geerts in alle ernst, dat zí1 er plotse-
Iing op uit zoud.en trel.Jren om het heersende prod.uktuesysteem omver te werpen,
wanneer zíj maar eenmaaf gefuseerd. zoud.en zí7n? Een citaat uÍt d-ezelfd-e II.R.C.,
eveneens uit rt mid-d.en van d.e jaren 'J0 ka.n hem - misschien - tot and.ere ged.ach-
ten brengen. Het bl-ad, schreef d.estijd-s:

rrWarrneeï affe ond.ernemers en alfe líerknemers, el-k ond.er centrale leiding
optred.en, word-t d-e kans een beslissing d.oor strijd. te verkrijgen, vijwel
nihil .I'

Wlj noeten eerlljk getuigen d-at wij voor d.e nuchtere reah-teitszin vart het h--
berale blad. meer bewondering hebben dan voor de wensd.romen van Geerts en zijn ac-
tiecomité. Waar komt cl,e het laatst geciteerde mening op neer? Hierop, d.at één
grote vakbeweging in de aflereerste plaats aIs 'n belang van d,e ond.ernemers r^rerd.
ooz'i on I

liij z.egger, met opzet wer4 gezien. De uitspraak dateert, gelijk we reed.s op-
merkten, uit het midden vari d.e jaren d"ertig. Sind.sd.ien is de situatie in zoverre
verand-erd., dat d-e vergroeiing van d.e vakbewegi-ng met de kapii;alisiische maat-
schappij , rtaarmate zij is voortgeschred.en, ook voor ieder d.uid-elljker zichtbaar is
geword.en. Z6 zterk is d.ie vergroeiing van ied-ere vakcentrale af zond,erii,jk (men Ie-
ze er dr. tr'r. d.e Jong Ed-2. maar op na voor wat het NVY betreft, d.r. Van ÀIbed.a
voor rvat betreft het CiW of l{ertens voor wat het }trKV aangaat) dat het nu, maat-
schappelijk gezien, voor het kapitaal niet zoveel verschil- meer u-i-tnaakt of het
nu met d-rie centrales dan wel met één te maken heeft. \^lat d.e N.R"C. in d.e jaren
dertig forrnuleerd.e, dat was een maatschappelijke behoefie. l'[aar die behoefte be-
staat nu nauwefijks meer, D66r ligt d-e voornaarste red.en, d.at d.e íusie der vak-
beweging zo weinig voortgang maakt. Er word-t nog we1 over gesproken, maar het is
bepaald. niet meer een urgente zaak. Voor het kapitaal niet, voor d.e vakber+eg'ing
zelf nÍet en voor de arbeid.ers het allermlnst. \fant de praktijk feert hen, d-at zij
bij hun strijd d-e vakbevregang tegenover zich vi-nden en d.at zij d-aarbij zijn aangewe-
zen op hrrn eigen, d-oor henzelf in d.e strijd gevormd-e organen.

Van d-e vakbeweg'ing (gefuseerd. of niet) een kritische opstelling ten aanzien
van d.e bestaande maatschappij te verla:rgen, kont op hetzelfd.e 4eer a1s d.at men
van d-e wo1ven een and,ere insteL,l-in61 ten opzichte van d.e schapen zou vergen. Wie
een wolf is, zal ook op z'n wol-fs handelen. Zeker, d-e vakverenigingen d-oen het
nog altijd. voorkomen alsof zij d-e herders,ler (proletarlsche) schapen zijn. Plaar d-e

grote Fra"nse fabeld.ichter La Fontaine heeft er lang geled.en al op ger+ezen, dat
wol-ven d.ie voor herd.er spelen op een gegeven moment tóch in een posi-tie geraken,
d-at zi-j hun ware karakter bfoot moeten geven. Er is geen I'wildeil staking waarin
d,e proletarische schapen het ware ka,rakter van de vakbond.svrolf niet bespeureni
er is b}Íjkbaar ook géén wolfstruc 7e zó oud of d-e heer Geerts wil er zich nog wel
d-oor l-aten beetnemen!
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IN

IN TWEE FABRIEKEN VAN GENERAI }IOTORS

NIET DE 0I{VÀI\GRIJKSIE, maar r*e} de hardnekkigste, dat wiI zeggen d.e langdu-
rigste staking d-ie ooit de Àmerikaanse auto-i-ndustrie getroífen heeftr begon op

2{ september van het vorige jaar in F}int Ín d-e staat Michigan bij twee fabri-eken
van General Motors. Toen zi.j uitbrak was in d.e betrckken bed.r{jven juist een 'begin

gemaakt met d.e produktie van d.e nieuwe mod.ef fen voor 1970. De directe aanleid.ing
'í,ras: d.e snel-heid. van d.e lopende bancl.

Er r.,aren bij d.it ccnfl-i-ct niet meer dan 3.!00 arbeiders betrokken. Niettemin
plaatste het om ti,ree red.enen zowel de directie van GM als d.e vakbond- - d.e UAW

(Unitea Automobil-e \riorkers) - voor zeer erïlstige problemen.
In d.e eerste plaats gaf d-e gestage opvoering d.er produktiesnelheid. geens-

zins uitsluitend- in d.eze twee GM-fabrieken en volstrekt nlet alleen bij GM red'en
tot d.iepe ontevredenheid.. Uit een ingezond.en stukje in het bfad I'News and. Let-
terslt van november t6), ond.ertekend metrteen arbeid-er van d.e d.agploegrr, blijkt,
dat ook in een GM-fabriek te Los Angeles (Californie) het snefler lopen van d.e

band. het grote probleem is, waa,rmee d.e auto-arbeid.ers d.agelijks te maken hebben.
Dààr, ín Los A-nge1es, leidde het tot een enorm verloop onder het personeel "Ie-
d.ere dagr', zo vertelt inzend.er, rtverfaat een aantaL arbeid-ers het bed.rijf. De op-
voering van d.e produktie-snelheid- heeft tot gevolg, dat nu per uuï door z|0 ar-
beiders d-ezelfcle hoeveel-heid. werk verricht vrordtr die voorheen d-oor {6 man veï-
rlcht werd...". And-ere briefschrijvers laten er geen twijfel over bestaan, dat in
weer and-ere GM-fabrieken - in Detroit bijvoorbeeld - een soortgelijke situatie
heerst en dat hetzelfd-e probleem óók een rol speelt bij Chrysler en bij Ford-. Voor
d.e d.irectie van Genera] Ilotors betekend.e d.at, dat zij er op bed.acht moest zi7n,
d.at de staking te Flint 1ed.er ogenblik naar and.ere vestiglngen d.er maatschappij
zou klrrnen oversfaan; voor d.e UA\.d betekende het, dat zÍj eventueel met soortgelij-
ke conflicten bij óndere automobielmaatschappijen te maken zoud-en kwrnen krijgen.

