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DE DINGEN NIE MERTENS

NIET DWÀRS ZITTEN

0P II{AANDAG 2 d-ecember werd. er in Eind.hoven een nieuw gebouw van het N"K.V.
geopend-. De N.K.V.-voorzitter P.J. Mertens hield bij d.ie gelegenheid. een toe-
spraak, waarin hij o.a. zeiz

ItAIs de jongeren het NKV verwijten, d.at het zijn weerstand. en d-aad.kracht ver-
loren heeft, d-at wij ons met huid- en haar hebben oveïgegeven aan een kapital-isti-
sche maatschappi j, d-at wi j bij het nastreven van onze id-eeën ook kapitalisten zijn
geword.en en bang zijn voor een wezenl{jke aantasting van d.e bestaand-e maatschappe-
lijke ord-e en thet spel van d.e schijn-d.emocratier meespelen, d-aJr moeten wij toege-
ven d-at wij d-at d-oen. En wj-j zull-en nog veel vaker de schijn op ons lad-en, dat w{j
d.it van harte doen. Ik ben er mij van bewust voortd-urend- tvuife hand-enr te maken,
omd-at wij geen \^/egen mee,r zien om d-e gevestigde ord.e and-ers dan met haar eigen
mid-d-elen te verbeteïen en te bestrijd.en.t'

De red-e moet een bijzond-er onaangenarne sinterklaasvemassing geweest zijn
voor al die Iied.en, d-ie sed.ert jaar en dag d-e praktische kritiek van zelfstandig
strijdend.e arbeid.eïs en de theoretische hitiek van groepen afs de onzer die het
optred.en van zowel d-e arbeiders als de vakbewegang trachten te analyseren, heb-
ben aígewë,zeÍ:. Strijd-end.e arbeiders zoud-en misleid. en tegen d,e vakbeweging opge-
stookt zi-1n, d-e eritici d-er trad-itionele organisaties zoud-en zích 6f aan laster
schuld.ig maken óf er niet het fl-auwste benul van hebben, wat zich in werkelijk-
heid- achter d-e fagad-e d-er statige vakbondsgebouwen afspeeld-e.

Zij beleven kwad-e d-agen. In de eerste plaats heeft voorzitter Mertens in een
taal d-ie moeilijk kan worden misverstaan te kennen gegeven, d.at d.e critici d-er
vakbeweging d-e waarheld- verkond-igen. Tot overmaat van ramp komt daar d.an nog bij
dat ztj hem niet van laster of onkund-e krrnnen beschuldigen. AIs iemand. weet, vat
er zích afspeelt, dan hij wel. Hij is op d-e hoogte van alfe gehei-men, d.ie d-e zorg-
vuld-i-g gesloten d-euren d.er bestuurskamers verborgen houd-en. Hij weet wat er zich
afspeelt in d-e Sociaa,l-Economische Raad- aan het Haagse Bezrriclenhout, waar het
overleg met d-e werkgevers word-t gevoerd-. Hij is er zel-f nauw bij betrokken; hij
neemt er om zo te zegger: d.agelijks aan d.eel .

Na zich jarenlang allerijverigst te hebben ingespannen om d.e vakbewegjrg
voor te steflen als d.e toegewijd-ste, onbaatzuchtigste en integerste organísatie
r'iaaroveï d-e arbeid-ersklasse beschikt, zijn hrm. opeens hun argumenten uit d-e ha:rd
geslagen. Afs beloning voor hun onvermoeid. pogen om te d-oen geloven, clat de vak-
beweging d-e enige organisatÍe zou zíjn, d-ie werkelijk in staat is om praktische
successen te boeken, hebben zij ni.et gekregen, \rat nJ verwachtten. Waarop zij had.-
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d.en gehoopt was mogelijk een rrwonclerfeerr van marsepein, d-ie hen ,t zoveel-duizend.-
ste l-id kwam aanbieden. Dat stond hoog genoteerd- op hun verla"nglijstje. Inplaats
daarvan ontvingen 211 d.e roe van voorzitter ir[ertens in d-e vorm van een dond-erred-e.

De heer Ivlertens heeft in vakbewegingsland niet al-Ieen voor sinterklaas ge-
speeld-. Naarmate oe d.agen van d-eze decenbermaand van 1968 voortschred-en en ónd-e-
re feestd-agen irr liet verschiet kwamen, heeít hij het sinterkfaaspak uit- en d.at
van de ke-rstman aangetrokken om met lret uitd.elen van surprises nog even te kr.rr-
nen voortgaan. Op vrijd-ag't1 d-ecember publiceerd-e rrHet Parool-rt een groot inter-
view met nem (van d-e hancl van d-e sociar:,1--econonische conmentator d-rs. i" Beis-
huizen), waarin opnieuw een aantal ve::rassingen i^ras verpakt.

'rDe vakbeweg'ingrr, zei iviertens tegen zijn interviewer, "heeft hond.erclen over-
werkte nensen met dikke tassen oncler d.e a::n ond-erweg, d-ie nj-et meer l<lrnnen waar-
maken, dat ze wat doen voor de ,//erlcí]eme.r.rl

ltla een slechte St. l{icolaas is het ooic aJ- geen v:rolijke kerst, d-ie het lage-
re vakbondskader, de kleÍne functionarissen en propagand-isten, thans te wachten
staat. Wilt u het wei geloven lezerr d.at zij zo langzamerhand- d.e Oud.ejaarsclag met
angst en beven hebben zien naderen, bevreesd- voor wat l,[ertens voor d-ie speciale
gelegenheid- wel weer in petto zou lil.rïr.en hebben?Jareniang zeid.en zt1 tot d-e arbei-
ders, dat d-e insp::aak van d-e vakbeweging in d-e Stichting van de Arbeid- toch maar
d-e al-lerbel-angrijkste na-oorl-ogse verliora/enheden voor d-e i[ed-eriand-se wericnemers
had- opgeleverd. Iiu r.erkl-aard.e Jan iriertens opeens tegenover d-rs. Beishuizen: I'De
werkgevers hebben er d-e vruchten van gepJ--akt." Mei andere woord.en: d.ie propagan-
d-isten werd-en in hrin hemd. gezet na jaren'l ang aI op d.e tocht te hebben gestaan.

