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DE AíVIERIKAANSE ARBEIDERS IN VERZ ET

TEGTN ONDERNEIÏERDOIT EN VAKBEITIEGING

Geruime tijd geleden, het moet zo omstreeks het midden vaÍ-r cie jaren |60
zijn geueest, hield een van onze mai.<keEs eens een inleiding in een discus-
siebijeenkomst. Hij sprak over de groeiende tegenstelling tussen de arbei-
ders enerzijds, de vakbonden anderzijds en hij illustreerde dat verschijnsel
met een veruijzing naar het voortdurenC toenemend aantal- rfuj.l-derr stakingen.
Tijdens het debat u.rerd hem de vra.! gesteJ-d of het uel juist uas om daaraan
veel betekenis te hechten. rr1!1en magrt, aldus de debater, trniet generalise-
ren, u.tant van uilde stakingen in de Verenigde St,aten, het hoogst ontuikkel--
de kapitalistische land ter uereLd, hoor je bitter ueinig!t'

De spreker heef t daar toen op qeantuoord, dat er rr-reLisuaar over rrrrli.L-
detr stakingen in de Uerenigde Staten ureinig in NederLandse kranten uerd ge-
schreven, maar dat dit all-esbehalve zeggen uil-de, dat ze er niet uaren. En
als beuijs, dat ó6X in de U.S.A. de arbeiders hoe langer hoe meer hun eigen
boontjes gingen doppen, noemde hij diverse berichten over rtuildetr stakingen
in de Amerikaanse auto- en rubber-industrie in een krant aIs de in Boston
verschijnende rrChristian Science lvl onitorrr, alsmede een beschouuling van Ed
Tounsend, de industrië1e correspondent van dat blad, onder de titel rrl.riat

is de oorzaak van de veLe uilde stakingen?rt
Als dezelfde makker nu op dezelfde opmerkinq zou moeten antuoorden,

dan zou hij dat veel konkreter en gedetaifLeerder kunnen doen. In de tijd
die sedert de beuluste discussie-avond is verstreken, is - niet slechts om-
trent het recente verleden, maar ook over de jaren r50 en t60 - hoe langer
hoe meer materiaal beschikbaar gekomen. Het is steeds duidelijker geuorden,
dat rrulilde'r stakingen ook in de Verenigde Staten een normaal verschijnsel
vormen en dat de kl-oof tussen de arbeiders en de vakbeueging er minstens
zo breed en zo dlep is a1s in Europa.

Een dikke tien jaar geleden rrras daarover in Europa nog maar rrr einig be-
kend en zeket niet aan ons. lJij moesten het hebben van kranten aIs de boven-
genoemde, de (destijds nog best,aande) trNeu.r York Herald Tribune't ofl de rtNeul

York Timesrr. Daarin stonden uiteraard f eiten, die je niet of naur,relijks in
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furopese kranten aantr kra aaf uras - qelijk alle
krantenmateríaal - geb enig zeIF r'uaren inmicj dels
destijds a1 de eerste ersc ubliceerd. Die stu-
dies namen in aantal t 16"tt in aantal toenamen,
naarmate de tegenstell ider kbeueging duidelijker
en duidelijker op de vo

lLiaarmee men te ma ortg i-kkering ars uJij voor
furopa meer dan eens h . 0p n moment kon ook het
intellectuel-e kader va urge getijk langer de uer-
kerijkheid negeren. stu el-en r sindsdien ars pad-
destoeLen uit ce grond oeki aan het permanente
conf l-ict tussen de arbe sati enaamd rrhunrt organi-
saties zijn, voorbij zo k in gde Staten niet meer
mogelijk.

De lezer zaL begr die ngen slechts een op-
pervlakkige en dan ve (0" en; urt tijdschriften
verkregen) kennis draq r va eet zijn qekomen uijst
uót al-l-emaal- in dezel-f erik iders strijden al ve-
l-e tiental-l-en jaren l-a rope enoten op tuee fron-
ten tegelijk, namelijk t rdom cje vakbeueging.

Het mag als een m den, r.r;ee-f ronten-oorlogrf
voor het eer* duidelij uord terstond nadat de
Amerikaanse vakbeuegin otst vierde uit haar ge-
schiedenis.Omstreeks e ja idden in de zu.rarte

1 ) Zo b. v. in: Herbert Harris,
doulnrr en lYl ary Uorse, trLaborl

Laborrrl Sidney Fine, rrsit-
l-icnsrr.

ItAmericab
s Neu lYl il-
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verl-engstuk van de personeelsafdelingen der bedrijvenrt, In 1953 schrijven
lLJalker en Guest in hun boek tfThe 

[v] an on the Assembly Linerf (ttDe man aan de
lopende bandr') over de steeds sterker ulordende ueerstand (en ueerzin) van
de arbei-ders tegen datgene u-rat rrhunlt bonden met de patroons zijn overeenge-
komen. Hetzelfde doet een auteur als Harvey Srrlados in augustus 1951 i-n een
artikel in het tijdschriflt rtThe Nationrr, getite.Id:rtDe legende van de geluk-
kige arbeiderrr.

In het begin van de jaren r60 verschijnen er drie uerken van verschil-
lende auteurs, die ieder met qroot enthousiasme het C.I.0. hadden begroet,
maar vervolgens bÍtter uJaren teleurqesteld, toen de ervaring hun leerde,
uat de uerkelijke betekenis van de vakbeueging is 2). Eenneger-arbeider,
James Boggs genaamd, publiceerde omstreeks die tijd een dagboek, trraarin hij
onder meer schreef : I'Tetugblikkende zaJ- men moeten constateren, dat de
st'rijd van de arbeiders tegelijkertijd een strijd tegen de vakbondsbureaucra-
tie is gerrreest en dat al-l-e uorstelingen op tuee fronten tegelíjk rrrerden ge-
voerd.rl

In de Ioop van de jaren r60 verscheen de ene publicatie na de andere
met conclusies van gelijke strekking" Dat gebeurde, nadat a1 in 1954 een
onderzoeker als Alvin trl . Gouldner een speciale studie aan het verschijnsel
van de rtuil-de stakingl had geuijd 3). In die publicaties uras voortdurend
sprake van een urantrour.len in de vakbonden en hun kaderl-eden en van diepe
onverschilliqheid van de vakbondsl-eden vool uat rrhLrnr' leiders deden. Tho-
mas R. Brooks schreef erover in een boek, dat hijttDe opstand van de vak-
bondsl-edenir noemde en dat in 1966 verscheen" Richard Armstrong verklaarde
in oklober 1969 in een artikel- in hei tijdschrif t rrFortLrnerr, dat er sprake
uas trvan Een opstand van de arbeiders, zoir=1 tegen hun eigen leiders al-s
tegen de maatschappijrr.

Bij het aanbreken van de jaren tlO, schreef zeer onlangs John Zernan
in een boeiend artikel in het blad rrTel-os-ltlotesrt, begon men er zich 1n bre-
de krinq :ekenschap van te geven, dat in bijna afle kurest,ies die met het
produkt.ieproces verband hielden, de vakbonden en de arbeiders lijnrecht te-
genover el-kaar stonden. Ïn het Amerikaanse tijdschrift rrLiberationrruitte
in de zomer van 1913 een transportarbeider uit St. Louis bittere klachten
over de praktijk van de Amerikaanse vakbeureging, die - zo schreef hij - rthet
tot een gerrroonte heeft qemaakt om eisen van arbeiders onder de tafeL te
tlerken, zodra de ondernemers zich bereid tonen hun kassen te spekken.rrDa-
niel Bell- verklaarde daLzelfde jaar 1973 l-n een studie over de industriëIe
samenleving, dat de vakbeL,.r eging geen enkele bedreiging vormde voor de kapi-
talistische organ j-satie van de arbeid. Tu-ree jaar eerder had Kenneth Lasson
in zijn boek I'The lLJorkersrr (t'D" arbeidersrr) een groeiende ontevredenheid van
de arbeiders met de vakberL.regÍng in het vooruitzicht gesteld.

Hoezeer hij het bij het rechte eind had is gebleken uit een in het be-
gin van dit jaar verschenen rapport van een der mi-nisteries in de Uerenigde
Staten u.raarin ulorcit opgemerkt, dat rrabsenteïsme, r.uilde stakingen, verzet
tegen de bonden en industriijl-e sabotage normale verschijnselen zijn geuorden.

