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AA}T Iíïil ËiEËT'T l{u EÏGEI.{Ï,ÏJi( TÏiATCHER

I{EL DE OORI,OG T/ERPi.LAARD?

'De nieuwe Brit-se prenierrnievïou-,.z l.Íar:garet lhatcher, had ucg Ei1,1E nal!.-
welijks haar intrek ín haa.r crricisr.roaín6 in Dcrníngstreet genonen, of zíJ
vervulde een beLofte aari het Coc.scrvatieve kiezersvollc. Tijdens de vooraf-
gaande kanpagne r.Ias zLj niet ;loe geworden -í:c verzekeren, dac haar regering
er niet voor zou terugschrilcken een krc-ci-lËig hal"t Eoe te roepen aan <iatge-
ne wat zLJ omschreef als t'd,e val.,bondspraktiilcen van de aÍge.lopen rtrin.te-itt.
Begin jul-i iíerci3n Ce desbetrefferie plannc.n genubliceerd. rn een dcel van
de Britse e1l oe'l; in ia N-e.J.arl-a-i. :a pe-r:s :;ija zíj gekara.ktcri-seerd als t'een

oorlogsverklarirrg aan de vakber'egir;f," , Za zí.jn llj sc.hiinbaar althans
ook opgerrat door dc va-t.ber;egir,g z'eL'l'" Len i'IurËayr <ie seirr:taris-generaal
van de T.U.C. (het overkoepeie.na crÍ{aan iaar'-.rar), ipraii van een ilaaetas-
ting van de fundariea'cele vaL--'tr;t:\sr ech'[:=:',.". llen aenta]- bs::den re;:gee--de op
uiterst agressie,,,e wíjze en gaf te k+n:i::ir" cl.rt ne.vro'ir,r Thatcher, a1s zí:
op oorlog uit iv-.1s1 óie oorlrg zc.ru ltrrniren irri-jg"n. ï,'Ie1j-$!.raar l-r.a<i de rninis-
ter voor werkgeiegcnirei.+, cle hee:: *rci.ïlcs Prio:.', de;ublíiiatíe';an de rege-
ringsvoorneÍrÍ.e:ls vergt:ze1d late,n gir-e.r. rian dc ï.oCedeling, daL het or,r nieË
meer dan een blauwdrt:.lc ging \."r.e.aÍcv3; i,at kabi:reC u.eË Je vakbeweglng wenste
te praten, mAar de val.cï:cweging too.:dir zíca vat sïonde af aan rEeinig bereid
tot een dergelijk overieg" ZiJ l?a!r eei. itouding aCI.n alsof net de verschij-
ning van deze blaurvCr:ilc l;e'!: eers';e schot in cia oorlcg i-n fej-te al \Àras ge-
1ost.

IuÍ,aar vormen Ce Cor:.se.rvatieve vocriltelleu werlcelijlr een bedreiging va'a
funda.mentele vakboncisrecirte;r? Iíet p'-ogressieve dagble.-d "The Guardian" ver-
klaarde in een kcmmeltaar, Cat het iets dergelijks daarin niet vermocht te
ontdekken. trÍat, de rege=ing 'beccgt lcan í-::. drie punten worden sanengeva'L;

l. sËakers zu1J-ea als 4.s ;1ar-raen tcí- **::L verheven zou<ien tror-
deii - vcortean al.leen not J-ns.ar iÍrogen posten bij het eigen be-
drijf ea a11er:n nog il.3a-r merlsell Eogen t::achierr te beÏn'rl-oeden
die direkË br'.j het konfliiit bet::ohken z:ljn;

2. het rrerpLichte l-idm.aat,scharr ï.;an een valcbond. Ce zogenaamde



ttcLosed shop" zal worden beperkt;
3. de overheid zaL gelden beschikbaar stellen voor het organise-

ren van geheime stenmingen per post over zaken als bestuurs-
benoeningen en staken.

I{at kleeft er aan deze voorstelLent zo vroeg "The Guardian" zích 4f,
dat de vakbonden reden geeft, zíc}:. er zo over op te winden?

Het enig mogelijke antwoord luidtz niets.Ilu reeds bestaat er in Enge-
land een wet die t'excessen" (zoals men <iat noemt) bij het posten tot een
strafbaar feit maakt. En zijn het bovendien in de afgelopen winter niet, de
vakbonden zeLf. geweest die aLle mogelijke moeite hebben gedaan om massale
postpraktijken en het optreden van zogeheten "vliegende kolonnestt te voor-
komen of de kop in te drukken? Zíjn de vakbonden dit voorj aar niet geheel
vrijwillig akkoord Elegaan ín samenï^rerking met de toen nog aan het bewind
zijnde Labour-regering - met een gedragscode voor stakingen, een gedrags-
code die de toenmalige premier Callaghan voor noodzakelijk hield omdat ook
hem de praktijk van de stakers minstens zoveeL afschuw inboezemde als de
brave mi<ldenstandsdochter Margaret Thatcher? En waarom aI- dat, rumoer over
punt drie bij vakbonden, die herhaaldelijk gepoogd hebben niet bíj handop-
steken te laten sËeruneÍr in de hoop dat dan de gematigde vakbondsleden in
de meerderheid zouden blijken Èe zíjn?

I{íe op deze díngen let kan zíc1n niet aan de indruk onttrekken dat de
geschiedenis zíct. uin of meer en zii het dan in wat andere vorm - her-
haalt. ïegen het einde van de j aren Í 60 was het de Labourregering die een
wetsontwerp voorbereidde dat beoogde een dam op te r,rrerpen tegen permanente
stakingsaktiviteit in Groot-BrittanniË. Toen een paar jaar Later de Conser-
vatieve regering-Heath een praktisch eensluidend wetsontv.ïerp in het parle-
ment bracht stonden én de vakbeweging én de Labour-oppositie op hun kop.
Nu komt de regering-Ttratcher ueË voorstellen die op de keper beschourvd
niets anders behelzen (h.et punt ven de ttclosed shop" dan even buiten be-
schouwing gelaten) dan wat de vakbeweging en Labour zeLf ook hebben nage-
streefd en men is getuige van soortgelijke verontwaardiging.Iïiet voor niet,s
heeft de Londense korrespondent van ttDe Volkskranttt geschreven, dat de La-
bouroppositíe weliswaar aankondigde de pLannen van Thatcher en Prior met
hand ea tand te zu1Len bestrijdenrma4s dat diezelfde oppositie het in fei-
Ëe met de Conservatieve prennier nieË zo oneeïrs is.

»it alIes geef t aanleiding toË trnree vragen s wat heef t het vetzet van
de Britse vakbeweging werkelijk te betekenen? enB aan wie heeft premier
IÍargaret Thatcher nu eigenlijk de oorlog verklaard?