Wat ma.g, vraagt men zich af , d.e reden z:..jn, die d.e heer iviertens tot ztJ1- -
wat Beishuizen noemde: ftbijzond-er prikxelend.e uitsprakenrr - heeft verleid.? Is er
sprake van een frontverarrd"ering van Ce vakberveging, va,n een rad-icalisering? Wij
beantwoorden d-ie vraag ontkeirnend. Dat geldt uiteraard- voor het C.l'I.V., welks
voorziiter J. van Ej-bergen op maandag i6 d.ecember in d.e vergad.ering van zijn ver-
bond-sraad. in Utrechi nadmid<el-ijk gezegd. heeft. dat men er voor titoest waken, d,at
geen nieuw soort klassenstri jd- kwam 1), het geldt voor het N.V.V. , dat stoere
taal- he-'ft l-aten horen rond d-e ond-erhand-elingen over de metaaf-c.a.o., het geldt
in niet mindere mate voor d-e heer llertens.Er is rlaar ortze ove::tuiging geen kwes-
tie van, d-at het tientallen jaren lange proces van het ingroeien van de vakbewe-
ging i-n cle bestaand-e maatscha,ppelijke orcle opeens zou kunnen word-en afgeremd-,
stopgezet en vervol-gens eventuee--L omgek--erd. Er :-s geen sprake varr dat d-it moge-
lijk zou zijn als d-e vakbewegingsiop iets d-el:geli-jks zou wi-L1en. Maar er is ook
geen sprake van, d.at de vakbeweging d_it wi1 .

Om deze bewering te staven kwmen wij atlereerst d.ezel-fd-e heer ivïertens afs
getuíge opïcepen, d.ie zich zo schijn-rad.icaal- gedraagt. Daar in Eind-hoven, \,/aar
hij de nau\^Ie verstrengeling tussen vakbeweglng en kapi-talistische maatschappU in
rond.e woord-en toegaf rzeí b' in één adem (men herl-eze het hierboven gebrachte ci-
taat): tVij zuil-en nog ve l vaker d-e schj-jn op ons 1ad-en, d-at wij d-it van harte
d-oen.rr Dat i s maar voor één uitleg r,ratbaar. Wat Mertens zei wa.s d.it: wij spelen
handjeplak met cle hapitafisten en,1at zr-ill-en wij bilverr d-oen. Daarbjj zal- het.vaak
genoeg ook nog lijken of wij piezier in d-at speJletje hebben, maar d.àt is niet
waaï. Nu maakt het natuirrlijk vocr d-e arbeiCers wei-nig ui-b of d-e vakbewegi-ng hen
met genoegen aan hurr vijanden uitlevert dan we] hanclenlringend-. Toen de zonen van
Jakob hrrn broeder Jozef ais slaaf verkochten d.eCen zii dat wenend-, al-s men het
bijbelverhaal geioven nag" Un waarom zou- men niet? La,ng voor el in lvloskou eën sa-
tlrisch tijo-sclriít rrerscheenr dat de naam vanrrne Krokod-if'r l<reeg, waïen er ook
eld,ers op de wereld af kr:okoi'iillen en wij zln cle iaatsten cn te ontk-ennen, d-at er

1) n:-lergen spreekt van e-èn nr-euur sooit.r:lassenstrijd,, omd.at hij van mening is,
clat d-e klassenstrijd rra.n het verleden al J-ang begraven 1s. Onzj-n natuurlijk, a1
hebben de bonzen voo-r ciat Degaven wel iri_:lr. |sst ,e,i:er.
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in d.e vakbeweging aI vaker krokod-illentranen vergoten zijn. Dus waa,rom niet? Doch
voor d.e arbeid.ers is dat niet zo belangrijk. Er verand.ert weinig, zoaLs er duizen-
den jaren geleden voor de bewuste Jozef weinig verand.erde, ond.anks het geween.
Dat moet de heer Mertens, zoud-en wij zo zeggan, nog beter weten d.a:r wij.

De heer l4ertens heeft néér gezegd-,waaruit ond-ubbelzinnig blijkt, d.at d-e vak-
beweging bepaald- n i e t van zins is om te keren op d-e weg d-ie haar met pak en
zak in d-e burgerlijke maatschappij gevoerd- heeft. Men l-r.r-istere sl-echts.

'rfk wil-r', sprak hij tot d.rs. Beishui-zen, rrniet af van d-e ondernemingsgewijze
produktie. r' En j-n d-e verbond-sraad-svergad.ering van het NKV - j-n Utrecht gehoud.en
op dezelfd-e maandag ?6 d-ecember) dat ook het CNI d-aar zljn verbond.sraadsvergad-e-
ring hield - zei Mertens; "0p het terrein van het sociaaf-economisch leven ofte-
wel het bed.rijfsleven heefi d-e vakbeweging in het bijzonder d-e plicht om mee te
werken aan d-e verand-ering van d-e stmcturen, aarn de clemocratisering ervan" En
zt1 za\ d.at ookd.oen. Zijwil d-it ookhier d.oen ind-e geestvan s am enw e r-
king(spat" vanons, D.&G.), dusliefstin overl e g (spat. van
ons) met haar natuurlijke tegenspelers op d-it gebied., d.e werkg'evers.rt

Wie gelooft er in aIle e:n-rst, d.at d.e "sfeer var, overleg en samenwerking met
d-e werkgeversrt een 'rwezenlijke aantastj-ng van d.e bestaaride maatschappelijke ord-etr

betekent? Met dergelijke uitspraken bevestigt de heer iriertens alleen maarr wat hij
in Eind-hoven ook aI gezegd- heeft, namelijk d-at hij haar n i e t wil aantasten.

Maar als d-e d-ingen zó liggen, wat is d-an de betekenis van derrschold<end-e
taaltr, d-ie l,tertens heeft gebezigd-? l{at bed-oelt hij als hij van een nieuwe opstel--
ling van d-e vakbeweging spreekt en wat betekent het, warrneer h4 zegt, rrd.e mensen
varr d.e vakbeweging kunnen niet rneer waar maken, dat ze wat voor Ce arbeider d.oen,
maar Cat moet anders word-enrr?

