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BRITSE L A B O U R.C O N G R E S

"VRïJ NEDIRtAIVDTt-red.acteur J. van Ti jn heef t Ín zijn blad op 5 en 12 oktober
twee boeiend.e reprotages gepubliceerd. over het in Bl-ackpool aa^n d-e Ierse zee ge-
houd.en congïes van d.e Britse Labourpartij. De }<r^raliteit eïvarl, d.at wil zeggen d.e

icr^rantiteit aarr j-nfo::natie die z.:i bevatten, overtreft bi j ons weten alles r+at in
onverschillig welke Ned.erland.se krant over d.it politiek beraad- gepubliceerd. is"
Zeket, de aand.achtige d.agblad.Iezer heeft }«.rnnen vernemen, dat d.e loon- en prijs-
politiek va.n d.e regeringrWilson met een ove:r^rel-d.igend.e meerd.erhej-d. van siemmen
d.oor het congres versrorpen is. IIij heeft vervolgens ook kr.rnnen lezen, d.at d.e bre-
d.e kloof , d.i-e bij t t eeonomisch d.ebat op d.e eerste congresd.ag tussen d.e zoganaafi-
d.e arbeid.eïsregeri.ng en d.e zogenaa.nd-e arbeid.erspartÍj gaapter op d.e laatste con-
gresd.ag - precies zoals d.e eongres-regisseurs het zic}r had.d.en voorgesteld. - wel-
iswaar niet gedempt, maar toch aarrzienlijk mind.er breed. geword.en rras. Hi j is ten-
slotte gewaar geword.en, dat het congres, aan het slot van z:-jn werkzaamhed.en ge-
komen, gez€unenlijk en als 6én man het IÍed. van d.e Rod-e Vlag gezongen heeft. Dat
laatste d.an volgens een eerbied.waardige, maar a1s gevolg van d.e oud.erd.om ook
zwaaT besehimmeld.e traditie, d.ie bij hem, d.e krantenLezer - aI rta.aT gelang van
zLJrr politieke- of maatschappelijke instelling - óf wel ontroering óf we1 bijtend.e
spot zal. hebben gewekt.

Heel veel meeï echter j-s d.e Ned.erland.se d.ag'bladabonne over het congïes van.
Labor.u niet geopenbaard.. Hij heeft het, af gezten van het bovenstaande, moeten
stellen met wat uittreksel-s uit enkele red.evoeringen: d.ie van minister Jenkins,
d.ie va^n d.e vrouwelijke minister Barbara Castle, d.ie van opposant Michael- Foot
(maar d.an, een errkel d.agb1ad. uitgezond.erd-, opvallend. kort) "r, tenslotte (weer
wat uitvoeriger naar ven^racht kon word.en) d.ie va^n premier lr/il-son zelf, d.e man
d.ie op d.it congïes al-s een hooghartige koning boven een handjevol medestand-ers en
d.e grote massa van tegenstand-ers troond.e.

I,llare het congïes va^rr Labour in D6e gehoud.en in d.e plaats 2 wàzr i-n een veï
verfed-en d.e Labour-afgevaard.igden een enl<ele maal wel eens bijeen plachten te ko-
menr d.e verleid.ing zov sterk geweest zi1n om van een tweed.e slag bij Hastings te
spreken . D6.6r troond.e nrlm negen eeul,len geled.en een dnd-ere koning Harold. op een
boven het gevechtsterrein zickr verheffend.e heuvel, waar hij tegen het eind.e van
d.e verloren strijd. warrhopig om rn paard. riep alvorens een ellend.ige d.ood. te ster-
ven.

De koning Harold. vart nu is op het congrespod.ium, dat d.e plaats van d-e heu-
vel irunam, geen polltieke dood. gesto:sren. Hij heeft op het moment van zijn ned.er-
laag ook niet om een paard. geroepen. De lotgevallen van d.e huid.ige koning Harold-



2

en d.ie van d.e vïoegere verhoud.en zi-ch tot elkaar a1s d-e kLucht en d.e traged.ie.
Die welke in 1066 sneuveld.e bereed. paard.en van vlees en bloed. en moest een ge-
vecht op leven en d.ood- leveren.De koning Harold. van 1968 berijd.t geen échte paar-
d.en d.och slechts stokpaard.jes. 0p het jongste Laboureongres gevoeld.e hij geen o-
genblik d.e behoefte d.óórom te roepen. Hij had. er meer d.an genoeg. Weliswaar leek
het er opr alsof d.e critici vaJr zfin beleid. krachtig genoeg daarop inhakten om er
d.e spaand.ers vatrr te doen afvliegen, in werkelijkheid. was wat zij met elkand.er Ie-
verd.en sl-echts een s c h U n g e v e c h t .

Omtrent d.at schijngevecht bevatten de reportages van J. vErI Tijn oneind.ig
veel- meer bijzond.erhed.en d.an de d.agblad.en hebben gebracht, HU hém is men aLs het
ware getuige van het 'rhakken'r ; bf j hem ztet men d.e figuur van d.e hed.end.aagse ko-
ning Haro1d. vó6r ztch, in enkel-e strakke lijnen geportretteerd; bij hem ontwaart
men ook t s konings tegenstand.ers en hoort men zor^iel- hr:n kreten als het ged-nris
waa,rÍnee het gevecht gepaard. gaat. Het enlge, maar bijzond.er grote bezwaat d.at wij
tegen zrJn schild.ering koesteren is d.it, d.at bi j hem niet of zeer onvold.oend.e
blijkt, d.at al1es toch ind.erd.aad. niet meer is d.an een steekspel.

J . van Tijn noemt ( "V=fj Ned.erLand." van 12 oktober ) tre t j ongs te Labourcongre s
in Bl-ackpool rteen vat vol parad.oxenrr n Dat is een juiste karakteri-sering, omd.at
het woord. rrparad-ox[ zoveel zeggen wil a]s: iets, d.at ztch sc[jn!@ als een te-
genstelling voord.oet, maar het in werkelijkhei-d. niet is. Van lUl:. .sort enkele van
die parad.oxen ops ten eerste, d.at d.e Labourregering op alle werkelijke punten van
haar beleid. d.oor haar eigen aanhang werd- verslagen, te:r^ri j1 ied.ereen wist, d.at
d.at geen enkel gevolg zou hebben; ten tweed.e, d.at Wilson en Barbara Castl,e tij-
d.ens het grote d.ebat over d.e economische politiek d.oor bijna ied.ere spreker uit
d.e zaal fe1 werd.en aangevallen; rr&Eï d.at \,''/ilson sto:machtig werd. toegejuicht;
ten d.erd.e, dat (na a1le gebleken meningsverschillen) d.e conferentie opgelucht en
nrstig uit elkaar gang. Alleenrbij Van Tijn word.t het niet duid.elijk waarom d.it
schijnbare tegenstr[jd.ighed.en z:'jn en men krfjgt sterk d.e ind.nikl dat hij van ttpeur&-

d.oxenrf spreekt waar hij ten onrechte - wérkelijke tegenstellingen meent waar te
oe]neÍr.

Een aantaf d.ingen ztet Van Tijn d.at blijkt uit zijn reportages bijzonder
scherp en duid.elijk. Hij ztet, d.at d.e regering-Wilson het kapitalisme in praktijk
brengt; hij ztet, d.at d.e nep-sfeer vatrr het vermaaksoord. Blackpool wond.e:r^rel- past
bij d.e nep-sfeer van d.e Labourpartij zélf ; hlj ztet, d.at een stemning op het con-
gïes a€m. d.e regerJ-ngspraktijk niets za! veram.d.eïen; hij ztet, d.at d.e werkers van
d.e parti j d.esillusie s en nieuwe ned.erlagenr alsmed.e l-ed.enverloop tegemoet gaan;
hij ztet, d.at het op instigatie van minister Wed.gwood. Benn opgesteld.e manj-fest
rrEngelartd., voomitgang en verand.eri-ngrr, d.oor het partljkad.er vervaard.igd om breed.
d.e zogenaa.md.e resultaten van het Labourbewj-nd. uit te meten, Seén analyse is van
d.e problemen, géén oplossingen bied.t en feÍtelijk niets and-ers is d.an een opper-
vlakJcig pr:u}; hij zLel, d.at d.e hele partijconferentie van Labour een wassen neus
is, d.ie niets met d.e realiteit te maken heeft; hij ztet, d.at er binnen de Labour-
partij geen aLternatief j-s voor Wilsons politiek. Wat hij niet ztet is d.e samen-
hang tarssen d.eze d.ingen.

Bij het ontbreken daarvan gaat ztjn totaalbeeld van de Labourpartij toch weer
d.e mist in. Het is slechts een aantal d-etails, d.at daamit af en toe scherp om-
lijnd- tevoorschijn treed.t. Die mist nu is niets and.ers d.an d.e mytherd.at d.e Labour-
partij toch, ond.anks al-les en d.at is d.an voor Van Tijn het tegenstrijd.ige bij d.it
al-l-es een rrsocialistische" partij zoa zijn.

Uit Van Tijnt s reportages krijgt men d.e indruk, d.at d-eze " socj-alistischeil La-
bourpartij volop in fel verzet i-s geweest tegen lnaar in kapitalistisch vaa::vrater
geraakte regering" Dat verzet zou d.an - volgens de schild.ering van Van Tfjn - af-
komstig zijn van d,e vakbond.en (aie d.e arbeid.ersklasse zoud.en vertegenwoord-igen)
en van d.e politieke intellectuelen van de l-inkervleugelrallen min of meer volge-
lingen van wijlen Aneurin Bevan, tt jarenlang de vaste linkse oppositievoorzitter
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van ied.er Labourbestuurfr, zoal-s Van Tijn schr[jft.
Als d.e situatie werkelijk zó zou ztJrr als Van Tfjn - zond.er het overigens na-

d.rukkelijk aldus te d.efinlëren - het voorstelt, waarom heeft d.an een orgaan als
ItSocialist L,ead.errt nog nlet lang geled.en het Britse Vakverbond. het ve:r^rijt in het
gez:c}rt geslingerd., d.at z:.,Jn prakt\jken d.aarop neerkwalnen, d.at het behulpzaarn was
bij het goed. d.oen fi.mctioneren van het kapitalistische systeem ( "Socialist Lea-
d.ertt van 7 september 1968)?

Het antwoord. is, d.at Van Tijn zi.ckr eenvoud.ig vergist wanneer hij d.e menings-
verschj-Llen tussen d.e vakbond.en en Wilson als fi:nd.a.mentele tegenstellingen op-
vat,zoals hij zich ook vergrst omtrent d.e positie van d.e zogenaa.md.e linkse intel--
IectueLen in het algemeen en d.ie van wijlen Bevan in het bijzond.er.

AIs Van Tijn van Michael Foot (een van Bevans med.e-redacteuren aan het d.es-
tijd.s d.oor d.e zogenaamd.e linker vleugel uitgegeven blad. "Tribr:ne'r ) uit diens con-
grestoespraak het woord. citeert, d.at Labor,rr rrvertrouwen moet hebben in eigen
principes en niet in d.ie, welke wij van onze vijand.en overnemerl" r d.an moet hierbij
word.en aangetekend. - en d.at Van Tijn dat niet d.oet is, menen wij, typerend- voor d.e

theoretische zwakte van z:-Jrr betoog - d.at er tussen d.e principes van Labour en
d.ie van Laboi:rs zogenaarnd.e vijand.en nooit wezenlijk verschil bestaan heeft en d.at
d.aarom bijvoorbeeld. ook d.e praktiik, niet slechts van d.eze Laboumegeri-ng tegen
welke Footts woord-en gericht warenrmaar eveneens d.ie van vïoegpre Labourregerj-n-
gen in niets van d.ie van een Tory-kabinet verschilden.

