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I n de eerste uleek van september rijpte bij het actiecomité van de nog
altijd in strijd staande Llp-arbeiders en v o o r a I in kringen buiten
dat comité die er voortdurend op uit uraren het te doordringen met bepaalde
politieke opvattingen en illusies het idee om eBn rtmars naar Besangontl
te organiseren. lJat de initiatiefnemers leden van de uiterst kleine en
zogenaamd linkse pSU, p 1a a t s e 1ij k kader van de vakcentrale CFDT
en enkele burgers van de stad zich als het effect van een dergelijke mars
hebben voorgesteld urillen urij hier buiten beschour,ring 1aten. Ieder van hen
zal urel iets anders in gedachten hebben gehad en datzelfde geldt uiteraard
voor diegenen, die er op de vastgesteLde datum van de 29ste september aan
hebben deelgenoffiEhr lYlaar het zijn niet dÍe v o o r s t e 1 I i n g e n die
de mars voorons interessant maken. liJaaraan de rrmars naar Besangonrt zrjn be-
tekenis ontleent, dat is niet datgene ulat zli die marcheerden m e e n d e n
te doen, maar dót ulat zij onbedoetd gedaan hebben: het blootleggen van de
onoverbrugbare tegenstelling tussen de rrlereld der arbeiders en die van de
vakberrreging 1). flen zal- dat beamen bij lezing van het ons toegezonden ver-
slag van een deelnemer, dat vinden ulij vooró1 zo onthullend is, doordat
zUn beschrijving uan de mars in de allereerste plaats een beschrijving is
van hetgeen er gedaan uerd om de mars te doen mislukken. [lJU geloven dat de
schildering zo duidelijk is, dat zi: verder geen commentaar behoef t. ttJij ge-
ven derhalve de beuluste verslaggever hier het uoord.

rr.... In Parijs u.rerd voor de mars maar heel ueinig propaganda gemaakt.
Datgene urat er op 29 september in Besaneon stond te gebeuren, uerd door de
vakbeueging, zouel door de CFDT als door de bolsjeuistische CGT, omgeven
met een muur van stilzulrjgen. De PSU organiseerde, in verband met de op han-
den zijnde gebeurteni.s rrlelisuJaar een meeting r maar de sprekers op die bijeen-
komst vertelden maar bitter ueinig over de bedoeling en de opzet van het
evenement. Van de toevallige omstandigheid, dat een van de vooraanstaande
en bekend geurorden leden van het actiecomitó van LIP, de militante CFDT-
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vertrouurensman Charles Piaget, 1id van hun partij is, maakten zij handig ge-
bruik om propaganda voor hun eigen snoeprrrinkeltje te maken. Niet de |tmars

naar Besangonrt uJas het onderu;erp van hun redevoeringen, nee zij spanden
zich in tot een meerdere glorie van de pSU en voor datgene ulat z ij ( niet
de LIp-arbeiders) onder ttzel-fbeheertr verstonden.

Behalve door deze pSU, door een hand jevol lvlaoïsten en door rrlat af oe-
scheiden ïrotzkisten u.rerd er aan de ltmars naar Besangonil rrreinig of geen be-
kendheid gegevsEr De bedoelingen van het actiecomité van de LIp-arbeiders
uerden niet slechts door de vakbeueging gesaboteerd, maar ook door de offl-
ciijle Trotzkisten. Zo organiseerde bijvoorbeeld ItLutte 0uvrièrett, het voor-
naamste Trotzkistische orgaan, een vergadering over Chili op de avond van
de 28ste september, dat rr.ril zeggen op het tijdstip, uraarop zii die aan deze
mars urilden deelnemen zich op ureg dienden te begeven.

In de fabrieken uerd rond de frmars naar Besangonrr een zelfde rookgor-
dijn opgetrokken. Een vriend van ons vertel-de, dat bij hem in het bedrijf
door de C,G.T. van deze mars geen enkeLe melding urerd gemaakt. De CFDï had
aan haar vertrouuJenslieden order gegeven, dat voor het geval de arbeiders

a- ^er zélf over begonnen en blijk gaven te ruil-l-en deelnemen, de zaal vast in
de hand diende te uorden genomen, zodat een eventuele bedrijf sdeelnemJ-ng ge-
heel onder controle zou komen te staan, maar dat, indien de arbeiders niet
zelf over de tocht naar LIp begonnen, ook de gedelegeerden van de bonden
hun mond maar moesten houden.

Vrijdagavond 28 september verl-ieten urij Parijs, Het regende dat het goot
en het regende nog altijd toen uij tegen elf uur 's avonds bij de enorme kam-
peerplaats kuamen, die vlak bij BesanQon ten behoeve van de deelnemers uJas

ingericht. De stemming uas fl-auu. Verscheidene politieke groepen of groep-
jes hadden kraampjes opgezeL, uraaraan men hun politieke lectuur kon kopen;
er uJaren ook kramen van de plaatselijke vakbondssecretariaten en van andere
in staking zijnde bedrijven s zoals de al-uminiumf abriek van Noguères in de Py-
reneeën, of een hemdenf abriek en ergens kon men aIl-e geuienste Ínlichtingen
krijgen omt,rent de protestactie van de boeren in Larzac tegen de vestiging
van een militaire basis in hun streek. Er uJas ook een soort van podium. Een
vrij sympathieke zanggroep bracht daar liederen ten gehore, uaar, mede als
gevolg van de ureersomstandigheden, vrijuel niemand belangstellÍng voor had.

Het rdas bitter koud. Ronduandelend over het kampeerterrej-n stuitten
u,e op een groep je LIp-arbeiders, Er behoorde een vrouur toe, die ons sprak
over de vel-e moeilijkheden, uJaarop de organisatoren van de mars uraren ge-
stuit. De landeldke vakcentral-en hadden niet ronduit verklaard, dat z1: te-
gen de mars gekant uraren, maar zii hadden rrrét- alle verantrrioordelijkheid Br-
voor af geu ezen. De (tt=ocialistische?r ) burgemeester van BesanEon had het co-
mitf dat de mars organiseerde van het idee r.rli1len afbrengen en hij had ver-
volgens iedere medeuerking van de kant van de gemeente geuleigerd. Voor de
regionale televisie had hij die vrijdagavond een oproep tot de bevolking ge-
daan om I'kalmrf te blijven, maar hij had er daarbij op het scherm angstiger
uitgezien dan men ooit geconstateerd had. Tijdens dit gesprek trad er om de
haverklap een storÍng op in de apparatuur die de kampeerplaats van stroom
voorzaq. HeL veld uerd dan in duisternis gedompeld en de microfoons vielen
uit, De LIP-arbeidster uraarmee L^iij spraken uias ervan overtuigd, dat, er daar-
bij sabotage in het spel u,as.

Tegen trrlee uur I s nachts kropen ue de tent in. Intussen arriveerden
er alsnogmaar n j-euue deelnemers. Toen uJe tegen zeven uur I s morgens opston-
den uras het druilerig.0p de verkeersbrug, die naar het kampeerterrein leid-
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de zagen uJe een lange rij van bussen en autors zovar het oo9 reikte. Uè ont-
dekten groepen uit Carcasonne an Ívlontpellier Ín hBt uiterste zuiden van
Frankrijk, ook groepen ult h6t uiteDste noorden van Frankrijk, uit Engeland,
Bel9ië, Zuitserland, Italië Bn Dultsland. SommigB traren in groepsverband
per bus qekomen, maar Bc uaren ook heel ulat individuele dBBlnemers met ei-
gen auto of per trein. Naast onzB tent kàmpeerden snkele lieden uit Ívlar-
eeiI1e, die de hele afstand per trlelijk eendje'r hadden aflgelegd.

Heel de morqBn regende het zonder onderbreking. Je kon geuoon niet
over het terrein lrandelen en gesprekken aanknopen. Iedereen uas aan het
schuilen j-n zijn tent en in zijn auto Bn Lre konden er geuoon qeen hoogte van
krijgen hoevesl er nu eigenlijk r,iaren. Hat uras aIIemaal erg triest sn le6k
nist erg geslaagd.