Drs. Bosma, d-e voorzitter van d-e Ned-erland-se Verenig'ing van Ond-ernemingen
heeft naar a.anleid.ing van Mertens uj-tspraken opgemerkt,d.at het huidige fedenver-
li-es van de vakbeweging hem tot zijn jongste opstelling heeft genoopt. In zijn op
maartclag 16 december in Utrecht gehoud-en red-e heeft wlertens erkend. dat er tussen
zijn St, Nicolaas- en Kerstsurprises en het fed-enverl-ies van d-e vakbewegingtteni-
ge relatie'r bestaat. Tegelijkert{jd. echter heeft hij d-e simpele verkl-aring van d.rs.
Bosma f'erg goed.kooprr genoemd.. Ilertens heeft gelijk" De zaak is veel gecompliceer-
d-er dan enkel led-enverl-Íes al-]een. De zaak i-s d.eze - zoals wij in een 6nd.ere be-
schouwing over vakbewegingsproblemen, elders in dit rrummer, ook al- uiteenzetten -
dat d.e vakbeweging haar ta:"k in d-e kapitalistische maatschappij en haar overleg
met d-e ond.ernemers alleen maar dón goed. vervul-1en kan, wanneer zlj voor een orga-
nisatie word.t gehoud-en d-i-e zich tegenover rt onclernemerd-om en d.e kapitalistische
maatschappij opstelt.Om zich op de bod-em van d-e kapitalistische realiteit te kr:n-
nen plaatsen heeft zi j d.e vakbond-smythe nod-ig. Zíi kan de arbeíd-ers alf een maar
d-ón met huid- en ha.ar aan het kapitaaf verl<open, warxleer z4 d-e schijn wekt het te-
gend-eel te doen. Veel gevaarli;ker: dan het l-ed-enverlies, waarvan zowel d-rs. Bosma
als d.e heer lvlertens beÍd-en spreken, is het verfies van Ce 'rmythetr, waarvan dat
led.enverl-i-es al-l-een maar het symptoom is.

De Utrechtse red-e van d-e heer Mertens brengt vrijwel aaÍt een stuk d-oor het
bewijs, d-at d-e zakert zó inclerd-aad. liggen als hier d-oor ons geschetst wordt" rfHet
ware beter geweestrr, zo riep hij uit, rÍd-at ook d.e heer Bosma zich over het leden-
verloop van d-e vakbeweging zorgon zou hebben gemaakt. Of zou hij liever In vakbe-
weging zíert, d-ie geen greep heeft op een groot aantaf werhremers, afs in Frank-
rijk bijvoorbeeld- met d-e d-aaraan verbond-en gevolgen als die welke de mei- en juni-
d.agen van d.it jaar te zien gaven?"

Daar hebben w1l d-es poedels kern. V/at d-e heer Mertens wi} i-s een vakbeweging
met een steviger greep op oe arbeiders dan zij nu heeft om gebeurtenissen als d-i-e
in FrarÈrijk te voorkomen. Dat zegt dan d.ezelfd-e heer Mertens, d.ie in de aanl:ef
van zijn red-e d-Íezelfd.e gebeu.rtenissen in Frankijk en el-d.ers gebrui-kt heeft om te
betogenr d-at d,e wereld. zo aan het verand-eren is en dat zowel d-e vakbeweg-ing als
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de werkgevers claar toch vooral hrm concl-usÍes uit moeten trercken. Leest men d-ie
aanhef van ztin toespraak op zichzelf,dan is men geneigd. om te conclud-eren,dat de
heer lvlertens mee wil gaan met d-e verand-eringen van d.e tijC. Hij roept d.e werkge-
vers zelfs toe, d-at zt1 daar ook begrip voor moeten hebben. liaar meegaan met d-e
veranderingen, d.ie d-e maatschappij d-oomaakt, d.at betek--nt voor d-e heer l4ertens
een zod.anige opstelllng van vakbeweging en patroons s6men, d.at d-e maatschappelij-
ke verand-eringen geen ongunstige keer kurrrren nemen. Hij beoogt, hij zegt het met
zoveel woord-en, te voorkomen, d-at d.e led-en van d.e vakber^reging vervreemden.

Wat Mertens wi], in één woord- is d-e oud-e vakbond-smythe wat oppoetsen om d.e
vakbeweging beter te coen f,.m.ctioneren in het huid.ig iijdsgewricht. I{ij w1l dat in
het be1ang van cl-e vakbeweging én in het bel-an€ï van d,e werkgevers" Daarom is de
beschuldigingr die men hem in de verbond-sraad. voor d.e voeten heeft gegooid-, d.e
beschuld.iging namelijk, dat hlj met zijn krasse uitspraken het prestige van d.e vak-
beweging in het algemeen en van het NKV in het bijzonder schad-e zou hebben berok-
kend- (zoals o"a. vakbondsbestuurd-er J. IrTooy gur"ga heeft) ten enenmale onjuist.
lliet met minachting van cle nogelijke gevolgen voor het prestige heeft Mertens ge-
sproken, maar juist met berd-e ogen op d.at prestige geri-cht. Niet zozeer het per-
soonli;ke prestige van bepaalde fu,tctionarissen d-an, maarrt prestige van de vak-
beweging in de ogen 'rar, d-e arbeid-ers llijwird.ebij
d-e arbeld-ers weer r,,rat beter jLn het gevlei komen en h1 wist wel, d.at het prestige
va.n d-e vakbeweging bij de werkgevers d-aar nauwelijks schad-e ond-er zou lijd.en.Dat hij
het goed zag is bewezen. Heeft drs" Bosma, nadat l'rij zi.in r,,errassingen had uitge-
pakt niet gereafeerd- met Loen; rrde soep word.t ncoit zo heet gegeten e-ls zij i^rord.t
opged-iend-rr? Drs. Bosma ként btÍjkbaar ztjn pappenheiners.