Zolang bijvoorbeeld. d.e regering van Clement Attfee aan het bewind. geweest is
heeft ziJ op ,1ed.er verzet en ied.ere strijd. van d.e arbeid-ers met mil-itaire machts-
midd.ef en gBantr,'roord.. En van d.ie regering-Attlee , d.ie niets artd-ers d.eed- d.an sta-
kingen met behulp van troepen breken (z:..e het artikel rrDe zogenaamd.e Britse ar-
beid.ersregering contra d.e Britse arbeid.erstr in rrDaad- en Ged.achterr van oktober
1967), maakte Aneurin Bevan deel uit a1s minister. Dat z:et Van Tijn over het
hoofd., zoals hjj ook over het hoofd. ztet; dat de hard.e feiten er geen twljfel over
laten bestaan, d.at d.e vakbonden juist allesbehalve d.e arbeid.ers vertegenwoord.i-
gen.

In Groot-Brittannië staan d.e arbeid.ers aI vel-e, vele tientallen jaren Iang,
net als eLd.ers, in groei-end.e tegenstelling tot d.e vakbewegang. Waarin Groot-
Brittannië aU-een maar van and-ere land.en verschilt, d.at j-s dat hier d.ie tegen-
stellj-ng zo mogelljk nóg scherper rn6g duid.elijker ztchtbaa,r en vooraf nóg frequen-
ter aan d.e d.ag treed.t d.an waar ook. Wellicht nergens ter were}d. zin de zogeheten
rrwildetr stakingen, dat wil zeggen d.e stakingen van d.e arbeiders zelf, buiten d-e

bond-en om en dwars tegen d.e bond.en in, talrijker dan in Engeland.. Hun aantal
neemt nog voortdurend. toe; zrJ volgen elkaar met een zowe] de bourgeoisie als d.e

vakbond.sbureaucratie verbijsterend.e sneLheid. op.
In rrThe Ti-mestr v€u: 10 oktober j.1. heeft een zekere Rodney Cowton aan d.e

harrd. van statistisch materiaal 1968'thet stakingsjaarrr genoemd.. Sed.ert d.e tweed.e
wereld.oorlog, zo rekent hij z{n lezers voor 2 ztjn eï maar vier jaren geweest , waar-
in het totale aantal voor d-e kapitalistische productie verloren gegane stakings-
d.agen groter was d.an het aanta] stakingsd.a6en, d.at aL verLoren ging Ín d-e eerste
acht maand.en van 1968. fnd.ien d.e resterend.e vier maand-en van. 1968rwaarvatrl er in-
mid.d.els al weer meer d.an twee verstreken zirrt ook maar enigszins hetzelfd.e bee1d.
vertonen als d.e voorafgaand.e, d.an. zal 1968 op het gebied- van stakingen al-Le na-
oorlogse record-s breken.

Wat Cowton verd.er is opgevallen is het grote aantal bed.ri jven en branches,
d-at d-oor d-e staklngen word.t getroffen. Van d-e maar l-iefst vijfentwintig verschil-
lend-e takken varr industrie waarin ztch tussen 1 januari en 11 augustus I 68 sta-
kingen voord.ed-en, g"ing bij dertien maar liefst dubbel zoveel arbeid.stijd verloren
als in d.e overeenkomstige period.e van het voorafgaand.e jaar. Men moet, zegt hij,
tot vóór 1957 tenrggaa^n om een jaar te vinden, waarin meer gestaakt werd. d-an in
het Iopend.e. Eerd.er - we spraken er al met een enlcel woord. over in het vorige
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nummeï van rrDaad. en Ged.achte" was hetzel-fd.e óók al betoogd- in t'The Sr.mday Ti-
mes[ van 22 september d.oor Stephen Fay. Van d.e twee genoemd.e beschouwingen is
d.ie van tr'ay vooral interessant omd.at hij er met nad.ruk op wijst, d-at d.e overgrote
meerd-erheid. van aL d.ie stakingen een onofficieel karakter d.raagt , zodat ztJ het
bewijs leveren, d.at "d.e bond.en... niet in staat zijn hun l-ed.en ond-er control-e te
houd-enrt " De beschouwi-ng van Cowton is vooral belangr,'rekkend., omd.at hil een, overi-
Sens naar hij zelf laat blijken, zeer globaal overzicht geeft van d.e verschil-iend.e
soorten van bed.rijven waarin d.e arbeid.ers in bewegang zlJrt. Automobielwerkers,
havenarbei-d.ers r scheepsbouwers, bour,uvakkers, monteurs, buschauffeurs, m{jnwerkers,
spoorjongens r r^Iegwerkers, electriciëns en vel-e, vele and-ere categorieën hebben
hun lot in eigen hand.en genomen en hanteren het wapen vam. d-e d.Írecte en spontane
actie, En Stephen Fay betwijfelt of d-e vakbeweg'ing we1 in staat zal ztjn om hen
weer in het gareel te krijgen.

Dat d.e vakbeweging d-aarnaar streeft is aan geen twijfel ond.erhevig, Voor d.e
vakbeweging als zodanig is het zelfstand.ig optred-en vam de arbeid.ers ond,er l-ei-
d.ing van d.oor hen gekozen en weer d.irect af zetbare, aan d.e orunid.d.ellijke controle
d-er stakers ond-e:r^rorpen strijd-comitéts het grootst d.enkbare gevaar. Het bed.reigt
d.e vakbeweging van twee kanten. Enerzijd.s word.t zU geconfronteerd. met een d-irecte
ond.ermijning van d.e haar al sind.s lang niet meer toekomend.e d.och om red.enen va,:r
kapitalistisch belang nog altijd wéI toegekend-e positie va.zi officiël-e bemid-d-elaar
bii industriële conflictenrand.erzijds tast d.e zelfstand.ige arbeid.ersstrijd., d-ie ge-
liik een stormwind. d-an d-oor d-ite d.an d.oor d.at ond-erd.eel- van d.e Britse volkshuis-
houd.ing jaagtr op bijzond-er ernstige wijze d.e traditionelerfvakbond-smythertaa:r.
Het is deze situatie waaraan d.e vakbeweging het hoofd. moet bied.en. Het is d.eze
situati-e, d.ie het werkelijke d-ecor vor:mt voor d.e gebeurtenissen op het jongste
congres van Labour.

Niet omd.at zLJ de arbei-d-ers zoud-en vertegenwoord-igen verzetten zíon de vak-
bond.en in Blackpool tegen d.e economische politiek van il/il-son en Jenkins, maar
juist omd-at zti d-e arbeid.ers n i e t vertegenwoord-igen. Door d.e zelfstand.ige
strijd- d.er rrvrifdert stakers met d-od-elijk gevaar bedreigd-, is eï - misschien - voor
d.e vakbeweging maar één uitweg" Geïntegreerd al-s z4 is in d.e kapitalistische sa-
menleving is het vooï haar natuurlijk volkomen uitgesloten, d.at ztj zi-ch met d.e
verbi-tterd.e en in actie komend-e proletariërs zott solid.ariseren.Dat zou in tegen-
spraak zi jn met lra.ar wezenlijke functie in de moderne maatschappÍjr d-ie er i-n be-
staat d.errgod.svred-ert tussen kapitaal en arbeid- te bewaren" Haar enige mogelijk-
heid. om d-ie functie uit te oefenen, de strohalm, die haar misschien en voor zo
Iang als het d-an weer duurt kan red.d"en, is gelegen in haar "mythgtt, in haar aI
zo sterk aangetaste trimagerr, van hoed.ster d.er arbeid.ersbelangen. Sl-echts wa^nneer
zLJ z:-cln hult in het gewaad- van d-e trad-itie en met een rad.icaal maskertje vooï
haar burgerlijke trekken kdn d-e vakbewegang een voorzichtige poging ond.eznemen om
als een soort rattenvanger van Hamel-n met zoet gefluit d-e arbej-d-ers weg te lok-
ken uit d.e strijd.posities d-ie zLj betrokken hebben om hen terug te voeren ond.er
het juk van opzichter, prild<lok, chronometer en lopend e band- in d-e bed.rijven" I,l/an-
neeï echter een regering een bel-eid- voert, d-at voortdurend een hoogst explosj-eve
situatie schept, d.an is d-e vakbewegang telkens opnieuw ged.wongen om haar rad-i-
eaal maskertje te laten vallen. Want telkens als het tot een explosie kómt moet
ztjt Jr;iaar trad-itioneel gewaad. ten spijt, vierkant tegenover d.e strijd.end.e arbeid-ers
positie kiezen, omd-at eigen wezen en natuur haar nu eenmaal- tot een d.ergelijk
stelling nemen nopen, Niet uit sympathie met d.e arbej-d.ers d-erhalve opponeert zLi
tegen een snobbisti-sch panrenu aIs Jenkins, maar uit welbegrepen eigenbel*g;
niet om d-e arbeid.ers te d-ienen, d-och om hen beter te krrnnen bel-azeren.

De volled-ig d.e belangen var. het Britse kapitalisme d.ienend.e regering van
Harol-d. Wilson en d.e Brltse arbeid-ersklasse zr-Jn elkand.ers natuurlijke tegenpolen.
De Britse vakbeweging is niet d.e vrj-end- van d.e arbeid-ers. Zi is veel-eer nj-et an-
d-ers d.an d.e }crecht van het kapitaal, zo goed- aIs d-e regering - van Wil-son of van
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een and.er - d.e lmecht van het kapitaal is.Doch d.e vakbeweging is bj-nnen d.ie ver-
houd.ing een lmecht, d.ie zieln over d.e lmechten op d-e ministerszetels en op het
pod.ir-rm in Blackpoolts congreszaaL met bitterheid. beklaagt, omd.at 211 ervaart, dat
haar taak bemoej-Iijkt word.t d.oor d-e manj-er, r^raarop d.ie and.ere lcrechten hÍn taak
ve:lmllen. Niettemi-n voelt natuurli.jk terecht d.e vakbewegrng zich meeï ve::vrant
met d.e Laboi:rpartij d.an met d.e strijd.comitéts d.er trwildetr staki-ngen, Vand.aar d.at
George Wood.cock, Frank Cousins en and.ere vakbonzen altijd. geneigd. zt-jn om een
zucht vatrr verlichting te slaken of zelfs krachtig te applaud.isseren wanrneer d.e

partijbonzen ook maar iets zeggen of d.oen dat hen in d.e \<aart speelt. Als Harold.
Víilsonr orrr d.e kopschuw geword.en partijschapen in d.e Labor.rkooi- te d.riiven op onna-
volgbaar meesterlijke w{ze d.e angst voor d.e Tories uitbuit, ddn ztin d.e vakbond.s-
afgevaard.igden op het congres bereid. om hem een d.ond.erend.e ovatie te geven. h/ant
het consenratieve spook, d.at is iets, i^raaïmee natuurlijk ook zii d.e boer op kr:-nnen
gaan en plegen te gaan wanneer het er op aan komt d.e zelfstand.ige arbei-d.ersstriid.
d.e nek te breken. Een d.ergelijke ovatie voor d.ezelfde !íilson wiens l-oon- en i-n-l<o-

menspolitÍek zij veníorpen hebben is d.an ook allesbehalve een tegenstrijd.igheid.,
d-och ztj ligt aIs het Ïrare logrsch opgesloten in d.e natur.rrlijke startd. vart zaken"
Evenmin is het stemmen tegen een bel-eid., waar\ran de regering aI bjj voorbaat ver-
klaard. heeftl d.at het zal worden voortgezet, géén houd.ing van politj-eke dwazen.
Eet is err zo d.ient men ztch rekenschap te geven, d.e vakbond.en niet in d.e eerste
plaats om te d-oen het loonbeleid. van '\iíiIson en Jenkins werkelijk om te buigen.
Nog geen twee maand.en voor d.e conferentie va^n de LabourpartÍj bijeen kwa,m had vak-
verbond.svoorzltter George lrrlood.cock zélf nog vóór d-ie inkomens- en loonpolitiek
gepleit zti het in een iets and-ere voran - als zdnd.e het beste mid.d.el om d.e sle-
pend,e l«nialen van het Britse kapitalisme te genezen. Waar het d-e vakbeweging om

te d.oen is, d.at is niet d.e afschaffing van het economische beleid. van d.e Labour-
regering, om maar te zwijgen van d.e afschaffing van het kapitalisme. De vakbewe-
gang w1Ld.e 1n Blackpool alleen maar in het openbaar Wilson's economische poli-
tiek verl^reïpen om lraar rf imag:ert bij d-e arbeid.ers wat op te d.offen. Het feitr d.at
Icrecht V/i1son verklaard. had., d.at hij niettemin af s tevoren d-e belangen vart hu.n

bej-d.er meester zou blijven behartigen maakte d.ie houd.ing voor d.e vakbeweglng er
alleen maar gemakkelijker op. Zii zei niet tfneen'f ónd.anks !íif sonrs waarschuwing,
d.at hij d.at rrneen'r aan zi:n laars zou lappenr het was zos d-at het haar mogelijk ge-
maakt werd. om frneenrt te zeggone juist d.oord.at Wil-son dat nad.n:kkelijk te kennen
gaf.

