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SPOORSTAKING IN spA N :IF

Halî januari brak et een spoo¡staking uít in Franco-SpanjBc tle noemen
het land nog stesds aldusr ook aI is de generaal die er het huidige ber¡ind
heEf t gevestigd z6lf niet, meer Ín leven, Zrjn dood hee'flt er - uite¡aard -niets veranderd. De. manr dle al jaren geleden door de generaaL zelf als
zijn opvolger uerd aangeuezen - Don Juan tarlos de Bourbon - moge zich dan
geen CaudilIo (teÍOer) noemen maar konÍng, dezelfde bezittende klassan de-
lener nog altijd de lakens uÍt, dezelfde oproerpolitíe marcheert er nog aÌ-
tijd door de straten, er uorden nog altijd dezelfde brutale onderdrukkings-
methoden toegepast en de arbeidersklasse verkeert eD n09 altijd in dezelfde
ellendige omstandigheden als nu reeds veertig jaren het geval is, ook al
verrijzen er dan de prachtigste vakantÍebungalouis en de schitterendste ho-
tels aan de Costa Brava en de Costa del Sol.

Over de treinstaking uerden uij uÍtvoerig ingelicht door middel van
een briefr die een Spaanse spooruegarbeider eind januari aan een van onzg
relaties in Parijs st,uurde en die aan duidelijkheid nÍets te uensen overlaat.
De brief r¡erd in het Spaans geschreven en door eãn onzer, de Spaanse taal
machtig zijnde vrj.enden ín het Frans vertaald. ldrj geven de inhoud hier zo-
veel mogelijk J.etterlijk uleer.

++
+

fvlADRID, 26 januarie 1976

Omdat een employé van de Spaanse spooruJegen een hongerloon ontvangt
en omdat het leven in Span je van dag tot dag duurder t¡ordt, hadden r¡ij ãfgeruÍme tìjd geleden onder meer aan het spooruregbedrijf gevraagd ook bij de
RENFE (Spaanse afkortíng voor het staatsspooruegbeoriji) ãe cotlectieve ar-
beidsove¡eenkomst in te voeten, DB spoorblegen immers vormen de enige staats-
onderne.ming uJaar een dergelijke arbeidsove¡eenkomst onbekend is. Niet datzij ons nu bepaald met geestdrift vervult. 0ok de collectieve arbeidsover-
eenkomst is niets anders dan een valkuÍl, díe door het kapitalisme voor dearbeiders uordt gegraven. fvlaal door deze eís te stellen konden rrrij andere
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eisen met een schijn van ueLtelijkheid naar vo¡en brengen. Hoe het zü, t¡ij ba-
seerden er ons op. lvl aar voor het qeval het bedrijf zou ueigeren en sns geen
andere uettige middelen meer ter beschikking zouden staan, hadden uij met
eLkaar besLoten over te gaan tot de strijd. LJant de inhoud van ons Ioonzak-
je stelde steeds minder voor doordat de prijzen aanhoudend bleven stijgen.

Er uas af gesproken, dat, urij in het merendeel van de versehillende ulerk-
plaatsen de arbeid zouden neerleggen voor een tijdsduur die zou variijren
van één tot vier uux. En zo gebeurde het ook op 14 januari. Vanaî drie uur
in de midclag van die dag uraren de arbeidsonderbrekingen een feÍt en zii
breidden zieh uit tot a1le spooruegurerkplaatsen in fvìadrid en tot een deel
van de hoof dstedelijke spooruiegbureaurs.

0p 16 januari r¡erd er ook gestaakt in de provineies en de staking in
iladrid u¡on aan betekenis doordat het personeel van de plaatskaartenkanto-
ren en het personeel van de inlichtlngenbureau t s en van de controle even-
eens de arbeid neerLegde.

0p 17 januari uerd de st,rijd nog heviger" Praktisch a1le spooruegdien-
sten staakten, met uit,zondering van het rijdend personeel. lvl aar dat gaf ùe
kennen, dat het zich op maandag 19 januari bij ons zou aansluiten. De voor-
naamste eis uJas een Loonsverhoging en daarbij kuamen dan enkele eísen die
betrekking hadden op de veiligheid en de hygiëne.

Niettegenstaande de omvang van het conflict en ondanks onze vastbeslo-
t,enheid reageerde de dj-rectie niet op onze eisen. Inplaats daarvan u¡erden
ulij maandag 19 januari geconfronteerd met de brutaalste onderdrukki-ngsvor-
men. Heel het spooruJegpersoneel uerd gemobiliseerd en onder militaire tucht
geplaatst. Van dat moment af nam alLes een totaal andere rrrending. lLJat er
gebeurde uas zo schandelijk, dat, ik er prijs op stel, dat mijn verhaal een zo
groot mogelijke bekendheid krijgt,. Ik hoop, dat alJerlei organisaties er ken-
nis van zullen nemen: de pers, de vakverenigingen in het buitenland, in
het bîjzonder de organisaties van spoorulegpersoneel; ik hoop dat het ter
kennis zal komen van het grote publiek, zodat dit inzicht krìjqt hoe het in
Spanje is gesteld.

0m de draad ueer op te vatten, uijurerden dus op 19 januari onder mili-
taire tucht gesteld. In de centrale hersteluerkplaats van de spoorulegen in
de fladrileense voorstad VilLaverde Bajo verschenen vier jeeps van het 1e-
ger en tuee jeeps van de Guardia Civi1. Daarop r.¡rerd heel het personeel bij
elkaar geroepen, ongeveer duizend man. Een legercommandant klom op een ver-
hoging, vergezeld door een kapitein en door verscheidene soldaten met de
mit¡:ailIeurs in de aanslag. HÜ sprak ons toe, vertelde ons, dat r.r.rij onder
de u.lapenen !Jaren geroepen en nu geheel en aL onder zijn bevelen stonden.
Tenslotte beschreef hij alles r¡at ons te ulachten stond als uij niet gehoor-
z aamden .

Toen hij uas uitgesproken riep hrj: rf En nu soldaten t zeg het mij na: 1e-
ve Span je, Arriba Espana!rt uat hij misschien veruracht had gebeurde niet. f ¡
deed niemand een mond open. Er viel een doodse stilte, uat trem duidelijk
niet beviel. Het beviel hem nog minder, dat een van de arbeiders vroeg of
hij hem kon zeggen of de spooruiegjongens van nu af a.Ls arbeiders dan r¡el
als militair zouden tuorden betaald. Zijn reactie u,as zoals men van een
aanhanger van een diktatuur veruachten kon. Hij riep: ttArresteer die man !rl
fYìaar er kuam niets van een arrestatie doordat de overige arbeiders onmid-
deltìjk hun kameraad in hun midden namen en de commandant liet het er bij
zitten.

0fsch o on trtij onder geuapand toezicht stonden staken rrrij tijdens de pauze
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rond het mÍddaguur toch de hoofden bÜ elkaar om te beraadslagen uat ons te
doen stond.uìjbesloten eensgezind ons noch te laten opjagen, noch een lang-
zaam-aan-actie te begÍnnen, maar ons daarentegen stipt te houden aan het
arbeidstempo, dat iñ ons contract uJas voorgeschreven. Het gevoIg uas dat
de lokomotíeven die urij te repareren of in onderhoud kregen te laat ueer in
bedrijf kr¡amen, uanneer er geen oVeturen zouden ulorden gemaakt '

Het in dienst van de directie gestelde leger kuam onmiddellÜk in ac-
tie. De militairen ù¡ilden ons onder bedreiging dr,ringen tot een hoger ar-
beídstempo dan in het contract omschreven uerd, iets ulaartoe de wet ons

niet verplicht. fllaar het regiem heefL lak aan de uet en onderscheidt zich
in dat opzicht niet van andere diktaturen, zoaLs die van het IlIe Rijk. En

om te zien of uij gehoorzaamden marcheerde er van tijd tot tijd een milÍtaire
patrouÍlle door de ulerkplaatsafdelingen, bestaande uit een kapíteinr aen

iuitenant en vier met geueren berr:apende soldaten. Van tijd tot tijd verscheen
er ook een patrouille van de Guardia CivÍI, met mitrailleurs'

lylen verbood ons met meer dan drie man samen te scholen. hlij mochten aI
evenmin langer dan nodig uas om een kop koffie te drinken in de kantine
verblûven. tt¡ t¡lerden verplicht op het r¡erk te verschijnen en mochten ons

niet ziek melden, behalve dan met een briefje van een militaire dokter' En

ulij mochten ook niet langer dan drie verlofdqgen buíten madrid ve¡toeven
,ãnn""" r,lij daar niet uitdrukkelijk toestemming voor hadden gekregen.