In zijn interview net drs. B-^ishuizen sprak ltlertens over rrde dingen, die hem
d.wars z:.ttentt , Zo was het bewuste stuk in I'Het Parool-rr ook getiteld en aan die
titel hebben wij net een kleine variant d-e titel van óns stuk ontleend"

Wat zit Mertens d-wars? Dat Lrlj in ce Sociaal--Economische Raad. tegenover zich
ais voorzitter een cïrs. De Pous vindt, d.ie tegelijk als commissaris geïnteres-
seerd- is bij een grote kapita-Listische ond-erneming, waarïee d.e vakbeweging mis-
schien rn bepaald.e zaak wi-I regelen, d,ie aan het oord.eel- van d.e S.E.R. moet wor-
den ond-erworpen. Mertens vind-t dat een onzuivere situatie. Hij bedoelt er zcveel
mee al-s d.at hij a1s schaap bfj de wol-f te biecht moet gaan. Komt hÍj, vraagt men,
zo opeens bot die ontdekking?Dat is toch aI twintig Jaar lattg zo? Sinds het eln-
d,e van d-e tweed-e wereidoorJ-og hebben d-e vakbond-sschapen zich toch in Stikkers
StÍchiing van d-e Àrbeid. door d-e wo1ven faten opvreten? Zou l.fertens d-aar waarach-
tig dan nooit eercler iets van hebben gemerkt? idatLnlr1i.;k wef , maaï de huidige si-
tuatie van de vakbeireging in d-e huldige raaatschappij maakt dat hij er iets var.
moet zeggen. Zied.aa.r alweer een bevestiging.ran r^rat wij zopas stelden"

Er is behalve t.n aa-ntai- bijkomstigheden, waarover hij met d.rs. Beishuizen ge-
praat heefi;y nog méér dat Meriens dwars zit. Hj-j kl-aagde erover in Eind.hoven. Hij
zei daat verontnrst te zijn d-oor "d-e naar schatting we1 !O procent van d.e oud-eren
en jongeren, d.ie voor geen enkele d.l.namiek ineer zijn te porïen en bespeel-d- worden
(via d.e reclame) door bepaalcl-e belangengroelen en d-oor-trand-ige mer.,.sérr, d.ie als
het ware het gebrek aan zelfstand-ig d-enken en hanclelen tot een soort cleugd-, een
soort gezond- verstand verheffen err zo de massa voor d-e bestaa.nd,e maatschappelijke
ord-e weten te bewaren. ".'i

Het is gewoon om versteld te staan,zeker nó d.e jongste mei- en jr-rni-geber.r-
tenissen in lrankrijk. idat bleek d.aar? i'iegentig procent van de jongeren en d-e ou-
deren dóchten zé-lf en hand.elden zéLi, Dat was voor de vakbewegi-ng geen gerust-
stelling, néé, het maakte haar juist ongemst, En i'rrertens óók, getuige zijn ver-
maan aan d:s. 3osma.

Interessa,nter ecirter
d.ie hem nie't dwars zitten.
gewijze productie voor d-e

d-arr de dingen, die Mertens d.wars zitten ztjn d-e d-ingen
Het zit hem kenlelljk nie:! dwars, wat d-e ond.ernemings-

arbeÍders betekent. Het zit hem nj.et d_wars, dat in d-e



tr)-

vakbeweging vooï zelfstand.ig d.enken en hand.el-en geen plaats is. Het zit hem nlet
d.wars, d.at hand-ige vakbond-sbestuurders d-e arbeid.ers aan d-e maatschappelijke ord.e
bind.en en hem rrdaaïvoor weten te bewarentr, ond,anks al zijn gepraat over rrveryrieu-
wirrg van de vakbeweging'r. Juist d-at gepraat is het voorbeel-d- .larl zorn hand-ige
jongen, d-ie d-e mas,sa 'rbespeelt", zoal-s hij het terecht zelf noemt. Wat liÍertensj-n werkelijkheid. dwars zit is het toenemend- zeffsta:rd-ig optred-en der arbeid-ers.
Wat hem niet dwars zit is d-e integratie der vakbeweging in d.e burgerlijke-, in d-e
kapitalistische maatschappij.!ia.t hij d.e kapitalisten toeroept is: l-aten we het sa-
men een beetje and-ers d.oen, dan word.t on spelletje mi-nd-er gauw d.oorzien.

HEI RUSSISCHE GOUD

STINKT OOK NIET

GOUD stinkt niet, zegt het bekencle
spreekwoord.. Dat geldt vooï | t Russi-
sche goud- al- net zo goed- als voor wat
voor and-er goud- ook.In d.e I'Stmd-ay Ti-
mesrr van B d.ecember stond- een bericht
van d.e Franse correspond.ent van d.at
blad. volgens hetwelk Rusl-and. besloten
had rrstappen te ond-ernemen tot steurr
varr d-e Franse franc uit erkentelijk-
heid. voor bepaald.e economische maatre-
gelen van generaaf d.e Gaul-le ten voor-
d.el-e van d-e Russische economie.rt Er
waren, zo berj-chtte d-e correspond_ent
uit Parijs, besprekingen gevoerd- tus-
sen d-e Russische ambassad-eur Val-erian
A. Zorin en eerste minister Couve de
Murville, d-ie er tensl-otte toe leid.-
d.enrd-at Rusland- bereid. was om bepaal-
d-e tr'ranse kapitaal- en consumptiegoe-
d-eren te kopen om d.e Franse betalings-
balans weer in evenwicht te brengen.

\,r/e hebben (elders in d-it nummer en
ook vroeger aI eens) er op ger,{iezen,
d.at Rusl-and- bepaald-e belangen had bij
het gaullistische regiem in Frankrijk

en er bepaald. niet op uit was om d-it
reg'iem ten val te brengen. Het boven-
staa:rd.e bericht vormt d.aarvan de zo-
veelste bevestiging en werpt nog weeï
eens een helder licht op d-e houding
van d-e Franse C.P. in mei en juni van
1968.

Volgens het bericht had- Rusland-
ztcht bereid- verklaard. d-e goederen zo
nod-ig met goud- te betafen om d.e Fran-
se goud.positie te verbeteren. De goe-
d-eren waarvoor Rusl-and interesse ge-
toond- heeft word.en voornamelijk gepro-
d.uceerd. door d.e Renau-l-t-fabrieken en
zijn hoofd.zakelijk machines,d.ie van be-
tekenis zijn voor de RussÍsche auto-ín-
d.ustrie. De ord-er l«rram af ... net op
het moment, dat d.e Renault-arbeid.ers
in een protest-staking 1daïen Ín ver-
band. met het feit, dat bepaalde toe-
zeggingen uit d.e mei-d.agen nog niet
r,^raïen nagekomen. De stap van Rusla:rd-
zal d.e Renault-d.irectie een hart on-
d-er d.e riem gestoken hebben en d.r.r_id.e-
lijk hebben gemaakt, dat al-s het er op
aari komt Renault van het bolsjewisti-
sche vakverbond- CGT niet zoveel_ te
vrezen heeft.Wat d.ie d.irectie vermoe-
d.eli;k trouwens aI wel- wist.