0m óén uur rs middags zette de stoet zich in bBuJeging. In dB stromsn-
de regen moest eBn afstand van zes à acht kilometer urorden algBlsgd van het
kampeerterrej.n duars door het centrum van BesanQon naar een plein aan de
andere kanÈ van de stad. Ule marcheerden in de voorste gelederen, samen Ínst
een LIP-arbeidster, die ue toevallig kenden. Ze uas anthousiast en opqeuon-
den.

lre keksn achtBrom. 0e straten in Besangon zijn smal, bochtig en stëi1
en ule zagen hoe dB stoet zich tussen tlree bruggBn in langs de huizen slin-
gerde. Toen ue halvBrurege uaran konden ue de eerste brug (vlak bij het kam-
pearterrein) zien, uaarop zich nog altijd mensen in berrreging zetten. lre
schatten het totalB aantal op minstens honderdduizend. De radio-verslagge-
vers noemden 9Btal1en die varj.eerden van 40.000 tDt 150.000.

Tijdens de mars vertelde ds LIp-arbeidster over ulat er gebeurde toen
de politie in actiB kuram en de fabriek ontruimde. De voertuigen van de CRS
(de franse oproerpolitie) stonden geparkeerd in de buurt van miliàaire ba-
rakken. Daar uaren diBnstplichtigen gelegerd, dÍe met de LIP-arbeiders sym-
pathiseerden. Die sneden de banden van de politie-autors door en stopten
suÍke! in de benzinetanks. Aanleiding tot die mededeling uras een stencil-
tje dat tijdens de mars aan de deelnemers uerd uitgedeeld en dat onderte-
kend uas met trDe dienstplichtige soldaten in de barakken van Besaneonrr. Het
pamflIet maakte ean authentiska indruk, ook al doordat er totaal geen poli-
tj-Bke leuzen of frases in voorkuamen en het gespeend uas van het maar a1
te zeer bekende partij-, groeps- of vakbeuegingsjargon. 0e dienstplichtigen
vertelden, dat zij met de ook in hun barakken. gelegerde CRS-troepen gean
uoord uisselden Bn dat ds dienstplichtigen zouden urBigeren indj.en hun ge-
last mocht r,lordan tegen de dealnemsrs aan de marg op te treden.

Toen u,s op'een qegevBn moment onderueg even een cafétje binnengingen
om ons Uat te ularman, vertelde de kroegbaas ons, dat de prefectuur, het g€-
meentehuis en anderB openbare gebouuJen in Besangon vol met politietroepen
zaten. lYlaar er liet zich gedurandg heel de mars geen politieman zien.

De LIP-arbeidster verteLde ons, dat het eerste ding dat zij maandag
doen zou, ulasl haar lidmaatschapsboekJe van dB CGT varscheuren. Ze kotste
qsuroon van de houding van de bond. Ze vertelde hoe de CGT op het kampear-
terrBin een kraampje had opgezet, maar dat rs nachts uleer had afgebroken
omdat andBre groBpen, o.a. een anarchistische, hun kraampjes in dB buurt
hadden geplaatst. 0e CGT trtilde niet in derqelijk gezelschap verkeren, omdat
zij vreesde dat belangstellanden bij hui kraampjes qeïnfecteerd zouden uror-
dBn.

Tijdens de mars zagen ue op verscheidBne plaatsen cordons van de orde-
dienst. Esn zo'n cordon uas er bijvoorbeeld voor ds militaire barakkel die
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ute passeerden en er uJas ook een cordon, dat de toegang tot een st,raat af -
grendelde, die regelrecht, naar de LIp-fabriek voerde. De meeste van die
Itordebeuaarderstr droegen banden om de arm, uJaarop de letters van de C.G.T.
stonden. tdfi vroegen aan een LIP-arbeider of er bU die trordebeuaardersrr ie-
mand uJas, die bij LIp ulerkte. Hlj bestudeerde de gezLchten lang en zorgvul-
dig en antuloordde toen, dat er niet één collega van hem bij rrràs. De Itordebe-
uraaDdersrt bleken aIl-emaal mensen te zijn, die niet tot de LIP-arbeiders be-
hoorden !

De LIp-arbeiders marcheerden niet in een gesloten groep. Ze bevonden
zich verspreid tussen de individuele demonstranten. [Ylaar daarnaast ularen
er heel ulat rrGeslotenrr qroepen. Er uaren groepen van de CGT en de CFDT, ech-
ter afkomstig uit Besangon zélf. Van buiten Besangon had de vakberrreging
geen enkel contingent f aten aanrukken. lYlaoÏsten schitterden, als groep al-
thans, eveneens door afluezigheid. Er uras uró1 een behoorlijk grote groep van
de pSU en er uraren anarch j-stische groepen. Een opvallend groot contingent

naar schatting 10.000 betogers uerd geleverd door de, officieel verbo-
den, Trotzkistische ffCommunistische Ligarr. Het uras rrrel duidelijk, dat die
groep niet uitsluitend bestond uit Leden van de organisatie. Het, ulas kenne-
lijk zo, dat deze Trotzkj-sten bussen hadden gehuurd en met die bussen aller-
lei mensen naat Besangon hadden vervoerd, die met de rrCommun j-stische Ligatr
niets te maken hadden. lvlaar gedurende de mars hielden de Trotzkistische
ordebeulaarders de zo verzamelde schaapjes zorgvuldig bijeen om op die ma-
nier de indruk te uekken als vormden zii een soort van machtig leger. Het
1ag er dik opr dat hun aan een dergelijke shorrl meer gelegen uras dan aan de
strijd van de Lïp-arbeiders, die ze al-1een maar voor hun politieke manoeu-
vres zochten te gebruiken.

ItJat verder heel duidelijk opviel r'ias, dat degenen die door de bonden
uraren opgetrommeld veel- geringer in aantal uiaren dan de individueLen en
niet georganiseerden. Afgezien van de aanurez:-gheid der Trotzkisten, droeg
de demonstratie niet het stempel van een protest-mars van ttlinksetr groepen.

Het plein aan de andere kant van de stad rdas veel te kl-ein om alle de-
monstranten t,e bevatten. De meesten verduienen dan ook in de omringende
straten zodra het eindpunt uias bereikt. f r uJaren enkele sprekers. Toen ie-
mand van de C . G. T. ulat zeL kon hij zich nauurelijks verstaanbaar maken tenge-
volge van de interrupties en het boe-geroep. Zo eindigde de mars met een
anti-c limax .

Terug op het kampeerterrein r,.rerd het rdeer nog onaangenamer door ijzige
koude. 0p het p,odium u,rerd uJeer een soort van shorrr gegeven, maar er uJaren
nog minder toeschouuJers dan de avond tevoren. Een oude LIp-arbeider uist
jeugdsentimenten te uekken door musical-liedjes van vroeger te zingen. De
rest uras de gebruikelijke politieke poespas en uJas doodverveLend. lrJe bLeven
die nacht nog kamperen om de volgende morgen op te breken. Er uraren toen
nog maar heel u:einig tenten op het ve-Ld.

De indruk die dit a1les bU ons heeft achtergelaten is deze, dat de
vakbonden en partijen, die van het begin tot het einde de hele ilmars op Be-
sanqonrrgesaboteerd hebben, omdat iets dergelijks in het geheel niet met de
beproefde taktiek en hun positi-e strookt, toch niet hebben kunnen verhinde-
ren, dat, niettegenstaande de gestage en soms hevige regen en de ijzige kou,
100.000 mensen door deze stad trokken omdat de Lïp-arbeiders en het plaat-
se1'rjk comit,é om een dergelijke manif estatie van solidariteit vroegen. De be-
tekenis daarvan mag op zichzel-f gering zijn, dat de vakberrleging die de
mond vo1 heeft over trsolidariteit met LIptt de mars niet ui1de, dàt is
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voor mij het veelzeggende, zoals ik het ook veelzeggend vind, dat h'tj ondanks
de tegenstand van de vakber,:eging nog Ben dergelijke ómvang kreeg. Voor LIP-
arbeiders die - zoals de vrouur van ula ue vertéIden - ogen hsbben om tB
zien moet hef duidelijk zijn van uie ze op solidariteit mógen rBksnen Bn van
urie niet ondanks aL het holle gepraat, dat de indruk moet uekken van het te-
gendeel. rr

Behalve het bovenstaande verslag, ontvingen ure van een andere deel-ne-
mer ook nog mondelinge informatie over deze mars. Hij vertelde ons, dat som-
mige deelnemers van de kant van politieke groepEf,r die de hele zaak kenne-
lrjk a1s een propagandastuntje voor zichzeJ-f opvatten, uiterst onaangenaam
en vijandig uerden be jegend. Niets uekte blijkbaar meer de uloede van dat
soort lieden op r dan het f eit, dat het iemand te doen uras om zrjn verbonden-
heid met de LIp-arbeiders te tonen.