John Zernan spreekt, rn zijn reeds door ons genoemd artikel van een stij-

2) PauL Jacobs, "The State of the UnionsrrI Paul Sal-tan, ttThe Disen-
chanted unionistrrI B.J. lLlidick, t'The Triumphs and Failures of u-
nionism in the United Statesrr.

3) Alvin lJ. Gouldner,rtlrJildcat Strike, A Study in lJorkers-lYlanagement
Relationshipsrr, eerste uitgave 19541 herdruk '1965,
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gende vloed van literatuur over het verschijnsel dat de arbeiders meer en

meer in verzet komen tegen hun uerkomstandiqheden, utaapvan ook het absente-
ïsme een symptoom is. Hij merkt opr dat in die literatuur de ro1 van Ce

vakbeueging vaak buiten beschouuing uordt gelaten, maar dai urie zich nader
in de feiten verdiept, er niet aan klan tr,.lijfe1en, dat het verzet teqen de
rrlerkomstandigheden tegelijk een verzet tegen de vakberL.reqing is. Hij somt er
een indrukuekkende reeks voorbeeLden van op r Uit die voorbeelden blijkt be-
halve een groeiend aantal 'tr.liLdett acties, ook een qroeiencj e haat van de ar-
beiders t,egen de vakbondsleiders. Heel- interessant is daarbij zijn opmerking,
dat bepaalde cjemonstraties tegen de oorl-og in Vietnam door de vakbeueqings-
bureaucratie op tourr.i uerden qezeL, om de haat van de arbeiders in een ande-
re richting te leiden en onl de aandacht af te l-eiden van hetgeen er in de
bedrijven gebeurde en r.i.tat de rrl-eidersrr daar bekokstooflden. Hij spreekt uiter-
aard ook uitvoerig over de rrl!ildett stakingen bij Chrysler uiaaraan uij ook in
rrDaad en Gedachterr aandacht hebben besteed, stakingen die uitbraken tegen
de uil van de bond en die ook regelrecht mede tegen de bond uJaren gericht,
omdat de arbeiders protesteerden tegen de contracten, die de bond met het
Chrysler-bedrijf gesloten had

0ver een staking bij General ÍIotors gaat het in 1973 verschenen boek
van lLJill-iam Serrin trThe Company and the Uniontr (trHet bedrijf en de vakbondtt).
Serrin verklaart daarin, dat de maat,schappij en de vakbond broederlijk samen-
u.rerkten. Hij beschrijft de ontevredenheid van de arbeiders en dat de bond en
de directie het er onderling over eens uerden, dat het maar het beste uas
om Ben staking te proclameren, uaarin de arbeiders stoom zouden kunnen af-
bl-azen. Bovendien zoLr zorn staking hun energie uitputten en het qezaq van
de bond ueer kunnen versterken. Vooruaarde van het bedrijf uas daarbij ue1,
dat de bond niet om de door de arbej-ders gestelde eisen zou gaan staken
(aie Uetrekking hadden op de uerkomstandigheden en de sneLheid van de band)
maar de bond Sndere eisen op zau stell-en. 0p die voorLraarde u-ras het bedrijf
zel-fs bereid in het geheim de stakingskassen van de bond te spekken en a1-
dus qebeurde.

Behal-ve de tot dusver genoemde ttulilderr stakingen somt Zernan nog ve1e,
vele andere zelfstandige acties van de arbeiders op. In zijn boekrrThe La-
bor ltiarst' (t*D" oorlogen van de arbeiders't), ddt in 19?4 verscheen, ver-
klaart Sidney Lens, dat het aantal (uiilde) stakingen in 1968 en 1969 bui-
tengeuoon hoog uJas, en dat dit aantal i-n de laatste haLve eeuur alIeen maar
uerd overtroffen door het aantal- staki-ngen in 193?, 1944, en 1952/153. In
het, in 1973 gepubliceerde uerk van Stanley Aronouitz rrFalse Promises: The
Shaping of American lJorking Class Conciousnessrr ("Ual-se bel-of ten: de manier
uJaaDop op het berriustzijn van de Arnerikaanse arbeiders uordt ingeu-rerkt") is
te lezen, dat rrhet aantal stakingen sedert 1961 zonder uleerga is in de ge-
schiedenis van de Amerikaanse arbeiderskl-asse".rrNiet all.eenrr, zegL deze
schrijver, Itis het total-e aantal slakingen groter, er is een groter aantal
geva11en, ulaarj-n door de bonden voorgestelde overeenkomsten met, de onder-
nemeDS door de arbej-ders uerden verulorpen en de uilde acties hebben een
omvang aangenomen, r.lel-ke die van ieder ander +-ijdstip in de jongste histo-
rie overtref t't.

In een dergelijke situatie, die uij hier uiteraard slechts buitenge-
uoon beknopt hebben kunnen aanduiden - het aantal voorbeelden zou ve1e, ue-
l-e ma.l-en kunnen u.torden uitgebreid, het aantal studies valt noch te becijf e-
ren, noch op te noemen - ontbreekt het natuurlijk niet aan reacties van de
kant van het ondernemerdom. Een deel van de door ons genoemde boeken of pu-
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blicaties uerd tenslotte ook samengesteLd om te berr,rijzen, dat de toestand
hoogst ernstig is en dat er iets aan gedaan moet uorden.0ver die reacties
van de kant van de ondernemers doet Zernan een aantal- interessante mededelin-
gen. Hij merkt oP: dat de leiders van de Amerikaanse zakenuerel-d op een ge-
geven ogenblik - hij heeft het over de herfst van het vorige jaar - hebben
Íngezien, dat de vakber.leging hun steun behoef de. Hij maakt ook medling van
de uitspraak van een zekere David Deitch, die verkl-aard heeft, dat het ka-
pitalisme van morgen een krachtige, sterk gecentral-iseerde vakbeueging no-
diS heef t. Uoorts citeert hij een andere ui'tspraak van ondernemerszijde r ge-
daan nadat Lrl alter Reuther in mei 197O bij een vii-egtuigongeluk om het leven
kuam, volgens r.lelke Reuther, in het beLang van het ondernemerdom, door EEn
krachtige figuur diende te uorden opgevolgd. Tensl-otte deeLt Zernan mee -
en hii staaft zijn mededel-ing met voorbeelden - dat de regering van de Vere-
nigde Staten bereid blijkt de vakbeueging op deze uijze steun te verlenen,
dat aan vakbondsstakingen een zekere uettelijke erkenning urordt ver.Leend.

Nog bel-anguekkender dan Zernans voorbee.l-den en beschrijvingen zijn zijn
conclusies. Hij zegl , dat, in vel-e studies (niet in a1le) de oorzaken van de
uilde stakin-oen of andersoortige uilde acties nog veel- te veel over het
hoof d uJorden gezien. lvl en zieL rL.rel- de groeiende teqenstellÍng tussen de ar-
beiders en de bonden, men besef t te r.leinig L.laar die vandaan komt. tYl et een
steun aan de vakbeueglng, zo zegL hij, verdu.rijnt die tegenstellinq niet, in-
tegendeel, zii dreiqt er a1l-een maar groter door te uorden, uant de reden
voor die tegenstelling is juist de nauue samenuerkinq tussen bonden en on-
dernemerdom. Het van ondernemerszijde aanbevol-en medicijn, te ueten: nóg nau-
uJere samenuerking dan tot dusver - men vraagt zich onuil-lekeurj-g af of dat
mogelijk is - is volgens Zernan een middel- dat de door de patroons gesigna-
l-eerde kuaal al-l-een maar kan verBrgeren. Als het uordt toegepast, zo zegt
hij, dan zu1len de arbeiders al-l-een nog maar duidelijker dan reeds het gevaJ-
is, gaan beseffen dat vakbeueging En ondernemerdom gezamenlijk hun vijanden
zijn,

Zernan besl-uit zijn artikel met een historische vergelijkinq. In 1935,
tijdens de eerste ambtsperiode van president Roosevelt, verscheen eD een
rapport over de invloed van de crisis op de arbeidersklasse. De conclusie
van dat rapport uJas deze, dat ttde arbeiders de dingen in hun eigen hand
zouden nemen, tenzij er iets uerd ondernomenrr. Zernan verteft dit om er aan
toe te voeqen, dat er inderdaad iets onderncmen ulerd. De CI 0-bonden, zo
zegL hij, verschenen ten tonel-e en slaaqden erin de onrust te bezu.r eren en
de situatie uJeer stabiel te maken. Zernan plaatst met, die opmerking het
CI0 en heef de onttrtil<kel-ing van die jaren, ín een historisch kader op een
manier, uJaarop ueinÍgen voor hem dat gedaan hebben. A1l-een a1 vanuteg e deze
ene opmerking, uJaarmee de uezenl-ijke betekenis van het II0 en de moderne
Amerikaanse vakbeueging tref f end uLorci t gekarakter j-seerd, verdient zljn op-
st,el- al-1e beuondering.