Laat ons beginnen met de laatste. Het ir, zo menen wij, niet alleen
nogel-ijk maar zelfs waarschijnlijk dat }{,argaret Thatcher zétf oprecht van
mening is, dat zíj een ttoorlogsverklaring" aan de Britse vakbeweging heeft
gericht rmaar in f eite heef Ë zíi dat allerninst gedaan. ï{aaraan zíi in rver-
kelijkheid de oorlog heeft verklaard, dat is niet de vakbeweging maar de
Britse arbeiderslclasse. Anders dan l.I,argaret Thatcher nu en Heath destijds
van mening zíjn en waren is het allerminst de vakbeweging die verantwoorde-
lijk kan worden gesteld voor het optreden van de Britse vakbondsleden. In-
tegendeel : de stakende arbeiders hebben gehandeld op een wij ze, die ook de
vakbeweging als geheel en elk der aangesloten bonden een doorn in het oog
was err hraartegen zíj zíc}:. hebben gekeerd. Een bevestiging daarvan vormde
een oopmerking van de Londense korrespondent van de t'Nieuwe RoËterdanse Cou-
rantrr die naar aanLeiding van Priors t'bl-auwdrukt' schreef , dat de vakbonds-
leiding er afgelopen winter eenvoudíg niet in slaagde de leden in de hand



3

Ëe houden. Í{aar" premier l'hatcher errenals Heath destijcl,s een eiucie aan
wil maken, daË is nieE het vakbondscptreCen, ml.ar de zelistandige arbei-
dersstrijd en de machtsvorming van de arbeiders die. daarbij r.:n de dag
ËreedË,

Als dat zo is en daarmee ko;r.en ru:Lj Ëot de acrsle vraeg - waaroil ge-
draagt de vakbewegi-ng, wie heË zeif.staniig arbeiciersoptreden eeÍl even gro-
te doorn in het, oog is, zícln dan zo agressief? I"{et entloord luidt: oi:rdaÈ
zíj niet anders kan. I'Iaarinee iii.rn Lij p.l Cezz agre.ssiviteit te doen heef t,
dat is om het ilil ae ',roorden van de Necieria.nCse scheepvaa.rtwoordvoerder
Bakx te zeggefl het opr/o€reï1. van t'e.en koneciie voo: Ce achterbë.il". HeeL de
gang van zal<en rcr:.d de jo;igste iritse ::egeringsvocïste-l-lca onllruLE nog
vreer eens de nrerk'.,raardigee d:rb-:c1zir:..:ife posj-tie von cie -r,::i'"be:re?,i-n1,, die
a1s dienaresse varl he.t onderneme'r:do:r fu:gr*1i.. i::;-rr {ie togelijlte.rtijd ge-
noodzaakt is de tti.magett op Ëe. l:loudrn '.;c.:: heL iagendecl, D: r.akbe-r.regj-nt en
de Labouropposritie zLrn ilc'. c:ïls i:lrt ïi:i-.iei-r:r, ma.ar uíj irui.nee het zích
niet pcrmitteren dat ic zögge:I " 7,íj iloci--c:i. z;-r:h :nc'!-.--::,-"s o1;r;'Le1.1-r:n, of Lie-
ver: zLJ noetcn. Ce sci-r-iji.i i-c1.:i(,::-:. zi.cb- ít.;li t:s aLl tt) s;c:Lien c,:lti;rt: ,i-J be-
ducht mceten z-Ljn op lerie.nretiies ','a1] etyL,Jii.rlc e:-',racg.

Hier 1i-gt oolc de E"li:a r,:rrror. he'c vool::-rÍ:"1 b:Ereffcnc'!.e C.e "eloseC
shopt' in feite het crri.ge p:r:ii-- is, ,1.:-[ lericus elo beian-ga'a,ït.a qlc va]cbewe-
ging raatrct, oo-1: al sp:eit: ir:t hL:t hct-'í:rrarrl.t cïnt Je';:lcbavr:gi-ng rna:kL de
geringste ro1.

In d6n woord: r;aï: een oo::loi; Ëuiscr: T-ra,::thcr cn de'v';1:be:';egíng is vol-
strekt geen sprake, r+at ïtiaicher ooii l:ceac cn r.r:.:t de r:aiiberueging ock rag
beweren. I^Iaarmee iaen te doE:n h:,ef: cn Ce ÈijC zaL hei cngetnijfcltd lere.ri

is slechts eeri' sehigngeoeeht, Eo:r soorï ven stcekspei- scu m3n kurnen zc7-
gen. Op iiet rnoment cl,at hei: beËlndigd r+rrdt za.r lnct u)ez"!<eLtj'lte gevecht be-
ginnen, dat tussen Thateher en Ce ai'brídcrs " I{=:.ar zou hel ,ze.! rr.3ir r:icir a!-
vragen, nieË urogeLijk zijr. <i;:; dc vekbe:,i:ging cle arbciri:..'s te i:'.rip i:oept
bij het sEeekspel? I{et staat te be:ícn, p-el-cven r^,ij. Do velcber.reginfl ncet
zi-ch ber'nrsË zíja van cl.e daaraan :,,crllor,-1.:i risicots" ïia-nt i-ndieir zíj dat
doeí: is het raclhaast onvernijdr:1ijk ö.r.t licl r:i:ec]:spe1- m.nrns ri':.,::ít, Da-n
zaL blíjken dat de arbeiire;s n:-et t--1-s hu1;t:-",::pt'ri. ï.1811 de \i.'i'-beur:l;i-ng f,un-
geren maar hun ven-',;nige- .:1.a3en d:'';r r'.er:ctaicn, r;c';:c..i- c: hefl heofrl- vi:r de
premier aLs op Ce zogenaamC t'eiqe:-tt c:-'gei'nisat i,.-s. ï,.i::cher ir.eef,L i: io:rt
bij het kruit gelegd. Als die l-o:rt r,ro::il ,i:ugnstclcen zel e,: ;ril h:31 ancler
soort van explosie volgen ds.n -,raarvs.it tl.e lisjr:-neis:rirristcts ,:lïoir,3"1"

AAN DE LBZEEiS

Het kost altijd veel m:oeite oni Let !r:e.rk jn cle val.;antictijd cÍ,:aaicncle te
houden. De steneils ïcor aen Eieure d::i:k va-r Ce b::c,chure "l.Ie.s de sociaal-
democratie ooit socia.listisch?t' liggen 6i jvccrbeel-d al- enigr Ëijd k1aar.
Door de vakanties is het afdraa:len er trLt nu tc e t:-j ingeschoten,ï,Ie liunnen
echter gerust stellen, dat begin sep'í:embe,: c'':-e btochure gereecl zaL zijn.
ZíJ die om die brochure hciri:an gevraagd zulie::r dus nog el7cn geduld -Íriceten
hebben. Zo gau'rr de brochure gereeC is ztL hij ,lan hen. ciie er oir hebLen ge-
vraagcl rsord.en'Loegezoaden.
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OVER RADENKO}TMUNIS}ÍE EN KTASSENSTRIJD

S 1 o t l)

Voor zover de zeLfstandige klassenstrijcl als een ontwikkelingsproces
wordt aangeduid, wordt geen verband gelegd met de radenkomrunistische op-
vattingen eïl waar over het radenkonmunisme wordt geschreven wordË nau!íe-
lijks verband gelegd met de zetfstandige strijd, hetzij dan op een geheel
verkeerde wijze. I,Íet deze iaoorden besloten wij vorige maaL oÍLze kritische
beschouwingen over datgene wat door het tijdschrift "Spartacust' omtrent ons
onderwerp ten beste is gegeven. Daarbi j verr,reten wi j het genoemde bLad ,
weliswaar tp- beseffen, dat de zelfstandige lcLassecstrijd een proces is,
maar volledig in gebreke te blijven, zodra heE er om gaat dat proces nader
te beschrijven.