Aan elk van ons uas een uittreksel uit het reglement op de krijgstucht
uitgereikt,. Volgens dat reglement mochten trrij geen vergaderingen beleggen
en ook niet, collectief onze mening kenbaar maken. Deden ulij dat toeh, dan

stelden rrrij ons aan militaire straf f en blsot.
Toen rrrij beraadslaagden tijdens die eerste lunchpauze, hadden r¡Ü beslo-

ten, dat tijdens het gesprek niemand naar Voren zou komen om de discussie
te ieiden, dat iedereen duidelijk zijn mening zoú zeggen, maar zonder naar
voren te komen. Dat u,as gebeurd om verklÍkkers zo rrleiníg mogelijk kans te
geven. Toch r¡isten verklikkers te beuerkstelligen, dat een van ons die zijn
menÍng ten beste had gegeven, maar niet langer of nadrukkelijker dan de an-
deren] uerd gearresteerã. Het uerd ons spoedig duidelijk' dat het om esn

r¡illekeurige arrestatie gingr die alleen maar de bedoeling had ons uit on-
ze tent te lokken. De arrestant uerd tot tueemaal toe door het driehonderd
meter lange lokaal gevoerd u,aar uJe ons bevonden, tussen vier soldaten en

vier leden van de Gùardía CiviL¡ met een kapitein aan het hoofd, om te kij-
ken oF rrrij ook iets zouden ondernemen om hem'be hulp te komen. Later bleek
ons ook, dat ze een lijst haclden met de namen van tuintig arbeiders r die ze

op de een of andere manier t¡ilden compromitereno
Toen de gearresteerde voor ons Iangs ulerd gevoerd uaren er enkel-e ka-

meraden ulier uoede en haat hun te machtig uerden. Ze r¡ilden zich op de pa-
t,rouÍ1le storten, maar anderen, die het hoofd koel uisLen te houdenr hiel-
den hen tegen en voorkuamen daarmee een catastrofe. Daa¡na ulerd onze kame-
raad af gevóerd, Drie dagen lang verkeerden r,rij volstrekt in het ongeu¡isse
uat of er van hem geuorden b.¡as. De plaats uaar hij u:as opgesloten ulerd zorg-
vuldÍg geheim gehouden en zelfs aan advocaten r¡erd zîjn verblijfplaats niet
bekend gemaakt. Pas na drie dagen vernamen uij, dat hij in de gevangenis van
Carabanchel in een militaire ce} vertoefde,0p het moment dat ik dit schrijf
zit hij nog altijd gevangen, zonder dat er ook maar één aanklacht teqen hem

is inqe¿ieñ¿. H¡ zit vast sinds de 20e januari en r,rij ueten niet uanneer hìj
za1 rrlorden losgelaten. De onderdrukking van de strijd in onze ulerkplaats 9e-
schiedde met màtfroden, die in a1le opzichten fascistisch kunnen uorden 9e-



4

noemd en die het u¡are karakLer van het ber¡ind in alle duidelijkheid onthul-
len.

++
+

Tot zover de brief van de Spaanse spoorjongen" Hrj spreekt voor zich-
zelf menen uij. De enige opmerking die rrrij er aan zouden r¡i11en toevoegen is
deze, dat hij - naar onze indruk - r¡at al te veel iltusies koest,ert als het
om de buitenlandse publieke opinie of buitenlandse organisaties van nota-
bene de oude arbeidersbeueging gaat, om van de pers maar helemaal te zurij-
genr Dat soort, illusies echter achten uiij onder de in Spanje bestaande ver-
houdingen ue1 begrijpelijk. [vìaar juist zijn eigen brief leert ons, zo goed als
berichten omt,rent andere recente akties in Spanje, dat het Spaanse regiem
voor het optreden van de Spaanse arbeiders zétf néár bevreesd is dan voor'
protesttelegrammen of veronturaardiging buiten de grenzen. Zekerr €r is de
Spaanse machthebbers veel aan het lidmaatschap van de E.E.G. gelegen en ze
doen - naar buiten - hun best een truat demokratischeril indruk te vestigen.
[Yl aar u¡at de Spaanse arbeiders doen snijdL dieper in hun vlees dan u¡at dan
ook.0verigens, men lette daar u:el opr hoe verontuaardigd onze briefschrij-
ver ook over de onderdrukkingsmethoden moge zijn, de strijd van hem en zün
collegars ulerd niet t,err¡iLIe van de ttdemokratiert gevoerd, maar ter verbete-
r j.ng van de mat,erië1e posit,ie van de arbeiders. 0ok in Span je gehoorzaamt
het klasse-optreden aan dezelfde uetten als uaar ook.

G E S C H I I D }I E R 5 C H R IJ V I N G

In Rusland is in de afge.ì-open jaren de uitgave gestart van een groot,
standaarduerk over de geschiedenis van de tr¡eede ulereldoorlog. 0ver die
uit,gave heeflt tPN-bestuurder Paul de Groot, uiens partij zich de laatste tijd
ureer sterk op lYloskou oriänLeert, een lijvig en lovend artikel gerllijd intrDe
lJaarheidil van 29 januari j.1. Tot nu toe zijn vier van de tr¡intig delen ver-
schenen en zij maken ,volgens Paul de Groot, deeL uit van het eerste allesom-
vattende Russische uerk op dit gebied, omdat, er alleen afzonderlijke publi-
katies bestonden, uaaronder ook rffoutieverr.

t¡JeInu, dat er f outieve geschiedurerken in Rusland vervaardigd zÌjn ¡ ver-
baast ons niets, omdat de geschiedenis daar bij iedere machtsrdisseling of
koersuijziqing herschreven uordt ten qunste van de nieuue bet¡indvoerders.
Klassiek is de veruijdering van Trotzky van schilderijen, die de revoLutie
van 1917 tot onderuerp hadden.

Ten aanzien van de februaristaking van 1941 brengt het nieuule stan-
daarduerk een versie, d5.e uij nog niet eerder tegenku.ramen. Zoals bekend heb-
ben de bolsjeuriki hun aandeel in deze algemene staking altijd schromelijk
overdreven en de herdenking ervan tot een propagandistisch gebeurtenis qe-
maakt.0ok de Russische geschiedsehrijvers kennen de CPN een hoofdrol toe in
de organisatie van deze staking. A11een vormt voor de RussÍsche nkameradentr
de aanleidÍng voor het massale Amsterdamse protest een zaak, bJaarmee ze
moeilijk uit de voeten konden.
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Zn citcerù peul'de Êroot €cn pasËage uit het gecehiedenieboek: _ttIn .I?-
de¡Iand begon de, zich in de i1 Iegaliteit bevindende , C'ommunistischE Partti in
de herfst van 1940 met de uítgave van illegale kranten en in februari 1941

organÍseerde zij een staking van drlehonde¡dduizend r¡rerkars in Amsterdam en

omgeving als protest tegen de geueJ.ddadÍge verbanning van Nederlandse uer-
kers naar DuitsLand. rl

HÍermee rrlerpt het boek een nieuu, licht op de Feiten, ulant vool zovBr
bekend stroomden dest,ìjds de uerven, tramremises, fabrieken en kantoren leeg
uit protest tegen heü brute optreden van de Duitse bezetters tegen de Jood-
se bevolkÍng van Amstardam. lYlaar die aanleiding zaI uel nÍet-passen_ in de

opvatting van de Russische historici¡ fvìisschien omdat in Rusland zalf mo-

mänüeel joden gediscrÍmineerd en vervolgd uorden en massaal arbeiderspro-
test t,egãn jodenvervolgÍng daarom niet past in het Russische straatje?

l¡ie zal het 2e99"ñt Duídelijk maakt het citaat dat rrgeschiedherschrìj-

vingrt in Rusland noé af tijd geen uÍtgestorven praktijk is. Even onühuIlend
is ñeù feit, dat paul de Groot de Russische geschiedenisopvatting onueer-
eproken laaù. $aar dat u¡aren ue eigenlijk al van hem geulend.