In ztJrr congresverslag vertelt J. vEÍ] TIn, d.at het pod-ir.:n in Bfackpool tii-
d.ens d.e Labourconf erentie versierd, hras met spand.oeken met d.e l-euze rrlaboutr s

strength changing Britain", rrlabour's kracht verand-ert Engeland.". Vóór en op d.at
podir:m stond.en potten met bloemen.Als d.ie even bewogen in d.e tocht werd. d.e let-
ter c soms even aan het oog onttrokken, Dan leek het alsof er stond.: "Labourts
strength hanging Britaintr oftewel rfI,abour's kracht hangt Engeland op". Een aar-
d.ig grapje, maar 6én d.at een beetje onwezenlÍjk is. In B1ackpool werd. Engeland.
niet opgehangen en ook Labour niet, maar d.e Britse arbeid.ersklasse, althans: er
werd. een poging d.aartoe ged.aa.rr. Dat is d-e nep van het congres, d.ie naar onze me-
ning Yan Tijn beter aanvoelt d.an verstaat. Want hij heeft r^rel gelijk, d.at d.eze con-
ferentie freen lrassen neus is, d.ie niets met d.e realiteit te maken heeftrr, uit
ztjn verslag blijkt echter niet, d.at ztl tevens een feestneus is, d.ie ten pleziere
van d.e arbeid ers word.t opge zet en d.at d-e oni^rezenli jke fee stgangeïs d.at d.oen uit
een tegelijkertijd. toch ook weer realistisch besef, d.at d.e steed.s breder wordend.e,
steed.s meeï rijzend-e stroom van 'rwilde" stakingen, d.e in omvang en kracht voort-
d.urend. toenemend.e eigen strijd. van d.e Britse arbeid.ersklasse t n teken aan d.e wand.
vormen zowel voor d.e bestaarrd.e orde als voor de Labourpartij en d.e vakbeweg"ing.
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HET BEEL D VAN
HE T KA PI IAt I S ME

I{ET HIER te schetsen bee}d. van het kapitalistisch productieproces is niet
bed.oeld. a1s een basis voor id-ealistische partijen of groeperi-ngen. !'iij beogen er-
mee het wezerL van d.e kapitalistische productie met behulp vam fictleve cijfers
kenbaar te maken" Het gaa,t d.aarbij nj-et om d.e cijfers maar om d.e verhoud.ingen.

Aan d.e ontled.ing van het kapitalisme in z:-jn samenstellend-e d.elen zit meer
vast d.an men op het eerste gezicht zou. d.enken. Dat uord.t bewezen d.oor d"e strijd.
die er gestred.en is vanaf het moment, dat men probeerd.e het stelsel een theore-
tisch voetstuk te geven, De marxistische samenvatting van het kapitalisme toond.e
overduid.elijk d.e oorzaak van z:.jn barbaarse ontwikkeling en gaf een theoreti-sche
oplossj.ng voor het probleem of een voor d.e mensen nuttig systeem mogelijk was,
zond.er uitbuiting, crisissen en oorlog. Dit geschied.d.e niet zond-er tegenstand en
stri jd.. Want d-e oplossing houd.t in: d-e opheffing van. d.e kapitaalsfunctie, d.rrr. z.
d.e opheffing van d.e loonarbeid-. Geen wond.er d.us, d.at er een strijd. ontstond. om

het rrbeefdrr van het kapitalisme " Die stri jd. word-t nog steed.s Ín alle heftigheid.
gevoerd..

Men behoeft zeJ-f geen kapitalistisch ond.ernemer te zijn om te weten, d.at d.e
eerste hand-eling d.ie hij moet verrichten om als zodanig op te tred.en is; d.e aan-
schaffing van prod.uctiemid.d-e1en, grond.stoffen en d.aaznevens arbeid.skracht. Het
verschÍ] tussen d.e d.od.e productiemidd-el-en en d-e arbeid.skracht is ind-erd.aad., d.at
d-e l-aatste levend- is, zich in een ]evend.e arbeid-er bevind.t, Zij moet echter, even-
zeer al-s d.e d.od.e categorieën in het productieproces, ond.er het d.irecie of ind.i-
recte eommand.o var. d.e ond.ernemer staan in het bectrijf. Dat ook hiemit strijd. moet
voortkomen, kl-assenstrijd., behoeft geen nad-er betoog. Dat d.ie strijd. slechts op
kan houd.en wanneer d.e genoemd.e verhoud.ing verdwijnt is niet mind.er d.uid.e1ijk.

Deze strijd., d-ie ail-een d-e arbeiclers zelf lcr,mnen voeren, gaat niet om het
Itbeeldrr van het kapitalisme, maar spnrit voort uit d.e positie va^n d.e arbeid.er in
het bed.rijf , uit ztjn rechten aldaar.

De bestrijd.i-ng van d.e mancistische opvatting omtrent het mee::waard.evo:mings-
proees \^Ias en is vooral gericht tegen d.e verklaring, d.at d.e winst word.t voortge-
bracht d oor d.e levend.e arbei-d.skracht.Het onmid.d.e1Iïk bewij s ztj het ook langs d.e-
ductieve weg - van d.e juistheid. van de ma:rcistische meerrr,raard.etheorie word.t ge-
Ieverd. d.oor te verond.erstellen, d.at d.e kapitalist genood.zaakt word.t d.e zo juist
aangeschafte machines en grond.stoffen weer te verkopen. \dat ]«,mnen d.eze d.od.e be-
stand.d.el-en vart het kapitaal d.an opbrengen? 0p ztn allerhoogst wat hij er voor be-
taald. heef t. Dat i s dus in het schema, d.at u ond-er d.eze be schouwing vi-nd.t, 1 000 .
Zet ht1 echter d.e gekochte arbeid.skracht a.an ztjn machines, d.an brengt hem d.it ex-
tra 6OO op. Dan moet d.e winst dus voortkomen ui-t d-e levend.e substantie, d.e AR-
BEIDSI{RACHT" Maar hoe en waard.oor? Dat is niet uit ons schema af te lezen. En
toch moet d.e oplossing in d.e ARBEIDSIGACHT verborgen z:-Jri Volgen wij dus d.e ar-
beid.skracht in het pïoces van productJ-e en d.i-stributie, d-e hand.el.

Voord.at het prod.uct op d.e markt komt, heeft d.e ond.ernemer z:.Jn pïrjs vastge-
steld. en voord.at d.e arbeid.eT aarL d.e machine gaat is z:,jn loon bepaaId.. Het gaat
eï nu om te weten te komen waard.oor d.e loonhoogte dus d,e prijs vari. d.e arbeid.s-
kracht bepaald. word.t.It l,oon vart d.e arbeid.er heeft voor hem de betekenis van een }íAXENEQUIVAIEII|,
dat moet dienen tot herstel en instandhoud.ing van d-e arbeid.skracht in d.e :nr-imste
zj-y.r. Volgens d.e wet d.er warennril valt hier dus niets aalr te merken: men nrilt
evenveel- voor evenveel, en of d-eze overeerrkomst met d.e bezitter va^n d.e arbeid.s-
kracht zeLf word.t afgesloten of zogenaalnd- namens hem met een valcverenigingsbe-
stutrrrmaakt geen enkel verschil.Na d.e overeenkomst verand.ert echter het tableau.
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UIij zien d.e arbeid.er tussen d.e getouwen 1n een textielweverij ond.er oorverd.ovend.
Iawaai heen en weer hoLlen. Hoeveel getouwen moet hij bed.ienen, vier , zes, acht?
Het is ons niet bekend., maar d.e machine bepaalt het tempo, De arbeid.skracht, de
mogelijkheid. tot arbeid.en is hier gerealiseerd., is hier tot arbeid. geword.en. De
arbeid. zelve heeft geen waa.rd.e maa.r schept waard.e aI naar hraar intensiteit en
duu:e. Ga.at het bU d.e arbeider om een waren-equivalentr oD geId., de kapitalist is
het te d.oen om een arbeid.s-eqr,r-ivalentr ortr goed-eren. Maar hij moet ze verkopen,
d.at is het kard.inale punt. Produceren en d.aarbij zelf nog d.nrk i-n d.e weer ztjn en
niets verd.i-enen, d.aar 1s het hem niet om begonnen. Neen, hij moet!I moet boven d.e
gemid.d.eld.e banlcrente uitgaan, omd.at Ïr{l and-ers ziln geld beter op rente kan zetten
an van a} die soesa af 211n, Bovend.ien, hoe kan h{j beleggers aantrekken ind.ien hij
niet méér uitkeert d.an de bank? Hij legt er d.us wat opr zegt men; en verd-er; ttzo
ontstaat d-e winstrr, zegt men ook.

Het is echter duid.elijkrd.at hij niet "maar raakn op kan leggen want d.an raakt
hij zilr spullen niet k\^rijt. Hij moet voorzichtig zin, ITiet te veel maar ook nlet te
weinig en d.e aanprijzingen va^tr zijn conclrrrenten opvangen met trwat reclamefr. Ook
hier is een open oog en voorzichtigheid. geboden. Hij verkeert in d.e vaste over-
tuiging, d.at recl-ame d.e verkoop bevord.ert. Het geval strikt persoonlijk genomen
ka.rr d.at bij uitzond.ering wel zo zijn. I{aar hij is nu eenmaal niet alIeen op de we-
reld.. Hij d.enkt d-at hfj meeï zal verkopen als hij recl-ame maaktr misschien meer
.*+f zÍjn concr:-rïenten, ind.ien d.ie geen of weÍnig reclame maken. Maar a1s wij be-

i',denken, dat a1]en reclame maken, moetel maken, d.an blijkt d.ie recl-arne een nutte-
;Loz€ geld.- en arbeid.-versLind.end.e instell-ing. De pogingen heffen elkaar over en
ïIeer op. En men kan niet zorgen d.at het geId. in d.e zalcken d.er kopers ztch ver-
meerd.ert d.oor d.e ta.Lloze aanbevelingen d.ie hen bestor:men. Dat is we] het hoofd.-
,argr:.ment. Wat dus persoonli jk, individueel, j-n het "bi j zond.errr genomen juist kan
zí1n, blijkt onjulst ind.ien wij het i-n ztn algemeenheid. beschouwen. De betekenis
van alle hand.e1 is, d.at het ge1d. d.at uitgegeven i-s voor d.e productle, r^reer tot
zj-jn uitgangspr:nt tenrg keert en met winst natur-lr1ijk. Daar d.ienen d-e recla.mecam-
pagnes voor. De een zegt, d.at uw geh:k nog verre van voLmaakt is ind.ien u geen
Jansents mosterd. gebnrikt; u loopt er als een schoelje bfj zond-er d-e bretels van
A & B , zegt een and.er en een d.erd.e verklaart d.at u ztilt overlijd-en vooï ur^r tijd.
ind.j-en u uw ge1d. niet stort in d.e mr:-il vala d.e spaarbanke d.ie u met een jaar op-
zegg'ing Hi ,otkeert, om d.e buit op haar beurt weer uit te l-enen aarr in gelfuiood.
verkerend.e gemeenten, tegen een hogere rente natuurlljk, want d.e schare van bank-
bed.iend-en moet ook leven en ook d.e d.irecteuïen niet te vergeten, aL leven d.ie
enÍgszins aÍrd.ers.