Op het eerste gezicht kan het de schijn hebben, dat deze kritiek in
hoge mate onrechtvaardig is" In het meinurmer van trspartacustt imners wordt
gekonstateerd, dat de tegenstellingen tussen de staatssocialistische ofte-
wel staatskapitalistische sociaaldemokraËen en bolsjewieken enerzijds, de
radenkommunisten anderzijds, voortvloeien uit de sociale klassemrorsteling
in de jaren na de eerste wereldoorlog 2). Er wordt opgemerkt dat de veran-
dering die zíc}:. omstreeks l92O in tt standpunt van Herman Gorter voltrekt,
niet los gezíea kan worden van de massabewegingen die in Duitsland aan de
gang zíjn 3). Er wordt ook vastgesteld - maar zonder dat daarbij de Logi-
sche samenhang en het historisch verband worden geanalyseerd dat Gorter
destijds, dat wil zeggen ín 1920 en l92lr Dog de noodzaak van een politie-
ke ooorhoede onderschreef 4) , I.let die vaststellí.ng wordt, zijdelings aLs
het rvare, aangeduid, dat het onderscheid Ëussen sÈaatslcapitalistische op-
vattingen en het radenlcournunisme zoals het zich heeft ontwilckeld, méér be-
helst dan alleen maar een andere kijk op <ie funktie van de staat,

Noch de betrekkelijke juistheid van deze opmerkíngen op zíchzelf,
noch de omstandighei<l dat daarbij naar een bepaalde klassenr{Torsteling dan
wel naar bepaalde massabewegingen wordt ver$rezen kan orlze kritiek doen ver-
stormen. Ons voornaenste bezwaar richt zícln hiertegen, dat overal r,lraar op
de paginars van t'spartacustt gerept wordt van 't verband tussen radenkormru-
nistische opvattingen en de strijd van de arbeiders, uitsluitend gezegd
wordt d6t er een verband bestaat, dat verband echter nergens konkreet wordt
aangetoond of onderzocht. Vrijwel nergens houdt de ttSpartac'rst'-redaktie
zíct: bezig met de inhoud van het zelf.standig arbeidersoptreden: met de on-
ontlcoombare vraag hoe de zelfstandige erbeidersstrijd ontsËaat en hoe deze
zích ontwikkelt.

Deel I en 2 van dit opstel zíjn verschenen in 'rDaad en Gedach-
te'r van respektievelijk juni en julí j.1.
ttspartacus tt, mei 1979 , blz . 59
Idem, bl.z. 58.
Idem, blz . 59 . t'spartacus " verneldt niet, dat de Duitse ra-
denkomunist Otto nönle al in l92O in een geschrift getiteld
"Die Revolution ist keine Parteisache" tot de konklusie kwam,
dat het van burgerlijke huíze zijnde partijwezen onbruikbaar
is voor de bevrijdingsstrijd van de arbeidersklasse.

l)

2)
3)
4)
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trspartacus" spreekt van de zeLfstandige strijd ín algemene en daar-
bi j dan nog uiters t vage ter:men eE dat niet omdat het bI-ad bij zijn be-
schouwingen van het bijzondere naa.-r het algeincne gaat, maaï omdat het bij-
zondere voor dit blad nieË lí-jkt te L-,est-aan. He! gevolg is, dat de zeLf-
standige sËrij d van de arbeiders bij "Spa-i:tacus " een puur abstrakt begrip
wordË en dat heeft wederom tot gevolg dat de cnÈuiktrceling van de radenkom-
munistische opvattíngen onvernijdeiijk geschetst wordt a1s een ontrvikke-
ling van ídeeën.

Het is allerminst toevali,ig, dlt het meinuiru..'re-i: .ran ttSparËacust'e r^raar-
in de beschour,ringen van dat bl;.ld over' "Ra.d.:nlior,rÍnunisma en klassenstrijdtt
worden afgesLotenevoi)r 't grooË;Ëe rJeel. gevuld Í.s met uiteerrzettingen om..
trent en citaËen r:it socialistiscïre l-itcratr-rur en met eea Jreknopte scheEs
van de oude, d.\t.2. niet zelfstan.«lÍ.g: * arbej-<ic:::sbeireging, die '- wederom
niet toevallig naar onzc overttiÍ-;1ln.g oD b1::. 47 ri":t ''de bewegÍng van de
arbeiderstr wordt \r€,rr+"..?rd. Dc.t d.:ra-rbij de ï-r::.a.q::ijst, rvat een min of meer
chronologische en zéét ï-zrl d.r oppr:ir-J.aiite bii-ivende cchcts van cle periode
tussen pa.k tveg 1840 en pnic r+eg 1870 c1' zel-f s !()2,A heef t uit te staan met
de zelf.standige arbe.idcrssL:'iid, dic i.. ,.lr bÍjr/u$tc scliets niet r;ordt aan-
geroerd, isr vanzelfsprel',e.i.'.d. De vï:3n,1 rr,::rCt ooii clocr: "spartacusse zeI,f ge-
stel-d. Het antwoord dai het bl-rd geeft lrrirlt: rn6ór dar: zo direkt Iijkt,5).
ItÍaar dat ttm66rt'komt bij ,l.e verde::c uiÍ.cci:.zrttingen ïïeuJo1ijics uit de verf.

Aan de desbetreffer.de paginats g,t-at cc,i o'I.nleidiugt' vooraf , waarin de
bedoeling van de verhandclí-::ri r+orclt verdtr.idci.ijlct. De auteur(s) uril(l-en)
nagaan welke ttverwr:chËinganil omtrcat cie na.atschappel-ijke ontvrikkeling in
de loop van cle Ëi-jd door }Íar:< rrn zi-jn lee::lirigea zijn uitgesprolren en in
wellc opzicht en waaro;n zij die ven;achtingen hebben moeËen herzien. Een
dergelijke taak.ctelling getuigt onÍi irrzicns r,,an een nisversËand: nieË om
ttverwachtingenu' gaat het nan:el-iji.., maer orn een ;;nal;"rss van de in het kapi-
talistisch produktieproces werir-zaine L,rachLcir. ï-Jear ::c.ecl-s in cleze t'Inlei-
ding" wordt geïíeuen op de reien,, c.1.ar c1e z;ogenaai;dettve:nrs.chtingen" herzien
moesten worden, zít ttSpartacustt irederom op het r,'etrlceerrIe spoor" Het blad
zíet die gelegen in heL fej-t dat í.r: li::::::t dagen (en ooli l-.':ter nog) de ont-
r'rikkel!-ng dcr tectiniek verhoudingsge:l:f-js 1]oÍl in da ici-ncl-ers:hocnen stond en
de techniek vervolgens "Ce ire.pitalistí-sche weielci op cen z:,odanige wijze
heeft veranderd, dat- d: maaËschapr,'e1-ijlce gs'7cli;en cïvar. in hun ,-,o11-e om-
vang nooit konden worder =lacrzi.ea. o . 

t' 6) .i.{et een dergeLijlte uitspraak vror-
den de dingen prcci-es op hun lcop ge.ztt. ïiier r,ro::dL c.'l.e techni-sche ontrvikke-
ling opgevat a1s de oorzaak tr en maatschappeli.jke qeïaolgen. In ryerkelijk-
heid is de maaf.schappelijke ontr,.zi-kkeling de oorzaak van cle ontzaglijke
vooruitgang der techniek, di-e wat zíj ook veranderd noge hebben, niet lnet
wezen van het kapitalistische produlcEieproces heeft aangetast.