BIf, IIDA AD EN GEDACHTE'I UERKRIJGBAAR

..-nHET ANDERE poRTUGALrt. Een analyeê van do ontr¡rlkkcllngen na de staat¡greep
25 april 1974.van

Het
de

andere Portugal, dat is het Portugal van de arbeidersr uaaDouBr u in
burgerlijke pers niets leegt.

I RDECH N UT Elf.

Een diepgaande analyse van de Chinese revolutie.

ttilÂ.8 DF Sfl AAL.DEfVIOKRATIE OOIT SOCIALISTISCH?I' EEN beschout¡ling over haarCT

t¡lBZ Bf'l o

Een brochure die tracht aan te tonen, dat de sociaal-demokratie rrlazenlijk
nooÍt iets anders is gerrleest dan de voorhoede van het meest vooruitstre-
vende deel der bourgeoisie.

r0 VER BCILSJEUJISÍYIE EN FASCISÍTEII.

- ,,fvtAAR H0E DAN?||/ Enige gedaehten over een socialistische samenleving.

ZJ0EK0Ftt. De soclaal-ekonomÍsehe achtergrondeo van de déstâ-''VAN BERIA TOT
linLsatíe.
ITBESCHOUUJINGEN OVER GELD EN GO-U!'"

-

AI deze brochures kosten per exemplaar J 3150, franeo per post. Bij10 exem-
plaren of meer uordt de prlje f 3.--, franco per post. Na ontuangst van u{¡r

betallng zullen ule voor een snelle verZending zorg dragen.
=======E==
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DE IlJERKELIJKHE]D UA5 ANDERS

In het eerste nummer van dit jaar van het blad trSpartacusrr komt een
heel verhaal voor van hetgeen ttSpartacist,en vertellenrt. Er zou voor ons
geen enkele aanleiding zijn om aan die t,erugblik op het verl-eden enige aan-
dacht te schenken, uiare het niet, dat é6n der Spartacisten een stukje ttge-
schiedenisrr ueggeef t, dat volkomen in strìjd is met r¡at, er uerkelijk gebeurd
iso De beurusterrvert,eLleril zegt o.a.:

rrHet beroerdste ulas r¡eL dat na ongeveer een jaar of drie, on-
veer in | 48 een scheiding in de Spartacusbond plaatsvond op
grondslag van de mening rlk probeer uieer een baan te krijgen in
het ekonomische l-even en daar r¡i1 ik op het ogenbJ-ik niet het
achterste van mUn tong laten zient. Dat ÌJas een uitspraak die
voor veel GIC-ers reden rrias om verzuakt op te treden. Toen kuam
de scheuring, ook om de ontzett,ende schulden die gemaakt u,aren.
Het gevolg uJas dat ure met een kleinere groep met vrijurel alleen
vroegere RSAP-ers opnieuu begonnen met de Spartacusbond en een
nu gestenci.lde krant. Het kuam dus zo te liggen dat ue met een
veel kleinere groep verder r¡erkten. Degenen die eruit gest,apt u.ra-
ren konden ue nog ue1 persoonlijk bereiken, maar ze ulilden zich
niet meer ulaarmaken op straat, in het bedrijf enz. Er bleef ook na
de oorlog een ontzaglîjke urerkloosheid. f r uraren ook jongere men-
sen bij met een gezin en die uiLden u:el uat meer verdienen om het
gezinsleven u.reer een beetje normaal te doen verlopen en met, die
gedachte zijn ze dan op de achtergrond geraakt. Na nog een jaar
abonnee te zijn geueest van Spartacus, t¡as het uiteindelijk toeh af -
gelopen.rr

De teneur van het bovenstaande is duidelijk: aI die mensen van de GIC
(Groep van Int,ernational-e Communisten) hadden toch eigenlijk nieL zoveel te
betekenen en Lraren meer bedacht op het veroveren van een positie in de
maatschappij dan op het, goed lunktioneren van de Spartacusbond. En r¡ie bl"e-
ven er over na het opstappen van de carrièremakers van de GIC? Juist, de
beuust,e revolutionai-ren van de RSAP (Revolutionaj-r Socialistische Arbeiders
Partij), aie het belang van hun gezin opof f erden om zich rruJaar te kunnen ma-
ken op st,raat, in het bedrijf , enz.tr .

Voor de jongeren zii hier eerst even uit,eengezet, daL de Spartacusbond
in de oorlog tot stand kuam door een samengaan van de RSAP en de GIt. Het
behoeft geen betoog, dat dit samengaan van beide zijden een groot aanpas-
singsvermogen vereiste. De GIC-ers, anti-parLementariijrs in hart en nieren,
moesten sãmenuJerken met mensen, die altijcj op het standpunt van het parle-
mentarisme hadden gestaan. Tenslotte u,as de RSAp een partij, die zichzelf
beschoutrlde als de voorhsede van het proletariaat, een partij die zich uezen-
lijk niet onderscheidde van andere partijen. De RSAP-ers van hun kant moesten
samenulerken met mensen, die altijd meer geriricht hadden gehecht aan de dis-
kussie dan aan het zogenaamde bedrijvenuerk. UJrijvingen konden dan ook niet
uitblijven. Het moest uelhaast tot een breuk komen. Volgens de ttspartacus-
vertellerrt kulam de breuk in 1948, volgens ons echter reeds in 1946. De juíst-
heid van é6n der jaart,allen is echter onbelangrijk. ldaar heL om gaat is, dat
de breuk niet tot stand kuam omdat sommige oud GIC-ers een trbaan in het
ekonomische leven probeerden te krijgenr'. Dat is doodgeuroon nonsens. Natuur-
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lijk uaren er uel oud-GIC-ers, die om die reden verstek lieten gaan' En ook

u,aren daarbij uel jongeren, die meer ulaarde hechtten aan de opbout't van hun

gezin. Nou en? gok õnder de oud-RSAP-ers b,arBn uel promotiejagers en hoe-

veel oud-RSAP-ers - ouderen en jongeren - hebben ue in de loop der jaren

niet uit de rijen van de Spartacusbond zien stappen? Niet dáár lag dan ook

het breekpunt. De oorzaak van de breuk lag in het feit, dat de RSAP nu een-

maal een grotere aanhang had dan de GIC, zodat er ook Ín de Spartacusbond

meer oud-RSAP-ers brar'en dan oud-GIC-ers.0p zichzelf behoefde dat noq niet
tot Ben scheidinqte leiden, maar de r¡ezenlijke tegenstellingen in de opvat-
bingen bjaren te groot om van de Spartacusbond eEln goed samenuerkend geheel

te maken . Za uerden er mgermalen besluiten genomen uJaar de minderheid Van

oud-GIC-ers het niet mee eens uJas. Doch de meerderheíd van oud-RSAP-ers

verlangde van de minderheid, dat die de genomen besluiten loyaal mBe zou

helpen uitvoeten. Dat uas natuurlijk teveel gevraagd en op een 9e9evBn mo-

ment uas de scheuring een feit. b" oud-GIC-ers r¡ilden zich niet aan rrde

partijlijnrt houden en zagen zich genoodzaakt op te sLappen '
Het is dus zonder meer duiãelijk, dat de trspartacus-vertellerrr het he-

1e gebeuren vertekend, dus vervalst, heeft uJeBrgegeVen' De vervalsing gaat

echter nog verder.0m de belangrijkheid van de oud-R5AP-ers en de nietigheid
van de oud-GIC-ers aan te toñen, zegt de oud-RSAP-er, dat trvrijuel alleen
de oud-RSAP-ers overblevenrr. Nieis is echter minder LJâãr¡ Na de scheurinq
bleven óóX oud-GIc-ers in de bond. Eén van die mensen ujas zelfs de man, die

Ín het, begin van de dertiger jaren (toan bepaalde Spartacisten nog hoog en

droog in de SDAP zaten en daar een rol speelden) een belanqriik aandeel had

in het tot stand komen van het belangrijke boek ttGrondslagen van de commu-

nistische produktie en Distributieil, met uelk boek de spartacusbond heden

ten dage nog adverteerLr. zoals de door die bond geadverteerde brochure
ilVan Beria tot Zjoekofr' geschreven is door een andere oud-GIC-er, die ook

na de scheuring in de Spãrtacusbond r¡as gebleven. En ook ná de brauk uerd

het gezicht u"Ã h"t b1"d r'Spartacusrr nog grotendeels bepaald door oud-GIc-

ets en mensen, die volledig op hun standpunt stonden' Hieraan kuam pas een

einde toen in december 1964 de laatste oud-GIC-ers en zij die het volledig
met hen eens uaren (notabene viervijîde van de redaktÍe) uit de bond r¡erden

gegooid op een rriijze een echte partij ruaardig. Eindelijk dan I Fâ tuintig ia-
.ren, !Jas de Spartacusbond gezuive"d v"n a1le radeneommunistische smetten'
Eindelijk uraxen de oucl-RSAP-ers u,eer onder ons en kon de bond zich uijden

aan zijn taat< om - zo"f" érin def Spartacus-vertellers het in het beuuste

verhaaL zegL - frals betueging proberen de massa te bereiken met uat ze no-

dig heef t',. Eindelijk j.s dã Spartacusbond dan dát, uat hij in rtspartacustr van