In Brussel urerdr op dezelfde dag dat er in Besangon gedemonstreerd
rrrerd , ó6k een demonstratie plaats, die de solidariteit met de LIP-arbei-
ders tot uiting moest brenQEDo Daar uerden, zo deelde een Brusselse kame-
raad ons meder ?Ddersdenkenden door Trotzkisten afgeranseld. Hoe heette
ook uJeer een van die beroemde brochures, die hun onfeilbare voorman toen
hU nog leefde, in de dertiger jaren schreef? o ja, ItDe ureg tot eenheidfr.
Ja, ja!

1) Er zijn voorbeelden te over in de geschiedenis van belangrijke ge-
beurtenissen, uraaDVan de betekenis een héél andere uJas dan de be-
trokkenen zich voorstelden. De vrouuJen die op 6 oktober 1789 de
beroemde tocht naar Versaille ondernamen om de koning te onttrek-
ken aanrrverderfelijke lnvloedenff en het koninklijk gezin in triomf
mee terugbrachten naar Parijsr ffi€enden de koning onder bescherming
van het volk te hebben geplaatst. I n uerkelijkheid sloegen zii de
bijl aan de ulortels van het koningschap. De Roerarbeiders, die 1n
maart 192O de socÍaaldemocratische regering in Berlijn beschermen
urilden toen deze door de militaire putsch van Kapp en L[jtuitz uerd
bedreigd r vormden in tuerkelijkheid een nog veel groter gevaar voor
die regering, doordat met hun zet.f standig optreden de burgerlijke
orde ulankelde, uJaarop die regering stoelde. De Duitse boeren die
zich in de late middeleeuuren achter de banieren van de Bondssohoen
en De arme Koenraad schaarden en op 2 april 1525 in opstand kuamen
tegen geestelUkheid en klerikale ade1, droomden ervan het godsrijk
op aarde te stichten, maar uJaren in uerkelijkheid in een voortUdig
losgebarsten voorpostengevecht uan de burgerlijke omuJenteling ge-
ttikkeld. Enzovoorts l
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HARÏOG OVER TYIARXISIVIE

trHET ívlARXISIvlE blijft doorgaans dichtBr onder de oppervlakta dan de
gangbare economie. Het is vee1al minder abstract en kan daardoor meer on-
middellijk aansprekan. Ivlaar dikrLrijls is dit een schijnrealisme. 0e economi-
sche ulerkalijkheid is in vele gevallen zo complex dat zij uiteengehaald moet
uorden in haar samenstellendB bestanddeLen. De flarxistischa verklarj.ng is
dan dikrr:ijls te gemakkelijk. !Jij kunnen de abstractie niet altijd overstaan.'r
Aldus prof. dr. F. Hartog op 19 september j.1. in de rrNieuue Rotterdamse
Courantrr. llij hebben er met veruondering kennis van genomen; met móér ver-
ttondering - maar Ínet evenveel geamuseerdheid - dan het geval zou zijn in-
dien hij, juist omgekeerd, aan lïarx een te grote mate van abstractie zou
hebben verueten.

Abstraheren is3 van het bijzondere afzien om tot het algemene tB qBra-
ken. Zo is bijvoorbeeld de denneboom een bijzondere boom, die naaldan heeft
inpJ-aats van bl,aderen e:r een 6ndere schors dan de beuk. Andere bijzonderhe-
den kenmerken de eik, rJaarvan zich de linde of de populier, de asdoorn of
de berk e1k uJeer door eiqen bijzonderheden onderscheiden. Ívlaar u:ie van ItBen
boomrt of van trde boomtr (zonder meer) spreekt, die heeft hBt over de abstrac-
te boom, !Jaarvan all,erminst vaststaat of het een eÍk dan ulel een uJilg isi
de boom, die in de rL.rerkelijkheid overal en tegelijkertijd toch ook uiear ner-
gBns is te vinden, aangezien hij - a1s resuLtaat van de menselijke hersenar-
beid - a1leen als begrip in ons hoofld aanuezig is,

Niet anders dan met de bijzondere, concrete boom (hetz'rj eik of beuk)
en de abstracte boom (de boom in het algemeen) is het gesteld met de mense-
lijke arbeid. In het concrete is zij altijd bijzondere menselijke arbeÍd (dat
util zeggen timmermansarbeid of metsBluerk, de arbeid van een schilder of
van ean monteur), maar 1n ons hoofd (en uitsluitend daar, als r.esultaat
van het abstraherinqsproces) verschijnt zij aIs abstracb menselijke arbeid
zonder meer, als menselijke arbeid in het algemeen.

IYlet het verschil tussen beide houdt ttlarx zích bBzig, d56r r,raar hij al
terstond bij de aanvang van zijn economisch6 analyse de categorie van de
r u i I uaarde schaidt van de g e b r u i k s uaarde, die als gevolg van
een bijzondere, dat r:ii1 ze99en concrete, menselijke bezj.gheid ontstaat. lraar
fllarx - aan lJie prof. Hartog een gebrek aan diepgang veruijt, uiens verkla-
ringen volgens deze Rotterdamse hoogleraar dikrJijls rrte gemakkelijkrr zouden
zijn - het dubbel'e karakter van de in de uaren belichaamde arbeid onder-
zoekt, uaarschuujt hij Bx voor, dat men niet de sch'rjn voor lief moet nemen,
dat de uaar een gemakkelijk te begrijpen ding zou zijn. Hij laat trouuens om
zo Le zegqen doorlopend het vermaan horen, dat men niet bij de ui.terlijke
verschijningsvorm dBx sociale processen stil moet staan. Hij verzuimt even-
min de ontoereikendheid van oppervlakkige schijnverkLaringen tB brandmerken.

fllarx ueet heel 9oed, dat de ecönomische catergorie6n stechts als ab-
stracties van de concrBte uerkelUkheid in ons hoofd bestaan, zo goed als
ook de natuuruettsn slechts in ons hoofd bestaan, aangezien de natuurver-
schijneeLen, evenals die in de maatschapprj, slechts begrBpen kunnen uiorden
door uit het. bijzondBre het algemene af te IBiden. flarx is derhalverals ie-
dax die bretenschappelUk uerk verricht, voortdurend met abstraheren bezig.
Dat in tegenstelling tot ptof. Hartog, die berrreert de abstractia n i e t
a I t ij d te trlillen overslaan.

Prof. Hartog most ons niet krrralijk nemen, indien uij uit zijn betoog da
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conclusiB trekken, dat hij zich dichter onder ds oppervlakte van het lvlarxisme
heeft beuogen dan men r e d e I ij k e r ul ij z e van een criticus mag veruachten. Van de
oppervlakkige urijze uraapop hij het lÍlarxisme interpreteert, uemelt het in zijn
stukje van de voorbeelden. Zijn beurering onder andere, dat het sterk zou zijn
afgesteld op bepaalde verschijnselBn, zoals de machtsvorming in het econo-
miach procss, berust op niets anders dan pure fantasie. GBbrek daaraan is
bepaald nist prof. Hartogs zulakke zijde. Als hij er over komt ta spreken hos
het flarxj.sme naar zijn mening rreigenlijk gebaseBrd is op een misveretandrrrdan
fantaseert hij er zelfs Lustig op los .