[Íaar is het dan niet ryaar, zal de Lezex uitroepen, dat ook ]Íarx een
kind van zíjn tijcl r.ras, daE v6r1 zíjri 1.eer-1-ingen (of vc;ileende leerlingen)
hetzelfde kan rvordea gezegd en dat de sporen daarvan ovo-ra1. ín zíjn en hun
geschriften zíjn te vincienrtot in- die van c1e raclenkonununisten toe? Natuur-
lijk is dat rvaar, ïnaar men noet zíeh rehenschap geven waË dat beËekent.
Het marxisu.e is een method.e, ee.lr nieÈhcde om de samenleving te onderzoeken,
een methode die uit de menigvuldige bijzonderheden net wezenlijke of alge-

5) ttspartaettsï?, mei 1-979, blz. 47 "

o

t
76 ) Idem, blz.
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mene distilleert. Dat algemene is geen onveranderlijke grootheid, zomin
als de a1-gemene konklusies die de natuurkundigen uit de natuurverschijnse-
len trekken onveranderlijk zijn Maar die algemene konklusies, die roaat-
schappelijke of natuurkundige uetten om een ander woord te gebruiken
zíjr. geen verwachtingen of voorspeLlingen, maar een abstrakte formulering
van feitelijke processen, die met behulp van dezelfde onderzoekmethode on-
ophoudelijk aan nieuw bekende feitelijkheden dient te worden aangepast,

Schijnbaar is dit hetzelfde wat ook door 'rspartacusu' beweerd wordt
als het bewuste blad (in de "ïnleiclirrgt'van het neinurmmer) van een herzíe-
ning van konklusies spreekt en (op bLz. 62)- in navolging van Anton Panne-
koek - nadrukkelijk stelt, dat het marxisme niet moet worden opgevat a1s
tneen onvruchtbaar dogma van opgelegde waarhedent'. Dat het allerminst het-
zelfde is blijkt hieruit, dat "Spartacus" het niet heeft over de herzie-
ning van beperkt geldige waarheden, maar over de herziening van "verwach-
tingentt.

"Spartacust' heeft gelijk als heÈ blad in clezelfde "Inl-eídir,g" betoogt,
dat de radenkormunistische opvattingen pas konden ontstaan toen de maat-
schappelijke verhoudingen de arbeiders Ëot zeLfstandige strijd noopËen. In
de kontekst van deze inleiding echter wordt bedoeld of onbedoeld de in-
druk gewekt, dat het radenkornmunisme nieuwe, andere ver:rrachtingen opstelt,
terruij t het in r,rerlcelijkheid naar een zo nauwlceurig mogelijke beschrijving
streeft van voor onze ogen zich voltrekkende maatschappelijke processen en
in het lieht daarvan bepaalde interpretaties wijzigt. "spartacusil komt
daaraan niet toe en kan daaraan niet toekomen, doordat het blad bij de
zelfstandige strijd a1s puur abstrakt begrip blijft staan, zíct. niet met
de bijzonderee konkrete verschijningsvorm daarvan bezighoudt en zíchzelf
aldus berooft van de mogelijkheid uit feíteli.jtce bijzonderheden algemene
gevolgtrekkingen te maken.rrspartacustt schrijf t welishTaar (bLz. 62), dat de eigentijdse ontwik-
keling nauwlettend geobserveerd moet r.rordenrmaar gaat allerminst dienover-
eenkomstig tewerk. Dat blijkt wellicht nergens zo duidelijk a1s daar, hTaar
op dezelfde bladzijde, aan de hand van een citaat van Pannekoek, gesteld
wordt, dat "het marxisme een lerrende kracht is in het hoofd en het hart
van de revolutionaire arbeiderstt.De vraag of de ber.ruste woorden van Panne-
koekrdie voorkomen in zijn bekende kritielc van de leninist,ische f ilosof ie,
los van het verband waarin zin prijken z6 gehanteerd mogen worden aIs het
door r;Spartacus" wordt gedaan, willen ruij laten rusten. Idaar het ons om Èe
doen is, is dit, dat wat Pannelcoek ook bedoeld mag hebben, de bewuste f or-
mulering geen lreergave is van de realiteit en dat juist de ontwikkeling
van de zelf.standige arbeiderssËrijd dat onweerlegbaar aantoont.

Nergens, maar dan ook nergens, gaan arbeiders tot zelfstandige strijd
over omdat in hun hoofd en hart het marxísme een levende lcracht zou zíja,
die hen daartoe zo:u aansporen. I.Iat hun er toe brengt zích te verzetten is
niets anders dan hun belang en bij hun verzet zíjn zíj zich van de beteke-
nis daarvan veelal niet of nauwelijks ber.rust, i.Íet het marxisue houden tt4"rr
arbeiders zíeh niet bezíg, noch met het hoofd, noch meË heË hart. Welke
vorm van zelfstandige arbeidersstrijd rnen ook analyseertrr.relk konkreet ar-
beidersoptreden men ook onderzoekt, ïlergens zal men vinden dat narxisti-
sche opvattingen daarbij ook enige ro1 hebben gespeeld. Het is omgekeerd:
iedere zelfstandige strijd drningt tot bezinning omËrent de juistheid van
sormrige rnarxistisehe zienswi jzen' en juist in een dergelijke bezinning be-
staat in feite de toepassing van de marxistische meËhode. tt Harxisme sti-
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muLeert niet de zelfstandige strijd, het stelt de betekenis daarvan in het
licht" De opvatting, dat het marxisme een Levende kracht in troofd en hart
van de arbeiders zou zíjn is een restant van 't ideeëngoed van de oude ar-
beidersbeweging en van de wij ze vraarop z\ het marxisme rneende te moeten
interpreteren., Feitelijk onderzoek naar waË er bij zelfstandige arbeiders-
strijd aan de hand is toont de onhoudbaarheid van die interpretatie aan.
"spartacus" blijft haar hanteren, oolc al- erkent heÈ blad (op blz.50) dat
"klassenstrijd altijd een beLangenstrijd is".

I{at de zeLfstandige arbeidersstrijd leerË is, dat niet bepaalde maat-
schappij-opvattingen daaraan een revolutionair ltarakter verleneri, maar de
omstandigheid dat het arbei-dersbelang de strijdenden ín botsing doet komen
met de burgerlijke verhoudingen en de burgerlijke orde; dat niet een zeker
bewustzijn de voorwaarde vormt voor deze strijd (afgezien dan een duide-
lijk bewus tztjn van hun eigen belangen en wensen) s maar dat (maatschappe-
lijk) bewustzijn een produlct van de stri.jd is.Hoe dat bewustzíjn tot sËand
komt en hoe het soms maar gedeel-telijlc tot stand komË en wat dat betelcent
voor de praktijk van de klassensÈrijd j.n het algemeen en voor de tot dus-
ver daaromtrent gehuldigde opvattingen, daE vormt. de wezenlijlce inhoud van
de radenlcomu.rnistische analyses, die - we hebben hi-erboven niets teveel be-
weerd door "Spartacust' (op b1-z. 65) als t'verríachtingen inzake de verdere
toekomstige ontwikkeLingen van de maatschappij" worden gedefinieerd, naar
die iets volstrekt índers zíjr..