Dat is a]Ies overd.rijving zult u zeggerr. Ja, d.at is het, m€Lar meer ook niet.
Het wezenlijke van d.e hand.elsreclanne ligt er j-n besloten; nutteloos bed.rog. Ook
voor d.e ond.ernemer zeLf . Voor d-e kapitalistische prod.ucent, d.ie vanzelf sprekend.
ook hand.elaar moet zi1n, verschijnt aLl-es op zichzel.,f in het bijzond.e_r, niet als
d.eel va,:r een geheel waaraan. het ond-e:nroïpen is. Zo z:.et, hij neïgens d.e grens van
d.e verhoud.ingen.

Waar ligt d.e grens van het winstpercentage? lrIaar ligt d-e grens van d.e re-
clame? Men probeert we1 d.oor marktond-erzoek en d.ergelijke inzicht te verkrijgenr
maar d.it lijd.t d-oorgaans schi-pbreuk d.oor min of meer plotseling optred-ende wijzi-
d-ingen d.irect in het bed.rijf of d-oor in het buitenlar:.d genomen maatregelen en in
het algemeen d.oordat d.e bed.rijven niet op el-kaar ztjn ingestelo. Gevolg: vernieti-
ging van producten, want jn menig bed.rÍjf, en vooraL in d.e grotere, is d-e produc-
tie niet aangepast aan d-e binnenland.se behoeften, ma,ar aar. d-e behoeften in het
buitenland-, Dat behoeft ni-et eens een groot percentage vatrl d.e binnenland.se pro-
ductie te zijn en toch nood-zakelÍjk wat bewezen word-t d-oor het voorkomen van dr:m-
pingr het verkopen zond.er winst of zelfs met verlies aan het buitenland-. Aan d.e
and.ere kant zal men invoeren waar het eigen land. niet met winst kan ve::vaarili-
gen. Hier is d.e prod.uctie te grootl te:*rijl z4 d66r te gering is. En vóór d.it al--
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les staat het winstmotief. Zonder winst kan geen kapitaal het stellen, En toch
blijkt telkens weer het onverbrekelijk verband " Floreert d.e hand-el met het buiten-
land.rd.an neemt d-e binnenlandse vraag toe.Stagneert z4 d.an ve:mind.ert ook d.e bin-
nenland.se vra,a,g.

In het ond.erstaartd.e schema brengen wi-j d.e nomrale gang van het kapitalis-
tisch meeïwaa.rd.evo:mingsproces in beeld.. Niet ingekalkuleerd. hebben wij wat d.e

kapitalist zelf verteert. Het zou aarr d-e gang van zaken niets verand-eren en in
d-e mil j ard.enbed-ri jven i s het zelf s een te verwaarlo zen bed.rag, aI houd.en zLJ eï
jachten op na d.i-e in d.e hond.erd.duizend-en Iopen,

Daar het arbeid.spïoces tegelijk een pïoces van veïnietiging en een proces
vatrr schepping va,:r waard-en is, voegt d-e arbeid. niet all-een nieuwe waard.en toe aan
d.e bestaande, maaï réproduceert terzelfd.erti jd. d.e waard.e d.er vernietigde grond.-
stoff en en productiemid.d-e1en, en wat voor het ene bed.rijf eind.prod.uct is, i-s voor
het and.ere grond-stof, bijvoorbeel-d- kolen"

Het proces als geheel genomen is dus een circulatieproces; elk bedrijf af-
zond-erlijk heef t begin en ei-nd.e. Prod.ucten d.ie ged.oemd. zL1n om te word.en verni-e-
tigd-, zoal-s d.it veelal met voortbrengsel-en van d.e tuinbouw plaats vind.t, wa^ïlneer
ze word.en d.oorged.raaid., voïmen een verh-es niet al-leen van het prod.uct als zoda-
nig uraar van aIle arbeid-, transporten, sli j tage, veïgoed.ing, errzo Natuurlijk zegt
d.e tuinder, d.ie een vergoed-ing opstrijkt: ffHet is niet veel-, maaï d.at heeft het
in elk gevàl nog opgebracht't. Maar van een algemeen stand.prmt bekeken is d.at be-
d.rag toch ook verlies " De prod.uctie var. d.Íe tuind.er was improd.uctieve productie;

Zo kan men d-oor aan het bi.izond.ere vast te houd.en - ook aan d-e wapenpro-
d.uctie een voord-elige kant vind.en, zoals bijvoorbeeld- prof . Pen d-oet. Die schreef
in 'rHet Paroolt' vari 10 mei I 68: ftDe bouwsector d.raagt ongeveeï evenveel bi j tot
het geld-inkomen van d.e mensen al s d-e wapenpïoductie . " De maJr ( pard-on, de profe s-
sor) ztet, d.at in d.e bouwsector d-e arbeid.er aan het eind. van d-e werl«nreek z:.1n
hand- ophoud-t om ziln loonzakje in ontvangst te nemen. Datzelfd-e ztet hij ook in d-e

wapenfabriek aan d.e Hembrug, dus komt hU tot bovenstaand-e concl-usie.
Van scheppen is d.aarbij natuurlijk geen sprake" Er verplaatsb zich eenvoud.ig

een hoeveelheid- geld-rreed.s bestaand- geld-" Het is een wat vreemd. woord. datrrgeld.-
irtkomentr, Loon in natura zal in d-e kapitalistische land.en vref weinig meer voor-
komen. Het is d.us blijkbaar niet gekozen om het daarvan te ond-erscheid.en. I{aar
vergeten word.tt #ààg vergeten, dat het SCHEPPEN reed.s voorbij is als d.e I'koop-
krachtrr optreed.t, Dan cred.iteert d.e arbeid.er d.e ond-ernemer, d-at wil zeggen: I{EEFT
d.e arbeid-er d.e ond.ernemer gecred.iteerd-" 0m d.at scheppen te zÍen moet d.e profes-
sor zin ogen niet richten op het loon ? maar op d.e werkplaats. Daar word.t gescha-
pen 

"
Op het gelC.probleem zul1en wi j hier niet verd.er ingaan. Dit vereist een be-

hand.eling afzond.erlijk, d.ie wij overigens al- meer d.an eens gepubliceerd. hebben.
Aarr d.e ord-e is nu cle f'wapenprod.uctietr, d.ie evenveel zot btjd.ragen tot het itgeld--
inkomenrt als d-e bouwsector. Hier komt ons schema ons te pas. Dit schema toont
ons d.e garrg van het productieproces in zLJn meest algemene vorm; het wezenlijke
varr alle prod.uctieproeessen is hierin salnengevat. Zoals reed-s is opgemerkt word.t
geen rekening gehoud-en met d-e consumptie van d.e kapitalist zelf. De onwaarschijn-
Iijk hoge winst is hier toch weer niet onwaarschijnlijk, omd-at nog geen rekening is
gehoud-en met d"e winst van d-e tussenhand.el. Maar waar het hier vooral op aankomt
is het feit, d-at men tiberhaupt al-les wat met productie te rnaken heeft KAN sarnen-
vatten, omd.at d.e bed.rijven niet all-een voor d-e menselijke consumptie werken maar
ook voor d.e rrconsulrptierr van d-e bed-ijven; d-e bed-rijven werken voor el-kaar, moeten
voor elkaar werken . Zij vonnen een eenheid.. Niet alleen d.oord-at zti uit d.ezelfd.e
bestand.d-e.l-en bestaan, ma.ar ook omd.at zai onverbrekelijk met elkaar verbond-en z\)fls
als het ware é6n bed.rijf vom'ren, met al-s d.irecte oorzaak: d.e specialisatie.

In d-eze baaierd van impulsen word-t al-l-es wat d-aarbinnen geen taak heeft uit-
gestoten. En d.at is het geval met d-e productie voor oorlogsd.oeleind-en. Deze pro-
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ductie keert niet tenrg om opnieuw het algemene apparaat bU te staan in het ver-
lies d.at het gedrrrend.e d.e productie heeft geled.en. Dat zoiets'rkatrr bijdragen tot
hetge1d.irrkomenvarrd.ery''(ond.erstrepingvarrons-D&G)isuitgesIoten.
Het tegend.eel is waar. De r^rapenproductie heeft een d.irect inflatoirr een ge1d.-
ve:*raterend. gevolg.

Het beeId. nu, d.at wij hier hebben geschetst past niet in d.e kapitalistische
productie zoa1s ttd.e economen'r d.ie zien. Dat in d-it systeem d.agelijks onnoemelijke
hoeveelhed.en arbeid. in d.e volïn van overpïod.uctie, reclame, bewapening, erLz. wor-
d.en verd.aan, is een aanklacht tegen het systeem, en d.at zlnt d.e heren niet. Va,n-
d.aar tt tegenspreken van deze eenvoud.ige waarhed.en, en van het ma:=cistisch beeld.
van d-e kapitalistische prod.uctiewdze.

o
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GESCHÏEDVERVATSERS

AAN HET WERK

0P HET GEBIED van geschied.verval-
sjrrg hebben bolsjewisten van alJer-
lei schakering zo lxtgzaxterhand. hrrn
sporen wel verd.iend.. Zo zeer zelf s,
d.at men ztch eigenlljk over geen enke-
Ie prestatie in d.it opzicht van hun
karrt meer zou behoeven te yerbazen.
Niettemin staat men toch wel even met
open mond. te kijken al-s men ztet hoe
Georges SéSuy en zLJr, med.e-spitsbroe-
d-ers van d.e Franse vakcentrale C"G"T.
he t klaarspelen hrín ge schied-eni s van
d.e mej-d.agen | 68 in Frankrijk te schrij-
ven. De bmtaliteit rwaarmee d.e heren,
d.ie d.oor d.e klassenstr{jd van cle Fran-
se arbeid.ers volkomen werd.en verrast
en d.ie venrolgens alleen maar hr.m ui-
terste best hebben gedaan om d.e sta-

kingen met bed.rijfsbezettingen zo spoe-
d.ig mogelijk te breken, het thans in
strijd. met aIle realiteit d.oen voorko-
men alsof z4 aan het hoofd. van d.e ge-
beurtenissen hebben gemarcheerd , ga.at
werkelijk a}le perken te buiten.

Hun goocheltoeren met d.e historie
kan men temryind.en in het zotn 14O
paginar s vaÍr. kloek formaat tell-end.e
werk "De algemene staking van mei 68t'
( "Lr, grève générale d.e mai 68" ) , dat
als een extra nummer van hr-m orgaaJl
rrÏ., e Peu1plerr is verschenen,

Georges SéS'ly schreef het voor-
woord- bij d.it fraais, waaïin men na-
tuurlijk niets kan temgrrind.en van d-e

woed-e, waannee ta}l-oze Franse stakers
ztch op een gegeven moment tegen d.e

C. G. T. gekeerd. hebben, niets van d.e

be ze tting van C . G. T . - l okal en d.oor bo-
ze vakbond.sled.en, niets van d.e kreten
"Weg met Séguy", d-ie op een gegeven
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moment d-oor Franse straten hebben ge-
schald-, niets van het échec, d.at d.e

C . G, T . -l- eid-ers bU de Renaul tarbeid.ers
led.en, d.ie er ni-et over d.achten weer
aan het werk te gaan, na het akkoord.
van d.e Rue d.e Grenelle, d.at Ség,ry en
Erachon narnens d.e C. G. f . getekend. had.-
d-en.

Wat nen wéI in het voonroord- van
Séguy aantreft is d.e verklaring, dat
het speciale nurnmer van 'rle Peuplerr,
d.at de lezer -v66r ztch heeft liggen,
d.e w a r e geschied-enis va"r: d.e mei-
d.agen bevat en d-at het werk ztJn veï-
d.iend.e plaats zal }cri jgen naast vele
and.ere werkcn, d.i-e reed-s oveï d.e ge-
schied.enis van d-e Franse arbeid-ers-
k1asse z\)n geschreven.