Volgens prof. Hartog rrveru:ijt het lvlarxisme de gangbare economiB, dat
zij arbeid beschouuJt aJ-s koopuraarrr. rrDitrrr schrijit hij, Itis niet anders dan
een verkeerd begrepen uitgangspunt van de verklaring van de loonvorming.
Het beschourrten van de arbeid ats een goed dat onderr.r,lorpen is aan de pr'tjs-
vorming dÍent namelUk alleen als verklaringgprincipe. Het drukt op geen en-
kelB manier minachting voor de arbeÍders uit sn is een volkomen neutraalt
men zou bijna zeggen onschuldig, analyti-sch hulpmiddel.

lJaar haalt zorn professor het vandaan, is men g6nBigd om uj.t te roB-
pBn. Zou hij er r,rerketijk nooit iets van gemerkt hebben, dat ívlarx de arbaj-ds-
kracht konsekrrent a.Ls esn koopuaar opvat, dat hij overal in zijn besehouuin-
qen van rrde blaarrr arbsidskracht spreekt? HeBft prol. Hartog er nooit iets
van bespBUrd, dat het juist dit is ruat rrethiachBrr economen of economen van
christelijke huize aan IIarx verujijten?

liJat lYlarx aan de gangbare economi-e vertrtijt is heel iets anders dan het-
gBen door prof. Hartog r:lordt qesteld. Hij verr.,rijt haar, dat zf dB aPbe.ld els
kooputaar opvat inpJ.aats van de arbeids&Sglq. Hij verr.,rijt haar derhalve dat
zij bij haar denkproces, bij haar abstracties nj.et vex genoeq gegaan is en
dat zij, door het verschil tussen arbeid en arbeidskracht niet BcharP ge-
noeg uit elkaar te houden - een fout die lt]arx in zijn beginjaren ook zelf
gBmaak! heeft - de fundamentele moeilijkheden trraarvoor zij zich gasteld zag
niet kon oplossen. Het gebazel van prof. Hartog, dat er op nearkomt dat
íïarx ethischB bezu,aren tegen de gangbare economie zou koestBren - Lre1ke e-
thische bezu;aren dan in het kort door hem uJordBn ueerlegd ofl tenugveruezsn
- heelt ons B€,n oganblik de indruk 9e9sv6nr dat het niet de NRC uas die uij
hadden opgeslagen, maar het proza van de auteur van Don Quichotte.

Laat ons tenslotta eBn poging ondernemen om prof. Hartog te bevrijden
van de uaan, die hij blijkens zijn artikBl ook omtrent een aantal andere pun-
ten van het lYlarxisme koestert. Het llarxisme pretendeert n i e t de uaar-
heid tB bezittenl het verkondigt - prof. Hartog kan het desger,ienst bij lYlarx
zóIl nalezen- uitdrukkelijk het teqendeel; het vormt nj.at de uerkel[jkheid
naar zijn beeld (zoaIs de bolsjerLriki dat doen) het gaat uit van ds uerke-
lijkheid Bn strBeft naar herziening van zijn opvattingen lndien de uerkelijk-
heid daar aanleiding toe geeft; het draagt góén absoluut karakter an het
beklemtoont dat feit nadrukkelijk.

Voor prof. Hartog is, blijkens zijn stukje in de NRC' een flarxisme dat
z6 rrrordt opgevat, 9é6n íIarxisme meer. Een dergBlijke verklaring komt er op
neer, dat prof. Hartog betuist, dat het lvlarxisme uerkelj.jk marxisme is,
uanneer het niet lijkt op de carricatuur die hij er zich van gemaakt hseft.
ulat hij aan het lYlarxisme - ten onrechta, zoals UJU hebben aangètoond - veruijt
doet hij zelf in zijn stukje. Hii voDmt de uerkelijkheid van het fllarxisme naar het
beeld, dat hij er van haBft, om het daarna te bestrUden. lvlaar daarvoor moBt
je dan ook professor - nog uJel in de economie - ztjn.
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Gedurende het ueekeinde van 28 L/^ 30 september heeft een aantal ra-
densocialistisehe en anarchistische groepen in België een gezamenlijk con-
gres gehouden, Het uerd gedeeltelijk bijgeuoond door een van de medeurer-
kers aan ttDaad en Gedachterr, die Br get,uÍge uas van tal van boeiende dis-
cussies. Die discussies sproten veel-al daarui.t, voort, dat de diverse groe-
pen allerminst dezelfde opvattingen hadden. Sommige uJaren aan de groep van
ItDaad en Gedachterr sterk veruJant; andere daarentegen bleken op standpunten
te st,aan, die van het onze uiterst ver verrrijderd zijn. Met name kuam dit
naar voren toen de positie van de vakbeueqing punt van bespreking uitmaak-
te. Lriaar de schoen uJrong urerd ue1 heel ciuidelijk in het licht gesteld tU-
dens een schErpr maar overigens zeer vriendschappelijk, debat tussen een
vertegenuroordiger van de Anarchistische Groep Gent en een uoordvoerder van
de Gentse Radensocialisten.

De Anarchistische Groep Gent had, net als de meeste groepen trouu.rens,
ter vergemakkelijking van de gedachtenui-sse1ing, aan het congres een reeks
van stellingen voorgelegd. De tekst van enkele van die stel-lingen luidde
a1s volgt:

Het sociai-isme is onmogetijk zonder de volLedige emancipatie van
de vrouuJ. . .

Een belangrijke rol rrrordt tijdens de opstand van de verdrukte
klassen gespeeld door eBn beuuste minderheid of voorhoede, die
door een voldoende inzicht in de st,ruktuur van het kapitalisme en
de klassenstrijd het beu.rustzijn van de massa helpt verruimen en ge-
paste voorstellen kan doen en aanurijzingen geven voor de revol-utio-
naire strijd.

Het uielslagen van de revolutie hangt Ín grote mate af van het
beu.rustzijn en de voorbereiding van de voorhoede en van de inuer-
king van de revolutionaire ideeën in de massa, ook vóór het revo-
lutionair proces.

Na een sociaal-economische revolutie moet in het volk gestreden
uorden voor een socialistische moraal, uj-1 men belett,en dat de so-
ciaal-economische revolut,ie geleidelijk teniet gedaan zou trlorden.

Het iJ de taak van anarchistische groepen in de huidige Belgi-
sche situatie door Devolutionaire propaganda verdrukte klassen
tot een beter inzicht in de maatschappelijke strukturen te brengEor
vormen van zelfbeheer te bevorderen in bedrijven t àcties van de
verdrukten te steunen in de mate van het mogelijke: Efl uraar het
kan, in de bestaande arbeidersorganisaties, vooral in het Alge-
meen Belgisch Vakverbond, machtsposities te veroveren.

Bij deze en dergetijke stellingen rrrerd een reeks van kritische
kanttekeningen geplaatst, Een kameraad uit Leuven vroeg onder krachtig
applaus van de meesten der bijna honderd aanurezigen aan de Gentse anar-
chj-sten of zii hun st,elling over het social-isme en de emancÍpatie van de
vrouuJ niet beter konden órnkeren. Het uras volgens deze spreker niet . zó, dat
het, socialisme onmogelijk is zonder de emancipatie van de vrouur, doch veel--
eer aIdus, dat de emancipatie van de vrouu onmoqelijk is zonder het socia-

SD
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lismB.
Een u:oordvoerder van de Gentse Radengroep nam krachtig da overige, zo-

juist geciteerde stellingen onder vuur. Hij betoogde, dat de Anarchistische
Groep Gent onmiskenbaar op tvoorhoede-standpuntrr stond en dus - zo zei hij -
!p! op het standpunt, dat de bevrijding van de arbeiders slechts het rrierk
kan zijn van de arbeiders ze1f. Hij beturistte a1 evenzeer, dat rrvoldoende in-
zichtrr of een rrtuimet beuustzijnrr een vooruJaarde tot de strijd zou vormen.
Zo mogelijk nóg fe}ler keerde hij zich tegen de gedachte, dat de een ofl ande-
re groBp rraanutijzingen voor ds revolutionaixe strijdrr zou moEten gev6n. Dat,
zo sprak hi.jr,is nu net precies uJat de Trotzkisten en de lïaoïstan doen. Het
veru,eBr van ,deianarchisten, dat zij met rrvoorhoedBrr allerminat een voorhoe-
de bedoelden r' die zLchzelf als zodanig proclameBrt, bevredigde hem a1ler-
minst Bn vooral daarom niet, omdat de voorhoede, die de anarchisten kenne-
lijk op het oog hadden, dan toch - hoe ook opgevat - in ieder geva1, vol-
gens de rest van dB betreffende stelIing, rraanu:ijzingen zouden hebben te ge-
vBnlt.