10 januari 1948 reeds verkondigde, nameJ-ijk rrniet een theoretiserende club '
maar een strijdende voorhoedett. D;t de oud-RSAP-ers de theorÍe schut''Jen is
ons bekend, zoals het ons ook bekend is, dat een rrstrijdende voorhoederr in
het geheel niet afkerig is van de royementsbijL en de geschiedvervalsing'

Is hetgeentt5partãcisten vertellenrr nu zo belangrìjk om er zoveel aan-

dacht aan te besteden? Eerlijk 9eze9d, neen, Had de beu¡uste passage dan ook

aIIeen nog Ievende oud-GIC-ers betroffen, ue zouden er schoudarophalend aan

voo¡brj zÛn gegaano UJaar de laffe aanval eehter ook onze reeds gestorven
makkers betrefi. meenden ue deze geschiedvervalsing even recht te moeten

zetten, llje meenden dat aan de nagedachtenis Van onze gestorven kameraden

verplicht te zijn. 
::::::::::f::



DI VAKBTUTGING VICHT

VOOR HAAR ïwì AGt

Sedert het einde van de Lueede r.r.lereldoorlog tot za ongeveer het einde
van de jaren zestig is er in Nederland - maar natuurlijk niet, in Nederland
aLfeen - sprake geuJeest van een groeiende tegenstelling t,ussen de vakber¡e-
ging en haar leden " Het qing daarbij om een ontu.rikkeJ"ing, die geenszins bîj
de bevrüding startte. De samenuerking tussen kapiLaaL en arbeid, die tot
het uezen van de vakbeu.reging hoort, uas er nat,uurlijk ook al vér voor de
oorlog, ja zij uas er vóór de oorlog van 1914-1918 reeds. lrJe hoeven, om dat
te illustreren, er alleen maar aan t,e herinneren, dat de be¡oemde spoorueq-
staking van 1903 t,egen de ui1 van de Nederlandse Vereniging van Spoor- en
Tramulegpersoneel is uitgebroken en dat leiders a1s 0udeqeest en Pett,er haar
niet alleen rampzalig achtt,en, maar ook a1s een gevaar voor de organisat,ie
beschouuden. LJe hoeven, a1s tueede voorbeeld, maar te uijzen op de zeelie-
denstaking van het jaar 1911, uraal het NVV zich vierkant tégen verkLaarde,
een houding die destijds bij brede lagen van de arbeide¡sklasse de grootste
ve¡bittering uakker riep. Het zou niet moeilijk zijn om deze tuee voorbeel-
den met vele andere aan te vul-1en, zou.rel uit de tijd van vóór 1914 als uit
de periode tussen de beide oorlogen. lvlaar daarom is het ons ditmaal niet
te doen. Uaarop r¡ij hier ui1len uijzen is het f eit, dat uat lang voor de oor-
Iog al zichtbaar uras in de jaren na 1945 veel duidelijker zichtbaar is ge-
uorden dan voorheen.

Voor dat f eit zijn verscheidene oorzaken aan te voeren, die - gelijk zo
vaak het gevaJ- is - naurJ met elkaar samenhangen. Al die oorzaken uit t,e
diepen zou ons te ver voeren. Een van de belangrijkste is r¡le1 deze, dat de
maatschappelijke ontuikkel-i-ngen des te beter kunnen uorden ulaarqenomen naar-
mate de verschijnselen die ertoe behoren zich in groter aantal voordoen" Er
uJaren een kleine veertig jaar en nog langer geleden gevallen genoeg uaarin
de vakbeueging en de arbeiders met eLkaar in konf likt kt¡amen. lYì aar dat aån-
tal- uas niettemin gering in vergelijkinq tot het aanta] keren, uaarin dat
sinds de bevrijdinq is geschied.

De vorm die deze konf likten aannamen u,as a1tìjd de truJildert aktie. De
arbeiders traden z6If opr gingen zélf tot handelen over, omdat de vakbeue-
ging niet handef en uilde, of liever gezegd, vanr,lege haar flunktie in de sa-
menleving niet handelen kón. ldelnu ' rruiildert stakingen en ItuJif dert bedrijf sbe-
zettingen ìJaren er óók al voor de jongste oorÌog, maar eerst daarna zijn zij
zich op grote schaal gaan voordoen, zouel in dit land aLs Ín andere moder-
ne industriestalen.

Tuee nevenoorzaken hebben dat sterk in de hand geuerkt. De eerste is
u.rel het, ekonomisehe klimaat. De tien jaren die aan het, uit,breken van de
tr¡eede uereLdoorlog voorafgingen u,aren de jaren van de zuaarst,e ekonomi-
sche krisis die het kapit,alisme ooit heefL gekend. Doot de enorme omvang
van de r¡erkl-oosheid uerden de sLrijdmogelijkheden van de arbeidersk.Lasse aan-
zienlijk beperkt. De Tuent,se textielstaking van 1932, de Tilburgse textiel-
staking van 1935, de staking bij de n.v. VerbLifla in Krommenie uit het mid-
den van de dertiger jaren, uat st,akingen bij Palthe in Almelo, bU tlilton-
Feijenoord en voorts de Jordaan-opstand en een aantal" stakingen in de uerk-
verschaf f ing ( te Diever o. a. ) vormen de belangrijkste mijlpalen in de klas-
senst,rijd van de dertiger jaren en het is niet eens gemakkelijk om er heel
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veel meer te noemen. In de jaren t20 springt de landarbeidersst,aking in
Oost-Groningen er uit. A1les bij elkaar echter is het nÍet meer dan een
handjevol. Onder die omstandiqheden zijn de voorbeeLden van tegenstellingen
tussen de arbeiders en de vakber¡eging natuurlijk eveneens gering in aantal,
uant die tegenstellingen doen zich aLLeen ten tijde van klassebotsingen
voor.

Na de tr¡eede uereldoorlog zijn kleine en grote stakingen in Nederland
echter schering en inslag geureest. wì ét de opleving van de konju¡la¿uur nam

- precies omgel<eerd als door velen ulel eens klakkeloos uordt verondersteld -
de strijdbaarheid van de arbeiders aanmerkelijk toe. Bij iedere staking uas
de tegenstelling tussen vakbetueging en arbeiders opnieuu aan de orde. Zij
uas geen uitzondering, maar regel. Zij uerd, naarmate het ene arbeidskonflikt
op het andere volgde, ook hoe langer hoe meer a1s regel, dat uil zeggen
als de normaLe en vanzelfsprekend.e toestand door alle betrokkenen ervareno
Vandaar dat r,lü in de aanhef van deze beschouuing van een g r o e i e n -
d e tegenstelling hebben gesproken. Zii groeide niet enkel in kuantiteit,
maa¡ ook in kuraliteit !

De tr¡eede nevenoorzaak uaardoor deze onturikkeling nog aanzienlijk ver-
sterkt ulerd uas deze, dat de vanouds bestaande samenulerking tussen kapi-
t,aaI en arbeid gedurende de bezettingsjaren nog formeel uerd bezegeld door
afspraken tussen de vakber¡eging en het ondernemerdom.