IYI aar Zernan gaat een stap verder. lLJe zeiden af , dat hij een histori-
sche paraflel trekt. Hij vergelijkt de thans halveru'lege qevorderde jaren t7O
met de jaren | 30. Hij is van mening, dat er ook nu berr.r eerd kan uorden, dat
de arbeiders de dingen mogelijk zétf ter hand zul-1en nemen, tenzij er nietsn
uordt ondernomen. Zernan is van oordeel, dat dit rrÍetsrt uJel eens een be-
perkt soort van rrmedezeggenschaprr zou kunnen zijn. Ten berr.rijze van die stel-
ling citeert hij een functj-onari-s van de 'rllnited Automobil-e lJorkersn, een
zekere Irving Bluestone, die verkl-aard heeft, dat er hoognodÍq zoiets a1strmedezeggenschapt' moet komen.... onder controle van de vakbeueging ue1 te
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verstaan.
Zernan zíel echter niet alLeen overeenkomst tussen de situatie in de

jaren van de grote crisis en die van flur hij zieL ook grote verschilLen.
In de tgeede helft van de jaren t30 slaagde het C.I.0. er in de Amerikaan-
se arbeiders voor zijn karretje te spannen. Daarmee u:as e1k gevaal bezuoren.
0f dat nu net zo goed zai- lukken met een eventuel-e beperkte medezegqen-
schap, betuijfelt hij in hoge mate. 0ok van een dergelijke medezegqenschap
veruJacht hij niets anders, dan dat z\: het ur are karakter van de vakbeueging
en de rrl ezenlijke samenuerking tussen vakbeueging en ondernemerdom afleen
maar zal onderstrePen.

0f het Amerikaanse kapiialisme nu aL direct in gevaar verkeert, daar-
over Iaat Zernan zich niet uit. Hij houdt zich niet met specufaties bezig,
maar met analyses. Aan de hand daarvan komt hij tot de slotsom, dat de te-
genstel-ling tussen cle arbeiders enerzijds, de onderneners en de vakbeueqing
ànderzijds, afleen maar groter kan uorden, uat er ook gebeurt. lrlelke medi-
cijn en uel-k verdovend midCel men de arbeiders ook zaJ. toedienen, 21i zuLlen
er naar blijven streven, meent hij, hun Iot in eigen handen te nemen en z6tf
hun boontjes te rloppen. Aan die tuoorden hebben ullj niets toe te voegen.

ETN B E D R IJ F S B E Z E T T ] NC IN DUITSLAND

In het ILlest-Duj-tse industrieplaatsje [jltten bij Dortmund is in de loop
van de maand maart de cementfabriek van Siemen-Seiber door de arbeiders be-
zeL uit protest tegen en ter verhindering van een voorgeiromen personeelsin-
krimping. De directie had aan negentig van de omstreeks vijfhonderd perso-
neel-sleden ontslag aangezegd en dat - zeet plotselinge - ontslag gemoti-
veerd met een slapte in de orderportefleuiffe. Aangezien noq vrij kort tevo-
ren mededelingen uaren verstrekt over een gunstige bedrijfsontuikkeling,
vroeq het personee)- om inzage van de boeken. 'De erg ouderuetse directie
vond een dergelijk verzoek indruisen tegen haar opvattingen omlrent het baas
in eigen bedrijf zijn en urees het af.

Tegen bezettlng verklaarden zich all-een de kaderleden van de vakbeule-
ging in tt bedrijf. Zij vonden die in strijd met de vakbondsmethoden. Toeval-
lig echter moest de Duitse vakbeueqing broodnodig ueer eens iets aan haar
reputatie doen. Daarom liet zij ditmaaf niet de arbeiders in hun hemd staan
maar haar vertrour.uensliedeno Het gemeentebestuur, bezorgd voor de uerkgele-
genheid in het stadje, uas ook al- op de hand van de stakers, temeer omdat
de directie van de cementfabriek, toen de bezetting een feit uerd, al-le
uJerknemers ontsloeg. Vóór de bezetting uraren opeens ook afle politieke par'
tijen. De reCen: er staan in Rheinland-lLJestf alen verkiezingen voor de deur.
Dat al1es verkl-aarde in dit geval niet sfechts een grote sympathie van de
bevolking voor dit stuk strijd, Ínaar ook een steun van a1le kanten, die on-
der andere omstandigheden hetzij volstrekt ondenkbaar, hetzij uitermate ver-
dacht zou zijn ger.leest. Nu echter uras zii vof komen verklaarbaar, hetgeen na-
tuurlijk niet uegneemt dat zij ook buitenger.roon schijnhei-1ig uras. Van vakbon-
den en partijen kan men echter veel verLrachten, behalve uat goeds.
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Het Franse dagbladrrLe lil onderrpleeqt van stakingen en arbeidersacties
zó ueinig melding t,e maken, dat haar stilzuijgendheid op dit punt sl-echts
opzeí kan zijn. hlie schetst de verbazing toen deze krant op donderdag 3 a-
pril j.1. plotseling een lyrische reportage bracht over tuee bedrijfsbezet-
tingen, respectievelijk bij de bandenfabriek K1éber-CoLombes en de liftenfa-
briek 0tis, naast elkaar in dezel-f de straat gelegen in de Par'rjse voorstad
Argenteuil. Een van onze makkers, toevallig ter plaatse zijnde, is er een
kijk je gaan nemen. [tJat hij zagi een f abriek van K]-óber-Colombes, u.J aar volop
rrierd geuerkt en uJaar een van de arbeiders hem verte.Ide: rrStaking? A1 meer
dan een ueek af gelopen man ! lLlat het voorstelde? ueet ik niet zo. Een zaak-
je van de bond en dat interesseert me ueinig!tr

Bij buurnran 0tis een spandoek op de toegangsdeur met de tekst: rrDit be-
drijf is bezetrt. Daaronder de initialen van het Franse vakverbond CGT. Geen
mens te zien. Alfe deuren potdicht,. Absolute stilte. Niemand aanuezig. Ce-
rL.terkt rr:erd er niet. Een bezetting? Niets dan bluf van de CGT, die blijkbaar
de behoefte heeft het afl en toe te doen voorkomen al-sof deze organi-satie
achter bezettingen staat dan u:el ze op touu.r zet. AIf emaal niets dan bluf .

fen b1uf, die all-een zin heeft als arbeiders in andere Franse fabrleken,
die niet kunnen zien uat er in Argenteuil gebeurt, e!van horen. Aan het
verbreiden van die btuf verl-eende rtLe 

lYl ondet' t-r é1 medeuerking.

ENKELE LOSSE BEDENK]NGEN

III

tLJij vervoJ-gen hier de publicatie van de kritische bedenkingen van
een Belgische makker, voorzien van onze commentaren, uJaarmee uij in het
maartnummer een begin maakten. GeJijk uij daar a7 opmerkten, achten uij
zijn kanttekeninqen flundamenteel. Aan dat feit ontlenen ze hun beteke-
nis en dat verkLaart ook, uaarom uij er veel-a1 tamelijk uitvoerig op zijn
i.ngegaan. A1s gevolg van dÍe uitvoerigheid konden bedenkingen en com-
mentaren onmogelijk in óén nummer van IDaad en Gedachterf uorden afge-
drukt.0ok ditmaal heeft de lezer nog niet het slot van de seria vóór
zich. Naar aanleiding van een vraag die ons bereikte, zi: hier opge-
merkt, dat de commentaren door uerschillende leden van onze groep uJer-
den geschreven.