WRANTVTOOR-DING VAN DE YOOR i'DMD EII GEDACHIE'I

BI}]NEIIGU{OIVEN GELDEIIJKE BUDNAGEN

(4e t<wartaal 1968)

J.J.A. te A. Í. 15.-; B.v.B. te M. Í. 10"-; C.B. te A. Í. 42"-; C.v.d..B. te A.
Í" 5.-; J.B. te D.H. f. 2,10; P.G. te W. f. 10.-; G.H" te Z, f . 6.-; T.K. te B.
f .20.-; J.It'i. te A. Í. 21 .-; W.M. te G. f. 2,lO; K.N. te B. f. 10.-; N.N. Í. 4.-;
F.R. te N. f .5,-; H.tr.R. te D.Ii. f. 10.-; J.w"-2. te R. f. J.-; R.W. te A.
f . 11,50; J.M. te F. f. 20.-; H.M.-S. te F. Í. '10.-; T.J.M. te B. f. 21 .-; G.A.
d-e P. te B. /. 25.-; ï.A.S" te R. f" 10.-; Div. /.1.-. Totaal f. 286,50.
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Ten derd-en mal-e;

OYER BOLSJEWISME EN FÀSCTSME

rrDe stromannen cler bolsjewistÍsche autocratie hebben zicLt
bedriegelijk gemaskeercl ais vriend.en van het arbeidend-e volk"
Ze bedriegen d-e arbeiclers nog steed-s."
(Oproep van het revolutionair comité van Kroonstad. )

IN OME BESCHOWING 'tOver bolsjewisme en fascismett (zie tfDaad, en Gedachterl
van oktober 1)68) schreven wij, dat vele mensen d.e landen achter het zogenaamd-e
ijzeren gord-ijn wel niet d-emocratisch achten, maar toch d-ie l-anCen menen te moeten
bestempelen al-s niet-kapitalistisch. Dit geldt d-an niet alleen voor de volgelin-
gen van d-e Yierd-e Internatlonal-e, zelfs niet alleen voor vele zogenaamd.e links-
soci-afisten, maar ook voor d-e burgerlijke wereld-. Een hoogleraar in de economie
als prof. J. Pen schrijft mstig over het I'niet kapitalístische Polenrr en een
groot-ondernemeï al-s ir. Hupkes - o.a. ilirecteur van de Koninklijke Maatschappij
De Sche1d-e en van d-e NV Rjjn-Scheld-e - vind-t 't doodgelroon om te verklaren: I'Uit-
eind-eh-jk rnoet je gehonoreerd word-en naar je capaciteiten. Dat zien we zeffs in
Rusland, l-aat staarr in een kapital-istische maatschappij.r'En zo word-en de bolsje-
wistische staten er-:. d-e zogenaamd.e democratische staten steed-s weer tegenover el--
kaar gesteld-; d-e bolsjewistische als niet-kapitalÍstisch en de 'fdemocratischerl
aIs kapital-istisch.

l[u is het niet alleen een concfusie van ti[arx, dat het wezenskenmerk van het
kapitalisme is,d.at het afles tot een ',,raar maaktr ook de arbeidskracht en dat d.us
daar waar sprake is van loonarbeÍd, ook sprake i-s van kapitalisme. Het is naJne-
lijk een stelling, d-ie men ook kan vind-en in l-eerboeken van de burgerlijke econo-
mle. Zo schrijft een zekere J. va:r Zwijnd-regt in eentrBeknopt l-ees- en feerboek
der economierr:

rrMen kan zeggen dat hiermed-e d-e kapitalistische productiewi.jze een aan-
vang neemt waarbij de ondernemer, d-ie over de prod-uctiemÍddelen be-
schikt, de prod-uctie organiseert en daartoe arbeid-ers in loond-i-enst
neemt. tr

Het is d-uid-elijk, d-at ook Van Zwijnd-regt een scheid.ing ziet tussen d.e prod-uc-- / -.tiemiddel-en (aie in het bezit zi-Jr! vax\ de ondernemers) en de arbeiders (aie in
l-oond-ienst word-en genomen). Wie dus - zoals wij - a1s juist erkent, d.at d-e loon-
arbeid de basi-s va:r het kapitalisme is, die kan niet anders dan tot d-e conclusle
komen, dat eï in d-e bolsjewistisohe staten evengoed- sprake is van kapitalisme
al-s Ín de zogenaamd-e d-emocratische staten. Niemand zal tocbL d-urven ontkeirnenrd-at
bijvoorbeeld in Rr-island. d-e l-oonarbeici bestaat. Eveninin kan men beweren, dat d-aar
d-e scheid-ing tussen de producenten en de prod-uctiemidd-elen is opgeheven. nat de
parti-culiere ond-ernemer er i-s uitgeschakeld. en zijn frmctie is overgenomen door
d-e staat heeft tenslotte niets verarrd-erd- aan d-e positie van de arbeid-ers. Het e-
nige verschil is, dat z1j nu hrm arbeiclskracht aan de staat rnoeten verkopen. Maar
d.at moeten d.e arbeid-ers in d-e rrd-emocratischerr staten ook warureer z1j trerkzaam ztlrt
in een staatsbed-rijf. Geen mens kan toch ontkennen, d.at de positie vaJl een post-
bearnbte hier 1n Ned-erland. of van een arbeicier van de genationaliseerde Renault-
fabrieken in lrankrijk in niets verschil-t van d-ie vaJt een arbeíd-er in een parti-
culiere ond-erneming. En toch praten onze trlinkserr broedersrprofessoren en groot-
ond-ememers altijd nog oveï d-e niet-kapitalisti-sche bolsjewistische fand-en. Het
sprookje van het rrsociafistische vaderland-r' schijnt een bijzond-er taai feven te
hebben.
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Nmlm MEN het ons reed,s kwalijk, d.at wlj spreken van ka'pitalistische bolsje-
wistische staten, nog erger word-t het, wanneer wij de mening verkond-igen, d-at er
tussen rt bolsjewisme en het fascisme geen wezenlijk verschil bestaat. En toch...
wanneer men in d-e grote Van Dale het woord.rrfascismeil opzoekt, d-an leest men als
verklaring: "Pol-itiek systeem berustend-e op ultra-nationalistische, autoritaire
en onverd.raagzarrÉ (tnz. anti-communistische) beginselen, zoals d.it va:r 1922 tot
1941 ín Italië bestond- en eld-ers nagevolgd- werd-.r' Yervangt men echter d-e woord,en
ttirtz. anti-communistische'r d-oor bijvoorbeeld. ttirLz" anti-Trotzkistischerr en d.e