In de tweed-e plaats kwam er voor vakbond,sl-ei-d.ing én Gt{-d-irectie nog dit bU,
d-at in het tussen beide gesloten cofleetieve contract over d-e produktie-snelheid.
in al-Ie tafen werd gezwegen en d,e s,"-.aking te F1int d.erhalve een directe en fron-
tale aanval betekende op een arbeid-sovereenkonnst, d.ie voor de directie uitorsate
voord.elig was, d.oor d.e UAW afs een trgroot succesrr van d,e arbeid.ers was voorge-
steld.. Met andere woorclen: de stat<ing in Flint mocht dan naar Amerikaanse be-
grippen en naar d.e in de auio-ind.ustrie geldende maatstaven beperkt van omvaJlg
zirr, zij was krachtens haar karakter uitermate explosief.

In september 1969 toen d-e stai<ing in Fl-i-nt - geheel spontaan uiteraard - rn

fej-t werd-, was d.e op 9 nei 1 970 tengevclge van een vriegtuigongeiuk om het Leven
gekomen UA\nl-presid,ent Walter Reuther nog in leven. Deze \r[after Reuther is b{j zi}n
d.ood, door Igor Corrrelissen in I'Vrij liecierlandl van 16 mei t'een integer, dat wi1
in ,C-e V"S. vooral zeggon niet-corrupt.. " erL zeer mili'tant vakbond-sman" genoemd..

Dat is, menen wij, maa,r hoe of je liet bekijkt. Walter Reuther was lnderd-aad niet
comupt i-n d-e zin, waarin bijvocrbeeld. d,e beruchte Jln",:ly Hoífa vàn d-e Teamsffi
Union (d-e vakbond. van ce vrachtautochauffer:rs) d-at altijd. r"161 geweest is. Dat
moet men dar, z6 verstaan, d-at Reuther zich nirnmer met ond.erwereldpraktijken heeft
bezig gehoud-en en zich niet schuldig maakte aan chantage. Men moet het niet in
d.ie zin opvatten, d.at Wa1ter Reuther zich door het belang der bij d.e UAW aange-
sfoten arbeid-ers zou hebben laten -Leiden. iiet tegend-eel- is het gevai; hij l-iet
zich leid.en d.oor het bel-ang van d.e organisatie, d-oor het belang vaJI d.e UAW.

Dat het één volstrekt niet hetzelfd-e is als het and,er, ja,dat d.e be-Iangen
van d.e UAW en de belangen van d.e automobielarbeid.ers -roortdurend. met elkaar in
botsrng warene d.aarover kan niet d-e minste twijfel bestaarr. Uit Amerikaanse kran-



-9-

ten en tijd.schriften (we noemen slechts een zo serieus dagblad- als rtThe Christian
ScÍence Monitorrr) zou een dikke bloeml-ezing kurrnen word.en samengesteld alléón
uit cle van automobÍelarbeiders aíkomstige i-ngezonden stukken, waarin op Walter
Reuther fell-e kritiek word.t uitgeoefend en waarij hij word-t oversteplt net de bit-
terste verwijten, Bepaald, niet gering is het aanta] rrwifdeil stakingen in d.e Ame-
rikaanse auto-industrie, dat niet sl-echts tegen d-e patroon, naar ook d.irect te-
gen het beleid. van d"e UA\{ gericht rrras. ne scherpe conflicten tussen Reuther en
zijn vakbond- enerzijd-s, d.e automobiel-arbeiders and.erzijd-s, ztjn d.e l-aatste twintig
jaar eenvoud-ig niet van de 1ucht geweest.

Ind-ien u.it dat alles al het beel-cl van een rnil-itante figuur oprijst, dan toch
van een mllitant verd.ed.iger van d.e belangen van het Amerikaanse autokapitaal . De
integerheid van Walter Reuther bestond- da,arin, d.at d-e grote autofabrikanten nim-
mer aan hen behoefd.en te twijfelen, Deze bewering is gegrond- op een nauwfettende
r,iaarneming der UÀtr.I-praktijken gedurende een J-ange reeks van jaren. Die waarneming
begon ín 1917, het jaar van de grote bezettingsstakingen bij General llotors, het
jaar waarin iret CIO - Committee for Industrial Organisati-on - gestal-te kreeg,
het jaar ook, r^raarin Wafter neuther, toen nog een jong broekje in d,e UAlí, net
als d-e toerunalige kopstukken van dle vereniging nauw saJnenwerkte met d.e eveneens
inmid.d-els overleden John L " Lewis van de mijnwe-rkersbond-. Onze conclusies daaruit
worden opnieuw bevestigd- d.oor cle gang van z,aken bÍj die staking in Flint, waaïrnee
wij ons hier bezig' houd.en.

Tn ortober'1969 publiceerd.e r'l'Tews and" Letteïsrr een icorte, maar veelzeggend.e
verkl-aring van een a,d-vocaat en procll-reur uit d-e autostad- Detroit . Deze d.eel-d.e
meer dat hij, beroepshalve, als jurid.isch adviseur, ged.urende vi.lf maand,en d-e on-
d-erhand-elj-ngen had bijger,roond. tussen d-e autofabrikanten en d.e UAvr/ over een nj-euw
col-l-ectief contract. I'Ik kan u verzekeïenr', zo sclrreef d,eze rechtsgeleerd.e, trd.at
de vakbond. err de automaatschappijen met elkaar ond-er één hoedje spelen. Als het
niet zo was, dat d-e veriegenrrroord-igers van de auto-ind.ustrÍe veel- keuriger in d.e
kleren !/aren gestoken dan ile -rakbond.svertegenwoord.igers, dan zou Je ze niet varr
elkaar hebben kururen ond.erschei-d-en." In hetzelfd-e nunmer van rfNews and Lettersil
klaagt een Chrysler-arbeid,er over: het personeelsbeleid- van zijn patroon en hij
voegt d.aa,r d-e veel-betekenend.e vraa€J aan toe; lrEn wat voert d.e vakbond eigenlijk
uit?r' Twee maaJrden fa"ter rapporteert iemand-rdie zi.chrropmerkerr! noemt, in d.e ru-
briek "ingezonden stukken, in hetzelfd,e bl-ad., hoe Walter Reuther, ergens in d,e
Amerikaarrse staat Connecticut een spontane sta<ing de nek heeft weten om te
d-raaien. Deze sÍmpele feiten zrrl-len het wel vcl-d.oende d-uid.elijk makenrdat d.e sta-