Redactie rrDaad Bn Gedachtert
-o-

7. het probleem van het ber.,iustzi.in 1)
LJaar de machthebbers inderdaad bang voor zUn, dat is: de orqanisatie

1) 0nze Belgische vriend heef t er ze)-f - zeer terecht - op gerrrezen,
dat het probleem dat hier uordt aangesneden aansluit bij datgene
uat in het vorig nummer onder punt 6 aan de orde u.las. Dat geldt
natuurlijk ook voor ons commentaar. IJij treden niet in herhalingen
en verzoeken de lezer ("n onze Belgische vriend) hetgeen d65: is
opgemerkt opnieuur op punt 7 Le betrekken.



8-

, van de arbeiders zél-fl, maar het is geensz j-ns Zo t dat zii nooclzakelijkerulijze
ook bang zijn voor de eisen van de arbeiders. Immers, uaarom zouden zii an-ders een vakbondsst"tG-qT, bijvoorbeeld 10 f ranken méér in het geheel nietvrezen en uJaarom zcuden ze Caarentegen een autonome aclie in hetzelfde be-

';drijf om slecht,s 2 franken néér, rrref deqelijk gevaarlijk vinden? Is het niet,,'omdat de arbeiders in het l-aatste geval hun strijd zétf in handen nemen, de
., patroons daarbij derhalve het gevaar 1open, dat die arbeiders hun 

"ig"n,' Énacht Leren kennen, zodat daardoor bij hen ue1 eens het beuustzjin zou t<un-I nen groeien, dat ze heel de maatschappij zoucl en kunnen oftliffin, zónder
' b'arzen? Schuilt daarin niet het gevaar? Is niet reeds elke hoop, het minste,,beuustzijn van arbeiders, dat bazen, machthebbers, e.d. overbodig zijn, po-.,tentieel gevaarlijk voor het systeem?

Ik ueet i::e1 dat autonoom strijdende arbeiders niet uit zijn oprrrevol_u-ti-on:à'ire machtsvormingrr. Niettemin kan door hun autonome strijd langzamer-
hand hij hen het besef , het beuustzi.l n van eiqen kracht r !roeien. En is dit- beurustzijn, deze zeLfzekerheid, dit in.i"h--Tn-ËigenTracht, geen noodzake-lijke vooiuaarde voor een social_e revolutie?

: ' Laat ons een voorbeel-d nemen. Duitsland uJas tussen 1g1B en lgZl zeker'ob-jectief rijp voor een revolutie. 0f niet soms? Arbeidersraden uorden ge-
vormdit maar de arbeiders laten zich hun macht afsnoepen door de sociaal-demokraten. Dat komt toch o.a. doordat ze niet inzagen hoe sterk ze zeLfl
ue-l- u-raren en/of doordat ze geen al-ternatief zagen voor het burqerlijk parle-ment (omdat de sociaaldemokratie zo lang het parlementaire spel op de voor-grond had geplaatst en de arbeiders daarin nog geestelijk gevangen zaten!tvlet andere uroorden: s!b,jectief r.ras de toest,and blijkbaar ni"t rijp.

En zeg me nu niet, dat - omdat het al-lemaal- za is gegaan - het ook
noodzakelijkeruijze zo moest g".n..Gom zou het niet anders hebben gekund?

lYl et de constaLer j.ng r dat aIl-es verklaarbaar j-s en dai het om ilelke re-
den dan ook zo moest af lopefl r geef je nog niet aan uat er dan rrr éL moet uJoD-
den gedaan om eenzelfde nederlaag te vermijden.
ONS COPIÍYIENTAAR

'" 0nze Belgische vriend zal ons nie'b kualijk nemen, dat uJU beginnen metdatgene, rL-rat u,ij in het bovenstaande voor het meest essentiË1e punt houden.
Het is net precies het punt, uaarop hïj zichzel-f tegenspreekt. Dóór hun au-
tonome strijd, a1s gevolg van hun zelfstandig optreden, zo zegL hrj, groeit
langzamerhand bij de arbeiders het besef van eigen kracht. In één adem ech-ter Laat hij daarop volgen, dat dÍt besef de noodzakelijke vooruaarde voor
hun ze-l-lstandig optreden is! Hoe kan, vraqen r.rrij op on=" b"u"tl--"Ei-besefl
dat eerst in en dóór de strijd ontstaat, de vooru-raarde voor die strijd zijn?

0nze Belgische makker zaI uel-licht tegenuLerpen, dat hij het probieem
een tikkelt je anders gef ormuleerd heef t dan Lri.j het hier doen. Inderdaad IHij spreekt namelijk van een door de autonome strijd langzaam groeiend besef
Van eigen kracht, dat de noodzakelijke Voorr.rraard e zou zi)n Voor neen soci-aIerevolutj.ert. lvl ocht hij op ci at verschil in formulering de nadruk rrrillen leg-
9Eh r dan kunnen uJij daaruit alteen maar af leiden, dat hij al-s gevolg van au-tonome kfasse-acties bij de arbeiders het besef (rret Èerustii.in) Jun eigenkracht ziet ontstaan en v e r v o l- g e n s - lJanneer dat besef er =àn-maal is - pas zoiets a1s een sociale revolutÍe tot de mogelijkheden rekent.0nze ziensuijze verschilt hier volledig van de zijne en dat vol-strektniet al-leen op grond van datgene uat ulij de vorige maaL onder punt 6. ovBrhet beuustzijn hebben opgemerkt.
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IJij houden het voor on juist om, op de nanier ulaarop onzE Belqische mak-
ker dat doei, de klasse-acties van nu en de sociale revol-utie van morgen
aLs tuee scherp te onderscheiden dingen te behandelen, begripmaiig uit el--
kaar te ha1en. [Janneer dat gebeurt is de kans vofstrekt niet denkbeeldig
- uJe zeggen niet dat onze Belgische vriend dat doet - dat de revol-utie uordt
opgevat aLs een soort van éénmaliq, in tijdsduur rel-atief beperkt gebeutEn,
uraarvan bijvoorbeeld het begin (net tijdstip namelijk uraarop de arbeiders hun
kracht zijn gaan besef f en) nauukeurig zoN kunnen u-rorden aangegeven. Daar is
voJ-qens ons gEen sprake van. iLJij zien de revof utie aLs EEn p r o c e s en
van dat proces maken de k.l-asse-acties, die onze vriend ervan u.til scheJ-den,
onverbrekelijk deel uit.

Bovendien: de revolutie verschil-t niet uezenJ-ijk van die (dagetljkse)
klasse-acties van flur bijvoorbeeld door het feit, dat de arbeiders in die
revolutie b e uJ u s t zouCen opireden.Derevolutie verschil-t k u a L i-
t a t i e f in het geheel niet van derqelijke kl-asse-acties, zii verschilt
er sLechts k r.:.r a n t i t a t i e f van. Er is van een revolutie sprake
op het moment, dat een zéér groot aantal- van derqelijke klasse-acties samen-
val1en of safirenvl-oeien. Pas LUanneer dat geschiedt treedt er, als gevclg
van de kulantiteit een verandering in de kualiteit op, maar het is geens-
zins,ó,-Effio'"t(a1sgevo19Vaneenloordeklasse.actiesteueegge-
bracht besef van kracht) ean krualiteitsveranderinq op zor treden.

AIles uat de (dagelijkse) kl-asse-acties kenmerkt - r,re bedoel-en u j-ter-
aard de autonome klasse-acties - dat kenmerkt 66k de revol-utie. En r!anneer
uJe zeggen all-es, dan bedoel-en uJe daarmee, dat bij kl-asse-acties de beu:ust-
rLrording pes U en dóór de strijd ontstaat en dat ook uanneer er een revolu-
tie aan de gang is, de beuustr.uordinq pas in en door die revol-utie optreedt
en ep geenszins aan voorafgaat. Het is niet zo dat er revofutionaire hande-
lingen uorden verricht doordat een zekere graad van betlustzijn is bereikt,
maar pas doordat er revoluticnaire handelingen zijn verricht ontstaat er zo-
iets aLs een revo.l-utionair beuustzijn. Dat geldt geenszins al-leen maar voor
sommige revolutionaire handelingen, het gelclt aL evenzeer voor de al-l-erre-
volutionairste handelingen. Het valt ons bepaald niet moeilíjk om deze beue-
ring van orrze kant met historische voorbeel-den te ill-ustreren. Ze liggen
namelijk voor het oprapen.