woord-en rrzoals d-it va"n 1922 tot 194J tn Italië bestond-rr d-ooï rtzoals d,it van 1917
tot hed,en in Rusland- bestaatrr, d-an heeft men een d.uid-e1i,1ke karakteristiek van rt
bolsjewisme. \,{ant wie zot d.urven ontkennen, dat het ul-tra-national-i-sme in d.e

bolsjewistisehe staten hoogtij viert? Dat het autori-tair is, ach, daarover behoe-
ven we toch niet meer te praten. En onverd-raagzaamralfe mensen, wie j-s nog nooit
ui-tgeschofden voor Trotzkist, sociaal-fascist, Titoïst of contra-revol-utionair,
d.ie er ook maar even blijk van gaf er een and,ere mening op na te houd.en? Ja maa.r,
zal d,eze of gene lezer wellichi opmerken, ond-anks d.at al-les hebben ze ztch toch
altijd- àe fel-ste bestrijd-ers van het fascisme betoont. Tn de eerste plaats d.itt we
hebben ons -Laten vertel-l-en en het ook meer dan eens gelezen, dat er in d.e Vere-
nigd-e Staten van Noord--Amerika verschiilende misC-ad-i-gersorgani-saties bestaan,
d-ie elkaar bij tijd en wijle letterlijk op leven en r1ood. bestrijd-en. Wi-l het feit,
d-at d-eze misclad.igersorganisaties elkaar fef besirijden nu zeggen, dat zij wezenlijk
van elkaar verschÍl-l-en? Natuurli.lk niet. Wanneer het voorcieliger is sluiten ze op
een gegeven moment een overeenkomst en werken weer samen, zoals ook Stalin in
1939 ztln vriend-schapsverd-rag uret Hitl-er sl-oot, ttiaar er is meer. l{ij hebben d.e on-
hebbelijke gewoonte om niet af te gaarr op hetgeen d-e bolsjewiki,taÍt zt-chzel-f be-
rrleren of op iL:rr schreeuwerige feuzen. Wij gaan liever af op hetgeen zij d.oen, op
d-e feiten. En d-aarop afgaand-e ku-Luen wij tot geen anclere conclusie komen, dan d-at
d-e bolsjewiki nimmer d-e felste bestrijd-ers van het fasclsme zijn geweest. In het
oktobernummer van het vorige jaar van ons blad. hebben wij reed-s gewezen op het e-
ren d.oor d-e bolsjewiki van cie natj-onaaf-social-ist Leo Schlageter en hebben wij er
aan herii-rrerd. hoe d-e bolsjewiste Ruth Fischer op een vergad.ering voor nationaal-
socialistische stud.enten zei-rd.at wanneer zij - d-e stud-enten - strijd- wil-den voeren
tegen rt Joo-enkapitaal , zij reed-s kfassenstrljder waren en thuis hoord-en in d-e KPD"
Men begrijpe goed-: er werd niet gesproken over het kapitaal in het afgemeen, maar
over Jod-en-kapitaal, Maar er zijn treer voorbeelden, die minstens zo veelzeggend-
z\n.

0P DE OCHTtrNT van J oktober 1915 vielen ltafiaanse troepen Abessinië aan.
De gehele I'democratische'r wereld vras verontwaardigcl . Doch niet alleen de rrd.emo-

cratische'r wereld, maar ook d-e Unie van Social-istische Sovjet Republieken gaf
d-uid-e1ijk blijk va.n zi.jn verontwaard-iging over d-e aanval- van het rrmisd.ad.ige Itali-
aanse fascisme op het arme Abessijnse volkrr. De Vol-kenbond- te Genève besl-oot over
te gaan tot sarrcties. Bij de voorber:eid-ing van die sancties speelde d-e Sovjet U-
nie een belangrijke rol-" De bol-sjewisti-sche parti;en in d-e "d.emocratische'r fand.en
viefen hun regering regelmatig aan, omd-at ze hun handelsbetrekkingen met Itah-ë
niet rad.icaal genoeg verbraken en ook cle Russische pers eiste van alle fanden d.e

strengste doorvoering vaJl de sancties. En toen - op 2 mei 1916 - publiceerde het
secretariaat van d-e Volkenbond- in opd-racht van d.e I'sanctie-conmissj-errwat d-e Eu-
ropese fand.en in febnrari 1915 (d-us vóór de aanval op Abessrni6) aan Italië ge-
leverd. had-d.en en wat die l-anden in februari 1 %6 (d.us in de sanctieperiod.e) naar
Italië had-den uitgevoerd.Toen bleekrdat bijvoorbeel-d- Roemenië zijn uitvoer naar I-
talië met tweed.e::d.e had. vermind.erd-, Joegoslavië met achtnegende, Engeland met
elftwaalfde, Frankrijk met tweederd-e, Ned-erland- met zeszevend-e. Doch Ruslar:.d-, d-e

Unie van Socialistische Sovjet Republieken had in februari 1916 niet mind-er maaï
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ongeveer 1l/" néér aan ItaLië geleverd d-an in februari 1915. AIIe Europese land-en
(tetralve Ooster,rijk, dat nad-rril<kel-ijk had- verkfaarci niet aan d-e sancties te zullen
meed-oen) hadd-en hun uÍtvoer naaï ItaLië d.rastisch beperkt, behalve Rusfand, het
rrvaclerland- aller proletariërsrr. Zo werd- met de mond het anti-fascisme beled-en,
maar metterdaad het rrmiso-adige Italiaanse fascisrnerr bij zi,ln aanvaf op Abessinië
d-oor Sovjet-Rusl-and- gesteund-. Het was niet d-e eer:ste lceer, d.at d-e bolsjewiki het
fascisme steuld-en en het zou ook niet de laatste keer zi,jn.