Nu, zi-Jn pl-aats zal d.it boek onge-
twijfeld- krijgea. Maar of d-ie ztch d.aar
za,l bevind-en, waar mcn bijvoorbeeld. d.e

klassieke en geclegen ttGeschieC.enis
d-er Franse arbeid.ersbewegingt' van E-
d.ouard- Do11éans d.ó }<.l-assieke ge -
schied.schrijver van rt Franse proleta-
rj-aat o-f de werken van Georges Le-
franc specialist op het gebi-ed. van
d.e historie der F::'rnse vakbeweging -
aan zal treffen ? d.5,i :.regen wi j te be-
tr''ijfe1cn. Ons zou het niet verbazet,
ind.ien l,oekomstige geuerat-i-es d.it leu-

DE SCI{RI.IVER Ed- . Iloornik he ef t
i-n een i-n-bervie',ri me-L cle Vl.aanse au-
teur Fernand. Auwera gezegC.:rrDe intel-
lectuelen zijn d-e aenstokersr,le arbei-
d,ers d-e d.ragers van d.e revoluti-e.Zon-
der d.e arbeiC.ers is revolutie natuur-
lijh rn or,mogelijlJ:eic1. Maar waaï staan
d.ie arbeid-e:s? Het o'rergrote d.eel van
hen is verburgerlijkto o oil eÍrz.

Ziehier het typische stand.punt van
. . . een ini;ellectueel. De arbeid.er
d.ie het be ter wil- hebben i s rrverbur-
gerlijki;rr en moreef te veroord-e1en. Hij
nöet word.en opgevoed. d-oor d-e ftrevolu-
tionairert intellectr-relen. Dat d-i-e lrer-
burgerlijkte arbeid.er een arbeid.er
blijf t, een loontrekker, d-at vril zeggon
een verkoper van arbeid-skracht en d.at
in d.at feit zijn l'erhoroing tot d-e bur-
gerlijke maatschappij gegeven is, det

genbrok van het C. G. T. -kad.er zoud.en
Irunnen zten uitgestald. in een vitrine
in één der zal-en van het Parijse mu-
seum Gróvin aan d.e Boulevard- Poisson-
nière, waar historische rariteiten en
af schuweli jkhed.en word.en bewaard r B€-
Iijk bijvoorbeeld. het rad., waarop in d.e

d-onkere mid.d.eleeuwen d-e politieke te-
genstand.ers d.er Franse heersers ge-
rad.braakt werden op d.e Place d.e Grèves.
Want naast d.at soort fysieke mj-d.d.el-en
om opstand.igen in het gareel te dwin-
gen zal d-it geestelijk dwangmidd.el om

d-e arbeid-ers te bind.en aan een in we-
zen hr.rr vijand.ige organisatie een ruleï-
kelijk voortreffelijk figuur slaan. Mo-
gelijk kan er nog een figuur van Séguy
of Frachon in was naast , zoals men in
d.e zaa)- met het rad. in was het beel-d.
var'r. één d.er beul-en van Frankrijk aan-
treft met bebl-ced-e hand.en" Al-s men er
ooit Séguy in was vereeuwigen wÍI mag
men vooral- het bloed. aarr z U n han-
clen niet vergeten" Het bloed- van d.e

Franse arbeid.ers we1 te verstaan, het
bloed. d-ergenen bijvoorbeeld-, d.ie in d.e

fabrieksstad. Socha--*l het leven ]ieten
nad-at d.e contra-revolutionaire hou-
d.lng van d-e C.G.T. aan d.e lcauppelaars
er1 karabi jnschutte-rs van d.e C . R. S,
eer:maal vrij spel gegeven had..

INMI[,],EC1-JE[,EN IiN ARBEIDEAS ontgaa'; d-e heren intellectuelen. Dat
juist d.atg=ne wat zti d.e I'verburgerlil-
kingtt rran het proletariaat noemen d-e

sterkste revolutionaire factor is en
d.at het zogenaamd-e revolutionaire
streven var. intel lectuef en d.e maat-
schappij in het geheel niet aantast of
verand.ert, d.at ontgaat hen eveneens .

Waar ooit in d.e geschied.enis zrin
d.e intell-ectuel-en C.e aanstokers van
een revol-utle 5leweest? Dat Ed.. Hoor-
nik ons d.at eens vertelie. Wi j kennen
aI1een maar voorbeeld.en waamj-t blfikt
dat d-e intellectuelen d.e strijd- van d.e

arbeid-ers altijd. \reeï d-e mg hebben
toegekeerd. \^ranneer d.eze verd.er ging
d.arr wat d-e intellectuelen ztch had-d.en
vooïgesteld.. \rlij kennen ook aLl-een
ma.ar voorbeeld.en waaruit bli-jkt, d-at
wat d-e intelfectuelen wj-IJ-en klaaglijk
beperkt afsteekt bij d.at wat in bewe-
gang gekomen arbeid.ers -49e4.
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DE I]TERAlRE ECHO VAN DE STRrJD EN

DE STRIJD OYER DE LITERAIRE ECHO

BUGIID is het woord. van Karl l(arx - uit zLJn'tfnleid.ing tot een kritiek op
d.e rechtsfi.losofie varr Hegel?f d.at 'fhet wapen d.er kritiek d.e kritiek d.er wape-
nen geenszins overbod"ig maakt". De uj-tspraak j-s niets and.ers dan d.e beschrijving
van een hj-storisch e:sraringsfeit. In d.e 1Be eeuw hadd.en Rousseau,zogenaand.e t'en-
cycloped.istentr als Did-erot en d.'Alembert, een lange stoet van pamflettisten en
filosofen, aangevoerd. d.oor d-e natuurlcrxrd.ige Pierre Bayle en met d.e woordicunste-
naar Voltaire als ongekroond- hoofd, hu:r vlijmscherpe kritiek geuit op d.e feod.ale
ord.e en het absolutistische systeem. Maar hoezeer de krnraliteit hunner literaire
productie het ancien régime ook van ztjn stral-enkrans had. beroofd. - d.ie I t overi-
gens voor d.e ond.erd.nrkte bevolkingsgroepen uiteraard. nimner had. bezeten - ten
val gebracht werd. het pas d.oor d.e pieken der tegen de Bastil-Ie sto::m lopend.e Pa-
tlizenaaïs; d.efinitief gebroken werd. het pas zoweL in Frankrijk als in Er:ropa -
d.oor d.e kanor':nad.es d.er sans-culottenlegers en door de guillotine tijd.ens d.e ter-
reu.r.

Er is d.aarnaast nog een and.er historisch e::varingsfeit, gedr:rend-e een reeks
vaÍr eeuwen telkens opnieuw bevestigds ied.ere kritiek d.er wapenen scherpt het wa-
pen van d.e kritiek. Er is geen revolutie, geen opstand., geen sociale beweging,
d.ie niet het aanzjan schenkt aa.n een reeks van geschriften, d.ie bij elkaar d.e Ii-
teraire echo vonnen van d.e maatschappelijke strijd..

De mei- en jr:ni-gebeurtenissen van dit jaar in Fra^nkrijk vor"nen geen uitzon-
d.ering op d.eze regel. En aarlgezren d.e echo d.es te luid.er pleegt te ztjn naa:mate
d.e sociale bod.em &ieper werd. omgeploegdr is het volstrekt niet ve:r^rond.er1ijk, d.at
sed.ertd-ien f n bred.e stroom van boeken, brochures, alsmed.e kranten- en tijd.schrift-
artikelen is verschenen met d.ie gebeurtenissen of een bepaald.e episod.e d.aar.uit
a1s ond.erwerp.

Wij zul]en in rrDaad- en Ged.achterr nog d.i}«,,r!j1s genoeg oveï die literaire pro-
ductie spreken. Er zijn werkjes bU, d.ie in een blad. als het onze bepaald niet on-
ve::ureld. I«.mnen blijven en wier inhoud. - om welke red-en d.an ook - d.e moeite l-oont
van een korte weergave of een kritiek. Wij hebben d.aa,r eigenlljk al een begin mee
gemaakt toen wij in ons augustus-septemberrru-mmer aand.acht schonken aan Roger Mau-
ge I s reportage |tHistoire d.rr:ne révolutiontt. \^Iij hebben het werk voortgezet in d.it
novembemummeï met een srmrmiere bespreking van het d.oor d.e C.G.T. gepublÍceerd-e
schotschift 'rla grève générale d.e *ài t6Bí (zie bLz. » en wij ,otrór, het werk
verd.er voortzetten. De l-ezet moet echter van oraze kant niet op een vol-led.ige in-
fo:rratie rekenen. Daatnaar te streven zou onbegonnen werk zijn. De stroom va3 ge-
schrlften is d.aarvoor veel- te groot. Er j-s bovend.ien ook heel wat kaf ond.er het
koren. Wii zullen ons dus moeten beperken en een keuze moeten maken. Over het
ilhoerr va.n d.ie keuze gaat d.eze korte beschouwing.

+

DE VIOED van publicaties over d.e Franse meid-agen is ook d.oor d.e burgerlijke
pers niet onopgemerkt gebleven. In Ned.erland. bi jvoorbeeld. is er ond-er and-ere
aand.acht aaïl geschonken d.oor d.agblad.en als trHet Parool'? en ttDe VoLkskrapttr en
d-oor een weekblad. als itvrlj Ned-erland.rr. ilriij noemen juist d.eze blad.en, omd-at d.e ma-
nier waarop eIk d.aarvan het ged.aan heeft sterk verschilt van d.e masier der beid-e
artdere. !íij lsunnen 6nze rnanier het beste duid.elijk maken d.oor te laten zien in wat
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vooï opztdnt z\ verschilt van aIle drie d-e burgerlijke method.en.
De Imulligste en gebrekkigste informatie is tot dusverre d.ie van Sal Tas in

"Het Paroolrt geweest. Aanvankelijk, toen d.e stroom d.irect nó d-e meidagen begon te
vl-oei-en, beperkte hij z:-cln tot het noemen vatrr enkele willekeurig gekozen titels
zo tussen neus en lippen d-oor in een reportage oveï d.e sfeer i-n d.e Franse hoofd--
stad. nó d.e gebeurtenissen , ZtTn uiterst korte opsomming, waarin op het moment d.at
hij ze gaf a1 d.irect d-e titels ontbraken va.n d.ie geschriften, d-ie wij om red-enen
d.ie wij nog uiteen zullen zetten - het belangri jkste achten, was een alLegaartje
v€rJr. werkjes van zeeT uiteenl-opend- karakter en sterk verschil-l-end.e kwaLiteit, La-
ter, j-n d.e loop van d-e zomer, is de heer Tas op één d.aarvan nad.er tenrggekomen,
namelijk op een boekje varr Jea,:rr-Jacques Servan-Schrej-ber d.at "Le Réveil- d.e Ia
Francer' (t'H"t ontwaken van Frankrijkr') heet.