[iat de strijd om de rrsocialistische moraalrr betrelt, de vertegenuoordi-
ger van de Gentse RadensocÍalisten noemde het e6n geheBl foutief denkbeeld,
dat de moraal iets zou urezen, dat nd de revol-utie aan de orde kuam. Hij ver-
dedigde de ziensulijze, dat da moraal van de mensen, in het bijzonder die van
de arbeiders, i n en d o o r de strijd veranderde. Het perspectief van
een strijd om de moraal n5 de revolutie, achtte hij zoiets a1s Íhet geloof
in een cuftureLe rBVoLutie naar analogie van de zogenaamde culturele revo-
lutiB in China.rr

[vlaar zoa].s gezegd, hBt langste en het felste rLlerd er gediscussieerd
over de opvatting van de Eentse Anarchistische Groep, dat er rrmachtsposi-
tiesrr binnen het Belgische VakvBrbond zouden moeten LJordan veroverd. De
Gentse Radensocialist vroeg sarcastisch aan de anarchistische deelnemers
aan het congres, uJat voor machtsposities dat dan LJel ujaren en in hoeverre
de anarchisten het Belgisch Vakverbond als een arbeidersorqanÍsatie uiilden
beschouuen. LJitvoerig zette hij uitBen, dat het allerminst ging om de vero-
vering van dergelijke rrmachtspositiesrt binnen aan de arbeiderskLasse vijandi-
ge organisaties, maar dat het hiBrom ging, dat in de huidiga klassenstrijd
overal kan uorden vastgesteld, hoe niet deze of genB gEoep, maar de arbei-'
ders zéIf tegenover die machtspositiBs van vakbeuraging en kapitaal sponta-
ne pogingen in het uJBrk stellen om eiqan machtsposities op ta bouu,en.

Zotrlel in de voltallige vergaderj.ngBn van het congres als tijdens ge-
sprekken tussen kLainB groepen onderling gEdurende de pauzss, stBldon som-
migÉ kameradBn vast, dat - merkuraardigeruijze, zeiden sommj-gan; aLlerminst
toevallig, zeiden anderen - juist door de anarchisten da meest autoritaire
positie uerd j-ngenomen.

In aansluiting op de discussj.s over de rrverovering van macht,spositiaa
binnen de vakbeueging'r kuam ook de vraag naar hBt LJ e z e n van de vakbe-
t,:eging aan de orde. De meerderheid van het congres bleek de zÍensrLiijze te
huldigen, dat de vakbeueqj.ng volledig in de burgerlijke maatschappij is inge-
kapseld. 0ver de vraag hoe dat te verklaren viel uerd nog u;al zEBr uiteen-
lopend gBdacht. Een aantal deelnemBrs aan hBt conqres bÈtoogde, dat de ver-
klarlng moest uorden gezocht in de f u n c t i e van de vakbeueging in
het kapitalistisch produktieprocBs, de functie namelíjk van verkoper van de
menselijke arbeidskracht te zijn. Dat bètekBnde dan tevens, dat de vakbeus-
ging van de aanvang af een onderdeeL van de burgerlijke maatschappij had ga-
vormd. lvlaar daar uilde nog 1an9 niet iBdereen aan. UJelisuaar r,rerd de qe-
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dachte, dat het mogelijk zou zijn de vakbeueging onder druk van de ]eden ra-
dicaal te hervormBn, praktisch door iedereen afgeuezen, maar illusies over
de vakbeuJeg.ing die door de voordeur uierden uegqeuerkt, kuamen af Bn toe bij
een Bnkeling toch ueer door de achterdeur naar binnen.

Nauu met dit alles samen hing de - eveneens op het Eongres behandeldB
- kuestie, hoe of eE uB1 moest uorden gedacht over het in BetgiË n6 een
bepaalde staking (Oie uil VieiIIe lvlontagne in Balen-lLlezel) gevormde Groot
Af,beiders Komitee. Binnen dat Groot Arbeiders KomitaB namelijk heersen dui-
delijk aanuijsbaar illusies oveE de vakberreging. Uat zalr zo urerd er geÍnfor-
meerd, dat voor gevolgen hebllen voor het Groot Arbeiders KomitBs zéIf?

De antuloorden op die vraag li.epen sterk uiteen. Sommige kameraden zei-
den: rrBj.nnen het Groot Arbeiders Komitee is alles nog in beLJeging. Het aan-
tal r,iilde stakingen in Be1gié neemt voortdurend toe en dat f ei.t zaI er on-
gstu,ijf e1d toB bijdragen, dat het Groot Arbeiders Komitee zich hoe Ianger
hoe meer teqenover de vakbeu:eging opstelt, aangezien, aIs het Groot Arbei-
ders Komitee nauur met de massars verbonden blijf t, dB vakbeueging zich ook
hoe langer hoe meex en telkens u:eer tegen het Groot Arbeiders Komitee zal
kel en. rr

Andersn toondBn zich veel minder optimistisch. rrHet Groot Arbeiders
Komiteer', zo zeiden ze, rrpresentBext zich nu a1s een nieuuJe vorm van orga-
nisatie, maar het doet dat zonder in het minst zich van vakbondsi]lusies
te hebben bevrijdt. trjaar de dingen zo ]iggen, dDingt zich onu,illekeurig de
vergelijking op met het 0.V.8. in Nederland, dat zich ook tot een vakbeure-
ging heBft ontr.,likkeld.'r

Het bleek een discussie te zijn, uraar
niet mee klaar zijn, naar ons oordeel.

de Belgische vrienden nog lanq

IJNtvltvlR DC

(Directe inflormatie van Britse Ford-arbeiders)

Bij de Britse Ford-fabriek in Dagenham is kort geleden sprake geueest
van een spontaanrverzet tegen het directiebeleid. Het kuam tot uitbarsting
nadat er in de voorafgaande maandan, eigenlijk sedert het begin van het
jaar, regelmatig ontslagen uraren gevallen en hand in hand daarmee de sneL-
heid van de Iopende band uas opgevoerd. De Ford-arbeiders tiaren het lang-
zamerhand goed zat. Toen op 29 augustÉs de bedrijfsleiding een aantal caros-
serieuJerkers op non-actief stelde en zonder enige ultbetaling naar huis
stuurde, bIeBk daarmee de lont in hBt kruitvat te zijn gestoken.

EnkeIe arbeiders gi.ngen inderdaad geslagen naar huis. Honderden ande-
ren echter marcheerden naa! hBt kantoor en beleqerden daar de staf, teruijl
een delegatie onder aanvoering van eÈn shopste'lard naaD binnen ging om ten
behoeve van de betrokkenen votledige ui.tbetaling te eisen. Na een korte
discussie verklaarde aldelingsdirecteur Paul Sissonsr dat hij rrer genoeg
van had en ueggingr'. t'A1s u r.,tegloopt'r, zei daarop de shoPsteuard, rrzal ik
u door de arbeiders laten terugbrengen.;t Sj,ssons haalde daarop bakzeil en
zegde uitbstaling toe.In aansluiting op dit gebeuren staken de Ford-arbei-



11

ders in de diverse af delingen de hoof den bij elkaar. Ze besloten, dat zij in
het vervolg niet, meer zouden accepteren, dat colLegafs zonder betaling op
non-actief zouden ulorden gesteld.