Tengevolge van dit al1es zag men na de tueede uereldoorlog in toene-
mende mate een zelflstandig optreden van de arbeiders. Inplaats van de tra-
ditionele oude arbeidersbeueging ujas êrr bij ieder sociaal- konflikt, sprake
van een beweging van de arbeiders. Het verschil tussen beide ulerd zo duide-
lijk zichtbaar, dat de tradÍtionele oude arbeidersbeureging, de vakbeueging
in de eerste plaatsr er door uerd bedreigd. Die bedreiging verontrustte
niet enkel de vakbeureging zéIf, maar ook het ondernemerdom en de burgerlij-
ke sociologen. De symptomen van die verontrusting zal iedereen zich nog
t¡e1 herinneren. De vakbeueging trachtte haar ledenverlies af te remmen door
bij het bedrijfsleven aan te dringen op de uitkering van de z.g. vakbondspre-
mie. De burgerlijke sociologen hier te lande en in het buit,enland schreven
het ene boek na het andere, uaarin derfapathietrvan de arbeiders onderuerp
van hun st,udie ulerd. Hier te lande uas pater Hoefnagels een van de eersten
die zich met het probleem bezig hield, anderen drukten ueldra zijn voetspo-
ren en in het buitenland zr¡o1 de desbetreffende Literatuur nog veel ster-
ker aan dan bii ons.

De ontuikkeling die 
'.,rij 

hier beschrijven heeft zouel in Nederland als
over de grenzen het aanziin geschonken aan waL zich de rrfvl aatschappij-kriti-
sche vakbeulegingrr is gaan noemen: eBn stromÍng die er naar streefde de vak-
berrreging te hervormeni een stromlng, die het image van de vakbeueging uil-
de opvijzelen en oppoetsen; een stroming die besefte, dat het b e s t a a n
van de vakberrregíng bij dit alles hoe langer hoe meer op het spel kuam te
staan en die begreep, dat er iets zou moeten gebeuren, lYì en zou haar kunnen
karakteriseren a1s een stroming, die de gevaren voor de vakbeueging uit de
ureg probeerde te ruJ.men, niet door haar oorzaken ueg te nemen (u:at gezien
funktie en uezen van de vakber¡eging een onmogelrjkheid ulas) maar door een
versterking van de vakbeuegingsmythe en de schone schijn.

Als beueging, die binnen de vakber¡eging zélf ont,stond¡ als een groep
die het karakLer aannam van een soort van rrvakbeuegingsoppos j-t,ierr, kón de
rtfvl aatschappij-kritische vakbeu;egingrf er onmogelijk naar streven de tegenstel-
ling t,ussen vakbeueging en arbeÍdersklasse uit de ueg te ruimen, ervan af-
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gezien nog, dat die tegenstelling aan de vakbeueging vastgebakken zit en
onlosmakelijk met de vakbeueging is verbonden. LJat de rrlvlaatschappij-kriti-
sche vakbeuegingrr r¡i1cje, uras dit: dat de vakberrleging zich z6 gedragen zou,
dat, die tegenstelling op t¡at minder brutal-e uijze aan de dag zou treden.

Korte tijd heeft de rtfvlaatschappijkritische vakbetrleging'r nogal van zich
doen spreken. Daarna is het om haar heen aanzienlijk stilLer geuorden. De
reden is, dat de vakbeuLeging zéIf, j-n haar totaliteit, het nodige is gaan
doen om haar image te verbeteren. De betekenis van de rtlvlaatschappij-kriti-
sche vakbeulegingrr is aflgenomen, doordat háár streven al-s het uare door de
officiële vakbeueging uerd overgenÐmeno

Van gisteren op vandaag heeft die verandering zieh niet vol-trokken,
A1 gèruime tijd voordat dett[vlaatschappij-kritische vakbeuleging" voor de schijn-
hervorming van de vakberr;eging begon te ijveren, uaren er binnen ci e oflf iciä-
f e vakbeureging zéIf symptomen van een nieuu.re opstelling. De beroemde rede-
voering van de katholieke vakbondsbest,uurder [vì ertens in 5neek, diens erken-
ning dat rrde vakbeueging zich had laten inkapselenff (r,.rat overigens vol-
strekt geen juiste omschrijving van de uerkelìjke ontr¡ikkeLing uas !) getuig-
de ervan. fvìaar van die rede van lYlertens qe1dt, dat éón zr¡aluuJ nog geen zo-
mer maakt. Er zou nog heel ulat tijd verstrijekn eer het door lvìertens uitge-
strooide zaadop de vakbeuegingsakker zou opkomen: een veld vo1 giftige pa-
paverplanten met allernaal acht,er de bloem het, kl-eine boi-1et, je, uraarin zich
het gevaarlijkeverdovingsmiddel bevindt, dat de heren leiders hun aan de
teugels rukkende volgelingen r¡i1den laten slikken.

ldant zoals gezegd: het gaat sLechts om een schijnbare verandering, al-
lerminst, om een u-rezenlìjke. flaar ook schijnveranderingen plegen zich duide-
lijk te manif esteren, vooral uranneer ziit r¡at, onvermijdeì.ijk is, gepaard gaan
met. een urisselÍng in het, personenbesLand. In de dagen dat, de Nederlandse
vakbeueging zich om haar image maar bitter rr,leinlg bekreunde traden in het
NVV figuren aIs Ad Vermeulen en Van der Lende of Lieflaard op de voorgrond;
in de periode die aLs een overgang naar de huidige fase zou kunnen uorden
aangeduid uraren het Kloos en Uan der Heijde; in het huidige bedrijf van de
komedie zijn het Arie Groenevelt en llim Kok. Kortom 3 er is niet, alleen een
ande¡ dekor gekomen, maar er zijn ook ande¡e akteurs voor het voetlicht ge-
treden. Niettemin gaat het nog altijd om hetzelflde stuk. De tegenstelling
tussende vakbeueging en haar Ieden, tussen de vakbeueçing en de arbeiders-
klasse is niets minder geulorden dan voorheen. Zij is al"leen maar uat minder
duidelijk zichtbaar. 7e r¡ordt aan het oog onttrokken door het gepraat over
het konfliktmodel, door geschriften als ttFijn is andersrt, door diskussies
over rreen andere maat,sehappelijke ordert(of uiat daar voor door moet gaan)
en zeker niet in de laatste plaats ook, doordat de vakber¡eging zich bij een
aantal- sociale konflíkten niet openlijk tegenover de arbeiders heeft opge-
steld. In de jarenr?0 is er sprake van diverse stakingen die door de bon-
den zijn geproklameerd. Dat de bonden Ín praktisch al die gevalLen de doo¡
hen uitgeroepen stakingen ook u¡eer zo snel mogelijk beëindigd hebben is een
tr¡eeder maar het onderscheid met de jaren r50 en t60 springt niettemin in
het' oog. In dat tijdvak ulas Ef,r op een zeer groot aantal arbeidskonflikten
slechts bÛ héé1, hééI hoge uitzondering sprake van een konfl-ikt dat de vak-
beuleging officieeL erkende. Ihans is het aantal stakinqen dat door de bond
ulordtuitgeroepen ofuaar debondzich achter plaatst i n v er h ou-
ding tot het aantaL rrr¡ildetf stakingen
aanmerkeJ.ijk toegenomen.

lJe zeggen nadrukkeJ-ijk: j-n verhouding tot het aantal tìr¡ilderf stakin-
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gen. UJant 26 biizonder groot is het aantal officiéle akties nu ook uee¡ be-
iaald nÍet. UJaarmee ue namelijk te doen hebben is het afnemen van het ââR-
taL stakingen in het algemeen. En dat hangt ureer samen met de teruglopende
konjunktuur en de strjSinS van de uerkloosheid. Vergeleken met het aantal
zelistandíge akties uit de jaren t4A, r50 en r6Û is het aantal stakingen
dat de vakbeueging aflkondigt nóg erg klein. Vergeleken met het' huidige aan-
tat konflikten verlegenuoordigt heL een percentage van betekenis.

LJe kunnen dat gemakkelijk met een - gefingeerd - cijfervoorbeeld verdui-
delijken. fianneer er op een totaal aantal stakingen van 100 zegge en schrij-
u* t officÍë1e staking is, dan bedraagt het aantal officië1e stakingen Pre-
cies j% 1). Zrjn er 5 of f ici'dLe stakingen op een aantal van 10, dan is het
aantal oflficiële stakingen daarentegen 5A/". Hebben uJe met een dergelijke
verhouding te maken ( en de r¡erkelijkheid - stakinqen en bedrijf sbezettingen
ove¡ éên t "* 

geschoren - 1igt, niet zo hééI ver van ons voorbeeld afl ! ) dan

kan e¡. niet langer urorden gezegd, dat de rtuJildert staking de regel is en de

officiéIe staking de grote uitzondering. In die omstandigheden uordt de te-
genstelling tussen vakbeureging en arbeiders, dÍe altijd pas i n de strijd
aan de dag treedt, v e r s I u i e r d .