Vergissen wij ons niet d.an is d-ie keuze aIle:mrinst toevallig. De opvattingen
varr Servan-Schreiber namel-ijk komen over het algemeen zeer sterk overeen met d.ie
varr d-e heer Sal Tas zelf; of l-i-ever gezegd, het zal wel zó zirrt dat d.e opvattin-
gen van Sal fas sterk d-oor d-ie van Se:sran-Schreiber ztjn beïnvloed-,

De bespreking van 'rL,e RéveiJ- ci e la Fran.cen door Sal Tas is karakteristiek
voor d.eze Iàatste. lat wit zegge:r.l dat men in het bewuste krantenartikel (ver-
schenen in Het Parool varr 16 juli) weinig omtrent Serran-Schreibers boekje aa.n-
treft, maaï d.es te meeï va^n d-e heer Tas zelf . Dat laatste nu is voor ons uiterst
onintere ssant, omd.at in he t bi j zond.er hi j in zt jn corre spond.entie s uit Frankri jk
voor d.e sociale ontwikkelingen in d-at land. en met narne voor d.atgene wat ztch in
d.e Franse arbeid.ersklasse afspeeld.e, opvallend. weÍnig oog heeft gehad.. Zeker, de
heer Tas heeft een aantal jaren geleden een voor een man als hij bepaald- niet on-
aard.ige reportage geschreven over d-e strijd. van d.e mijnwerkers in Décazeville. Dat
echter is d.an ook d.e eni-ge gr-instige uitzond.ering op d.e regel. Over d.e stakingen
bij d.e trust Rhod.iacéta, bij Saviem, bJj Jaeger in Caen of bU d-e auto-ind.ustrÍe in
Le i{ans weten d.e lezers van f rHet Paroolrt zo goed- als niets I over d.e mi jnwerkers-
staking j-n Lens weten zlJ weinig; oveï d.e jongste mei-gebeurtenissen werd-en zti
d.oor Sal Tas opvallend sl-echt geïnformeerd.. Dat h5 d.us bU zijn bespreking van rfle
Révei] d.e l-a Fra^nce'r verzuimt d.e opvattingen van Se:rran-Schreiber tegen bepaald-e
social-e achtergrond-en te plaatsen baart geen verwond-eri-ng, zomin als het ve:lion-
d-ering baart, dat hij ztch wéL met bepaald.e politieke achtergrond-en bezig houd.t.

Over d.e Franse politiek maakt Sal Tas een opmerking, d.ie het citeren waard,
is. Hi j zegt nameli jk op een gegeven moment, d.at d.e Fram.se socialistische partij,
d-e SFIO, al generaties fang over verrnieuwing praat, maar d.aar d.an altijd mee be-
d.oel-t, d.at nieuwe mensen in haar oud-e kamertjes moeten komen mee-hokken. De op-
merking is treffend. juist e maar tegelijkertijd. om te schateren. Want uitgerekend.
SaI Tas heeft tiental-len jaren lang in vrijwel al- zijn beschouwingen over d-e Fran-
se situaties de volkomen verkalkte en schimmige SFIO als een politieke realiteit
ja zelfs als een politieke machtsfactor beschouwd..

Maar d.at teyz:-jde" Waarom het ons voora1 te d-oen is is d-itr dat tt weinige
d.at SaI Tas in zot rt ruim 160 regels over het boekje van Servan-Schreiber zegt,
d.e schijn wekt van aaïd-ig kritisch te ztjn d.och het in werkelijkJreid. absoluut niet
is. Jean-Jacques Servam.-Schreiber, aldus het betoog van Tas, heeft metttT.,e Ré-
veil- de l-a Francert een pogrng onderrromen om te bewi j zert, of te betogen, d-at hij
d.e explosi-e van d.e meid.agen voortreffeli jk d.uid-e1i jk had- zten aanl<omen. Maar t zo
voegt Tas daaraarr toe, aa:n rn boekje, waarin hij aantoont dat hij gelijk heeft had.-
den wij niet zozeer behoef te 

"
Dat nu is vers twee! Waar het natuurlijk allereerst om gaat is d-e vraag of

Senran-Schreiber i-nd-erd.aad. gelijk heeft en óf hÍj ind-erd-aad- datgene wat er gebeurd.
is aIlemaal lang van tevoren heeft voorspeld-" Dat nu is iets, waaraan Saf Tas
helemaal niet is toegekomen, maar bÍjvoorbeeld. Bob Groen van t'De Volkskranttt wól-.
In tegenstelling tot Sal Tas, d.ie alleen maar wat titels noemt en veïvolgens het
parnflet van Senran-Schreiber in hoofdzaak gebmikt om eigen wijshed.en te spuien,
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gaat d.e Pari j se correspond-ent van het katholieke ochtend.bl-ad. wel d.egelíJk op d.e

lnhoud. d.er d.oor hem genoemd.e geschriften in. Soms alleen maar beschrijvend., een
enkele keer ó6k met wat kritische kanttekeningen. Over Servan-Schreiber bijvoor-
beeld- zegt d.e heer Groen - net als SaI Tas d-at hij wil d.oen blijken, dat f'het
allemaal a] Iar,g te voorspellen was geweestrt. Ma.ar Groen voegt er nog iets aar:
toe. iIi j zegt, d.at Se:rran-Schreiber het allemaal voorspelbaar acht. . . rrzond-er o-
veri-gens te ve:meld-en, d.at L'Express (fret weekblad. waaraan Jean-Jacques Senran-
Schrej-ber als hoofdred.acteur verbond-en is red.. D, & G. ) d.aar dan jarenlang
zorgvil-d.ig over heef t gezwegen, tr Dat is een kritj-seh schot in d.e roos I rrr€LarrraÍr
d.e op z;Jn zogenaarnd- kritische zin prat gaand.e heer Tas nog wel wat kan leren.

Uit het voorafgaande zal men begrepen hebben, dat wij de manier waarop Bob
Groen zi-ch met d.e literatur:r over d.e Franse meid.agen bezig houd.t en d.an nog
we] mim 14 d.agen eerd.er d"an Tas, narrrelijk op 29 jr:ni heel- wat hoger aanslaan
d.am. d.ie van d.e Parool-correspond.ent. Uit het stuk van Bob Groen leert d.e Lezer
ind.erd.aad wat van d.e besproken werkjes. W6t werkelijk d.e inhoud. is vanttle Réveil
d-e Ia Fratrrcefr komt bij Groen hééI wat uitvoeriger en duid.elÍjker uit d.e d.oeken d-an
bij Tas en Groenr s kritiek op Senran-Schreiber is ook veel uitvoeriger en gemoti-
veerd-er dan wat wij er varr vermeld-en en waarmee wij kortheid.shalve hier moeten
volstaan.

Bob Groen houd.t zteh met heel wat meer geschriften bezig. Hij bespreekt erg
uitvoerig ond.er and.ere een geschrift van And-r6 Barjonet, d.e secretaris van het
socj-aal--economische stud.ieeent:rrm van het bolsjewisti-sch vakverbond- CGT, d.ie op
2J mei ztjn ontslag na.m en uit de partij trad. (Zie ook ttDaad. en Ged.achte" , augus-
tus/september 1968, blz. 16). Het werkje varr Barjonet heet: rrDe verrad-en revolu-
tie van 1963tt. Bob Groen l-aat zíen, dat ztj volgens Barjonet verraden werd. d-oor
d-e bolsjewistische partij van Frankrijk en d-oor d.e C.G. T. en hij brengt s flà een vrij
uitvoerige inhoudsbespreking in zí1n Volkskrant-artikel ook een citaate eeÍr ci--
taat uit trDe verrad-en revol-utie varr 1961tr va^n Barjonet, d.ie op zt jn ber:rt r,reer
Raymond. Aron citeert, d.ie in f rle Figarorr vatrr 4 jl:ni schreef :

rrOp geen enkel moment hebben d.e communistische partij en d.e CGT otrF
gel?oepen tot opstand.r op geen enkel moment hebben zíj d.e gaullistische
overheid- ten va1 wil-len brengen. . . als d-oe1 had.d.en ztj constant een on-
d.erd.nrkken van d.e krachten vaÍr stud.enten, d-e mao-isten en d.e jonge ar-
beid.ers op hun l-inke:rr1eugel. De vergissingen va:r d.e regering komen
voor een d.eef voort uit een overd-reven vertrouwen in d.e ster.m van d.e

communistische partij. Deze heeft d-it vertrouwen tenslotte ni-et be-
schaamd-.Onmid.dellijk na d.e red-e vatrr d.e presid.ent van d.e republiek heeft
zri d.e bom onklaar gemaakt en toegestemd. in verkiezingen, waa,rvan zlj
niet kón hopen d.at zti ze zou winnen.rr

En Groen citeert vervolgens het commentaar van Barjonet, d.ie hi-eraan toe-
voegt: rrBeter zorl je het niet kun:een zeggen...fr AIs men dan nog weet, d.at Groen
ztch vervolgens ook nog bezig houd.t met geschriften van Pierre Mend.ès-Frarrce en
van d.e Club Jean Moulin, alsmed-e met een aantal and-ere publicaties ( 

"t, d.at aIle-
maaf op d.ezelfd.e zorgrmld-ige , dat wiI zeggen informatieve rwi j ze ) d.an heef t men
ongeveer een inzicht in zijn mariier va;r werken, veïgel-eken met d.ie van Sal Tas.

+

HET VOORAFGAANDE heeft uiteraard. aIles met frd-e

te maken, d-och nog maar betrekhelijk weinig met
echotr. De laa,tste begint uiteraard- pas, wanneer d-e

tisch op waard.e en betekenis wordt beoord.eeld-. Tot
men d.e betweterige opnerkingen van d.e heer Tas nj-et
ook al l-aat hU in z\yt artikel af en toe een oord.eel

literaire echo van d.e strÍjd.rr
een rrstrijd- oveï d.e l-iteraire
stroom va^n publicaties kri-

een zod.anige beoord.eling kan
rekenen en Bob Groen heeft -
blijken - bepaald. geen }citi-
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sche d.och alleen maaï 'n vóórlichtende beschouwing willen geven. Op een gans arr-
d.ere manieï echter d-an Bob Groen van 'rDe Volkskrantrt heeft Leopold. d.e Buch vant'Vrï Ned.erland.rrzi-ch met d.e reeks va.rr geschriften over d-e mei-gebeurtenissen be-
zig gehoud-en"Hjj is van d.e d.rie recensenten waanrari wlj hier spreken d.e meest kïi-
tische. Yan vier auteurs oveï d.e meid.agen duid.t hij nj-et slechts d.e stand.punten
en d-e posities aaÍr, hU vergelijkt ook ond-erling hr-m meningen, hij analyseert en hij
polemiseert.

Hem op d-e voet te volgen is ons hier onmogelijk. Maar voor het d-oe1 waarmee
wii d-eze regels schrijven, namelijk een verantwoord-i-ng van orlze toekomstige keuze,
is het interessant een ogenblik stil te staan bij zíjn concl-usies. HU trekt d-ie na
een ui-tvoerige polemiek met d-e socioloog Raymond. Aron, d-eze1fd.e, d.ie ook regel-
matig meewerkt aaÍr "Le Figaïort. Dat hi j juist tegen hém te veld.e trekt komtr oil-
d.at Aron (fenrent tegenstand-er van. d.e mei--gebeurtenj-ssen) a" ind-ruk wekt d.e so-
ciale worsteling waarop hij temgblÍkt ( of liever: d.e worstel-1ng, want d.e socio-
loog Aron z i e t haar niet in d.e eerste plaats en zelfs nauwelijks als een so-
ciaal evenement) nuchterd.er er: rationalisti scher te beschouwen d.an wie ook vanrrlinksr'" Het i-s d.e verd.ienste van Leopold- d.e Buch, d.at hij in een knap betoog d-e
heer Aron volkomen ontmaskert. Hij is, zo luid.t ztjn sLotsom, een even groot id-eo-
loog als tal vaJI geëxalteerd-e auteurs valo ttlinksrt. En ond-er een trid.eoloogrr ver-
staat L eopold. d.e Buch d.an in d.it verband iemand-, d.J-e schrijft vanuit vooropgezet-
te stand.prmten, iemand. d.ie uitgaat niet van d.e feiten en d.aaruit conclusj-es
trekt , maar vart een mening à priori ten behoeve waarvan hij d.e feiten rangschikt
en op een bepaald.e wijze interpreteert. De vooropgezette menj-ng varr Aron is on-
d-er artd.ere d.at d-e ma"atschappij nj-et te verand.eren valtrd.at d.e bestaand.e hierar-
chie in d.e samenl-eving niet kan word-en opgeheven. De vooropgezette mening van d.e
and-eren kan men, wanneer men ze op één noemer tenrgbrengt, aldus omschrijven, d.at
zij d'e maatschappij all-een maaï te veranderen achten d-oor hÍn idee of d.oor hrín par-
tij.