"Spartacus" belooft weliswaar (in heÈ meinuuuner) over de ontwikkeling
van de klassenstrijd en die van het, historisch-materialisme (marxisme) te
schrijven, ríaar die belofte wordt op geen enkele ruijze ingelost. Over de
klassenstrijd uordt nauvrelijks gesproken. Die.ntengevolge komt ool'" de ont-
wíkkeLing van het historisch-naÈerialisrne niet echt aan bod. Inpl-aats daar-
van wordt de Lezet een surrogaat geboden, Een krasse besehuLdiging, zaL de
Lezet zegger.. Inderdaad, naar é6n, die wij graag met enkele voorbeelden en
toelichtingen willen sËaven.

Afgeziea van een lclein aantal, vrij irilletrreurig gekozen citaten uit
een opstel van Anton Pannekoek uit l9l9 citaten die naar onze smaak op
de beËekenis van het historisch-naterialisme rueinig licht tíerpen 7) is
het zot dat het historisch-materialisme op de pagina's die "Spartacustt zo-
genaamd aan de ontr,rikkeling daarvan zou r,rijden, schittert door afi,tezígheid.
Er rvordt met geen rvoord gerept or/er het fundamenËele onderscheid tussen de
idealistische en de rnaterialistische opvatting (of benaderirg) van de ge-
schiedenis, een onderscheid dat het historisch-maËerialisme kerunerkt en
dat trel. uezen ervan vormt. Er rvordt al evenmin gerept van het feít, dat de
oude arbeidersbewegirgrofschoon ze zíct. op lÍarx beriep (en soms nog steeds
beroept), als gevolg van de historische omsËandigheden waaronder ze onË-
stond, doortrokken was van een tdealistisehe naatsc.happijbeschouwing en

7) Het bertruste opstel van Pannekoek verscheen in tr,ree afleverin-
gen in "De Nieur+e Ti j dï' vao genoemd j aar , Omclat P. zích keer-
de tegen een aantal misvattingen, die in het burgerlijke kamp
omtrent het historisch-rnaterialisme heersen, geenszins een sa-
menvaÈting r.rilde geven van hetgeen het historisch-naterialis-
me inhoudt, leent zíjr. opsEel of lenen passages daaruit
zLch allerminst voor het doel lraarvoor t'spartacustt ze wiI ge-
bruiken.
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a1s gevolg daarvan wederom zich hoe langer hoe meer van de beweging der ar-
beiders moest distanciËren.

Voor t'Spartacus" bestaat de onËwikkeling van het historisch-materia-
lisme hierin, dat bepaalde t'versrachtingent' van l,liarx (of van andere marxis-
ten) ttherzien" moesËen worden. In ruerkelijkheid gaat het om hé61 iets an-
ders.

lïemen we als voorbeeld de bekende uitspraak van Marx, dat de bevrij-
ding van de arbeiders slechts het werk van de arbeiders zeLf kan zíjn. Ge-
neraties lang behoorden deze woorden tot de meest geciteerde passages uit
Harxt geschriften en generaties lang rilaren ze nieÈtemin volledig in tegen-
spraak neË a1les wat de zogenaamde arbeidersbeweging deed. ïdemen we als
tweede voorbeeld die stelling uit l,Iarx t beroemde "Thesen over Feuerbachrr
rvaarin hij er op wijst, dat iedere opvatting, dal de arbeiders uroeten wor-
den opgevoed er automatisch toe Ieídt , daf de otcpvoeders tt zich verheven
voelen boven hen die zouden moeÈen worden opgevoed, zodat er een scheiding
tussen hen ontstaaË. De stelling r^ras ongetroijfeld vele vooruannen van de
oude arbeidersbeweging niet onbekend en niettemin streefde deze naar de
(politieke) opvoeding van de arbeidende klasse. Nenen '..8e tenslotte nog aLs
voorbeeld de bekende uitspraak, daË het maatschappelijlc zijn het beroust-
zíjlr bepaalt omdat heË ber,rus tzíjn niets anders is dan het bewuste zíjn en
het I zíjai niets anders is dan het werkelijke levensproces. De woorden
werden - zíi het zonder de Ëoegevoegde verklaring ontelbare keren aange-
haald, maar dat belette niet, dat er sÈeed.s door de oude arbeidersbeweging
naar werd en wordt gestreefd om (in het kader van het opvoedingsstreven)
de arbeiders een bepaald bewustzijn bij te brengen, dat 'rkLasseber^nrstzijn"
werd genoemd, maar dat in werkelijkheid het politieke bewustzijn van idea-
listische intellektuelen bleek en blijkt te zijr..

Waarom het nu bij a1 deze voorbeeLden gaat is dit, dat eerst de zelf-
standige arbeidersstrijd de diepe tegenstelling tussen dit alles en de
praktijk van de oude arbeidersbeneging in het Licht heeft gesteLd, dat pas
de zeLfstandige strijd aan deze uitspraken een inhoud heeft gegeven, die
er tevoren niet aan werd verleend. I^Iaarom het gaat, \danneer men het over
de ontwikkeling van heË historisch-naterialisme en de zelfstandige strijd
heeft dat is: te laÈen zien, hoe de zelfstandige sËrijd voortdurend dwingt
tot nieuwe bezinning en tot herinterpretatie,

Zeet bekend is [Íarx' uitspraak, dat de filosofen tot nu toe de wereld
op verschillende manieren hebben geïnterpreteerd, maar dat het er op aan-
komt haar te veranderen. ïrlat de zeLfstandige strijd laat zíen is, dat het
niet de filosofen (of sociologen of politici of vakbondsleiders) zíln, die
de wereld veranderen, maar de strijdende arbeiders. Nu had l{arx in de be-
wuste I I e These over Feuerbach ook niet gezegd, dat het veranderen van de
wereld tot de eigenlijke taak van de f ilosof en behoorde. I.Íaar iedereen las
de bewuste tekst alsof hij dat nu j uist wél gezegd, had " bïiemand gat er
zich rekenschap van dat hij dat laatste onmogelijk bedoeld zou kunnen heb-
ben, omdat het in strijd geweest zou zijn met zíjn zienswiJr", dat het he-
Ie maatschappelijke leven in wezen praktiseh is (Be These over Feuerbach)
en dat maatschappelijke verandering een zaah van de pnaktiik (3e ïhese om-
trent Feuerbach) is. Wat in de lle These over Feuerbach werd gelezen (en
door bepaalde vertegenwoordigers van de oude arbeidersbeweging nog immer
wordt geLezen) vloekt met de zienswijze van 't historisch-materialismerdat
er niet aan de wereld bepaalde "waarhedentt (van Lenin, van luÍao of van Marx
zelf) moeten worden opgedrongen, maar daË het er op aankont, uit de werke-
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lijke ontwilckeling van de wereld bepaalde waarheden af te leiden. Zo voert,
beogen wij aan te tonen, een konfrontatie van de lle ïhese over Feuerbach
met de zelfstandige arbeidersstrijd niet slechts toË een herbezinning op
deze These zeLf, maar tot een herbezinning op heel het historisch-materia-
lisme. En die laatsËe bezinning, op tt historisch materialisme í.n zíjr. ge-
heel, in zíjr. totaLiteit, is naËuurlijk de zinvolle bezinning, nieÈ die op
een bepaaLde stelling of een bepaalde uitspraal:. ZíJ kan er slechts op
neerkomen, dat niet de zelfstandige strijd aan het historisch-materialisme
wordt getoetsË, maar ougekeerd heË historisch'materialisme (of wat daar
voor door pleegt te gaan) aarL de zelfstandige strijd.