0p dit íncident volgden uleldra andere gebeurtenissen. 0p 15 september
uerd LJinston l.di11j-ams, een lasser in de carosserie-af del-ing, ontslagen om-
dat hij Fred Fu11er, een aIs treiteraar bekend staande voorman, zou hebben
bedreigd. Dat gebeurde nadat, lrilliams een trjd lang door FuIler rdas gepest
en opge jaagd. Fu1ler bijvoorbeel-d ging UJitliams ze1fls achterna aLs hij naar
het toilet ging. Enkele u"reken voor het ont,slag van uilliams uJas het zo s

dat de ploeg uaarin hij ruerkte gezamenlijk 480 handelingen moest verrichten.
Ful-1er verhoogde dat aantal tot 620 en probeerde vervolgens de mannen z6
op te jagen, dat een aantaL van 714 zou uorden bereikt.

lJilliams uras helemaal geen strijdbare figuur. Hij had elf jaar achter-
een bij Ford geuerkt en hij stond bekend a1s een uitslover. Hij uas duaas ge-
noeg gerrleest zich af te jakkeren om datgene te doen, u.tat het bedrijf van
hem verlangde en hïj rJas daar zelf aan kapot gegaan. Zrjn lot uJas min of
meer een afschrikuekkend voorbeeld voor iedereen.

Het ontslag van LJilliams leidde tot een reactie, iraardoor de bedrijf s-
leiding volledig uerd verrast, Voor dat [rJilliams uerd ontslagen uJaren er
al dozïjnen anderen op soort,gelijke manier op straat geschopt. ÍIaar ditmaal
uJas voor de arbeiders kennelijk de maat vol. 0f schoon niet iedereen reageer-
de, uJas het toch een behoorlijk aantal . In de afdeling uJaar hij urerkte 1eg-
den zoveel man het uerk neer, dat de produktie tot stilstand kuam.

0p dinsdaq 1B septemher kondigde de directie aan, dat de lopende-band-
u.rerkers in de carosserie-afldeling en in nog een uerkplaats gedurende tuee
dagen op non-actief zouden uorden gestel-d. In beide afdelingen staken de
arbeiders de koppen bij elkaar. I n tuee massa-vergader j.ngen u.rerd hetzelf de
besluit genomen: de op non-actief gestelde arbeiders zouden op het uerk
verschijnen en doen alsof er geen non-actief gegeven uJàs.

De volgende dag heerste er in beide afdelingen een grote chaos. Hon-
derden op non-actief gestel-de arbeiders kuamen zich melden en toen hun
niets te doen uerd gegeven, brachten ze anderen, die rrlel aan het ulerk uia-
ren gezet, er toe om er mee op te houden en dat soms op vrlj potige manier.
De bedrijfsleiding trok zich terug in het administratiegebouur. Toen ze uei-
gerde naar buiten te komen gooiden de arbeiders de ruiten in. ïuee shop-
steuards, die de mannen poogden te overreden ir.rerden gemolest,eerd. Er heers-
te bij Ford aI geruime tild verontuaardiging over de slappe houding van de,
altijd maar de baSs schoonpratende shopsteurards. De uoede ontlaadde zich bij
deze gelegenheid.

Teruijl zich dit bïj de carosserie-af deling af speelde r geschiedde er in
de spuiterij en de assemblage-af deling nog heel rr.rat anders. fvleer dan 2000
op non-actj-ef gestelde arbeiders uiaren in de montagehal verschenen en zij
bleven veel langer in de fabriek dan hun maats van de carosserie-afdeling.
Uit protest rr.rerd belangrijke schade aangericht aan autots en aan gereed-
schappen.

Aanvankelijk ontsnapte de actie geheel en aI aan de controle van de
shopsterrlards. In de eerste massa-vergadering ulerden de shopsteu.rards [vlacrae
en HarrorJay uitge jourrid. [vlaar in een ]-atere masse=vErgadering, toen de eer-
ste uoede uat bedaard u,as, slaagden de shopsterrlards er in hun voorstel te
doen aannemen, dat de montagehal niet langer zou uorden bezeb, dat er bui-
ten het bedrijf gepost zou uorden en dat de arbeiders de volgende dag niet
in de fabriek zouden verschijnen. Inplaats daarvan zou er een afvaardiging
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van de arbeiders een demonstratie houden bij het gebouur, uaar de vakbonds-
bureaucraten onderhandelden met de uerkgevers, Dat aLles betekende natuur-
lijk, dat de shopsteuards en de vakber,reging uJeer alles in een vaste greep
hadden gekregen.

0verigens duurde niettemin de onrust voort tot op 30 september. A1
die tijd ulerd er dan hier, dan daar korte tijd gestaakt en herhaaldelijk urer-
den, bij uijze van repressaÍ11e van de kant van de directie r orbeiders op
non-actief gesteld. De produktie uerd door dat aIles volkomen lam gelegd.
Het effeet van dat al1es deed zich zelfs gevoelen in de Ford-fabrieken op
het Europese vasteland. Dat ging net, zo lang door tot op de 30e de ponsaf-
deling uit sympathÍe met ldlilliams de arbeid neerlegde. De zaak uerd opge-
l-ost met een compromis. uilliams uerd ueer in dienst genomen en overge-
plaatst naar een andere afdeling, in afulachting van eenttonafhankelijkrron-
derzoek naar het voorgevallene. Van dat moment af behoorde de actie geheel
tot het verleden. Niettemi-n uras het gebeurde er een duidelijk beuiijs voor,
dat de Ford-arbeiders niet van plan iraren a1les zo maar te pikken en dat
zij niet aarzel-den spontaan stappen te ondernemen zonder orders van de shop-
steuards af te urachten en als zii het nodig achten zelfs regelrecht tegen
de orders der shopsteuards in.
ONRUST 1N HALELJOOD.

Aan het tureede BrÍtse Ford-bedrijf, dat in HaleL,]ood gevestigd iar ging
de onrust niet voorbij. Dat maakte, dat de personeelsafdeling op het idee
kuiam een vergadering met de arbeiders uit te schrijven. Die personeelsafde-
ling uerd aI qeruime tijd verontrust door zogenaamde rrgevallen van sabotage
Bn aFlevering van bJagens met gBbrekentr. lYlet grote zorg constateerde de be-
drijfsleiding, dat er bij de eindcontroLe een toenemend aantal autors moes-
ten uorden afgekeurd. 0e personeelschefs zochten naax een oplossing, het-
geen er in feite op neer kuam, dat zij de uJrevel van de apbeiders over de
uerksituatie in slaap uilden trachten te uiBgen met meer thee, meer cakea
en mEer sanduiches.

De shopsteuards spraken over de voorgenomen vergadering met de arbei-
ders, maar de shopsteuards schenen nj"et duidelijk te beseffen, dat die hele
op handen zijnde vergadering niets andBrs Lras dan een smerige maar Brg slim-
me poging om de arbeiders te manj-puLeren. HeeI veel arbeid8rs echter had-
den dat uitstekend dcor. Zij stelden zich op hBt standpunt, dat die vergade-
ring maar het beste geboycot kon uorden en zij gooiden daarmee de knuppal in
het hoenderhok. rlJant de tuijfelaars en de naievelingen onder hun collegars
hadden er ean hesl andere kijk op en uilden het voorstel van de personeeLs-
afdeling 'rop een verstandioer manier benaderen". rrLaant onsrr, zo argumBn-
teerden ze, rrredelijk zijn. Laat ons eens kijken of ue de staf niet bepaalde
concessies kunnen afduJingen.rrNa een fBlLe dj-scussie u:erd er met hand-opste-
ken gestemd. De strijdbare voorstanders van boycot bleven in de minderheid,
aI uas dan de meerderhej.d maar krap. Er uaren ook arbeiders, die niet uis-
ten urelke houding nu eigenlijk de beste r,ras. Hun armen uerden omhoog getild
door ds zogenaamdB rrredelijkenrr.

Ilaar de stemming veranderde nadat enkele Ford-arbeiders van Haleu:ood
in contact uaren geueest met coIlBgars uit Dagenham Én qehoord hadden uat
ol er daar ulel alfemaal aan de hand uas. "Vertel zett, zei een Ford-uerker
van 0agenham, rrdat er hier duizenden op non-actj.ef zijn gesteld en dat iets
dergelijks ook jullie voorland is en vBrtBl ze ook, dat bij Chrysler aJ. pre-
ciss dezeIFdB bedxijfspolitiek uordt gevoerd. In een dergelijke situatie moe-
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ten ju11ie niet ingaan op dergelijke pogingen van de Ieiding om ju11ie in
te kapselen. Dat j.s hoogstens iets vooD shop-sterrlards.tr Gevolg: niemand
ujas meer bereid om i n het zo kunstig opgezet,te vallet je te trappen. De per-
soneelsaf deling moest de vergadering ureer af gelasten. En nog altijd uorden
er heel urat Ford-Escorts bij de eindcontrole afgekeurd.