o-
0P 20 en 21 juni 1)j6 werd te Parijs een door de bolsjewiki georganiseerde

rrasylrecht-conferentierr gehoud-en. Op die conferentie werd- besloten de burgerlÍjke
regeringen d-e eis te stel1en, dat rrde politieke vluchteling gïensoverschrijding
nlet geweigerd mag wordenrr en dat hij rrhet land waar hij asyl gezocht heeft,niet
mag worden uitgewezer,.tt Voorwaar, een nobel streven" Ma,ar voor d-e bolsjewiki
gold-: luister wef naar mijn woorden, maar zie niet naar mijn dad.en. Want de confe-
rentj-e was nog maar enkel-e maanden achter de rug of het Duits-talige orgaan "Ro-te Fahrte[ van d-e Tsjechoslowaakse Commulistische Partij schreef in het mxnmeï rran
J sepi; . 19162

rrDeze heer Pfemfert geeft zich in Kar1stad- uit voor een onschufd,i-
ge zichL niet met politiek bemoeiend-e emigrant, drijft daar een zaak tn
foto-artikelen en speelt het arne lar,rmetje, dat pleen vlieg kwaad. d-oet.

. Thans echter voert hij een actie voor de Trotzki-band.ieten, als
rvriend van Trotzki'.Voor actieve vrienden van de Gestapo-agent Trotz-
ki kan in Tsjechoslowakije geen asylrecht zijn" Voor mensen, die tot een
organisatie behorenrwelke moord-en op staatslieden orgarriseertrmag geen
plaats in TsjechosJ-owakije zijn. Eruit met de Trotzki-agent Pfemíert."
Zo ziet men, d.e bolsjewiki eisten van d-e burgeriijke regeringen het asyl-

recht, maar goJ-d d.at asylrecht hul onwelgevallige personen, dan traden díezeffde
bol.sjewJ-ki op a1s d-e ve::rad.ers, als d-e aanbrengers var] poliiieke vluchielingen.

Een enkefe ontsporing van d-e Tsjechoslowaakse bolsjewiki d-acht u? Yergeet

Noorwegen - waar Trotzki asyl gevond-en had - waa:rin hij o.a. zef-z

I'De Sovje-u-regering stelt vast, dat een iangere verblijfsvergr-rrning
a.an Trotzkr, de orga:risator van terroristische aanslagen, de vriend-
schappelijku= betrekkingen tussen o.e Sovjet-Unie en ldoorwegen kan scha-
den en tegen ,le moderne opvattingen van norna.le inter:tationafe betrek-
kingen i-ndruist. . . . .

De Sovjetregering hoopt, d,at de regering va-.r Noorwegen niet zal na-
laten, de uitgebreid-ste maatregelen te trefferr, OI,I TiIOTZKI HET RECHI
TE ONTNEMEN, VOORTA-A]{ OP NOO,qlrl-ffiENS GRONDGEBIED TE VERBLIJVEN" I'

En dat terwijl op d-e Parijse 'tasylrecht-conferentie[ het volgende werd. vast-
gesteld;

rrDe verbi-nteni-s van een asylvergurrning zou een LEEG BEGRIP zijnrwanneer
d-eze, voor de betrokken staat, niet d-e IT,ICHT Ínhield de verbliTfzoe-
kende vfuchteling in het land- op te nemen" Tot hed-en heeft slechts de
SOVJET_UNIE HtrT PRINCIPtr VAT\ I]ET ASYTRECHT VOOR IIAAR GEB]ED AANVMND
EN VASTGil,EGD.I'

Ook hÍer weer: luister: wel naar mijn woorden, maar zie niet naar mijn dad-en.
Want ond-anks a1 het geschreeuw over asylrecht, trad men zélf d-at recht met voe-
ten. Niet alleen bracht de Tsjechosl-owaakse partij Pfemfert aan, ni-et a]leen oe-
íende de Sovjetregering d-ruk uit op idoorwegen om Trotzki uit te wijzen, ma.ar ook
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l-iet d-e Sovjet-Unie niemand. op haar grond-gebied toe, C.ie zich. niet met verstrek-
kende partijprotectie kon legitimeren. Toen in nazi-Duitsfand d.e heksenjacht op
d.e politieke tegenstand.ers begon speelden zich meezmal-en verschrikkelijke tafere-
fen af aan d.e Russlsche grens. Vefe vluchtelingen meldd-en zich aan d-e grenspoort
waarop geschreven stond-: rrProl-etariërs all-er land.en verenigt ul I' Maar d-e vluch-
tend-e Duitse proletariërs, d-j-e meend-en naar het rrvad-erfand- aller proletari-ërsil
te kurrnen gaan vergisten zlclt. Onverbid-d.elijk werd-en ze teruggestuurd- en oveïge-
Ieverd. aan de nazibeulen. Soms vond-en sche:mutselingen plaats tussen vertwljfeld-e
vluchtelingen en d-e grenswacht, bijgestaa.n door rod-e gard-isten. Dat r.ras het asyl-
recht, dat de I'Sovjet-Unie voor haar grond-gebied- had aanvaard- en vastgelegd-r?.

o-
IOEN NA d-e tweed-e were]-doorlog bIeek, dat in het na-oorlogse West-Duitsfand

vele mensen, riie tijdens het nazi-tijd.perk een belangrijke rol- hadd-en gespeeld, o!-
nieu,rv een hoge fr:actie kond-en bekled,err, is d-aar - terecht - nogal spektakel over
gemaakt. De hard-ste schreeuwers hierover waren wel d-e bolsjewiki. Zij g:ngen ech-
ter voorbÍj aa.n het feit, d.at in d-e DDR van !/a1ter Ulbricht de zaak precies net
zo lag. Daarover uÍt te weid-en ís onnod.ig,omd-at wij d-aaraan reeds aand-acht hebben
besteed. in het eerste artikel overrrbolsjer.risme en fascismerr . Wel- wilLen we nog
opmerken, d.at het verschijnsel van ex-nazirs, d-ie in d-e bolsjewistische DDR weer
een hoge íurictie kond-en bekled-en, eigenlijk niets nj-euws was. Iets d-ergeiijks had
zich ook reed-s voorged-aar. in het Rusland. van na 1917.