"spartacus" toetst de marxistische Ëheorie níet aan de praktijk van
de zeLfstandige sËrijd. Indien het blad daartoe wél een poging had gedaan,
zou het zích bijvoorbeeld hebben kunnen afvragen, wat of het nu eigenlijk
zegger' wil, dat het bewustzijn niets anders is dan het ber./uste zíjn en hoe
in verband daarmee de rnroorden van Marx moeten worden verstaan, dat ruhet er
niet op aan komt wat deze of gene proletariër of zelfs het gehele proleta-
zíaat zíeh als rdoelt voorsteLtrmaar dat het er op aan komÈ wat het prole-
tariaat is en dientengevolge gedwongen zal zíjn te doen. " Nu komt het blad
niet verder dan de merkwaardige uitspraak I) dat "de arbeidersklasse haar
strijd bepaalt en voert en dat het er daarbij niet toe doet of de arbei-
ders zíd}^ daarvan utetensehoppulijk bewust zijn.'* ï^laË of wij ons oadex r,,te-
teneehappelijk beqrtrstzíjn hebben voor te stellen, in welk opzicht het zich
van een huis-tuin-en-keuken-bernrustzijn onderscheidt, of Jozef Dietzgen on-
gelíjk had toen hij een dergelijlr onderscheicl in zíjn geschrift over het
wezen van de menselijke hoofdarbeÍd narlrukkelijk onÈkende, of een arbeider
die zídn tíjdens een rwilde 0 siaking bervust ',Eordt, dat de vakbond Eot zíjn
tegenstanders behoort, zich van dat simpele feit uetensehappelijk bewust
wordt, daarover zwíjgt'eSpartacus", Het is dat stilzwijgen dat ons de in-
druk geeft dat het blad onbewust bij zonder onwetenschappelijk te werk gaat.

Hierboven zeiden wij, dat een onderzoffi naar de ontwikkeling van het
historisch-materialisme slechts betekenen kan, dat dit historisch-materia-
lisme aan de zelfstandíge strijd getoetst rvordt. Een dergeLijke toetsing
betekent allereerst, dat, onderzocht wordt in hoeverre er bij l'Íarx nog res-
Èen van een idealistische opvatting zíjn te vindenrin hoeverre juist daar-
op in laËer tijd het accenE gelegd vrerd, in ruelk opzicht de accenten als
gevolg van het zelf sËandig opËreden der arbeiders verschoven \Arorden, "Spar-
tacustt houdt zich, inplaats van het hoe en rraarom van deze dingen Ee onder-
zoeken , bezíg met het ver:neende f eit, dat }iarx op korte termijn ontwikke-
lingen voorspelrle, die zich 6f eerst veeL later zouden voltrekken 6f weL
zíctr nog in het geheel niet hebben voorgedaaïl. Zo zou bijvoorbeeld volgens
frspartacust' DÍarx een prol-etarische revolutie en de ondergang der burgerlij-
ke samenleving in zíjn tijd reeds aLs vrij aansËaande hebben beschouwd.
Ben dergelijke zienswij ze berust naar onze mening op een misverstand. Uit,-
gerekend iÍarx zag de proletarische omwentel"ing aLlesbehalve nabij. Van hem
staurt de uitspraak, dat een maatschappij niet ten onder gaat eer alle pro-
duktieve lcrachten ontwikkeld zLjn die zíi ontwikkelen kan en dat nieuwe,
hogere produlctieverhoudingen nooit voor de oude in de plaats komen eer hun
bestaansvoorwaarden in de schoot van de oude maatschappij zljr. uitgebroed.
En wie zíct. de vraag nocht stellen of DÍ.arx wel in staat T^ras de moderne ont-

8) 'rspartacus*', mei 1979 , bLz. 3l .
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wikkeling van het kapitalisme te voorzien, diens aandacht zíi er op geves-
tigd dat hij bij zíjn onderzoekingen soms een produktieapparaat schildert,
dat technisch veel verder onfivikkeld is dan heden waar ook ter wereld het
ge.ral is 9).

trspartacust' met andere woorder. legt heË verband tussen de proletar:i-
sche stríjd van nu en de maaËschappij-onderzoekingen van }Íarx op geheel
verkeerde wijze. i'Íarx "voorspeldet' de proletarische revolutie niet, hij
Leidde haar komst af uit de kapitalistische produkiieverhoudingen. Hij zeí
niet wanneer een dergelijke revolutie zou komen, hij beËoogde dat de kapi-
talistische ontwikkel-ing in een dergelijke omwenteling zou uitmonden, een
omwenteLing, die in tegenstelling tot '/roegere politieke ormuentelingen een
sociaal karakter zov dragen. De rnaatschappelijke ontruikkeling die sinds-
dien verstreicen is noopt ons niet }Larxe ttvoorspellingenrt te korrigeren,
zíJ werpt een duidelijker licht op de werkelijhe betekenis van zíjr. analy-
ses.

Maar, zal men vragenr moeten in die analyses dan niet de ervaringen
van de zeLfstandige arbeidersstrijd r+orden betrokken, zoals }Íarx destijds
de ervaringen van de toennralige lclassenstrijd er in betrok? Inderdaad en
daÈ is precies , ruat het radenkormrunisme heef t ondernomen en dat is het waË
ertoe heef t geleid, dat m6t de ontwilckeling van de zelf standige klassen-
strijd ook het radenkorumunisme zich ontr.rikkeld heef t, zich nog voortdurend
ontwikkelt en zich zaL blijven ontwikkelen"ÏÍaar de fasen van die ontwikke-
ling - die bijvoorbeeld gekenmerkt rvorden door totaal ger+ijzigde opvattin-
gen over denken en zíjn, bewustzíjn en strijd, over de vraag wat of arbei-
dersuacht nu eigenlijk is - worden door I'Spartacu§'o niet geschetst.

9) Vgl. IÍarx, "Grundrisse der Kritik der politischen ökonomie, Roh-
entr,surf I 857- I 858r' , Frankf urt/tÍain, bLz . 592-594 ,

DE TEKORTB}ï tV A N_tHlB T A N_lT I S T A L I ltr I S i'Í E

ttHoe komt het toch dat steeds ríeer aan de linLerzijde mensen eerst
willens en rvetens hun ogen sluiten voor de pr:aktijken van het comuunisme,
ondertussen anderen die dat niet doen zwaxt makenr €o ríanneer ze er na een
aantal jaren toch achter komen (of liever gezegd; hun ogen niet Langer
dichthouden) niet alleen doen alsof ze de eerste zíjr. die dat deden, naar
er zích ool'; nog op laten voorstaanr 81sof het hier om een bijzondere in-
teLlektuele en politieke prestatie handelÈ.. ot'

Bovenstaande woorden van de llederLandse. socioloog Bart Tromp Ëroffen
vre aan in een bespreking van zíjrr hand van een bundel opstellen van de En-
gelse historikus E.P. Thompson, dezelfde die een aantal jaren geleden het
meesterlijke boek "The tÍaking of the English ïrlorking Class" publiceerde I ).