Als in de morgen van de 5e oktober 1'789 de volksvrouiren van Parijs te
voet de beroemde tocht naar Uersailles ondernemen en vervolgens in hun mid-
den het rijtuig met het koninklijk gezin terugvceren naar de hoofdstad, dan
doen zij dat in de ilfusie derrgoedeI koning LodeLrrijk XUI te beschermen te-
gen de noodlottige en reactionaire invloeden der in Uersail-1es verzarneLde
hofkliek. t!et de koning i-n Parijs, Zo meenden de vrou!Jen, zou de voedsel--
uocLziening beter uorden, zou het gevaar bezr.roren zijn, dat de Constituante
door reactionairen uiteen zou uorden gejaagd. De koning moest beschermd
uor den d oor het v o Ik .

rJaarom heeft één der qeschiedschrijvers van de grote Franse Devolutie
deze geduongen tocht van de koning naar Parijs rreen revofutionair fleit met
de meest vérstrekkende gevolgenrr genoend? Niet omdat de Parijse vrouuJen zuI-
ke revolutionaire ideeën in hun hoofd hadden gehad. Dat uJas, zoal-s uit het
voorafgaande is gebleken, allesbehalve het geva1. Niettemin uas er van een
ingrijpende en revolutionaire handeJ,i ng sprake, omdat een koning, die gevan-
keJ-ijk min of meer naar zijn hoofostad uordt teruggevoerd en onder de bescher-
ming van ? t volk ruordt geplaatst, in fle j-te ophoudt koning te zijn, zijn vrij-
heid van handel-en verliest en qeen absol-uut vorst meer is. De rrbeschermderr
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koning, dat is het onmiskenbare begin van de republiek, Niet ornci at zii re-
publikeinse opvattingen hadden haalden de Parisiennes de koning terug, maar
doordat zti hem terughaalden ontuikkel-den zich repubfikeinsE opvattingen!

Dezel-fde geschiedschrijver die uij zopas citeerden heeflt ook nog een an-
dere, uiterst karakteristieke uitspraak gedaan. ?rlLJie had'r, merkt hij eDgens
opr rrin 1789 kunnen voorspellen, dat iYl arat, die in zrjn blad rfDe Uol-ks-
vriendrr schreef over de goede koning, drie jaar later een der heftigste te-
genstanders zou uorden van het koningschap?rr Het antr,:oord luidt: geen mens,
ó6k niet lvl aral zétf t Ziedaar i:lueer een beu',js, dat revol-utionaire daden de
revolutionaire qedachten voorafgaan; ziedaar opnieuu een voorbeeld, dat het,
revolutionair beu:ustzijn alferminst de vooru.iaarde voor cie grote Franse revo-
Lutie is ger.leest.

Uoor andere revol-uties geldt precies heLzelfde. Be1:n de 0ostduitse
opstand in juni 1953 niet, met een demonstratie voor andere l-oonnormen? lLJas

er onder de bouuvakarbeiders die op de 16e juni hun steigers in de Stafin-
al-l-ee verlieten ook één die eD een flauu vernoeden van had, dat hun actie
tot een massabeueging uit zou groeien en dat er maar luttele uren later
het aftreden van Croteuohl en tllbricht zou r'rorden geiiist? Bracht de op-
stand niet fiquren op het eerste p1an, die zÍch nog nimmer met maatschappe-
lijke probl-emen hadden bezig gehouden en di-e nog nimmer blj klasse!Jorstel-in-
gen betro[<ken uraren geu.reest? Begon de Hongaarse revolutie in 1956 nÍet met
een vreedzame demonstratie uJaarmee sympathie aan het Poolse vol-k ulerd be-
tuigd? De gedachte, dat z ij de eersten i!aren, di-e op de ueg naar de revol-u-
tie marcheerden ulas de betogers in Boedapest vol-komen vreemd. Zii, die door
de revoluti-e op de voorgrond zouden uorden geschoven, zaten nog rustig aan
hun ontbijt op het moment, dat de massars zich al- verzamel-den. En uat de
Russische revolutie van 1917 betreft, het zaI ook onze Belgische vriend
niet onbekend zija, dat de Soujets a1 bestcnden en een feitelijke macht uit-
oefenden naast de Kerenskj--regering, eer de leuzë van 'rA11e macht aan de
Soujetstr uerd aangeheven, een leuze, die totaal niet paste in het bolsje-
r.ristische pDoqram.

Ue ui11en deze reeks voorbeel-den besl-uiten met een voorbeefd dat ont-
leend is aan de Duitse revolutie van 1918, aangezien dat ons de gelegen-
heid geeft om nader in te gaan op het voorbeeld, dat door onze Belgische
vriend is gehanteerd, alsmede op de rest van z'ijn bedenkingen. Het is een
voorbeel-d uit maart 1920.

In de vroeqe morgenuren van de 13e uan dle maand is de marinebrigade
Ehrhardt over de Döberitzer Heerstrasze naar de hoofdstad opgerukt om Ber-
lijn te veroveren. De generaals Kapp en Lijttuitz putschen tegen de republiek
van lJeimar. In het l-and rrrordt de algemene staking geprocfameerd. In het
Roergebied uJapenen zich de arbeiders. Ais de Rijksueer, onder bevel van Lui-
tenant'-generaaL Freiherr von 1!atter, hun opstand probeert neer te sIaan,
uordt het beroepsleger van de republiek versJ-agen door de proletariijrs. Ge-
deellelÍjk rr-rorden de Rijksueertroepen de toenmalige Franse bezettingszone in-
gedreven. Hun restant rL.rordt door de Rode Armee ingesl-oten en omsingeld in
de vesting Ldesef. De overuinning van de arbeiders is van beslissende aard.

De ueg naar Berlijn, via de noordduitse laagvlakte, 1j-gt voor hen open.
Naar Berlijk is 't, dat zij uiIlen optrekken. Dat is van het begin af aan het
doel geueest van hun opstand: uat bij hen voorzit is het streven de soci-aal--
demokratische regering van de republiek tegen Kapp en Lijttilitz te rrbescher-
men't. De vergelijking nret de Parijse vrouuJen dringt zich onrLLil-fekeurig op.

[Jat de arbeiders volstrekt niet beseffen, beseft de sociaa]-demokrati-
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sche regering rJé1. Zij ui1 hel-emaal- niet door de arbeiders beschermd uorden
omdat zii als gevolg van Een dergelijke bescherming haar burgerJ-ijke taken
niet meer zai kunnen vervullen, omdai a1s gevolg van een dergelijke bescher-
ming de regering niet langer reqeren zal- en de macht automatisch in handen
van de arbeiders zal overgaan. De regering bes,--rft,, dat het optreden van de
arbeiders in het Roergebied een hoogst revol-utronair optreden is, iets, dat
de arbeiders zelf geen ogenblik beseffen, niet beseft hebben en ook geens-
zins hebben beoogd. De Roeropstand van maart 1920 vormi het hoogtepunt van
de in 1918 begonnen revolutie, niettegenstaande het feit, dat de arbeiders
zich er niet van beuust zijn, dat zii rnet hun daden een dergetijk hoogtepunt
naderbij hebben gebracht ! 0ok in dit geval vormde al--l-erminst een revolutio-
nair beuustzijn Ce u,ooitrt aarde voor de a1l-errevolutionairste qebeurtenis van
deze jaren.

lílet deze historische herj-f-neringen zijn !rij af midden in het betoog van
onze Belgische vriend verzeil-d geraakt. Hij heeft voLkomen _oe1ijk, dat de
Duitse arbeiders zich destijds a1 hun rnacht lieten a1'snoepen door de so-
ciaal-demokraien en het is ook vol-komen juist, Cat ze geestelijk noq gevan-
gen zaten .i-n het parlementaire spel, dat de sociaaldemokraten zo lanq op
de voorgrond hadden geplaatst en dat ze ook na 1918 op de voorqrond plaats-
ten. [Ylaar niet a]-Leen de sociaalclemokraten (van de S.P.D. en de U.S.p.) de-
den dat, maar 66t< - en in niet geringere Tirate - de bolsjeuieken. 0ók de
bolsjeuieken hebben in de Duitse revofutie al-l-es gedaan r.,uat zi: maar konden
om een eigen machtsvorming van de arbeiders te verhinderen of ongedaan te
maken, uJaar daarvan al- spral<e uas. lYl oet het f eit dat, hun pogingen succes
hadden nu daaraan geueten uorden, dat de subjectieve vooruaarden voor de
Duitse revol-utie ontbraken?