Het is aan het slot van vori-ge alinea niet meer d-e heer Leopold. d.e Buch d.ie
aarr het woord- is, d.och wij ziln het zelf . Ztjn mening en d-e onze na,melijk vloeien op
d-it ene punt samen, d.at ook wi j d.e auteurs d-ie hÍ j behand.elt zond.er uitzon-
d.ering voor trid.eologentt houd.en. Maar hoe komt d-at? Het antwoord- is, merkwaar-
digerwijze, te vind-en blj Bob Groen, d-ie op een gegeven ogenblik het soort litera-
tuur d.at hfi (en Tas, én Leopold. d.e Buch) bespreken p o 1i t i e k e b o e
k e n noemt. Een treffend.er d.efinitie ware moeilijk d-enkbaar. Iiet ztJr- ind.erd-aad
d-e politieke id.eologen, waalanee d.e burgerlijke kranten zjoLt hebben be zig gehoud.en
en wier geschriften ztj op welke wijze d-an ook - behand.el-en.'víie binnen d.at krin-
getje rond.d.raait stuit natuurlijk op meni-ngen als d.ie van Aron, d.ie revolutie een
onmogelijkheid- acht en d.an komt verkl-aren d-at hU rielemaal geen revol-utie heeft ge-
zlen ( zi jn. boek heet nlet voor niets 'fla révolution introuvabl-erf , de "onvind-barerevolutiett) of op meningen aIs d-ie van Jacques-Arrraud- Penent (ttu., printemps ïou-
ge et noirrr, rteen rood- en zwarte 1ente"), d.ie tijd.ens d-e meid.agen in het QuartierLatin rtwankeld.e van geluk'r, juist ómd.at hÍj in het optred.en d.er stud-enten rrd-e ïe-
volutietr tzag.

WAT ONS van rrDaad. en Ged.achterr nu van al- d-eze politieke auteurs 7 Ínào,Í ook
van hun recensenten onclerscheid.t j-s d.it, d-at wij de vraags revolutj-e of geen re-
volutie t Ja 6l het gepraat d-aarover helemaal niet zo bela,ngrijk achten. Wat ons
in d.e eerste plaats interesseert is d-e strijd- van d-e arbeid-ers in de bed.rijven,
d-ie d-aar overigens en d.at is maaï gelukkig voor hen - niet|tgewankefd-rf hebben,
niet va,n geluk of d.oor wat d-an ook, maar d-ie p61 gestaan hebben voor him belan-
gen, Het zal d.e Lezer niet ven^rond.eren, d.at van d-ie strijd" van d-e arbeid.ers in d.e
politieke boeken maar bitter weinig terug te vj-nd.en is. Toeh ziln er omtrent d.e
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arbeid.ers strijd- in allerlei voran publicaties genoeg verschenen" En, merkwaard.lgt
maar geenszins toevalli-g, d.ie publicaties d.ragen geen id-eolog"isch d.och een d.oeu-
mentair karakter.

Men neme een boekje a1s t'La grève à Flinstr ( "D" staking in Flins" ), Het be-
vat geen vooïopgezette meningen vaÍI d.e auteur; ja, het heeft eigenlijk niet eens
een auteuï. Jean-Philippe Ta1bo, wiens naam als zod.anig op d.e titelpagina prfjkt,
heeft eigenlijk aIleen maar documenten en getuigenissen (d.oor midd.el van inter-
vi-ews) verza^n're1d.. Maar het bevat hond-erd- procent méér informatie en hond.erd. pro-
cent mind.er gezwets d.an tal van and.ere geschriften. Wij zull-en er zeker ultvoerig
op terugkomen, eï ook uitgebreid- uit ci-teren, evenals op tal varl d.ergelijke d.ocu-
menten.

Het versehil tussen ons en d.e burgerlijke pers aLs het om een behand.eling
d.er literatuur over d.e Franse meid.agen gaat is dus Ín d-e allereerste plaats I n
verschj-l- in keuze. Het is naar onze mening zot d.at wat er aan belangrdks in onze
ogen verschenen is, in de burgerlijke pers niet aarr bod- gekomen is en d.at wat in
d-e burg'erI{jke pers aan bod- gekomen is nauweiijks belangruk kan word.en geacht.

0f w{j ons d.arr met d.e politieke id.eologen hel-emóÉl niet zulLen beztg houd.en?,
vraagt d.e lezer wellicht. Dat zull-en wij wel in d.ie gevallen, dat d.ie id.eologen
zídn niet met d.e politiek alleen, doch ook nog event je s met d.e arbeid.ersbeweging
bemoeien. Maar een d.ergelijke bemoeienis, menen wij, heef t pas ztyL, wanneer uit d.e

feiten, de ooggetuigenverklaringen en d.e d.ocumenten is komen vast te staan, wd,t
d.e strijd. van d"e arbei-d-ers nu eigenlijk geweest is. Het is onze overtuigingr d.at
men na kennisneming van dít soort feiten all-een nog maar féI ten strijd-e kan trek-
ken tegen d.ie rf echo va.n d-e strijd.", d.ie in d-e dagblad.pers zoweL al-s in d.e zoge-
naamd-e links-id-eal-istische bl-ad.en weerklank heeft gevond.en en d-ie j-n werkelijk-
heid. helemaal- geen echo van d-e strdd- is, d.och niets and.ers d.an d-e gezarnenlijke
pennevnlchten van politieke beroepsauteurs d-ie zich al-s aasgieren op d.e gebeur-
tenissen hebben gestort om het ware karakter eïvatrl ond-er hun woord.en te verber-
gen.

EE N PA P I E R E N IIJGER L AA T

Z IJ N KU N S T G E B I T Z I E N

0P WOENSDAG 25 oktober 1968 vler d.agen na een in Sneek gehoud-en red-e van
de voorzttter van het Ned.erland.s KathoLiek Vakverbond-, waaraarl in d.e dagblad.pers
nogal wat aand.acht werd. besteed. en ongeveeï evenveel d-agen na d-e publikatie van
een beschouwing van d.e voorzitter van d.e r. k. -metaalbewerkersbond. Sint Eloy in

ItRuim Ztcltttt, het orgaan varr het N.K.V. van ongeveer d-ezelfd-e strekkingrveï-
scheen er in rrDe VoLkskrantrr, het d.agblad-rd.at met de katholieke vakbeweging tra-
d-itionel-e bind.ingen ond.erhoud-t; een ingezond-en stuk van een zekere J.J. He:mams.
Het lmoopte bi j d.e red.e van verbond-svoorzj-tter Mertens aarr, d.ie o o à. had- opge-
merkt, d.at ( ook) in Ned-erland- d.e econornische macht in d.e hanoen van weinigen is
geconcentreerd. , me.aT hield ztclt verd-er met d.ie kant van d.e d-oor Lvlertens opgewoï-
pen la,,iestle niet bezig. En d.at terecht naar orlze smaak. Wat zowel- Ivlertens a]s d.e

SÍnt Eloy-voorzitter P. Brussel in wezen aan d.e ord.e had.d.en gesteld.rwas niet zo-
zeev d-e j-nterrre samenstelling van het Ned-erland-se marragersd.om, d-an weI d-e vraag,
wat of in d.e mod-erne samenleving nu eigenlijk wel- d.e po sitie is van d-e vakbewe-
ging.

Inzend.er Hermans noemd-e d.e vakbeweging met de bloemrijke beeld.spraak van I'tao
Tse-toeng rreen pa'pj-eren ti.jgerrr" Hij schreef ond-er meer het volgend-e:
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. . .rtDe d-rie vakcentrales weten op d.e macht d-er ve::mogensbezitters
ma.ar weinig antwoord- te geven. Misschien komt dit wel, omd-at zrJ een
d.eel van d-e gevestigd.e ord-e ztJn geword.eír.n . . De vakbeweging is verant-
woord.elijkhed.en gaarr d.ragen vooï beslissingen d-ie vreemd. ztJrr aarr haar
eigenlijke d.oelsteIlingen... Het is... jammer te moeien zrer1, d.at d-e

'rwildert ( a" aanhalingstekens zijn van Hermans red.. D. & G" ) stakers
d.e werkgevers méér vrees inboezemen d-an d-e r.akbond-en r d.ie immers vri j-
wef nooit stakingen uitroepen en claa.rdoor hrin machtsmid.d.el verspelen
en rrpapleren t5gers'r. d.reigen te word.en. Het is toch eigenlijk ergernis-
wekkend. te veïïaemen ci.at d-e vakbeweging onlangs bij Verol-me wei-gerd.e om

zich achter de stakend-e arbei-d.ers te ste]len en klakkeloos het verhaal
van d.e Verolme-persd.ienst oveflÍraJr, waari-n werd- vermeld. dat een gïoep
van hond-erd- man d.e 25OO arbeid-ers tot staking lrist te pressen. De vak-
bond.en hadden d-e staking te leid.en en zo d-e arbeid.ersbelangen te verd.e-
d-igen inplaats vElr'] te ond.erhand.elen - zond.er mand.aat - met d.e d-irectie.
. . . De vakbond.sleid-ing schijnt steed.s verd-er van d-e gewone l-ed.en te ra-
ken. Dit is een spijtige ontwikkeling. . . De ond.ernemers weten. . . d-at d-e

vakbeweging vrijwel nooit gebruik zal maken van d.e staking als een van
haar pressiemidd-elen... De vakbeweging za1 ztch ha.ar verl-ed-en al-s een
werkelijk strijd.bare organj-satle hreer moeten gaan heri-rureïen. Het zal
haar geloofwaardÍgheid. ook bi j de ongeoïg'ani seerd.e arbeiders weer
ten goed.e komen . . . lr Ertz.
De frVol-kskra^rtt"-redactie heeft bij het ingezond.en stuk van d.e heer Hermans

een kanttekening geplaa.tst. Zij deelt med-e, dat ztjn stuk geschreven werd voord-at
NKV-voorzttter iviertens ztJn Sneker red.e hield-. DerrYolkskrant'r-red-acti-e voegt
d-aar nog aarr toe, d.at uit d.ie red-e blijkt, d.at ook d.e vakbeweging varr plan is op
het gebied- van d-e ( eigen) d-emocratisering spi jkers met koppen te gaan slaan.
Wii weten niet of inzend-er Herrnans het met d.ie opmerking van d.e "Volkskratrrtr'-re-
d-actie eens is. Wij zijn het stellig niet. Mocht hij het wél zirrt dan komt d.at, om-
d-at ar t bij zéér veel- punten van uiterlijke overeenkomst tussen d.e heer He:mans en
ons toch een groot verschil- bestaat.

HU zegt ergens in zlJn stuk, d.at d.e vakbond.en from overigens wel te billijken
red-enenrt d-eel- van d-e gevestigrd-e orde ztjn geword-en. Uii zoud-en zeggen, d.at ztj d-at
rrom begrijpelijke red.enentt zijn geworden" Het verschil lijkt kl-ein, maar is enonm.
De heer Hermans spreekt met het woord- r?billijkenrr een oord.eel uit; wij beogen met
het woord- "begrijpelijk'r aan te duid.en, dat wij er een verl<laring voor menen te we-
ten. AI wat wij ooit over d-e vakbeweging hebben geschreven is er steed.s op ge-
richt Selreest haar ontwikkeling te verstaan, haar wezenlijk karakter te analyse-
ren. De heer Hermans d-aarenteten is 4oralist. Als hi j uitspreekt wat d.e vakbewe-
si"s d-oet (en niet d-oet), d-an ges"hiffiEom auid-eÍi;k te maken wat z:,J volgens
hem behóórt te d.oen 

"
De heer Hermans ztet d-e fej-ten en hij z:-et sommige zel-fs zéér scherp, Hij

zegt d-i-ngen, d.ie wij bfj herhaling gedurend-e een reeks vaïr tientallen jaren biÍna
net zó hebben gezegd-, d.ie wij vand-aag nog bilna net zo zoud-en kun:ren zeggen. Maar
eï is één wezenli jk verschil: d-e heer Hermans hoopt en vel:ï,^racht, d-at d-e vakbewe-
Sing ztch slechts rekenschap van haar "zwakhedentt of "foutentt behoeft te geven
en slechtsr oIIt met l{ertens te spreken, "de hand- in eigen boezemttbehoeft te ste-
ken om temg te keren vanttd-e d.walingen haars weegsrt enrrrdeer tn werkelijk strijd.-
bare organisatiert te word-en. De heer Hermans, met and.ere woord-en, geloof t, d.at
kritiek en zéLf-l<riti-ek in staat ztjn om vari een tijger van papier een tijger van
vlees en bloed te maken. Wij geloven niet aan zal.k soort wond-eren. Wij zijn boven-
d-ien niet van mening, d-at d-e vakbeweging z:-chl "op dwaalwegenil bevind.t. Zij be-
vindt ztch op d-e enig mogelijke weg d.ie ztJ bewand-elen kan, de weg namelijk, d.ie
haar d-oor d.e ontwikkeling is voorgeschreven.