al- wef begrepen hebben, wót of de UAW met zijn optred.en beoogd-e.
\{alter Reuther en Genera} I'{otors-presid.ent James }i. Roche hiel-clen op 1B d.e-

cember 1969 een geheine beslreking, om samen een formule uit te werken voor het
netelige probleen van d.e nrod-uktie-snefhe-10.. Daarnó pas deeld.e het verbond-sbe-
stur;r van d.e UA\^,[ aan alle afdelingen uee, dat er een spoedbijeenkomst zou word-en
gehoud-en op 2C januari 197a, waar ond.er d-e ogen zou word-en gezien in hoeverre
aan de stakend-e arbeid-ers in F1int enige steun zou kunnen word,en verleend-. Op tt
moment, dat d.rt aan aIle LTAW-afd-elingen werd meeged"eeld was de staking in tr'lint
a,l zowat ruin d-rieëneenhal-ve rnaand oud-l Over een onoplosbaar conflict tussen d.e
presid.en-r,-d-irecteur van GM en l,.Jal-ter Reuther werd. met geen r\roord gerept! Men mag
aannemen, d.at er van zod.anig conflict ook geen sprake is geweest. \r/at mag d.a1
wel- d.e red.en zijn geweest, d,at d.e brave, ond.er één hoed.je met het autokapitaal
spelende UÀW er opeens serieus over scheen te denicen zich achter d-e rrruj-l-de'f sta-
kers van Flint te scharen?

\{ie op d.ít tijd.stip misschien aI d.e gevolgtrekking genaakt heeft, dat d.e
rrsteufrrr van d-e UAW aan de stakers affeen maa.rr voorgewend, a,Ll-een maar schijn kon
wezer!, zag zLJn ver:-aoed-ens Ín mind.er dar: heen tijd. bevestigd. Waar het d.e UAW om
te d.oen was geweest, d.at was met l-oze beloften een zekere I'good.wil-l-t' te kweken,
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een - d.oor niets gerechtvaard-igd - vertrouwen
zou stell-en een zogenaarnd. succesje d-oor d.e -
cepteerd te krijgen. Aldus geschied.d.e.

Ealf januari verna.nen d-e Amerikaanse automobielarbeiders, d.at d,e UÀW reden
had- om te verwachten, dat er tegen d.e {e februari een oveïeenkomst tot stanà zou
komen over d.e hoeveelheid-, d-ie ied.er arbeider in d.e betrokken twee fabrieken g'e-
acht werd. te produceren. Een wat vage formule, d.ie op d-e produktiesnelheid. be-
trekking ké,n hebben, ond.er d.e gegeven omstand-ighed.en natuurlijk de ind.ruk rnoest
vekken, dat zij d.aar verband. mee hield-, maar in feite over d.e prod.uktiesnelheid.
bitter weinig zei! ItÍaar in maskerad.es is d.e vakbondsbr:reaucratie nu eerrnaal een
meester en d,e directie van Gl,I speelde - alsof d.ót nu precies i-n d.ie geheime bij-
eenkomst van d.e 1Be d.ecember was afgesproken - het spelletje voortreffelijk mee.
Zr7 klaagde steen en been, dat ze de vakbond- nu in de materie vaÍr d-e produktie-
snelheid moest l-aten meepraten (op weLke wijze d.an, d.at bl-eef vol,maal<t in het
duister gehuld.! ) "r, dle heïe comed-ie bleek precies berekend. voor het effect d.at
men er mee beoogd.e. 0p 6 februari gaven d.e UAW-ied-en Walter Reuther voor d.e zo-
veefste keer tóch nog weer hun vertrouwen. De overeenkomst werd aangenomen; d.e

staking in Elint behoord-e tot het verled-en.

HELEMAAL NOG

NIET GEK

DE THEOLOGISCIfl hogeschoct in Kam-
pen pleegt niet d.e vrijzinni-gste, d,och
integend.eel d.e meest orthod.oxe d.om1-
nees in Ned-erland- af te -Leveren. Wie
d.aat stud-eert leeft v-rijweJ- zeker d.age-
lijks in d.e I'vreze d-es Herentt en be-
hoort vaak tot wat men rrd-e zwarte kou-
senkerk" pleegt te noemen. Het krín
derhalve op het eerste gezicht vrat
wond-erlijk lijken, d.at - na,ar het Rct-
terd-ams Nieuwsblad heeft meeged.eeld -
d-e theolog"ische stud-ent C. P" Bakker
uit Kainpen bij d-e jongste statenverkie-
zingen lijstaanvoerd-er van d-e CPN was
en d-at wed.erom is geweest bij d.e raads-
verkiezingen in Kampen.

Zó gek echter is het bil nad.ere be-
schouwi-ng toch al-J-erminst" Van d.e re-
Iigieuze clogmars naar d.e feninisti-
sche is wel bekeken toch eigenlijk een
kleine stap. Of men nu c1e Heer zond-er
rneer dan wef d.e heer in het Kremlin
of d,e heer Paul d.e Groot d.ient maakt
weinig uit. Waarom zoa men Paufus
niet op d.e stemmige zondag kunnen vol-

ONZE LMERS ontvangen
d-e plaats daarvan een

in de maand augustus geen gewoon nulnmer van
brochure. In september komt er weer normaaf

te wekken, d.at d.eze bond. in staat
aldus ttgeblind.d.oektett - Jed.en geac-

gen en Paul op de woensdagrd.at er ge-
stemd moet word.en?

!?De CPN'I, heef t de heer Bakker ge-
zegdr rtweet dat er een groep merlsen
is d-ie boven en een gïoep mensen is,
die ond-er drijft," Wrj zijn d.e l-aatsten
om het hem tegen te spreken. In Rus-
land. bijvoorbeeld..En d.e CPN heeft kon-
sekwent d-e groep die in Rusland. boven
'rdrijftrr (in een zee .ua,lr: bloed, dan ze-
ker, al-s het om d.rijven gaat) d.oor dik
en d'un gesteund..