Lllj hebben met die gedachiengang van objectief ué1 aanuezige voorLJaar-
den en het ontbreken der subjectieve vooru., aarden altijd de grootste moeite
gehad " Die gedach+ueFr .-oanQ past uitstekend bij de opvatting, dat behalve een
bepaalde trap van maatschappelijke ontLuikkelin_o er tevens een bepaald be-
trtustzijn aanu./ezig diende te zijn om een revol-utie te Coen slagen of zelfs
maar te doen uitbreken. Caat men van die opvatling ui-t, dan komt men aIs
het uJare vanzel-f bij die scheiding van objectleve en subjectieve vooruJaar-
den. Aanvaardt men daarentegen cnze ziensrLr ijze, dan is er vocr die theorie
van de ob ject,ieve en sub jectieve voorrrraardein hel-ernaal- geÉn plaats. En uJan-
neer men dan nogmaals de geschiedenis raadpleegt, dan komt men tot de ont-
dekking, dat er succesvol-le revol-uties zijn geueest, raarbij die zogenaamde
sub jecti-eve rrvooruaardenrr terr enenrnale ontbraken.

"Zeg me nu n:-et, dat - o.mgla_L het (in nuitsfand) al1emaa1 zo is gegaan
- het ook noodzakeiijkerlLrijze zo rnoest gaantr, schr'ij1't, cnze Belgische vriend.
Nr, dat zijn Lr e bepaald ook niet van p1an, omdat Een dergelijk dor en on-
vruchtbaar schematisnre ons vofkomen vreemd is - Hoezeer ook een revol-utie
aan een maatschappelijke uetmatigheid gebonden is, he I blijft een botsinq,
uaarbij - on het zo uÍt te drukken - over.het -Lot van de revoLutie "op het
slagveld'r r.r-tordt beslrst" Ue vinden ze1fs, dat juist zij, die Ín tegenstel-
ling met ons, het uelslagen van de revol-utie aan de aanuJezigheid van sub-
jectieve voorur aarden koppelen, eerder: dan uij het gevaar lopen in een der-
9e1ijk Cor schematisme te vervall-en. De nede::1aag u-rordt dan onvermijdelijk ge-
acht en verl<laard door rt ontbreken van 'uat men de subjectieve vooruLaarden
noemt,. Van een dergelijke verklaring naar he L standpunt: het moest rr.r e1 nood-
zakelijkeruijze zo Iopen onci at de subjectieve vooruLaarden ontbraken, Ís maar
een hel-e k.l-eine stap. lJie nog eens naleest uat urij de vorige maal onder punt
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6 hebben opgemerkt en uie nog eens overdenkt u.tat trij hierboven hebben ge-
schrevenrzal-loL de concl-usj-e kornen, dat voor ons een dergelijke stap onmo-
gelijk is, lJij hopen bovendien, dat het overdenken van het vooraflgaand com-
mentaar ertoe zaL leiden, dat de lezer tot de ontdekking komt, uelk een
enorme tegenstrijdiqheid er uel- steekt in het ontbreken van uat dan rtde sub-
jectieve vooruJaarden" ucrdt genoemd en het uiterst revolutionaire optreden
van de Roerarbeiders, dat u.r ij hebben gesignaleerd. 0ndanks hun gebrek aan
irbeuJustzijn" handelen de Roerarbeiders zo radikaal al-s bijna nog nooit eer-
der arbeiders op dat moment vóór hen qehandeld hadden en ondanks hun gebrek
aan rtbeuusLzijn" uas hun optreden z6 succesvol, dat het machtsinstrument
van het Duitse kapitalisme door hen uerd uitgeschakeld.

Het onderr.uerp dat hier door onze Belgische vrj-end is aangesneden is
van grote betekenis. Eigenlijk zou het een noq veel- uitputtender behande-
ling verqen dan de voorafgaande, maar !Je kunnen er hier helaas nÍet uit-
voeriger op ingaan en uJe kunnen al-l-een maar hopen, dat uij hem duidelijk heb-
ben qemaakt, !raarom uij op dit punt ónders denken dan hij. Tuee opmerkingen
echter moeten ons nog tot slot van het hart.

De eerste betreft de opmerking van orze Belgische vriend (in de aan-
hef van zijn bedenking), dat de patroons de zelfstandige actie van de arbei-
ders vrezen, omdat al-s gevolg van een dergelijke actie de arbeiders hun ei-
gen kracht en hun eigen mogelijkheden feren kennen. lLJe zijn het daarmee eens
mits men maar het accent er op 1egt, dat dit een qevol-q van een zel-fstandi-
ge actie, allerminst de vooruaarde ertoe is. Zoal-s uJe a1 hebben geconsta-
teerd: onze BeLgische vriend begint met juiste constaterinqen om zich l-a-
ter tegen te spreken. En b;j dat juiste begin stelt hij o.i. terecht, dat de
organisatie van de arbeiders zelf door de machthebbers uordt qevreesd. In-
derdaad: de organisat,le. En is het hem nooit opgeval-len hoe vaak die orqa-
nisatie volkomen in tegenspraak is met uat de arbeiders denken, met hun be-
uustzijn? Arbeiders zijn heel vaak nog in de vakbondstraditie gevangen Bn
niettemin vormen zij, a1s het op strijd aankcmt, van onder op hun eigen auto-
nome stakings- of strijdcomitó. Uan die tegenstrijdigheid zijn zij zich in het
geheel niet beuust, zomj-n a1s de Parijse vrouulen er zich van beuust rL.raren,
dat hun rrbeschermingn van de koning er een uJas, die i:ot zijn dood zou ler-
den.

0nze .l-aatste opmerking is van geheel andere aard. Z\i betrelt de slot-
zin uit het betoog van onze Belgische makker, uaarin hij constateert, dat
met een verkl-aring nog niet uordt aanqegeven, rtuat er dan rrLét moet uorden
gedaan om een soortgelijke nederlaag als die van het Duitse pro.l-etariaat te
voorkomenir. Daarop antuoorden uij, dat uJij dat niet kÍnnen aangeven. triat of
er gedaan moet rr.roroen, dat kunnen al-l-een de arbeiders zétf beslissen ! Er
zijn geen recepten voor en uie ze niettemin probeert samen te stellen, die
gedraagt zich a1s de een of andere ftvoorhoederr, die rr.rel- eens event jes (met
de rLrijsheid in pacht) aan de arbei-ders zal veriel-l-en uat ofl zij moeten doen.
Naar onze overtuiging moeten en kunnen de arbeicjers al-1een maar zelfstan-
dis handelen, zé,lf onderzoeken inEpraktijk, zelf Dittere ervaring opdoen
Lot zU met val-l-en en opstaan en door schade en schande irijs zijn ger.uorden.
Niemand kan aangeven hoe nederlagen te vermijden, overuinninqen zeker zijn.
En er zijn geen zekere overu-rinningen beha.l-ve dan op het geduldige papier van
de schematisten. Dat uil-l-en de voorhoeden (aat uil zeggen ; zij die zichzelf
tot voorhoede geproclameerd hebbenl) maar niet geloven. Van onze Belgische
vriend echter nemen utij aan, dat hij evenal-s rr-rij, noch tot die rrvoorhoedenrr,
noch tot de dorre schematisten ui1 behoren !
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8. propaoanda
Ju1lie vinden het blijkbaar niet nodig dat de arbeiders uleet hebben van

hun eigen geschiedenis r die hen door het systeem steeds u.leer vervormd r.rrordt
voorgespeld. Goed qeÏnfoDmeerd-zijnjs niet zo belangrijk, en pDopaganda voe-
ren is eerst recht overbodig. De arbeiders zuLl-en ue1 uit zichzelf leren
en na vele nederlagen andere maatschappelijke verhoudingen tot stand bren-
gen.