I ) De bespre-king
weekblad "Vrij

van Trornp verscheen in
Nederland" van 2l juLi

de boetr;enbij lage van het
1979, b1z" 26 en 27 ,
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De ontboezeming van Tromp slaat allerminst op Thompson zelf, Ze houdt ver-
band uet het feit, dat Ttrouryson de vloer aanveegt met de Franse CP-f ilo-
soof Louis Althusser die zo'n twíntig jaar lang iedere kritielc op het Sta-
linisme als 'tburgerlij k anti-couurunisme" af dced om vervolgens zélf het Sta-
linisme af te wij zerr.e nieË op een bijzonder radikale manier, maar wel op
een manier alsof hij daarmee e-en bijzondere prestatie verrichtte.

Ttrompson, vertelt Tromp, is niet onder de indruk van Althussers kri-
tiek omdat een dergelijke kritielc allesbehalve nieuw ís. In de afgeLopen
halve eeuhr is ze o.3o achtereenvolgens geuit door trotzkisten, syndíkalis-
ten, opposities bínnen de CP in l94D en 1957, Sartre, Camus, groepen als
Socialisme ou Barbarie en vele, vele anderen.

I.Iag hieruít worden aigeleid , dat Thompson (of Tromp ) om aan te tonen
hoe weiníg nieuw de (telkens voor nieuu uitgegeven) kritiek op het Stali-
nisme is, niet verder Èeruggaat dan een halve eeuï, geleden, dus Èot om-
streeks heÈ jaar 1929? Als dat zo i=, dan ligt daarin de verklaring menen
,ij , dat Tromp r'reliswaar terecht de hierboven geciteerde vraag stelt, maar
het antwoord daarop schuldig blij ft " Want het antwoord is te vinden in de
kritiek die al vdr voor 1929 en zelfs aI vóór het uitbreken van de russi-
sche oktoberrevolutie zowel theoretisch als praktisch niet op het Stalinis-
me werd uitgeoefend, maar op het bolsjewdsme als zodanig.

Die vroege en vroegsËe kritiek op het bolsj ervisme van Rosa Luxernburg
in 1903, door de matrozen van l(roonstad in maart l92l, van trlesteuropese
marxisten heel in het begin van de jaren t20 bekeek de bolsjewistische
praktijk door de bril van de arbeidersklasse, oordeelde soms uiterst
scherp, soms aarzelend en ï/aag - vanuit het gezichtspunt van het proleta-
riaat. De konklusie luidde, daÈ de russische revolutie van l9l7 sLechts
als een burgerlijke revoluËie verstaan kon worden, die niet door de bour-
geoisie, maar door arbeiders en boeren werd voltrokken, waarbi-j in oktober
voltooid ruerd rrrat in februari ïras begonnen " Voor zovet deze kritiek zich
kristalliseerde in de vorm van een oppositie bijvoorbeeld de Arbeiders-
oppositie in Rusland of de K.A.P.D. 2) in Duitsland ging het ofschoon
geenszíns formeeL dan toch in feite, niet om een oppositie birtrten t'et bol-
sjewisme, maar om een oppositie tegen net bolsjewisne.

Een dergelijke funàamentele lcritiek is nadien nimrer meer van andere
kant vernomen, een dergelijke principiëLe oppositie heeft het bolsjewisme
op geen enkel ander tijdstip meer gekend. Latere opposities en latere kri-
tici, ríaarvan het ook in de j aren í 20 rvemelde , hebben zíct. nooit op het
standpunt van de arbeidersklasse geplaat.st, maar altijd op de basis van
het bolsjewisme zelf.Van dat standpunt uit r+as een fundamenteLe en princi-
piële lcritiek op het bolsjewisrne een onmogelijhheid.

De vroege kritiek op het bolsjer+isme l,.wann tot de slotsom dat het dík-
tatorschap van Stalin en alIes l'rat daar aan vas t zat een logisch.e konse-
kwentie van heÈ bolsjewisme was. Voor de Latere kriticirdie zich op de bo-
dem van het bolsjewisme plaatsten, was het Stalinisme t'slechtst'een "ont-
aardingt', een t'uitwastt of een ttverraadtt van het leninisme. Het antwoord op
de vraag van Bart Tromp is, kranneer men zích hier rekenschap van geeft,

2) K.A.P.D,; Komrunistische Arbeiders Partij van Duitsland, wel
te onderscheiden van de -'/. i(. P. D. , de Verenigde Komrunistische
Partij van Duitsl,and (verenigcl met e.en deel van de Onafhanke-
lijke Socialisten), die bolsjeryistisch was.
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niet zo moeilijk.Dat sËeeds weer mensen "aan de linkerzijde" (we laten de-
ze terminologie voor rekening van Tromp) voor de praktijk van heË bolsje-
wisme de ogen sluiten spruit hieruit voort, dat het bij aL deze mensen om
burgerlijke Iie«ien gaaL, die vanuit hun burgerlijke positie en hun burger-
lijk standpunt. een burgerlijke omr,renteling als de russische niet aan een
fundamenteLe kritiek kunnen onderwerpen en als zíJ tenslotte tóch tot een
kritisch geluid gedwongen worden, slechts tot een kritiek kunnen komen
die zích binnen het bungerlijk raun beweegt. Dat geldt niet alLeen voor
intellektuelen als Sartre, Camus of Althusser, maar ook voor poLitieke
groepen en stromingetrr gelijk Socialisme ou Barbarie of de ttotzkísten,
meË TroËzki zelf, als kind van de burgerlijke russische revolutie in de
eerste plaats " Dat zíj zích daarbij op hun kritiek laten voorstaan (zoals
TrTromp terecht konstaËeert) is niet za vervyonderlijk. Het is inderdaad een
prestaËie om van burgerlijk, sEandpunt de burgerlijke samenleving of de
burgerlijke revolutie te kritisereÍI. l"Iaar de t'kritiektt die daarbij wordt
geprodueeerd is dan oolt telkens een "kritiekt' die vanuit arbeidersstand-
punt terstond kan worden doorgeprikt.

EEN BRIEF UIT GROOT BRITTANI.IIE

Nadat het stukje op de eerste bLadzíjden van dit nurmer over de
Britse premier Thatcher en haar oorlogsverklaring aan de Britse
stakers al was geschreven ontvingen wij - met grote vertraging aL-q
gevolg van stÍ.ptheidsakties bij de Britse posterijen - een brief
over hetzelfde ond.erwerp van een in Engeland wonende vriend. I{ij
drukken daaruit de vol-gende passages af .