Ziedaar de reden, uJaarom uJij in de aanhef gesproken hebben van een

groeiende tegenstelling tussen de vakbeuegingen haar ledenr die tot zo on-

1"u""" het einde van de jaren r60 heeft geduurd' Er is geen kuest'ie van
jat ná de jaren | 60 de tegenstelling tussen vakbeueging en arbeiders min-
der diep zoù zijn geruorden. [vì aar ze is niet meer zichtbaar, ze manifesteert
zich minder, ze is dientengevolge voor de vakberrreging minder dreigend en

explosief, ze uordt, rlat de arbeidersklasse betreft minder aan den lijve er-
varen en gevoeld.

Voor sommigen is de situatie zoals urij haar hierboven hebben afgeschil-
derd, aanleiding om te beuleren, dat de vakbeueging, onder de druk van haar
r'[vlaaischapp ij-kritischetr oppositie, onder de druk van LheoreticÍ aIs Hoef na-
gels of profl. Van Zuthem, of onder druk van haar achterban, thans een glo-
[""" s t r ij d b a a r h e i d aan de dag zou leggen. Het is maar¡ ze1-
gen zij, urat je daaronder verslaat. tlie zich rekenschap geelt van de beteke-
Ãi" u"n ons cijfervoorbeeld, zaL .moeten erkennen dat er van een toegenomen
strijdbaarheid niet veel te bespeuren val-t. Je zou hoogstens kunnen zeggBnt
dat de vakbeueging zich inspant - zouel in haar eigen belang als in dat
van het ondernemerdom, dat van een niet meer representatieve, door de ar-
beiders genegeerde vakbeueging geen enkel voordeel heeft - om de arbeiders
uat minder tegen de schenen te schoppen. lJie dat ttstrijdbaarheidrt ulil noe-
men ga z ijn gang , het is niet , uat urij sr oncler verstaan .

Naar onze opvatting is er van een Loegenomen strijdbaarheid van de vak-
beueging geen sprake. Vechtend voor haar bedreigde positie, vechtend voor
haar image, zich tot het uiterste inspannend om de traditionele vakbeu;e-
gingsmythe in sLand te houden zonder uelke zij het niet kan stellenr poogt
de ùakbeueging de s c h ij n van een strìjdbaarheid te urekken. Zij blijkt
daarbij te kunnen rekenen op het geestdriftige applaus van allenr die maar

al te graag de schijn voor de ulerkelijkheid uJensen te houden.
Uaarvan daarentegen rr¡é1 sprake is, dat is een ve¡minderde strijdbaar-

heid van de arbeide¡sklasse. ulij houden er r¡at dat betref t precies de tegen-

In r¡erkelijkheid bedroeg het aantal officië1e stakingen nog lang
n j-et 1/". Van de eerste 150Û s Lakingen die er na de bevrijding in
Nederland uitbraken uJaren er 3 officieel. Dat is Ar2%,

1)
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overgesLelde opvatting op na als sommige tf l-inksert groepen r die bijvoorbeeld
in akties a1s de ENKA-bezetting of die bij het transport'bedrijf tvìeeus in Be¡-
gen op Zoom betrrijzen zien voor het rtoplaaien van de kLassenstrijd". Itij doen
dat niet. lJij konstateren heel duidelijk - en ook ons cijf ervoorbeeld spreekt
in dat opzicht klare taal - een verminderde aktiviteit aan het klassefront
en 6án van de oorzaken daarvan is de teruglopende ekonomische bedrijviqheíd.
Bij de moeilijkheden die het kapital-isme thans doormaakt is het al net een-
der als tijdens al"le andere krislsperioden. De strijdbaarheid van de arbe j--
ders is altijd het grootste in perioden van ekonomische bl-oei. De strijd van
de arbeiders golf t op en neer met de kon junktuur. lYì aar niet in die zín t

dat de strijd toeneemt naarmate het de arbeide¡s slechter gaat, maar in die
zín, dat de sLrijd toeneemt naarmate heL ze beter gaat. [en verschijnselt
uaar arbeiders geen moeite mee hebben, maar dat de meeste tflinkserf intel-
lekLuelen voor een raadsel plaatst; een raadsel dat zij poqen op te Iossen
door de fleiten om te draaien.

0verigens is heL niet, zo¡ dat de konjunktuur de uitsluitende verkla-
ring zou vormen voor hetgeen er aan de hand Ís. Het is niet alleen maar de

stijqende urerkloosheid en het zijn echt niet aIleen maar de bedrijfssluitin-
gen die de arbeiders de kat uit de boom doen kijken. Het is ook zor dat de

schijngevechten, zelfs de soms zeer povere schijngevechten die de vakbeueging
leverL, maken dat de arbeiders een afuachtende houding aannemen. EedoeLen
r,lij daarmee dat de arbeiders zich door de geschetste manoeuvres van de vak-
berrleging in de luren laten leggen? ldij beantuoorden deze vraag noch beves-
tigend, noch ontkennend. ûp het proces namelijk, zoals zich dat in de uerke-
lijkheid voltrekt is dat begriprfzich in de luren laten leggent'in het ge-
heel niet van toepassing. Laat ons, om dat duidel-ìjk te makenr floQ eens op-
nieuu het verschil bekijken tussen de jaren | 50 en r 60 en de tijd die uij nu

beleven, maar dan vanuit een andere gezichtshoek, uil de gezichtshoek name-
lijk van ttde nieuu.re arbeidersbeu:egingrr.

fvìen kan volkomen terecht stel1en, dat van de bevrijding af tot diep in
de jaren t60, misschien zelfs tot in hel begin van de jaren r?0 (in de ge-
schiedenis in het algemeen en in de sociale geschiedenis in het bijzonder
is een nauukeuriq tijdstip nimmer aan te geven) de rrnieuue arbeidersbeue-
gingtt voortdurend in opmars is geureest. [Jant de nieuue arbeidersberr;eging,
dat is niet de een of andere uleLdoortimmerde en Formeel gekonstitueerde or-
ganisatie, maar dat is niets anders dan de ber.leging van de arbeiders zé1f .
liJelnu: de zelf standige arbeidersstrijd nam lange tijd achtereen voortdurend
toe in omvang en kracht en binnen die zelfstandige beueging ontuikkelden
zich voortdurend nieuue strijdvormen. lYl aq men sommigen geloven, dan moet de
groei van het beurustzijn als de motor van die ontr¡ikkeling r¡orden beschoutld.
Volgens die redenering zou ieder stuk strijd tot slerker berrrustzijn en heL
sterkere beuustzijn tot krachtiqer strijd hebben gevoerd. A1s dat uaar zoLJ

z rjn , dan zou ieder spoor van een af u.rachtende houding ten opz ichte van de
vakber,.leqing als een terugval, een verzrrrakking, van het beuustzijn moeten
u,¡orden opgevat. Een poging tot verklaring van een dergelijke t,erugval is
ons niet bekend. Degenen die op de zojuist beschreven uijze redeneren heb-
ben de noodzaak daarvan kennelijk nooit gevoeld. Dat is ons inziens een al
even uronderlijke zaak als de (niet verl<laarde) terugval of inzinking van
het ber¡ustzijn zell'.