Echter: zouden fouten a1 niet voor een deel vermeden kunnen uorden
door een gedegen kennis, van de arbeidersber.rreging en de begane f outen? Fou-
ten die a1 te gemakkelijk ueer vergeten uorden; uJaarvan de l-essen verl-oren
gaan. Zou het niet nuttig zijn om er op te uijzen hoe het alvast niet moet?
lvlisschien ze]-fs een richting aan te duiden uaarin het ueLLicht u6t kan?

0f hebben ju11ie alLean maar een rrorgaan gebJijd aanrr en. nj-et Itter be-
vordering vanrromdat ju1Iie je in de prakti.lk te kl-ein en machtel-oos voelen
om ulat dan ook te bevorderen? [I .a.ur.; is jutlie teorie geen rechtvaardi-
ging voor ju11Íe (gebrek aan) praktijk?

Desondanks proberen ju1lie toch ook een rrandere kijkrt door te geven,
of !Jaarom zouden ju11ie anders een blad uitgeven? Al1een maar omdat juIlie
rrgeïnteresseerd'r zijn in arbeidersstrijd zoals een ander in postzegels?

Sta me toe juIlie enige uiLspraken van Pannekoek in herinnering te
brengen, (Niet omdat hij de bijbel is, maar omdat ju11ie toch dicht bij hem
moeten staan, en omdat het me interesseert in trrat julIie eventueel met hem
verschillen) . Pannekoek schrijf t; rtLlanneer een klasse, zoals de arbeiders-
klasse, staat voor de taak de oude produktierriijze tot een nieuu:e, bet,ere om
te vormen, dan doet de maatschappij in haar het beeld van de nieuu:e uereld
a.l-s een groots visioen oprijzen. ( . . . ) !"t doe] vormt zich eerst in het hoof d
vóór het handelen beqint.rr (0" arbeidersraden, blz. 12).

Uinden ju11Íe het niet bel-angrijk om, afgaande op de huidige maatschap-
pelijke tendenzen, een rrtoekomstbeeld'r afl te leiden? Dat doet D & G toch als
ju11ie een brochure tr[vl aar hoe dan?tt uitgeven.

rrHet is onze taak om dit beeId, dat in de arbeiderskl-asse gaat groei-
9n, zo klaar en zo. ver als urij dat kunnen, op te roel:en en uit te beelden.rr
(Oe arbeidersraden).

Nog over propaganda; ,

'tÍïaat dan kunnen deze tijden (Pannekoek heeft het hier over perioden
van betrekkelijke rust) ook tot tijden van voorbereiding gemaakt uorden, door
nieuue qedachten van zelfregeling en radenorganisatie in de brede massa te
verbreiden. EIke arbeider, die gegrepen is door de gedachte aan vrijheid
voor zijn klasse, kan dan evenals ook nu reeds, daaraan meeuerken door on-
vermoeid prtrpaqandaonderzijn kameraden te maken, door hen uit de onv"il
schilligheid te uekken en hun ogen te openen. l.rjant zi.i ueten: praktj-sche

massa qeheel vervult.rr (De arbeidersr
Pannekoek idealist?

ONS COTYIÍTENTAAR

Inderdaad ! In het door onze vriend geciteerde is r.reer de idealist Pan-
nekoek aan het uoord. Het moet onze Belgische makker trouuens ook duidelijk
zijn, dat uij hierin grondig met Pannekoek verschillen, uant op de binnenzij-
de van het titelblad van é1k nummer van trDaad en Gedachterr staat in een
kadert je met kapitale l-etters: rrBij elke bijzondere handeling gaat het den-
ken aan het doen vooraf . Bij het handeLen van klassen of massar s blijkt de
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betekenis van
EgI.i.E.."

het handel-en pas achteraf. Hier qaat de daad vooraf aan het

0nze vriend Ís - net aIs Pannekoek - van meni-nq, dat de radengedachte
bij de arbeiders moet rL-r orden qepropageerd. Dqt de arbeidersklasse door mid-
del- van propaganda moet u.lorden beïnvloed. Daarbij moet hij dan echter w6t be-
denken, dat de radencommun j-sten niet de enigen zouden z'ljn r die de arbeiders
beïnvf oeden. De sociaal-democraten, bols jer.uiki, trotzkisten, anarchisten,
katholieken, protestanten en noern rnaar opr zi: all-en doen steeds hun uiter-
ste best de arbeiders zovee-L mogeJ-ijk te oeïnvl-oeden. Toch lukt het ook die
gfoeperingen steeds minder om de arbeiders voor hun karretje te spannen.
En dat teruijl de beïnvloedingsmogelijkheden van bijvoorbeel-d de sociaal-de-
rnocraten en de bol-sjeuikÍ veel groter zijn dan die van de radencornmunisten
zou kunnen zijn. En ovEr nog u.ieer veel grotere mogelijkheden beschikt de
heersende kLasse. Haar mogelijkheden zijn vrijuel onbeperkt. Radio, televisie
en pers staan geheel tot haar beschikking. En ze beïnvl-oeden de arbeiders
dan ook. lvlaar a]-l-e beïnvloeding is niet bij machbe om de arbeiders van de
strijd afl te houden. Doodeenvoudig cmdat de strijd der arbeiders nlet voort-
vl-oeit uit bepaalde opvattingen, uit inzicht,en omtrent de maatschappij, maar
l-outer en all-een uit de positie die zij innernen in het produktieproces. En

strijci is hel enige uat belangrijk is. A1 zouden all-e arbeiders er radencom-
munistische opvattingen op nahouden en er zor géén strijd zi.j n, dan zouden
die opvattingen van geen enkele betekenis zijn. 0mgekeerd is het van geen
enkele betekenis uelke opvattingen de arbeiders er op na houden, a1s ze
maar strijden. [vlarx zegt dan ook intrDe Heilige Fami-]-iert:rrHet komt er niet
op aan uat deze of gene proletarrër of zelfls heel het proletariaat zich
voorlopi al-s doel- v o o r s t e I t . Het gaat er om u a t h e t
p r o l- e t a r i a a t, i s, en uat het dienovereenkomsli-g historisch
beschour.rd geduongen zal zijn t" @."

Het is niet al-l-een niet L:elangrijk uat de arbeiders denken, maaD het
is ook een onmogelijkheid om door middel van propaganda en voorlichting de
arbeiders inzicht in de maatschappelijke verhoudingen bij te brengen; arbei-
ders vertrour,-r d te maken met radenconmunistische opvattingen. 'uant een fleit
is, dat de arbeiders er verschil-l-ende opvattingen op nahouden. De ééa is
ideologisch aan het bolsjeuJisme gebonden, anderen aan de sociaal-democra-
tie, het katholicisme, het anarchisme, het trotzkisme en noem afl-e andere
rrismenil nog maar op. Dat de arbeiders over a1 die rrisTnen" een klaar en dui-
delijk beel-d hebben zouden u,ij niet durven beueren. Hun voorkeur uordt in de
regel alleen tot uitdrukking gebracht op het stembiljet. In het algemeen
interesseren de arbeiders zich niet voor revofutionaire opvattÍngen. In pe-
rioden van rust zal men dus praktisch geen qehoor vj-nden brj de arbeiders.
Goed, zal onze vriend uel-l-icht opmerken, maar dan zijn ze mÍsschien in een
strijdsituatie vatbaar voor onze propaganda. 0nze bedenkinqen blijven, uant
feit is, dat de arbeiderskl-asse bestaat uit individuen met een grote ver-
scheidenheid aan opvattingen. tlet enige rrlat, ze aIIen met elkaar gemeen heb-
ben dat is hun arbeider-ziin. Hoe verschj-Ilend hun opvattingen, hun inzich-
ten, hun beu.rustzijn ook mag zijn, ééa ding is voor al-1en gelijk; namelijk hun
positie in het produktieprocBs. De arbei-dsverhoudinqen zijn voor een ka+-ho-
1Íeke arbeider even rot al-s voor Èen radencommunistische- of bolsjeuisti-
sche arbeider. Daarom is het mogelijk, dat de ari;eiders in hun strijd zorn
grote eenheid kunnen vormen. Die eenheid is gebaseerd op hun onvrede, die
bij alLen aanur ezig is. Allen hebben cJ e pest aan de srueeds snel-l-er gaande l-o-
pende band. Al-1en uil-1en graaQ hoger loon, kortere rrrerktijden, enz. Dàt is