Eens was Calvijn d.e relÍgieuse apo-
logeet van het opkomend. kapitalisme.
Blfkbaar heeft d-e heer BaÀker nu ont-
d-ekt, d.at hij ook best als de apolo-
geet van het staatskapitalisme naaï
Russisch mod-el firngeren kan. Hoe zei
d-e apostel Joharrnes het ook alweer?:ttZaljg zrln z4 d,ie Zijne geboden doen,
opdat hur:ne macht zlj aan den boom d.es
Ievens en zij d-oor d.e poorten mogen in-
gaarrin d-e stad-.rr Wij hebben dat altijd.
een zeer duistere tekst gevond.en. De
heer Bakker heeft hem nu blijkbaar zó
verstaan, d-a,t wie d.e gebod.en van d.e

CP}I-leiding opvolgt de poorten van 't
Kremlin mag binnengaaÍr. Nou, hij lie-
ver dan wij!

1n
red..

ZO

D&Gdoch
D. &G. De
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IDEÀI, ÏSTEN
ARBEIDERSSTRIJD

IN HET anaïchistisch tijd.schríft "De Vrijer' (no. 4r JO april 1910) ve:*reert
H a n s J a r zich tegen de kritiek, d.ie in het maartnummer van rrDaad. en Ge-
d.achte'r 1) op zijn opvatti-ngen is uitgecefend. rrOnd.er meer word.t rnij verwetentt, zo
schrijft ;ï.J., "d.at ik actiekomitees voorsta, d.ie d-e onvred.e van de arbeid-err
moetenrvertalenr in eisen, d.ie los staan van cle eÍsen van de stri-jd.end-e arbei-
d-ers. Dat is natuurlijk onwaar.rt

Onwaar? In wel-k opzicht d.an? Uit d.e tekst yar\ zLJn verweer is ons varr het
onjuiste of onrechtvaard.ige luan onze rrernsijten nieis gebleken.I'Ik schreefr', zegt H.J" ; 'tOok c1e aktiekomi-tees wÍsten d-e bestaande onvred-e
van d-e arbeid-ers niet and.ers tot uitd-rukking te brengen dan d.oor d.eze te verta-
l-en in d-e klassieke eis tot loonsverbeterlng,,,. De bed.rijfsbezettingen hadd-en
geen politiek doe}, waren niet een eerste aanzet tot een verand.ering van d,e be-
staand-e machtsverhoud-ingen rÍtaal sl-echts een - tot nog toe ongebrLr-ikelijk - stild-
mid.d-el om l-ooneisen af te dwingen.r' We1nu, d.ie woord.en kunnen o.i. niets and-ers
betekenenT d.an dat J . zov wensen, d.at d.e actiecomitees d,e onvred.e van de arbei-
ders op arrd.ere wijze tot uitd.rukking wisten te brengen dan door d.eze te vertalen
in eisen tot l-oonsverhoging. Dai geeft J. ook volmond.ig toe, want hij zegt een
paaï regels verd-er, d-at'tactiecomitees zoals hij d-ie voorstaat een bewuste veran-
d.ering van d.e nachtsverhoud.ingen nastreven. "

Laat ons rlat eens nad-er bekijken. De arbej-clers hebben bepaalde verlangens en
een bepaal-de cnvred.e. Wie zond-er enige vooropgezette overtuiging of voorlngeno-
menheid- om zich heen zietz kan all-een maar vaststellen, d-at die verlangens van
mate ri ëi e aardzijn, d-atheterhr-uromte d.oenis, méérbehoeftentebe-
vred-igen d.an i"iaartoe ztj tct d-usver in staat zi1n. Ze willen, om het populair uit
te d-rukken, d-e wasnachi-ne, de ijskast, het t.v.-toestel- of het auto'tje, dat zij
zich met het l-oon d.at ze tot d,usver verd-ienen niet kunnen permiteren. Het feit
is ook in d.e kringen van "De Vrijetr niet onbekend-. Hebben Jar?s geestverwanten
et zich niet meermalen in t'De Vrijet' bitter over uitgelaten, d.at d-e arbeid,ers zó
en niet anders ziln ingesteld.? ne arbeid-ers wÍllen ook méér verÈienen om het ef-
fect van d.e huurverhogingen en d.e prijsstijgingen - een reëfe loonsverlagrng -
onged-aar. te maken. Ze will-en bovend.Íen; mind.er opgejaagd. word-en, een and.ere
werksfeer, niet kapct gaan aan de snelheid van d-e lopende band., mind.er moe rs a-
vonds thuis komen. Wat ze in elk geval niet wil-l-en, lraaraaÍ\ ze zelfs niet d-en-
ken, dat is; een verandering varr d-e maatschappij .

Hoe wil H.J. nu, d.at d.ie actiekomitees (van d-e spontane strijd-; van derrwif-
de" stakingen) d.ie verlangens en d.ie onvred.e'rvertalenrr? Als men bij hem leest:
rrze wisten d.e bestaande onvred-e van d-e arbeid,ers niet anders tot uitd-ru-kl.ring te
brengen dan door d.eze te vertafen in d-e klassieke eis tot loonsverbetering....rrl
dan krijgt men onwillekeurig - de ook inderdaad door H.J. bed-oelde - ind-ruk, d.a.t

d.ie actiekomitees het er met hurr 'rvertaafwerkt' maar 1eIljk bi,j hebben laten zitten
en het e! zeer pover hebben afgebracht. Maar zo is 't niet. Integend-eel-! Die ac-
tiekomitees, uit arbeid-ers bestaa.ncle, d.oorhr.rnmed-e-arbeid.ers gekozen,
hebben een I'vertaafwerkrr afgeleverd. - en leveren telkens opnieuw een rrvertaal-
vrerkil af - d.at als rlvertaalwerk't eenvoud-i-g voortreffelijk moet word.en genoemd-. Zij
formuleren z6ér nauwkeurig, zéér exact, zéór verstaanbaar en begrijpelljk - nauw-
keuriger en begrijpelijker dan wie irlcle,rs het ook zou l<.rinnen d.oen - datgene wat er
ond-er hun med-earbeid.ers f eeft . Ze ve::talen niet minder, maar ook bepaald niet
atéér.