Over d.e feiten verschillen wij met d-e heer Hermans niet van mening: d-e vakbe-
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hregj-ng is een papi-eren tijger en d.e vakbeweging is een
d.e. Wie zou het trouwens wagen te ontkeruren? In ied.er
en niet d.e heer Brussel van Sint Eloy.

De heer lviertens zei i-n Sneeks

d.eel van d-e geve stigde or-
gpval niet d.e heer lviertens

rrA.r-s tot
d.at bepaald.
wggsto. ull

De heer B:rrssel schreef (rr'og veel- d-uid-el-i.lker) in itRui-m Zíchttt z

rr o . .d.€ vakbeweging heeft een maatschappelijke erkenning versiorven.Op
basis d-aa:sran speelt zrj thans in ta1 van organisaties van overleg en
uitvoering een ro1 . Zo houd.t d.e vakbeweging van vand.aag d.e gevestigd.e
ord.e med.e in stand-... Men kan zelfs stel-len dat veel van het d.agelijks
werk vart d.e vakbeweging er in bestaat om d.e plooien, d.ie het in aantal
toenemend-e feilen van d,eze ord-e signaleren, glad te strijken.ft
Aart d-eze woord-en hebben wij niets toe te voegen. Maar d-e heren Mertens en

Brussel- hebben meer gezegd-. De heer Brussel schreef , d.at d.e vakbeweging tt ztch
zaL moeten herorj-ënteren en zích kriiischer tegenover d.e bestaand.e ord.e zal moe-
ten opstelleíto f r De heer it[ertens zet, d.at d.e vakbeweging eventuee] ttniet zaL
schromen ztcb. terug te trekken uit d-e instelli-ngen, hraar ztJ thans samen met d.e
werkgevers in ztt.t'

Oppervlakkig bekeken heeft het er d.e schijn van, alsof d.e heer Hezmansrdie
nog voord.at d-eze taal gebezigd- werd- d-e pen op het papier zette r op z:-yn wenken
werd- bed.iend.. Naar onze overtuigrng echter is d.at allermÍnst het geval, Af s rrDe

Vo1kskrantrr in een commentaartje d-e mening verkond.igt, dat Mertens er in Sneek
Itgeen twijfel oveï heeft l-aten bestaarr 2 w6.6r d.e vakbeweging staat", dan zijn wij
d.at wel met ItDe Volkskranttr eens , maar in and.ere zin d.an rrDe Vol-kskrantrr het be-
doelt, De vakbewegrng staat bepó61d. niet d66r, waar bijvoorbeel-d- d.e heer He:rnans
haar graag zou willen zien staatrr,

De heer Hermans zegtz d.e vakbewegrng staat naast d.e gevestigd.e ord.e t zlj
moet er ztch tegenover stellen!

De heren Mertens en Bmssel zeggen ook:d.e vakbevreging staat naast d-e geves-
tigd.e ord-e. Maar zLJ laten daar niet op volgen, wat d.e heer He::rnans er op volgen
laat, ook a1 spreekt d.an bijvoorbeeld. d.e heer Brussel van 'theroriëntering?t. De
heer Mertens zegt niet, d-at d.e vakbeweging het gezamenlijk overleg met d.e werkge-
veïs zal verbreken, hij zegt d.at ztj dat eventueel- zal verbreken. Zij zal-, zegt httr,
niet schromen d-at te verbreken LraJrneer d-e werkgevers niet bereid. zLJn om samen
met d.e vakbewegrng over bepaald.e vormen varr maatschappijvernieuwing te spreken.

Voor d-e heer Herrnans is een frheroriëntatiett (om het woord- van d.e heer Bnrs-
sel- even te gebrrriken) zoveel a1s: niet meer praten met d.e werkgevers. ("Laten
we liever niet meer praten maaT d-oen'r , schrijft hij in zil ingezond-en stuk! ) gl: d-e

heer it{ertens komt d.at eenvoud.Íg niet op. Hij wil juist wéI met d.e werkgevers pïa-
ten. Hii wil samen met d.e werkgevers d.e raaatschappij veznieuwen. Dat nu is precies
d.atgene, wat d-e vakbeweging van stond.e af aan aL heeft ged-aan, Dat betekent
dus , d.at de heer lvïertens op d.at e s sentiëLe purt in het geheel g'een and.ere koers
wi1 vaïen en eigenlijk op hetzelfd-e ogenblik, d.at d-e heer Brussel het woord. I'her-
ori-ëntatierr laat vaIIen, d-at woord a1weer met één b,and.gebaar van d.e tafel veegt.
Niet ten onrechte heeft d-ïs. J. Beishuizeyrrmet wie wij het niet d.ikwijls eens ztjn,
d.arr ook in rrHet Parool-rf geschreven, d-at ttlertens treen nurimertje van d.ik hout zaagt
men planken ten beste had. gegevenr', maaï eigenlijk geen nieuvre gezichtspr-rnten had.
gebod.en. Beíshuizen heeft bovend-ien opgemerkt, en eveneens terecht, d-at d-e pun-
ten van maatschappijverni-euwing, waarover d-e vakbewegang dan vol-gens lvlertens zo
dringend- nod.1g met d-e werkgevers wil- praten (ae tUCf-voorzitter somde er een lijst
vaïr op) d-ingen zrjn waarover óf al- voortdurend- gepraat word-t, of waarover met d.e

nu
niet

toe h Ned.erland. al-Ies zo rimpelloos i-s verlopen ts
op d.e laatste plaats aan d.e vakbeweging te d.anken ge-
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weïkgevers niet k{ín word-en gepraat, omd-at ze behoren tot t t terrein van d-e over-
heid.. Beishuizens mening over Mertensf red-e komt hierop neer, dat zti naar de in-
houd. niets bijzond-ers was, maar d.at het bijzond.ere ervan all-een d-e vorm was vraarj-n
zt j was gegoten. Het opmerkeli jke t zo oord-eelt d.e ttParool-rr-commentator, was Mer-
tenst toon en hij besluit met ztclt verwonderd- af te vïagen of d-ie toon nu nod"ig
was . Met d.ie toon, aldus Beishui zen , heef t iviertens het vur"rr varr d.e sociale strijd.
!íeer opgepookt . De nood-zaak d.aarvan word.t d-oor Bei shui zen niet inge zterr. Da,aro-
ver echter oord.elen wij juist and-ers d.an hij. Als Beishuizen tot ltlertens d.e vraag
richt, \^raarom dat nu zo moest, d-arl behoeft hlj het antwoord. vart Ulertens zéLf niet
af te wachten. Het is te vind.en in hetzelfd.e commentaar in 'tDe Volkskrant" (r'an
22 oktober, ond.er d-e titel "Strijd.lust"), d.at wij zopas aL citeerden. Want hoezeer
trDe Volkskranttr naar onze mening d.e betekenis van l{ertenst red-e ook vol-komen mis-
verstaat, in één ding heeft het blad- volkomen gelijk: op d.e achtergrond- van Mer-
tensr red-e staat d.e hand. over harid toenemend.e kritiekrdat o-e vakbeweging een on-
d.erd.eel van d-e gevestigd.e ord-e is gervord-en en d.ie kritiek, zegt rrDe Yolkskrant'r,
rrraakt d.e vakbewegfng in het haït'r.

Als wij hier zeggerr, d-at d,éze kritiek op d-e achtergrond- van l,Iertensr red.e
heef t gestaanr d-am. bed-oelen wij geenszins d-e kritiek Ín woord- en geschrif t. Er be-
staat over het ingroei-en van d-e vakbeweging in d.e burgerli jke maatschappi j, over
het f eÍt, d-at d-e vakbeweging een d.ee-l- d-er gevestigde ord.e vormt, een vloed. van
literatuuï, d.ie aI gedrrrend-e tientall-en jaren voortd.urend- sti jgt. Toen Mertens
voor d.e tv-camerars geinterviewd- werd. na z:-Jrr red-e, deed hij het net voorkomen,
alsof de zaken d-e vakbeweging d-e allerlaatste ti jd. zot n beetj e uit d.e hand. gelo-
pen \^raren en d.e verhoud-ing tot het kapitaal pas in d.e a1l-erlaatste tijd. wat iruri-
ger was geword-en d.an eigenlijk we1 d.e bed-oeling was toen er va,n weerszijd.en een
soort vanrtonschuld.ige flirt'r begon.Mertens moet beter weten" Een belangrijk d-ee1

varr d.e stud.ies over het ingroeien der vakbeweging in d.e bestaand.e ord.e is nota-
bene d-oor vakbeweg'ingsmensen zélf geschreven en voor zover ze uit and-ere bron
stammen valt het nauwelijks aa.ÍL te nemen, d-at ze een serieuze vakbond.sbestuurd-er,
d.ie z:-Jrr vak verstaat volslagen onbekend. zoud-en ztjrt. De houd.ing vart Mertens voor
de tel-evisie was uiterst verd.acht, maaï geen van d.e intervieweïs heeft hem d.e

vraag gesteld. waarom d-ari toch eigenlijk c1e vakbewegrng tientallen jaren lang d.ie
kritiek aan lnaar laars gelapt heeft.

Het antwoord- Iuicl-t, d-at niet d-e }<ritiek der l-iteratoren, doch d-e praktische
kritiek d-er arbeiders, d-ie ztclt niet meer wil-len organiseren en dwars tegen d.e

ad-viezen d-er vakbond-en i-n hrrn eigen 'rwifdert stakingen beginnen, voor d.e vakbewe-
gi-ng een d-od-elijke bed-reiging vormt. Zteda.ar waarom d.e vakbeweging thans de schijn
ener|theroriëntatietrwil wekJ<en. Wat Mertens en Brussel ged.aari hebben, d-at is d.e

vakbond-smythe d-ie d.e vakbcnd.en óm rnet het kapitaal te lajrrnen pratenr ofl de ge-
vestigd.e ord.e te }aÍnnen schragen broodnod-ig hebben - een beetje oppoetsen.

!{ie meent, d-at d.e vakbevregingr wakker geschud. d-oor de voor d.e zogenaamd.e
arbeid.ersbeweging zo gevaarlijke beweging d-er arbeid-ers, nu eens lnaar tanclen l-iet
z:-el: vergist z:-clt grond-ig" Papi-eren tijgers hebben geen tand-eni zLJ hebben hoog-
stens een kunstgebit. Dat Beishuiz,eyl waarachtig nog meent het klapperen met zotrt
I«mstgebit als het froppoken van d-e sociale strijd.rr te moeten d.efiniër'en is waar-
lijk óngelooflijk. De sociale strijd. behoeft ni-et te word-en opgepookt en hij is ook
niet iets, d.at opgepookt kan word-en. Hij is er aIle d-agen om ons heen voor wi-e eï
maaï oren heeft om te horen en ogen heeft om te zLerr. Mertens en Bru-ssel hébben
d.e social-e strdd- d.an ook in het geheel niet opgestookt,Hun woord-en zi:n juist be-
d.oeld- om de sociale strijd- te d"empen. Wat zti beoogd.en was, als papi-eren tijgers d.e

bed-riegelijke schijn te wekken échte tijgers te zljn, in d-e hoop, d-at d-e arbeiders-
kl-asse meer vertrouwen in hén zoLt stellen dan in eigen kracht.
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