LOItrDENe midden juni 1979 
"

. .. Als de regeríng-Thatcher er inderdaad toe overgaat op dezelfde
wijze aIs het conservatieve kabinet-IleaËh destijds wettelijlce maatregelen
te treffen die een einde moeten maken aan die strijdmeËhoden die de Britse
vrachtwagenchauffeurs hebben toegepast tijdens de afgelopen winter, dan
zou dat kunnen uitlopen op een soortgelijke konfrontatie meË de arbeiders-
klasse als die, welke Heath tenslotËe zíjn politieke lcop heeft gekost.lfaar
volstrekt zeker is dat niet. Ik bedoel h-iermee niet, dat het mevrouur ThaË-
cher beter zou kunnen vergaan dan hém, ik ruiL ïriermee zeggen, dat de ge-
schiedenis zich niet altijd in dezelfde uorm herhaalt. Het zou best eens
kunnen zíjr, dat de gebeurtenissen wel op eendere manier eindigen maar dat
zíj niettemin een totaal andere loop nemen.

Ik kom op die gedachte door de staking van de vrachÈwagenchauffeurs
te vergelijken met de sËaking van de Ford-arbeiders, die in de voorafgaan-
de herfst de regering-Callaghan op het punt van haar loonbeleid tot een ka-
pitulatie dwong 

"
De Ford-staking, waarbij de arbeiders in alle Britse fabrieken van
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het Anerikaanse concern zowat tegelijkertijd in staking gingen voor een
loonsverhoging die vér uitging boven het door de overheid vastgestelde rna-
ximum, werd namelíjk door de Britse arbeidersklasse volkomen terecht en
volkomen vanzelfsprekend beschouwd als een soort van I test r . De arbeiders
beseften daË hun kameraden van tr'ord als heE ware de spits afbeten in een
gevecht dat elke arbeider raakte. Dientengevolge rías de Ford-staking, $raar
aLLe Ford-arbeíders zonder uitzondering achter stonden en niemand al,s sta-
kingsbreker en werkwillige wenste op te treden, uitermate populair.

Zonder dat er door de stakingsleiding nadrukkelijk om behoefde te wor-
den gevraàgd, weigerden praktisch al-l-e groepen arbeiders die op enigerlei
wij ze te maken kregen met pogingen van de Ford-direktie om de gevolgen van
de staking Ëe verzachten of het srakingsfront te breken, zíct^ voor iets
dergelijks te lenen. De havenarbeiders van Harwich, Lowestoft en Felixsto-
we (waar I t moderne kontainervervoer is gelconcentreerd) weigerden de Ford-
kontainers te lossen hraarmee Ford-onderdelen uit de fabrieken op het Euro-
pese vasËeland naar Engeland werden verscheept. Het spoorwegpersoneel wei-
gerde die onderdelen, voor zover ze vlak vóór het uitbreken van de staking
al gelost r'Iaren, te vervoeren. Zeelieden weigerden uit te varen indien er
zíc}:. aan boord van hun schepen ook maar één van de Britse Ford-fabrieken
afkomstige zending bevond. De arbeiders, werkzaam in het beroepsgoederen-
vervoer langs de weg handelden insgelijks.

Als gevolg van die solidariteit en de daardoor geschapen si-tuatie be-
hoefde er bij de door staking getroffen Ford-fabrieken nauwelijks tegen on-
derkruipers te worden gepost en evenmin was het nodig om de aanvoer van ma-
terialen te beletten. Bovendien was er voor de staltende Ford-arbeiders ook
geen enkele reden onr "uliegend.e stakersbrigades" naar bedrijven te sturen,
wier wetkzaamtreid hun strijd nadelig zou hebben lrunnen beïnvloeden.

I^Iat de vrachtwagenchauf feurs eind december 1978 en begin j anuari 1979
bereikten met r,rat men t'het secundaire posten't is gaan noemen (in feite de-
zelfde taktiek die de Britse mijnruerkers al in het eerste kwartaal van het
jaar 1972 toepasten), daL zag men bij de Ford-staking niet doordat de sta-
kers er geen behoefte aan hadden, doordat de noodzaak ertoe niet bestond.
De algemene solidariteit met de Fordr rËakers r,ras dermate groot, dat arbei-
ders in andere branches zoaLs havens, spoorrdegen en wegvervoer eigener be-
weging in aktie kwamen.

ïíelnu, als het effekt dat meE t'secundair postenil wordÈ beoogd zonder
dat "secundaire postenn r,rordt bereikt en "vliegende brigadestt derhalve to-
taal overbodig zíjr. en om die reden niet worden gevormdrdan is iedere wet-
geving Ëegen ttsecundair postenf ' op zo'rt moment niet meer dan een slag in
de Lucht"

In 1972, toen de Industrial Relations Act (de tuet op de industriëIe
verhoudingen) bepaalde vormen van staken en aktie aan banden legde of ver-
bood, lapten de Britse arbeiders die wet eenvoudig aan hun laars met het
gevolg dat door hun raassale stakingsaktie de wet krachteloos werd gemaakt.
Iets dergelijks kan natuurlijk opnieuu, gebeuren. Zou er bi j stakíngen rrre-
derom op uitgebreide sch.aal het ttsecundaire posten?' worden toegepast, dan
kunnen natuurlijk niet al degenen die dat in praktijlc brengen voor de rech-
ter worden gesleept, zoals dat bijvoorbeeld in 1973 wegens soortgelijke
wijze van posËen wél gebeuren kon bij een bouwvakstaking van beperkte om-
vang. Toen werden tegen drie arbeiders vonnissen uitgesproken van respek-
tievelijk drie jaar, twee jaar en negen maanden gevangenisstraf. Maar wie
zou durven beweren, dat het ín de toekomst persé zo zal gaan als in het
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verleden? :

Wat de jaren 170 in Groot -Brittanniö bovenal hebben laten zien, is
de enorme vindingrijkheid van de arbeiders " Iriiet zodra had de heersende
klasse een passend antwoord gevonden op bepaaldereerder nog niet toegepas-
te proletarische strijdvormen, of de arbeiders ontwikkelden al \^reer iotaat
andere nieuwe strijdvormen die geen mens had kunnen voorzien.

Zeker , ik ben er van overtuigd, dat ;nevrou\^r Thatcher zou moeterr teqlrg-
krabbelen aIs de arbeiders (nieÈ de bonden natuurlÍjk) zich doodeenvou{ig
niet aan haar eventuele wetgeving zouden storen. Iulaar r.rat als de arbeiders
niet z6 zouden handelen als tijdóns de chauffeursstaking, maar indien mene
en dan op veel groLer schaal, een soort van herhaling te zien zou krijgen
van wat er tijdens de Ford-staking is gebeurd, een gebeuren ï/aarvoor de
plannen van de huidige regering stellig niet ontworpen zullen worden? Wat,
als de arbeiders een frontale en direkte botsing met de regering vermijden
en langs andere ïIegen en met 6ndere methoden dan de chauffeurs macht ont-
wikkelen?
Of de heersende klasse dan nieL naarsËig zotr zoeken naar nieuwe metho-
den oni het met de arbeiders klaar te spelen en hen in bedwang te houden?
Vast en zeker en vast en zeker zal zíj daarbij op de hulp van de vakbewe-
ging kunnen rekenen" Maar men mag niet vergeten, dat er voor een heersende
klasse maar é6n toareikend middel is om het met de arbeiders klaar te spe-
len en dat is een middel dat zíj ninrner 1c6n Ëoepassen. Alleen aIs er geen
arbeidersklasse zcu besËaan zov er geen sprake zíjn vair klassenstrijd. Zon-
der arbeidersklasse zou er echter ook geen heersende klasse zíjrt,..