de basis van hun strijd, van hun eenheid ook. 0m nu
aan te komen met socialj_stische leuzen, al zijn ze
verdeeLdheid zaaien onder stríjdende arbeiders I is
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bij strijdende arbeiders
nog zo hoog gestemd, is
het verbreken van hun

eenheid.
Denkt onze Belgische makker misschien, dat de Russische arbeiders in

oktober 1917 reeds van tevoren een klaar'beeId hadden van de arbei-dersra-
den die ze in de revolutie zoudem vormen? De Russische arbeidersraden !Jer-
den uit de nood geboren. Het ulas de enige mogelijkheid tot eigen machtsont-plooiÍng voor de arbeiders. Propaganda voor arbeidersraden Lras er praktisch
niet geu.reest. Trouuens, feit i s dat de arbeÍders voor propaganda niet vat_
baar zijn. Naarmate de ter;enstell-'i nqen tussen kapitaal en arbeid groter
uorden, naaD die mate r.r-rorden ook de arbeiders ninder vaibaar voor bepaalde
ideologieiin. A11e partijen en vakbonden gaan na de trrl eede ,JeEeldoorl-og mank
aan het euveL, dat ze vrijuel geen mÉnsen meer op hun verqaderÍngen krijgen.
Íïaar de strijd gaat uét dool. fn dét is het enige Luat belangrijk i-so irlant de
strijd tegen het kapitalisme is geen ideeijnslriid, maar een bel-anqenstrijd,
zoals ure eerder in dit schrijven reeds zeiden.

0nze vriend vraagt zich af of onze theorie geen rechtvaardiging is
voor onze gebrek aan praktijk. uelke praktijk bedoelt hij eigenlíjk? De prak-
tijk van de dagelijkse strijd der arbeiders? Inderdaad hebben urij daar a1sgroep geen praktische deel-name aan gehad r nog nÍnmer. ÍIoeten uij ons nu ge-
f rustreerd voel-en? Helemaal niet, uant geen enkel-e groep of partij ireàf tdeel aan de dagelijkse strijd der arbeiders. Geen enkel-e groep of partij maakt
ook deel- uit van de arbeidersklasse, hoe vaak ze dat ook pretenderen. De
dagelijkse strijd der arbeiders speelt zich af in de bedrijven en daar staantlij a1s groep buiten. Het zij ons vergund hier stelling 9 van frDaad en Ge-dachte" aan te haIen. Die luidt al-dus: tf Daad en Gedachterr is geen groep, diede zelfstandiqe arbeidersstrijd p r o p a 9 e e r t , zrj is evenmin eengroep, die de zel-fstandige arbeidersstrijd p r a k t i s c h v c e r t.Zij meent, dat de zelfstandige kl-assenstrijd van de arbeiders niet door pro-
paganda, maar door maatschappelijke verhoudinqen ontstaatt zi: meent rok,dat deze zelfstandige strijd sl-echts kan uorden gevoerd door organisaties,
die in de str'rjd zéIf geschapen zijn.

[1 aar, vraagt anze vriend zich af, uJanneer jullie van mening zijn, datje geen irvloed kan uitoeflenen op hel ontuikkelingsproces van de arbeicjers-strijd, uJaarom qeven jullie dan een blad en andere geschriften uit? J^,
uaarom? fen vraag die niet zo gemakkelijk te beantuoorden is. Laten ue zeg-
9etr r dat IrJe het eenvoudig niet kunnen 1at en. lLJe l-even nu eenmaal_ in eenklassenmaatschappij met een heersende- en een onderdrukte klasse. En feitis, dat die tu-ree kl_assen voortdurend botsen. In die botsing hebben uij on_vooruJaardelijk voor de arbeiders gekozen. tïet heel- ons uezen, met al- onzesymapthie staan urij aan de zijde der arbeiders. Liij volgen hun strijd, hun aar-zelingen, hun rr.roede en vaak ook uanhoop met de grootst mogetijke interesse.
lLjij analyseren hun strijd en proberen te begrijpen en te verklaren u;at er gaan-
de is. lJe lijden met hen mee, zoal-s men meelijdt nret de el-l"ende van ieíand,die je zeer dierbaar is. In bekend is, dat de mond overloopt uaar het hartvol van is- Iemand, die zich vreseJ-ijk pijniijk bezeert geeft een schreeuu.
Andere mensen u-rorden daardoor opmerkzaam gemaakt op zïjn pijn. [ïaar ook uan-neer hij helemaa.l- al-l-een is en geen mens hem kan horen, dan zal hij evengoedeen schreeuu.l geven uJanneer hij zich bezeert. Híj moet zích uiten. lLJelnu, ineen vergelijki:are posilie verkeren ook uJij. Niet uat de pijn betreft, maar trieluiat het je moeten uiten betreft.0ok aL ueten uEr dat ure geen invl-oed kun-
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nen uitoefenen oP het ontuikkelingsproces van de zelfstandige arbeiders-
strijd, toch moeten ul e ons uiten. En door ons te uÍten - in rrioord en ge-
schrif t - bereiken uJe andere mensen, die zich ook ulil-l-en en moeten uiten.
wl et hen kunnen u,e dan geqevens, f eiten en ervaringen uitrrrissel-en. lLle hebben
echter niet de i11usie, dat ure daarmee ook maar het kleinste steentje brj-
dragen aan het ontuikkel-ingsproces.

Het gaat ons echter te ver om ons uerk gelijk te st,ell-en aan een hobby
al-s bijvoorbeel-d postzegels verzamelen, of r,.ie1ke andere hobby ook. Een ieder
kan een hobby beoefenen ofl hij geïnteresseerd is in het inaatschappelijk qe-
beuren of niet. Dat uerk uat uij doen is al-l- een maar vol te houden uranneer
er een qroot brok sociaLe beurogenheid achter zil, Dat onderscheidt 3ns van
de hobbyist.

llen heeflt ons uel- veruleten, dat uJe aan zelf bevrediging doen? Nou en?
lLiat is daar oP tegen? lJe doen liever aan zel-f bevrediging, dan ons over te
qeven aan i1lusies, aan droombeelden, die nimmer te Veruerkelijken zljn..

Hebben IrJij met onze brochurerrívl aar hoe dan?rreen toekomstbeeld gege-
ven? lJij menen van niet. In de brochure r,.rordt ook duidelijk gezegd, dat men
de brochure niet moet zien aIs een plan uaarvoor men de arbeiders u.larm moet
-l-aten 1open, als een plan uJaarnaar moet uordeh gestreef d. Het is a1s het
uiaDe een rrdootgetrokken analysert. Uit onze analyse van de maatschappelijke
gebeurtenissen hebben rrrij de concl-usie getrokken, dat het maatschappelijke
proces zicltza.l- ontuikkel-en in de richting zoals aangegeven in de brochure.
Tevens hebben uij met dÍe brochure een antrrloord rr.ri-l-1en geven op de vraag,
die zo dikuijls r,-rordt gesteld: al-Lemaal heel mooi, die gedachten over een
samenleving uaarin iedereen qelijk 1s, maar is dat dan r.:.rel_ mogelijk? Hoe zou
de maat,schappij dan rr.rel moet,en zijn georganiseerd? lvlaar een toekomstbeeld
uJaarnaar zou moeten irLorden gestreefld? Nee, dat is zeker niet onze bedoeling
geueest. Al-s men die indruk van de brochure heeft, dan zijn ue helaas niet
in onze opzet geslaagd.

BIJ ITDAAD f N GIDACHTEII ]S VTRSCHINEN:

De brochure STELLINGTN 0VER DE CHINtSt REU0LUTIE

lLJaaraan toeqevoegd: CHINATS C0NTRA-REV0LUTI0NAIRt DIFL0|viATIE

HTT TiENDE PARTIJCONCRES TN DE GIVOLGEN

CONFUCIUS EN DT KLASSENSTRIJD.

Het boekuerkje besl-aat een kl-eine zeventig bladzijden en kost franco per
post J 3,50.
Bestellingen aan : trDaad en Gedachterr, Corn.

dam - 1016.
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