Naar onze overtuiging is er van een inzinking van het beu¡usLzijn in het
geheel geen sprake om de eenvoudige reden, dat er van een groei van het be-
urustzijn op de manier zoals urij dat zojuist hebben ureergegeven geen sprake
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is geueest. Niets is minder uaar dan dat de arbeiders in de periode dat de

ilujildert staklngen aan de orde van de dag uraren zelflstandige strijd hebben

gevoerd, omdat zij zich ervan b e r¡ u s t zouden zijn getueest uat de uezen-

iijt<e f unt<tie is van de vakbeueging. Als dat u¡aar u;as zou er nooit eni'ge

uiting van uoede, teleurstelling of verontulaardiging geueest zijn over de

praktút u"n de bonden. Er zouden geen uitbarstingen van haat zijn uaargeno-
*"n, "" zou ninlmer het gevoel hebben geheerst Van rtde bonden hebben ons in
de steek gelaten ! rr De arbeiders voerden zelf standige st'rijd, nieL omdat zii
de bonden volledig door hadden, zij voerden hun strijd ondanks het feitt dat
zìj tóeh noq ueI vãrtrouuren in de vakbetreging koesterden. Zli hadden aller-
minst vóór strijdbegin een duidelijk beeld van hei: uezen der vakbeueging in
hun hoofd. Zij hadden - uitzonderingen daargelaten natuurlijk, omdal die voor
het a L g e m e n e beeld niet meetellen - een verkeerde voorsLellingom-
trent de vakber,leging in hun hoof d. lYìaar in de klassenstrijd komt het er niet
op aan, uat ¿e ar¡"id""" zich voorstellen, het komt er op aant in r¡at voor
situatie zij zich bevinden en uaaltoe zij op grond van die situatÍe genood-

zaakt uorden.
De nieuue arbeidersber,leqing, dat t¡iL zeggen de beueging der arbeiders

is niet voorlgesproten uit een b e r¡ u s t z Û n omtrent het bJezen der

oude arbeidersbetreging, zij is voortgesproten uit noodzakelijkheden en moÇB-

lijkheden. De kombinatie van beide heeflt de akties in het l-even ge¡oepen en

is telkenmale bepalend geueest voor de vorm die zij aannamen' De arbeiders
streden niet, omdat zij ervan overt'uigd uJaren dat zij het beter konden dan

de vakberr;eging (u.rat inderdaad het gevaI uas), evenmin omdat zij meenden op

grond van hel een of andere'fbeginselfrtot zelfstandige strijdttverplichtrr
i" zijn. Zij streden zéIf omdat de vakbeueging niet streed; z',j handelden om-

dat de vakbeueginq niet handelde ' Lij voerden zerfstandige arbeidersstrijd
niet omdat zij dat op grond van een sterk beuustzijn r,:i1den, maar omdat' zij

moesten ! Zij traden op, ñi"t vanÙiege het inzicht, dat de vakbetrleging aan de

andete kant van de barrikade moest sLaan, maar ondanks hun gebrekkig in-
zicht in dat leit. De teqenstelling tussen hen en de vakber¡eging namen zij

niet van te voren uJaar, zij tuerd hun eerst t'ijdens de s brÜd geopenbaard '
Er ziL aan dit alles ook nog een andere kant. De mens is gemakzuchtig

en de arbeiders vormen zeker geen uitzondering op die regel. Arbeiders zijnt
de geschiedenis leert het, maar al te graag bereid om a1le moeite en alle
inspanning die een bepaalde aktie meebrengt aan ánderen over te laten in-
dien zij zich daarvoor komen aandienen. Z'd voerden bepaald geen autonome ak-
ties omdat zij het, zo graag zelf t¡ilden opknappen. Zii deden het letterlijk
noodgeduongen en zli stegen altijd pas gedurende zotn aktie boven zichzelf
uit. Dan deden zij dÍnqen die zij zichzelfl van te voren bepaald niet hadden

toevertrour¡d en r¡åartoe zij zichzelf nooit in staat hadden geaclrt. lYl aar al-

te vaak ook deden zi: dinqen, die zij van te voren in het, geheeL niet in hun

berr.lustzijn hadcJen overuJogen, die zij zelf s niet eens voorzien hadden en die
zê¡ zo zij ze rrré1 voorzien hadCen, uit de ueg zouden zijn gegaan, t¡Jaarvoor

z ij zouden z ijn teruggesehrokken.
De konklusie uit dit atles is deze, dat de ueg naar de nieuu¡e beure-

ging der arbeiders geen rechte ueg is. Die b;eg vertoont scherpe bochten.
Het is ook allermj-nst een vlakke ueg, maar hij voert over hoge toppen, maar

evengoed door diepe dalen, In zorn daI zitten r¡e thans. Vakbeueging en on-
dernemardom zijn er op uit de arbeiders in het dal te houden. Dat is het'
ulat zij beogen, dat is het ulaL zij rrrillen en de zogenaamd rrkritÍscherrr opstel-
Iing van de våkber,reging, de poqingen tot verbetering van haar image zijn er
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het middel toe. lYlaar in de maatschappij komt het niet op het r¡i1len aan.
Niet uat de vakber¡eging in r¡ezen r¡ i I is belangrijk, maar uat ook de vak-
beueEing gedrrrongen zaI zijn te doen. Uit noodzaak heeflt zij haar huidige hou-
ding aangenomen, uit noodzaak zal zij die op een gegeven moment r¡eer laten
varen. Uit nc.¡odzaak zullen ook de arbeiders op een gegeven moment u¡eer in
beueging komen. Dan ulordt de opmars naar de n j"euue arbeidersberrLeging her-
vat. En geenszins omdat de arbeiders dat za graag ulillen. Integendeel, ze
trrÍI1en uaarschijnlijk het liefst, dat de vakbeueging zaI blijken te zrjnr r¡at
ze thans -eshjj-!.!. te zijn. [Y]aar met al dat soort dingen houdt de ontuikkeling
van de maatschapprj nu eenmaal bitter ueiniq rekening.

OVER DE ZOGENAAfVIDI FOUTEN

VAN DE ARBIIDERSKLASSE

In de Britse groep rtSolidarit,yrr hebben zich in de afgelopen maanden
tegenstellingen die al geruÍ.me tijd zichLbaar uraren tot vrij grote scherpte
ontr¡.iÍkkeId. Zii hebben ertoe geleid, dat enkele leden voor de groep hebben
bedankt en dat een ander lid r¡erd geroyeerd. Het ging al1emaal gepaard met
nogal onverkuikkelijke methoden - zoals veelal in dergelijke omstandiqheden -
en met beschuldigingen, die kant noch r¡al raakten. 0p de beschuldigingen
en de gebruikte methoden uill-en uij hier niet ingaan. Er valt eigenlijk urei-
nig nieuuls van t,e vermelden; ze zijn namelijk al zo oud als de geschiedenis
van de arbeidersbeueging en de klassenstrijdn De enige kanttekening die ure
r¡itlen plaatsen is, dat ze ditmaal nogal tegenstrijdig uaren. Enerz îjds im-
mers uerd aan onze vrienden en geestveruant,en - uant die r¡aren heù uaarte-
gen de meerderheid van de groep, nauukeuriger gezegd: de Londense afdeli.ng
van de gtoep, zich keerde - rrleni"n.ismett verueten (eãn qrandiose belachelijk-
heid ! ) , anderzijds r¡erden ze gekritiseerd vanurege hun Itspontaniteitsopvat-
tingen'r. Eán van de dingen [¡Jaarover de verdedigers van het groepsbeJ-ang
vielen uas dit, dat de ttoppositierrop het standpunt st,ond, dat alle zelf-
standige aktiviteiten van de arbeiders van belang uaren, onverschilliq met
uelke voorst,ellingen en voor uelk doel ze uerden qevoerd. De kritiek van
de meerderheid Lrtas, dat bij een dergelijk standpunt helemaal geen rekening
meer uerd qehouden met de rrfoutenrf van de arbeiders, die een ilpotitieke
groeprr toch diende te signaleren en te kritiseren" Het is op dát st,andpunt
vande ftSoLidarityrt-meerderheid - dat volstrekt niet al1een door ttsolidari,
tytt maar door de meerderheid' van aLle 'f linkserr groepen r¡ordt gehuldigd -
dat ue hier in heL kort uill-en inqaan.

Diegenen die denken zoals de ttsolidarityrr-meerderheid doet, plegen ons
in een gedachtenuisseJ-ing over deze kr¡lestie vroeg of laat altijd dezelfde
vraag te stel1en. Deze namelijk: of uij dan r,rerkelijk van mening zijn, dat de
arbeidersklasse geen f outen maakt? 0f anders gef ormuleerd: of r.lij niet, vin-
denr dat de fouten der arbeidersklasse dj-enen te r¡orden gesignaleerd en ge-
analyseerd.