EN

1 ) alaaar op pagina J e.v .
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H T iq or niet mee tevred-en. HÍj wiI , d,at d-e actiekomitees bewustrreen ver-tI. U è

and-ering van de machtsverhoud.i-ngen nastreventt. Dat komt er op neeï, dat hij aan
d-e uiteind.elijke rrvertafi-ngr! een element r,uil- toevoegen dat men bij de in strijd- ge-
gane arbeiders tevergeefs zou zoeken. Dat is nu net precies wat wij hem verveten
hebben en op grond- van zijn verweer opnieuv verwijten. H"J. vind"t - en d.at nag hij
natuurlijk best vinden - d-at d.e komitees een verand.erj-ng van d-e machtsverhoud.in-
gen zoud.enmoetennastreven. I{aar d,e arbeiders s t r e ve n daarnietnaaï.
Hoe kan hij d-an van de komitees, die notabene - h/anneer het werkelijk om zeifstart-
flige arbeid-ersstrijd, g66,t - uit arbei-d-ers bestódn, datgene verlangen wót hrj,Qrvan
verlangt? Wat H.J. d-e komitees tot uitd-rukkj-ng wi1 laten brengen coïllespond.eert
ni-et met d,e konkrete werkel-ijkheid-, waarmee de komitees te maken hebben en waar-
voor zj-j staan. Het is om d-i_e red-en, dat wij claigene wat H.J" wil, met rt woord
id.eal-isme hebben aangeduid. H.J", d-ie afs hij d-aarover spïeekt uit protest het
woord- I'idealismet' tussen aanhalingstekens plaats! meent, de onjr.ristheid van on-
ze kritiek niet beter te k-.mnen aantonen, dan d-oor zijn opvattingen rrnog eens oD

een rijtje te zetten". Maar juist als hij daartoe overgaat springen de verschillen
tussen zijn opvattingen en d-e onze wef bijzond.er scherp in het oog.

Hans Jar steft:
ttDe vakbeweging st::eeft een politiek dcel na (tranalavi-ng van de be-
staand-e orde) waarbij de arbeitlers tel-kens l^reer de vette kluif van de
( schÍjnbare) l-oonsverbetering v.rord.t voorgehouden... De revofutionaire
actiekomitees, zoals ik ze me voorstel, streven een politiek d.oel na
(verand.eren van d-e bestaand.e orcle), waarbij cl-e latent levend,e onvred-e
met de bestaande kapitalistische (of stalinistische) maatschappijverhou-
d,ingen ni-et ogenblikkelijk d-e kop word-t inged:tkt d.oor het zwaaien met
nog vettere kluiven. . . Natuurli jk keur ik het vechten van de strijd.bare
arbeiders voor een groter cleef van het voortgebrachte produkt niet af,
aI verond.erstelt D&G d-at ik het wel- zou d-oen 2). A1leen lijkt rt me on-
vofd.oend-e om d-e huid.ige maatschappijstmktuur ten vaf te brengen...r'

Het is hier niet d.e plaats om uiteen te zetten, waa-rom wij d.e vakbeweging en

haar streven geheel anders zouden w1ll-en d-efiniëren d.an H"J. d-oet l). Het enige
waarop wij i,riIlen wijzen is d.it, d.a.t het een'uofkomen verkeerd. beeJd is, dat de

vakbeweging met d-e vette kluif ener schijnbare loonsverbetering zaa zwaaien en d.e

actiekomibeesrzoals ze reifen en zeilen, met nog vettere kluiven zoud-en zwaaLen .

De actiekomiteestrzwaalenrrnergens mee en houd.en de arbeiclers geen kluiven voor.
De komitees formuLeren all-een maar exact wat d-e arbeiders wi11en, zoals de vak-

2) Wij schreven in het maartnummer van D&G: "Hii (H.J.) meent, d-at d.e arbeiders' niót voor een betere beloning oí i-ets dergelijks in verzet moeten komen, d.och
aileen maar..,rt, enz. Wij hebben nota genomen van Jarts reactie hierop, d-ie we

ook graag ter kennis van ortze iezers 'brengen.itlaar we moeten daar wef aan toe-
voegen, dat onze bewering, dat H.J. neent, dat de arbej-ders niet voor loonei-
sen in :qerz,el, moeten komen, maaï voor iets anders.... natuurl-ijk niet precies
hetze1fd.eisa1sd-ebewering,c1athijc.iestrijd.voor1ooneÍsenzou@.
T,etterlijk zeiden wij bovendien in ons maarinurnmer: "0m geen mÍsvattingen op te
wekken wiffen we we} nad,mkkelijk verklaÍerr, dat hij zich natuurldk niet tégen
d-eze bedrÍ;jf sbezettingen (voor betere arbeid-svoorwaarden, etc) keert". Duid,e-
lijker kon het toch waarlijk niet . Dat hij overj-gens d-e loonstrijd. dnders beoor-
d.eel-t dan wij is onbetwistbaar.

1) ttten vergelijke het artike] rrGeen iflusies over d.e vakbeweging'r in d.itzelfd.e
juli-n,rmmer van Dcï,G, h)z, 6. In ons marart-nummer hebben wij geschrevenr dat
H.J. rs opvattingen omtrent d-e vakberveging en d-e onze vrijwel met e]kaar over-
eenstemmen. Na lezing van het aprilnummer van rrDe Vrljerr betwijfelen wij of dat
ind.erd.aad- wel zo is.
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beweg"ing exact formuleert, wat of voor d,e rrwerltrlemersrr de konsekwenties en d-e

mogelijkheden zljn van d.e produktiviteitsbehoeften en het economisch klimaat bin-
nen d.e kapitalistische produktieverhoudingen op een gegeven moment. De vakbeive-
ging baseert zich op d-e realiteit, zoal-s d.j-e voor het bed.rijfsleven is gegeven;
d-e arbeid.ers baseren zích op de real-iteit van hun proletarisch bestaan. Daar
Iigt d.e red-en d.at d-e vakbeweging en cle arbei-d-ers met elkaar i-n botsing konen.
Uit d-e woord-keuze van H"J. krijst men d,e indruk, dat ook d.e actiekomítees d,e ar-
beiders iets'rvoorhoud-eni'(en d-aard.oor bij hen iets I'd.e kop ind.rukken"). Door een
d-ergelijke wcord.keuze word.t het werkelijk karakter en d.e reële functie van de ko-
mitees a1s komitees van d-e arbeid.ers zé1Í'vol-komen miskend-. Het is evenrnin waar,
dat d-e actiekomitees 'tmet nog vettere k-Juiven" d.e 5onden trachten te overtroe-
ven. Het is zo, d.at d.e vakbevreging zich tegen ied-ere eis, a1 is d,ie nog zo rima-
gerrt of bescheicLen, vaJr d-e arbeiders keert, zodra d.ie eis niet past in het d-oor
vakbeweg:ing en ond.ernemers érezamenlijk uitgestippeld.e beleid of in de c.a.o.ts,
waarin d.at beleid is "vertaald.'r.