Voor ons liqt het zopas verschenen boek ttEen krrlestie van pri-ncipestt 1).
Het handelt over de acties van de Industriebonden in de maanden februarj-,
maart en april 1973. De schrijver ervan is Bert Breijr voorli-chtingsfunctio-
naris van de Industri.ebond NKV en eindredacteur van het 14-daags orgaan de
tf lndustrj.e Revutt, Daarvóór r,-ras hU bestuurder van de katholieke metaalbeurer-
kersbond St, E1oy, die in de Industriebond NKV is opgegaan. De uit,gever
deelt op de achterflap mee, dat rtBert Breij zeker tot de meest geciteerde
voorlichters van de vakberrregi-ng behoorttr. Diezelfde uitgever vertelt 66L.,
dat Breij tteen reeks van jaren voorlichting heeflt gedaan aan Lrerkgeverskantrr.
UJe zu1len dat laatste verder l-aten rusten, omdat ire de inhoud van het boek
op z i c h z e I fl uillen beoorcjelen. lvlaar het feit blijft natuurlijk even
pikant a1s karakteristiek. Karakterist,iek voor de vakbeueging dan. Voor
haar functionarissen is het vakbondsuerk kennelijk géén krrrestie van princi-
p€. Die kunnen vandaag 26, maar morgen evengoed ook anders en dat dan in
tegenstelling tot de arbeiders, die zij pretenderen te vertegenuroordigen.

ttJat het boek betref t dat urij hier bespreken, het principe uaarvan in
de titel sprake is, is het principe van de inkomensverdeling, beter mis-
sch j.en: de inkomensherverdeling; een principe derhalve, dat cle vakbeueging
nooit tevoren huldigde, in e1k geval noch vóór de 2e uJereldoorlog, noch in
de 27 jaar daarna ooit zuraar heef t laten uJegen. De voor de hand ligqende
en bel-anguekkende vreag r uaaróm het ditmaal from centen inplaats van om pro-
centenrr ging uordt door Breij niet aangeroerd. [daar het hem om ging, uJas

een beeld op te hangen van de sLakingsdagen. lrlaar het óns hier om gaat is
de vraag, ueLke ulaarde aan dat beleid moet ulorden toegekend.

Het boek rËn Breij is ook besproken in 'rDe Volkskranttr (van zaterdag
13 oktober) door Harry Lockefeer. Diens oordeel is genuanceerd. Enerzijds
verklaart hij, dat Breij die feiten en vraaggesprekken met de voornaamste
betrokkenen, zotuel aan vakbonds- als aan uerkgeverszijde, uJeergeeft rreen

interessant overzichtrr heeft geboden. Anderzijds koestert Lockefeer het ern-
stige bezuaar, dat Breij toch allerminst rreen documentair verslagtt heeft ge-
schreven. Daarvoor, oordeel-t Lockef eer, is zijn taalgebruik te opgesmukt,
niet nuchter genoege is zijn stijl die van stakingspamfletten veeleer dan
die van een documerrtaire; rrBreij schrijf t nogal heroÏsch; hU verslaat I de
flascinerende strijdr, is bovendien te rrreinig analytisch.tt

0ns oordeel- stemt in ta1 van opzichten met dat van Lockefeer overeen,
maar de gronden uaarop het berust verschillen zo geloven urij nogal in-
grijpend van de zijne. Lockef eer schijnt, als uJij het goed zien van mening
t,e uiezen, dat een rrLat, heroïsche stijl , zoals Breij die inderdaad hanteert,
niet past bij een dccumentair overzicht. lJij houden dat voor een ziensulijze,

IJ
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uJaarover no9 lJel valt te discussiëren. Dat r,: ij ons inderdaad óók aan de he-
roÏsche schrijftrant van Breij gestoten hebben heeft dan ook een gans andere
reden. 0ns bezuraar is dit, dat Breij iets op heroïsche uijzs schildBrt, dat
in het geheel niet heroïsch i s I Vindt Lockefeer het in strijd met de
normen van rrde dscumentaire journalistiekrr om van rrde fascinerende strijdrr
te spreken, uij zijn van oordeel, dat er van een fascinerende strijd geen
sprake uras en dat het op zijn hoogst a1leen maar rrfascinerend'r rLias om - ook
uit hÈt boek van Breij - te ziÉn hoe de bonden een rookgordijn uisten op te
trekken, u,aar achter zij, allerminst heroïsch, samen met het ondernemerdom
hun terugtocht voorbereidden.

Er is nog een ander verschil tussen Lockefeer en ons, en m66r dan één
zetfs. Bart Breij 6n de Volkskrant-redacteur zijn beide van mening, dat het
bij de acti.es van de drie Industrietronden in het begin van dit jaar om een
type staking van een nieuu karakter ging. Lockefeer schrijf t, naar aanlei-
ding van het boek, dat rrherlezing van de geschiedenis het nieur.Je karakter
van dit type staking ueer in beeld brengtr'. Lr/ ij hebben noch op het moment
dat de acties aan de gang uaren, noch bij lezing en herlezing van Breijts
verslag van daÈ zogenaamde nieurr:e karakter ook maar iets kunnen bespeuren.
IntegendBel, juist omdat Breij dab in het geheel niet probeBrt te zBggen en
er - bij gBbrek aan analyse, zoals Lockefeer teDecht constateert - volkomen
aan voorbijziet, uordt het uit zijn geschriFt duidelijker dan ooit, dat rrl e in
het onderhavi.ge qeval met een klassieke vakbondsstaking hebben te doen.
llat er tussen februari en april gebeurt is dit, dat de bonden de touujtjes
strak in handen pogen te houden, de strijdlust van de arbeiders trachten te
beperken, vanuit een centraal punt commandors geven, die de achterban maar
heeft op te volgen, zonder dat er met hem ook maar enige ruggespxaak uJordt
gehouden. De actie verloopt volgens het gebruikelijke patroon van: de be-
stuurders beschikken, de arbeiders moeten slikken. Het is Harry Lockefeer
nÍet ontgaan; hij spreekt van rreen stak.ing die uordt geregisseerdr'. Dat is
nu juist ulaar het op aan komt. Niet de doelstellingen of de eisen onder-
scheiden de ene staking uezenlijk van de andere, maar het kardinale punt oF
er a1 dan niet sprake j.s van een rtregiert.

Het boek van Bert Breij heeft behalve een titel, ook Ben ondertitel,
die ItGetuigschriflt voor stakers 1uidt. 0p grond van hetgeen uJe zojuist
hebben opgeme!kt houden ure die ondertitel voor misleidend. lJant niettegen-
staande Breij hier en daar, verscheidene keren zeIfs, ookrrgeuone arbeidersrl
Iaat spreken, ja niettegenstaande zijn nadrukkelijke verzekering, dat z ii
het zijn, die dé actie hebben gedragen en dat zij het zijn, die zich in de
flrontlinies van de strjjd hebben geuaagd, o p d e k e p e r besahouuJd
gaat zijn boek n i e t over hen. Zijn geschrift handelt, hoeurel herhaalde-
Iijk de schijn van het tegendeel geuekt r,rordt, over het optreden van de bon-
den. llaar kan men hem het uekken van een verkeerde schijn veruijten, dat de
bonden en hun bestuurders bij hem de hoofdrol spelen kan hem niet kuialijk
rJorden genomen. Het zou moailijk anders hebben gekund juist vanuege het
flBit, dat het over een vakbondsstaking gaat.