0nze opvatting is, dat deze hele vraagstelling niet deugt. Zodra ie-
mand - ofl een groep - het over eenÌrfout,rtvan de arh¡eiders heeft (maar ook
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omgekeerds ldanneer iemand zeqt, dat de arbeiders het ueer zo ilgoedrt hebben
gedaan ! ) dan houdt dat in, dat er een bepaalde n o t m r¡rordt aangelegd.
0nze uedervraag luidt dan immer: uelke norm? g u;aar komt die vandaan?; r,¡ie
stelt haar vast?; uie maakt uit urat f out ofl r¡at goed is? Het komt er dan
altijd rrreer op neerrdatiemand of een groep b u i t e n de arbeidersklas-
se eens even haarfijn komt vertelfen uat of fie klasse r¡e1 had moeten doen
of niet had moeten doen, ¡:eLke uJeg ze r¡é1 of niet moet gaan. Het gaat er
steevast om dat iemand of een groep al-s ilschooÌmeesterrt van de arbeiders-
klasse optreedt. Eén stap je verder nog en zo iemand r¡ordt óók nog de schoo.l--
meest,er van de geschiedenis. Niet enkel de arbeiders hebben het dan Itf out?r
gedaan, maar ook de ttgeschiedenisrt is nog za [:rutaal geueest om zieh an-
ders te voltrekken dan zij zich volgens de beuuste kritikus zou hebben moe-
ten voLtrekken. Volgens ons is een dergelijke opstelling duaas en in de
meeste gevallen is zij behalve dat óók nog iets ergerss een poging namelijk
om de arbeiders te manipuleren en te beheersen.

A1s r,jij van deze opvattinq b1ìjk qeven, !Jordt ons meestal gevraagd of
rrrij haar óók nog huldigen u,anneer zotn tt j-emand" of zotn groep uit arbeiders
bestaat. Nu' t,.riLlen rrlij ervan afzien, dat dergelijke groepen doorgaans niet
uit arbeiders bestaan. Het punt is van belang, omdat de ziensulijze dat de
arbeiders I'foutenrr maken die gekritiseerd moeten u¡orden het hardmekkigst,
uordt gehuldigd naarmate er in zotn groep m i n d e r arbeiclers zitt,en.
Dat is allerminst, t,oeval1j-g natuurlijk, maar dit t¡¡iIlen irle maar even terzijde
Laten. lJij beantr¡oorden de vraag eveneens bevestigend uanneer een arbeider
of een kleine groep van arbej-ders over derrfoutentt van de arbeiders zou
praten. Ue schrijven ¡t z o u p r a t e n tt , oF t,och maar vooral te lat,en
uitkomen dat het om een veronderstelling gaat. ïn urerkelijkheid gebeurt dat
niet. Ue tarten dit soort vraagsb,ell-ers ons é6n voorbeeld te noemen uaarin
het u¡e1 is gebeurd. Groepen die derrfouten" der arbeidersklasse kritiseren
zijn alt,ijd groepen die óf niet uit arbeiders besLaan, ófl maar voor een heel
klein deel uit arbeiders bestaan, óf arbeiders in hun midden teIIen die he-
lemaaI in die trant zijn opgevoed en die niet beter menen te kunnen doen
dan de geleerde kritici na te zr¡etsen " Vraagt men dergelijke groepen uJaaraan
ze in hemelsnaam het, recht ontlenen, dan verneemt men, dat ze toch rteen

deel van de arbeidersk.lasserrzrjn en dat het omrrzelfkritiek van de klasse.
gaat. Het áén is aI even r¡einig uaar als het ándere. Die groepen z ü n
geen deel van de arbeidersklasse en ttzelfkritiekrr van de arbeidersklasse
geschiedt niet in de vorm van anaìyses oF betuttelingen. De klasse kriti-
seert zichzelfl niet op die manier, ze kritiseert zichzelf door in de prak-
t ijk anders te handelen .

[vìaar goed: faat ons eens even aannemen, dat een arbeider komt betogen
dat de arbeiderstrfouten'r hebben gemaakt. Dan nóg zijn r.rij van mening dat hij
dat niet heeft uit te maken. Hoe uéét hij (of hoe ueet een groep van arbei-
ders) dat hrj (of zij) het bij het rechte eind heeft? Hoe ureet hij of het goed
ofl fout is t¡at el qebeurl?

Hoe men het ook uendt of keert, het blijft een zaak van de moraal, Ben
zaak van goed en kr¡aad en daar uringt de schoen, vanu.rege het, f eit daL het
dáár niet om gáát ! LiJaar het ué1 om gaat is: r¡át er qebeurt; r.rát of de bete-
kenis'j-s van het handelen der arbeiders; de vÌaaqz af zij zelf handelen of
niet zelf handelen en ulat het betekent ulanneer zij het hande.Len aan anderen
over laten. Het gaat er niet, offir dat het tìverkeerdrr zou zijn het handelen
aan anderen over te laten, maar het gaat er om dat de onmondigheid van de
arbeiders bestendigd r¡ordt, indien dat gebeurt. Daarmee, met die laatste
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konklusie r¡ordL iets q e z e g d, uordt iets tot uitdrukking gebracht.
idie konstateert, dat de arbeiders het rrverkeerdrr doen , zegt, totaal niets.
Het is een opmerkinç zonder i n h o u d . lrJaal dan nog bij komt, datu.rat
de één verkeerd vindt, door de ander juist uordt, beuionclerd.

A1 degenen die maar steeds de mond vol hebben over derlfouLenrrvan de
arbeiders zouden zich eens moeten realiseren r¡aL of het zou betekenen in-
dien zij het almaar konsekr¡ent over de fouten van klassen ol sociale groe-
pen zouden hebben. Dat, zau er op neerkomen - uJe uJezen er a1 op - dat naar
hun betueterig oordeel detrgeschiedenistr lout uras. Spartacus hád zich niet
door de Romeinse patriciërs moeLen laten "verslaan, de Afrikanen hadden
zich niet in slavernij moeLen laten voeren, de Kr¡o lvlin-tang had Ts jang Kai-
sjek niet moeten verlrouu;en, de Soujets hadden zich nieb door de bolsje-
r¡ j-eken moet en laten ontkracht,en r €frzovoorts , enzovoorts. Belachelijk? Ja,
maar níet minder belachelijk dan het standpunt dat door de schoolmeesters
van de arbeiderskfasse uordt ingenomen.

Dus, zal men vragen, het is onze mening dat die schoolmeesters van de
arbeidersklasse "f outrr zijn? lYlis ! Het blijkt altijd ueer - en heL voorbeeld
van dettSolidarityrr-groep uraarmee ue begonnen zijn illustreerb het - dat de
schoolemeesters van de arbeidersklasse dezelflde zijn die tegen spontaan op-
treden van de arbeiders zìjn gekant, omdat zulk een optreden heel vaan niet
een optreden is voor de schone iciealen, die de heren schoolmeesters in het
hoofd hebben. Dát is de achtergrond van al1es. De heren zitten niet rrfoutr¡
ze t¡eten heeì- goed uat ze doen. Ze hebben uitstekend door, dat uat de ar-
beiders doen niet strookt met hetgeen dat z ij r¡i11en. Dat is de aap die
steevast uit de mouu komt. úaL zij I'foutrt vinden is dit, dat de arbeiders
hen daarmee voor aap laten staan. fvlaar mogen de arbeiders asjeblieft?

EEN ALGEYI EEN IVIISVERSTAND

In het proces tegen de vertegenrr,roordiger van de vliegtuigenfabriek
DassaulL, die ervan ulerd verdacht de kamerleden Darlkert en Keja te hebben

r¡i1len omkopen, r¡erd de def ensiespecialist van de PvdA in de Tr¡eede Kamer

, de heer LJieråa, opgeroepen a1s geluige. Hij verklaarde;ItIk heb me aItij6
úeperkt tot het luisteren naar hun argument'en. 7e dachten uel, geJ-oof

ik; dat mijn invl-oed groter rLlas dan in uerkelijkheid het geval uas. Het is
een al-gemeen misverst,ancl , mijnheer de president, dat parlementariërs veel
invloed hebben 0P de regering.rt

tde r¡isten dat natuurlìjk a1 1ang, maa¡, het is uef leuk, dat de heer
Uierda nu eens komt bevestigen, dat de hele voorstelling van rrhet kiezen
van je eigen regering't niets anders dan een grote leugen is. Eerstens r'lordt
de råqeriÃg niet gekozen, maar geformeerd. Tueedens is de volksverteqen-
rr.roordiginq geen "ãtt"9", dat in kan grijpen uranneer de regering in de f out
gaat, zoals men ons altijd probeert r'lijs te maken'

De heer Uierda heeft ons duidetijk qemaakt, dat de regering zich ueinig
aantrekt van de uJensen van de heren volksvertegentrLoordiÇ€rs o Zou hij denken t

dat uij nu nog geloven, dat de regering zich ulel iets aantrekt van de ujensen

der arbeiders? Dat zou dan niet, vooD zìjn intell-igentie pleiten '
==============