H.J. meent, dat de strijd van d,e ar'beiders voor een gxoter deeI van het pro-
dukt onvol-d,oende is om d.e kapital-istische ma,atschappij omver te werpen. Dóór heb-
ben we ind.erd.aad hét grote verschil tussen hem en ons. Hii meent, d.at d.e kapita-
listische verhoud-ingen alléén maar kurrnen worden opgehevenrind.ien er naall d.e op-
heffing daarvan word.t gestreefd.. Onze opvatting is, dat een dergelijk streven aan
d.e bestaand-e maatschappijvorm niets wezenlijks verand.eren zal. Niet de wens, het
streven, d-e wil om het kapitalisme af te schaffen zal de huid.ige samenleving om-
wentelen, d.och dat zal gebeuren d,oor d-e strijd. varr d-e arbeiders voor een groter
d.eel- van d.e voortgebrachte goed-eren, ondarrlcs het feit, d-at d.ie st::ijd- in het ge-
hee] niet op d.ie omwenteling is gericht. De ondernemeï, d-ie wij een keer hoord.en
verklaren d.at hij ni-ots tegen een trïevolutionaire'r arbeid.er had, omd.at de man on-
tegenzeggelijk het recht beza'b over d"e samenleving te denken gelijk hij wl}d.e , maar
wéI iets tegen een arbeid.er, die hoger loon eiste, gaf d.aarmee blijk, dat hij iets
begrepen had van d,atgene, wat H..I. maar niet begrijpt.

H.J. spreekt varr rrïevol-utionaire" actj-ekomitees, zcal-s hij zich die voor-
stelt. Maar het gae-t er in d-e werkelijkheiC nÍet om wat tI.J. zich voorstelt (en
everurin om r,,rat de arbeid-ers zich al d-an nj-et voorstellen), maaï het gaat om d.e

actiekomítees zoals ze werkelijk zijn. De actiekomitees zoal-s H.J. zich Èie vooï-
stelt zijn niet rrrevol-utionaiïr', ze zLJn id.ealistisch en naief . De werkelijk be-
staand-e actiekoniitees (van de arbeiciers zilf) daaret:tegen, d.ie eenvoudig niet
aan een verand.ering der bestaarrd-.: machtsverhoudingen d.énken en die d-e kapitalis-
tische maatschappij in het geheel niet om willen wenielen, d.ie zijn, in weerwif
van deze zogenaamd-e rrbeperktheidil revol-utiona,ir, omd.at ze, zond-er zich daarvan
cok maar in het mj-nst bewust te wezen, het kapitalisme in zijn wortel aantasten.

Hans Jar schrijft:
rrDe opstand.ige Roerarbeid.ers uit 1920, de opstand.ige Oostd.uitse arbei-
ders uit 1955, d.e Hongaarse uj-t 1956 en de Franse uit '1!68 hebben het
kapitalisme ind.erdaad- coen rva;nkelen, zoals D&G aanvoert. Maa:: ]<wamen
zij aIleen om loonlcwesties in opstand?"

Ons antr+oord- l-uid.t: niet a1lemaa1 , maar d"e Oostduitse arbeid-ers in elk ge-
val- wéI. Hun strijd begon in d.e Stalinallee met een protest tegen een wijziging
van d.e stukLoon-normen. Voor de Franse arbeid,ers geldt hetzel-fd.e. Aan hun optre-
den in meÍ 1!68 ging heftige strijd. in Le Mans err in Caen vooraf, om loonej-sen.
Toeu het personeeJ- van Aviati-on-Sud. in iilarites en va.n d-e Renaultfabriek in Cléon
het sein to"b d.e mei-gebeurtenissen gaf , steld.e het d.ezel-fcle eisen betreffend.e
l-onen en arbeid,svooruraard.en a1s men nog maa,r kort tevoren in Caen vernomen had..
En d.e Hongaarse arbeiclersraden formuleerd,on eisen, d.ie typÍsch op d.e arbeid.sver-
hcud.ingen sloegen. Dat zijn feiten, d.ie maar af te vaak over het hoofd. word.en ge-
zien, wanneeï er uitsluitend, of te veel aa:rd-acht word-t geschonken aan het gelijk-
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tijd.ig optred-en van groepen stud.enten of intelLectuelen, zoals dÍe van d.e Hon-
gaarse Petöficlub. Wat d.e arbeid-eïs van de Roer ín 1920 aangaatr die steld-en in-
d.erd.aad op het moment dat ze zieh verhieven géén looneisen. Maar wie zou menen,
dat zii dan in eIk geval kunnen vrord-en genoemd. als het er om gaat een voorbeeld.
aan te voeren va:r proletarisch verzet tegen d-e bestaande maatschappij, komt wel
zéér bedrogen uit. De nr:-itse Roerarbeid.ers kwamen in 1920 notabene in aetie om

d.e reformistische regering van Ebert en ScheÍd.emarul in bescherming te nemen
tegen putschisten als Erhard-t en Kapp.

Dat voorbeel-d. van d-e Roeropstand is daarom zo interessant, omd-at het zo bij-
zonder duidelijk toont, d-at d-e werkelijke betekenis van arbeiC.ersoptred-en vaak zo
heel and.ers is dan wat d-e betrokken arbeid.ers er zích van voorstellen. Die ar-
beid.ers van d.e Roer, die voor d.e regering te Berliln in het k.rijt traden, d-ie had.-
d.en er zelf wel al-l-emrinst op gerekend-, dat juist d,ie Berlijnse regering d.e Rijks-
weeï op hen af zou sturen" Maar d-ie Berl-ijnse regering besefte beter d.a,n zij het
zéLf d.ed.en, d.at een sociaald-emocratische regering, die ond.er d.e bescherming van
de proletarisehe bajonetten zou staan, niet meer vrij zou zijn Ín haar hand.elen en
ged.r+ongen zoa ziTn het arbeid-ersbel-ang te d-ienen, het l-aatste natuurli-jk wat d.e

heren wil-d.en.
I{oe vaak is het niet voorgekornen in d.e geschied.enis, d.at men d-acht slechts

een onschuldige ingreep te plegen, in werkelÍjkheid- d.e eerste stap zette op weg
naar een grootse omwenieling? Hoe vaak is het niet gebeurd-, d-at men van grootse
omwentelingen d.roomd.e, in werkelijkheid- d.e maatschappijstmctuur maaï nauwelijks
aantastte? Dat bewijst, d.at het I'bewuste strevenrt, waa,r Hans Jar zoveel beteke-
nis aan hecht, veel rnind"er belangnjic is clan hjj we1 d-enkt.