Lockefeer - ue zeiden het reeds - heeft op het boek van Breij niet aI-
leen kritiek, hij heeft er ook rr;aardering voor, Die berust, naar hij tB ken-
nen geeft, dà6rop, dat men er tal van rrpikante uitspraken in tegenkomt.
ook dit oordeel van Lockefeer onderschrijven ure geheel en aI, maar uJe moe-
ten daarbij dan r.,ré1 opmerken, dat r:r ij d o or geheel Éndere uitspraken u,rorden
getroffen dan hij. Als Lockefear aan het citeren sLaat en enkete voorbeet-
den geeft van naar zijn mening interBssante uitspraken, dan komt hij aandra-
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gen mst BBn karakteristiek, die uerkgeversvertegenuoordj-96r Prins van de
FIIE van Arie Groenevelt heeft gegevsn of met een verk.taring van NKV-be-
stuurder Brusse], dat rrde Nederlandse industrië1e uerknemer... een heel be-
langrijke beuJeging heef t veroorzaakt.rr

Als men ons ó6k een paar citaten toestaatr dan graag de volgends3
GR0ENEVELT: rrHBt middBl staking moet ja met bedachtzaamheid hanteren.

Iedere actie maakt meer 1os dan de tegenstandar en misschien ook de vakbe-
ueging lief is" (bIz. 11).

HENK NEUIVIAN (onderhandelaar van de beambtenunie over een voorstel van
de Industriebonden): rrbie uil,den uB1 ja zeggen op vooruaarde, dat het niet
van ons zou komÉn, maar van de uerkgevers. Dj.e uildBn dat niettt (Ufz. SS).

0ndernemersvoorzitter BAKKENIST: rrEr zijn er een paar in de vakbeue-
9in9 die zo nodig met een stok aan tafel moeten zitten. Ze dreigen alleen,
maar zu11en r,reI ni,et s1aan...rt (b12. 35).

NVV-districtsbestuurder TUINENBURG: "lrJat ueet je als eenvoudÍg vak-
bondsbestuurder van ujindverhitters, cokesladingen, blokvornen, convector?rt

NKV-districtsbestuurder KRIJGSIVIAN: ÍIk vond de mensen te nerveus om
hele debatten te beginnen. Je vermeed een ingaan op het confllictt' BIz. 57).

lijerkgever PRINS: rtDe bonden moeten in Nederland niet verduijnen, omdat
ue niet zonder ze kunnentr (Ufz. tOZ).

Raactie i.n het acti.Bcentrum DRIEBEREEN, als de arbeiders van DB
Schelde j.n Vlissingen hEt niet eens bJ.ijken met de centrale richtlijnen: rrDan

moeten uie er de staking maar gaan beëindigen..." (b12. 119).
lLJat het boek van Breij inderdaad boeiend en interessant maakt is niet

slechts dit soort uj.tspraken - uaaruit soms ook en dan ongeuiild natuurlijk,
de díepe tegenstelling tussen de arbeiders en de vakbeueging btijkt - màar
ook de schildering van de gang van zaken. [v]Bn verneemt over de geheime rug-
gespraak tussen Adri de Boon, de 2e voorzitter van het NVV, en een ulerkge-
vefsvertegenuoordiger, over de bekende affaÍrÉ van het Paasbestand, dat de
bonden ujildBn, maar dat zogenaamd door DB Pous Uerd voorgesteld, enz. enz.
En ondanks dat - op zichzelf reden genoeg overiqens om het aan ts bevelen
- is het toch geen échte historÍe. Er uiorden ulel hee] uat cijfers over ds
inkomensverdelingen, over prtscompenseringen en dat sooxt zaken in gEpre-
senteerd, maar , échte achtergronden en verklaringen ontbreken. Gaen uoord
bijvoorbeeJ.d over positie en functie van de vakbeueging in de kapitalisti-
sche maatschappij (diB Prins blijkbaar zéét goed door heeft), geen rrroord ook
over ds druk van onderop, uaarvan duídelijk voor het uitbreken van de actie
sprake is geuJeest. De historie zoals Breij haar vÉrtslt muni bovendien - afl-
gezien van de achtergronden - uit door onvoltedigheid. Er zijn naar onze
smaak ook veel te veel feiten onvermeld gableven.

Ergens in het boek is sprake van NVV-actievoorbereider Ad DekkEr, diE
het op zich neemt Hoogovenarbeiders van ean bepaalde, niet in het schsma
van de bonden passende afde]Íng van hun stakingsvoornemens af te brengBn.
Het is een uiterst karakteristieke episode, die daar r,rordt beschrevBn. 0p
een andere plaats vermeldt Breíj de rLloorden van de HoogovBn-arbeideD UitlBm
v.d. Berq, diÉ verkondigd: ttDit rLras het begin.rr Het begin rrlaarvan?, vraagt
zich de kritische lezex af. Breij stelt zich in zijn vooru:oord min of meer
dezelflde vraag. Hij oppert daar de mogeJ-ijkheid, dat met deze vakbondsstakin-
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gen de eersLe vlag rf van een nieuu.re maatschappijr? zou zrjn gehesen. De ver-
d j.enste van zijn relaas is dit, dat het ondubbelzinnig aantoont, dat dit be-
paald niet het geval is g eureest.

1) Uitgave3 H. lvleulenhof , Baarn, 155 blz, Prijs Í 9rgo.

DT AUTO[JERKERS Hf ER, D E U. A. UJ. D A A R

Het Amerj.kaanse blad rrNeus and Lettersrr bBricht, dat da arbeiders van
de Chrysler-fabrieken j.n de Verenigde Staten hun vakbond, de united Automo-
bile trorkers (UnU) geduongen hebben in hun bedrijf een staking uit tB roB-
pen vanlrega de gestage opvoering van het tampo van de lopende band en van-
uege de ondraaglijke arbeidsverhoudingen. Het blad voegt er aan toB, dat
taI van Chrysler-arbeiders stomverbaasd LJarBn, dat de UALJ-leiders inder-
daad voor de druk van onderop geueken zijn.

Het blad vervolgt: rrDe bureaucratie van de UAILJ staat bij de arbeiders
bijzonder slecht aangeschreven en niet voor niets. Hst is de normale gang
van zaken, dat zij met de arbeiders een spelletje speelt, net doet alsof zij
aan hun verlangBns tegemoet koÍnt, om dan op het aLlerlaatste nippertje met
de bedrijlsJ.eiding een compromis te sluiten. Sommige arbeiders in de auto-
industrie beueren, dat in het onderhavige geval de [JAtd-bonzen van te voren
met de directj.e overeengekomen zijn, dat er sLechts een heel korte staking
zou zijn - om stoom te laten alblazen en om de bond de gelegenheid te geven
zijn gezicht te radden - aangezien enige tijd geleden a1 uitlekte, dat de
vakbond en Chrysler over een c.a.o. tot overeenstemming uJaren gekomen.

rrln heel de qeschiBdenis van de UAU'r, ue citeren no9 altijd rrNeurs and
Lettersrr, rtis het nog nooit anders geuieest dan zo, dat een staking, in ttat
voor autofabriek dan ook, pas tot stand kon komen, nadat er earst felLe
strijd van de arbej-ders tegen de bond geleverd uas.r' De beuuste krant heeft
het dan verder over 'reen kloof tussen autouerkers en de LJ.A.UJ., een kloof,
die voortdurend groter r,lordt.r' lLl ij zijn er, de praktijken van de U Atr.l kennende,
van overtuigd dat dit zo is. Dat het er, zoals de beuluste krant beueert,
op uit zal draaten, dat er Ben nieuue vakbond in de Amarikaanse auto-indus-
trie gevormd u.,ordt, houden r,r ij niet voor onmogelijk. Dat daarmee dan de be-
uuste kLoof verduijnen zou, houden uJ ij voor een i11usie.

HET IS HEEL GEIYIAKKELIJK om over social.isme te praten. lYlaar dan moeten tte
1.,e1 ueten u:at ule onder socialisme vetstaan. 0ns niet op het pad der illu-
sies begeven. Uij hebben dat ook niet gedaan in onze brochurB

IvIAAR H0E DAN? Eniqe gedachten over een sociafistische samenl.eving.

In die brochure hebben ue geprobeerd helder en duidelijk uiteen te zet-
ten hoe een socialistische samenleving georqaniseerd kan u:orden, zo, dat de
uitbuitinq is uiiqesloten. Deze brochure kost Í 2.-, franco per post.