ROB STOTK EN DE KÀBOUTERS

ImT DE OPVATTINGEN van Rob Stolk (ex-Provolid.) zijn we het niet altijd- eens.
Er bestaan verschill-en tussen hem en ons. Maal wat hij dezer d.agen in een gesprek
met 'rVrij Ned.erland.rt-red.acteur Jan Rogier over de Kabouterpartij van R.oe1 van Duyn
heeft opgemerkt, beschouwen wij aIs rn even fund-amentele als uitstekende kritiek,
d.ie w{j gïaag ond-erschrijven. ÀIs wrj Rob Sto}k d.at in een vergad.ering had.d,en horen
verklaren, zoud.en wij krach'big geapplaud.iseerd. hebben.

Wij citeren:
ItIk geloof , dat verkiezingen weinig kr:nnen bijd.ragen tot het verand.eren van

de maatschappelijke verhoud.ingen" Roel d-acht er net zo over ind-ertild.. Maar d-at is
nu blijkbaar and-e::s geword.en. Door zÍtti-ng te nemen in d-e gemeenteraad. werkt hij
in feite mee aan het instandhoud.en van de maatschappij waar hij zegt tegen te zijn.
Er is (aoor het Amsterdamse succes van d.e Kabouters - red.. D&G) weinig veranderd.
in d-e situatie in d-e raad. Vijf kabouters,ja,maar c1e PSP heeft d.rie zetels verlo-
ren.Ze willen allebe1 ongeveeï hetzel-fd,e en d.ar. rrind- ii< één zetel winst niet in-
d-ru.kweklcend.. rr

!'Ik ben er niet zo zeker varL dat er voor Roel van Du;m cle kans op een wet-
houd-erszetel inzit. Àls d-e CPN voor d-e keus wordt gesteld.: een wethoud-er van de

Kabouters o-f van de WD, d-an iciezen ze d.e WD. Maar als Roel van Dul'n wethoud.er
word,t, geloof Ík niet dat er veel- zal veraÍrderen. Je moet niet vergeten d.at...
hirn achte.rban bestaat uit j-ntel}ectuelen, stud-enten er-r. progressieve karitoorbe-
d-iend.en, d.ie denken Cat ze zond-er hrrn hand-en uit te steken d-oor in het sternlo-
kaaf een hokje roccl te maken i<r.:rrnerr meewerken aan het omturnen van d-e hele maat-
schappij.f l

"De meeste studentenacties zijn woord-acties zond.er werkelijk conflict... En
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d.ie rare romantische verheerlÍjking vari wat volgens hen arbej-d.ers zijn. Ze weten
hef emaal niet wat het betekent fuIl-time arbeicler te z\yt. Ze kennen het d.agelijk-
se ongenoegen in d-e bed.rijven niet, ze weterr gewoon niet r,rat er l-eeft bij d.e men-

ltÈgll. . r

ItAlles moet er op gericht zijn dat d-e mensen hwr eigen situatie gaarr dooïlich-
ten en niet d.oor al-l-erl-ei goed,bed.oel-end.e mensen krijgen voorgeschotel-d- wat ze ei-
genlijk zouCen moeten eisen.rl

t'Oranje Vrijstaa.t richt nu rn alternatieve vakbond. op. Dat is weer zo'n gren-
zeloze ond.erschatting varr wat d-e mensen zelf in d-e bed.rijven wiflen en kunnen
d.oen... Bij d.e mei-revolutie in Parijs heb je toch krmnen zlen dat led.en van d.e

vakbond.en zond,er en tegen d-e leid-ing in tot bezetting van d-e bed.rÍjven overg"ingen.
Zo kunnen d.e arbeid-ers zond-er instituten tot strijd- komen. . .tl

trHet hoge percentage níet-stemmers is nog veel mooier dan h.et hoog percen-
tage Kaboutersternraers. Denk je dat die mensen voor niets wegblijven? Dat is een
d.aad" Ze geloven niet meer in iret stel-sel vaar we nog inzitten. Er is een grote
afstand- tussen wat mensen i.n hun krant lezen en wat ze an hun hart vind-en. Dat
reafiseert zi-ch in d-e praktijk. Bij d.e Bata-staking bijvoorbeeld- in Best; die men-
sen zul-l-en r,^rel KVP sterirmen en naar de kerk gaan, maar toen ze staakten hadden ze
d.ui-d.elijk linkse eisen" . .rr

Wij hebben over rt bewuste intervieru van I'Vrij Ned.erlandttmet Eob Stolk (ge-
publiceerd- in het nurnmer vari 1J jurti tJO) een gesprek gehad- met een van onze Ie-
zers. rrHoe zou het komenrr, vroegen wij, "dat van al die lui va^n Provo of d.aar
vlak bij stae,nde groepen Rob Stolk de reëefste opvattingen verkond-igt en het bes-
te begrip heeft voor de arbeidersstr{jd.?rr

I'Dat komt'r, Iuid-d,e het antwoord., 'rfloord.at Rob Stolk zelf uit, een arbeiders-
milieu komt en zelf arbeicler is.rrAan clat antwoord- hebben wij niets toe te voegen.

EEN ZONDERLII{GE BEWERTNG

IN I'DE VFIJETT van J0 april 1970 word.t een stukje geclteerd. uit het Belgi-
sche bl-ad- "Mijnvrerkersmachtrr, waar we niet goed- weg ;nee weten. Dat komt, d-oord-at
de bewuste passage bijzond,er ond.uid.el{jk is gesteld.. Zij luidt aIs volgt:

rr... ,./aÍIneer Mijnwerkersmacht vindt dat er Ïgebrek aarr organisatier was,
betekent clat niet dat d.e arbeiders gehoorzaam de thecrieën van d-e stu-
d.enten van br:-iten hebben g'e1eerd" (i.". het Rode boekje van Mao), maar:
- toen cle directie met (fege) bussen voor r,rerkwilligen rondreed-, heb-
ben r.re d.ie nÍet kapot kururen maken,
- toen d,e rijkswacht net rueinig man kva,:n, hebben we die niet op hun l-a-
zer gegevefl:...
- we hebben niet geweten, hoe we een fabri-ek moesten bezetten.
Dat moet in het vervolg and.ers gaa.n.r'

'?Mijnwerkeïsrnachtrr is een b1ad., dat in Belgisch Limbilrg word-t uitgegeven
d-oor d,e gelijlcranige organisatie of d-oor mensen die d.aarmee synpathiseïen. rrDe

Vrije'? vermeld.t a1s uitgever een zekere Arnout Vanreusel- te Genk. Wat we ónduid-e-
tijk vinden i-n het bovenstaand.e citaat, dat isl wie d.ie WE zljn, waarvan gesproken
word.t, d.Íe Wn, die niet hebben geweten hoe een fabriek bezet kon word.en. Word-en
met dat woord.je líE d-e stud.enten van l,lijnrerkersmacht bedoeld? Of word.t d,at r,roord--
je \'/tr gebruikt uÍ1, naam van d-e arbeid-ers?

ÀIs er bed.oeld. word.t dat cle studenten niet ger+eten hebben hoe een fabrieks-
bezetting 1n zijn werk gaat, d.an zeggen wij: rlat is hul bepaald niet zo kr,va,lijk te
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geen arbeid.ers, je kunt van hen hoogstens ver-
of universiteit wèten te bezetten, wat bepaald.

nemen. Stud.enten zijn nu eenmaal
wachten, dat zë een hogeschool
nÍet hetzel-fd.e is.

Af s er bed.oeld, word-t, dat d.e mijnwerkers van het kolenbekken van Belgisch
Limburg niet geweten hebben hoe een bed.rijfsbezetting in zijn werk gaat, is d.e be-
wering ronduit belachelijk" Sed-ert in juni 1916 d.e nijnen in d-e Bori-nage d-oor d.e

arbeÍd.ers bezet werd.en zijn er in België (en naar ied.er weet bepaald. niet in Bel:\ -.gië a1Ieen) dfyegqe bed.rijfsbezettirgen geweest. Vïf jaar geleden begon d-e grote
strijd. van d.e Belg'ische kompels met een mijnbezetting. Diezel-fd.e kompels wisten
vijf jaar geleden uitstekend- hoe ze d-e bussen met werkwilligen kond.en tegenhouden
en rLiezelfd.e kompels hebben toen ook tussen Winterslag en Waterschei d.e rijks-
wacht tot d.e terugtocht gedwongen. ÀIs 'rMljnwerkersmachtrr met de hierboven aange-
haald.e ziruren bed-oelt, d.at de mijnwerkeïs varr Belgisch Limburg nj-et weten hoe of
ze hun eigen strijd, moeten voeren, d-an weet'Ulf,nwerkersnachtrr eenvoud-ig niet, wat
of er in d.e a.rbeid.erskl-asse speelt en waartoe arbeid.ers in staat ziin.

Een boosaard.ige verond.erstelling, die d.oor niets bevestigd word.t? Helemaal
niet. ïn hetzel-fd-e stukje j-nrrMijnwerkersmachtt'waamit tt bovenstaand.e j-s aarrge-
haald-, kan men ook lezen, d-at rt de rol van d.e studenten is d-e eerste initiatie-
ven te nemen en d-e vergad-eringen te leid.en, omd,at.... voor d.e arbeid-ersrrdaartoe
de mogelijkheid niet bestaat'r ( t ). fnitiatieven waartoe? Tot een bedrijfsbezet-
ti-ng? Die k u n n e n niet d-oor stud-enten genomen word-en, zel-fs niet als
het stud-enten betreft, d-ie wél weten hoe of zoiets in z\jn werk gaat. Een bezet-
tingsactie kan nooit het werk van buitenstaand.ers zijn, d-och aIIéén maar het werk
van het betrokken personeel.

ïnderd.aad.: als met d.ie hltr d.e studenten word-en bedoeld-, d.e stud.enten van de
orgarrlsatie, die zich zond-erh-ng genoeg rrMijnwerkersmachtrr noemt, d.an moet men
niet aIleen toegeven, dat ze niet geweten hebben hoe of een bed.rijf bezet word-t,
maar d-an blijkt tevens, clat ze lrct nog altijd- niet weten. AIs d.j-ezelfd.e stud.enten
d.ari óók nog beweren, dat zij als onwetend.en het initiatief moeten nemen, hebben
wij d.an niet gelijk, d.at wij een d.ergelijke beweringrrzonderfingrr noemen? Overigens,
we zetten hier het woord.rrzond-erl-ingitniet zond.er red-en tussen aanhalingstekens.
Z6 zond,erlÍng aIs het op het ged.uld.ige papier tijkt, is het in werkelijkheid. na-
tuurlijk toch ook weer niet. Di-t soort bewerlngen namelijk is vanzel-fsprekend. voor
lied-enrd.ie zich vart buiten af al-s d.e eigenlijke voorhoed.e der arbeid,ersklasse op-
weïpen en d-ie d-e nood-zaak ener d,ergelijke voorhoede natuurlijk met dwaze beweri-n-
gen moeten staven.

VENÀNMOOH-DING VA].I- DE VOOR 'IDMD EN GEDACI{IEII

BTNNENGEKOMEN GE-T, DET, I JKE BIJDRAGEN

(ze rwartaal 1970)

C.B. te A. f. 21.-; C.B" jr te A.. Í. 2r5O; C.v.d"B. te A. f. 5.-; H.B. te A.
f . 10.-; H"M" te Z. f . 14.-; G. d.e P. te B. f. 50.-; P"J.A.M"R. te N. Í. 3O.-;
E.J.I"S" te N. f. 10.-; R.J.S. te A. f. 10.-; R.W. te A. f. 11 '50; 

Div. f. 1J'80;
J.À"R. te S. f. 1,!O; O.VI. te H. f,. ,OO.-. Totaal f. 5O3,3o.

Àl-l-e meelevend,e betalers hartelijk d.ank. Eelaas
lezers, die ook na herhaald-elilke oproepen niets

zi-en we ons genood,zaakt enkele
betalen, van onze J,ijst te schrap-

i-ets missen.pen. Wie vold.oend-e interesse heeft kan allicht