Toen d.e maart-revolutie van 1917 uttbrak, reÍsd-e Lenin met zijn naaste med-e-
werkers vanuit Zwitserland in een gepantserd-e trein Coor Dui-tsl-and- naar het re-
volutionaire Rusland. Een zekere Saslawski, red-acter.lr van het ba;rkorgaaJr I'Denrr

(le lag) l,sas toen d.e initiatiefnemer van een hetze van d-e bourgeoispers van alle
l-anden tegen Lenin c"s. Door d.eze Saslawski werden Lenin en zijn med-ewerkers voor
het eerst 'ragenten vam d-e Duitse generale stafrr genoemd-. Op ztchzelf natuurlijk
niets bijzond-ers. Wil kennen d.e methoden van d-it soort inktkoelies. Ook j-s rt niet
verwond-erlijk, d.at er in Lret mÍd.d.en d.er d-ertiger jaren artikelen van d-ezeffd-e
soort in d-e kawda ve.rschenen. Nu echter was niet Lenin het mikpunt, d-och Trotz-
ki. Och, ook het Rusland van Stalin beschikte wel over inktkoel-ies, d-ie voor een
goed- beJ-egd-e boterham gaarne bereid. \,{aren on met de regelmaat van een kfok arti-
kelen te schri jven over d.e I'Gestapo-agent Trotzkir'. Het aard-ige varr het hele ge-
val is a1leen, d.at d-e schrijver van d-e artikelen over trd-e agent van d.e Duitse ge-
nerale staf, Lenin'r en d-e schrijver van cle artil<elen over de I'Gestapo-agent Trotz-
kit' één en d.ezelfd.e persoon was. fnktkoel-ie Saslawski van rtDenfr had. het onder
het Stal-inreg'iem }<uÍinen brengen tot hoofdred-acteur van d-e trPrawdarr. l,{ameer d-us
in d.e DDR van l,{alter Ulbricht be}angrijke nazi rs weer hoge posities lcunaen bekle-
den, d.an behoeft ons d-at niet te vervronderen. Tenslotte was d-e heer Ulrich, d-e
presid-ent van het gerechtshof, d.at in augustus 1916 b'et dood.vonni-s over Sinovjev
en Kamenev uitsprak, rn voornalige contra-revol-utionair, die als officier in het
witte leger had gevochten tijd-ens d-e burgeroorlog" Zulke d-ingen zijn allemaal mo-
gelijk in een "social-istischeil staat, waar elke gewetenl-oze schoft het tot een
hoge furrctie karr brengen, aI s hij naar trouw d-e partijl-euzen kraait, geen moment
van d-e partijlijn afwljki en zr-river al-l-e zwenkingen van d.e partij meemaakt"

-o-
IN ''RUNDSCHAUTT, het in dj-e tijd in Bazel verschijnend-e officiël-e orgaarr van

d-e Kommunistische Internationale, in nummer ,7 van de !e jaargang, kon men op 20
augustus 1!16 een artikel l-ezen waarin getracht werd- het bewijs te leveren van
Trotzkirs en Sinovjevs verbind-ingen met het fascisme" l.Iatuurlijk kon men niet an-
d.ers verwachten vart d-e bolsjel+istische inktkoelÍes. Er waïen onteLbaar vel-e Sas-
Iavlskitsrd.le overal- ter werel-d- d-e leugens naverteld-en, d"i-e hun door hul opperste
bazen in l{oskou waren voorgekauwd-. Maar het spreekt toch wef boekdelen, vra^nneeï



ren j-n hetzelfd.e ruxnmeï van rrRund-schaurr een oproep l-eest aen d.e Italiaanse fas-
si-sten om met d-e anti-fascisten samen te werken. Het fraais luid-t a]-d-us:

ItDe Ital-iaanse C.P" heeft een zeer bela,ngrijke oproep aan het Itali-
aanse volk gericht, d-ie grote politieke en geschied.lo;rrd-ige betekenis
heeft. Deze oproep wijst de weg rraar d-e redding van Italië en van d-e

vred-e d-oor d-e verzoenÍng en hereniging van het ganse vol-k - fascisten
en anti-fascisten - voor d.e geza.nenlijke strijd. tegen de werkelijke vjja:id.
varr het volk en d-e natie: het groot-kapital-isme rSlechts d.e broe-
derlijke hereniging van het Italiaanse volk, bereikbaar d.oor een ver-
zoening tussen fascisten en anti-fascÍsten, zal ín staat ztJÍv, in ons
Ia:rd- d-e macht van d-e veelvraten te breken. . " . . .? In deze oproep word.en
voorts d-e grootste Itafiaa;rse kapitalisten en een tabel van hun aarr-
zienlijke winsten genoemd- en hij vervolgt clan verd.er: 'Het zijn d-e kapi-
taal-magnaten, d-ie d-e vereniging vaJl ons vol-k verhind-eren; ZIJ ZUl,tEN
FASCISTEN EN ANTI-FASCISTEN TIGEN il,KAAR OFT{IISEN em ons alfen d.aar-
d-oor ongehind-erd- uit te buiten,

Terwijl verd-er d-eze oproep het begrip d.er vofksverzoening verd-ui-d-e-
Iijkt, wijst men op de nood.zakeli,;ke likwid-atie van d-e haat tussen fas-
cisten en anti-fascisten... tReiken wij, kind.eren vaJr c1e Italiaatrlse na-
tie, elkander de hand-! Fascisten en kommr.rristen, katholieken en socia-
Iisten, mensen van alle richtingen, reikt el-kand-er d-e hand.l Geeft eI-
kand-er d-e hand- en marcheert schoud-er aan schoud-er, ter verovering van
een bestaansrecht voor staatsburgers van een geciviliseerd-e natie, a1s
d-e onze !

Wij hebben allen d-ezelfd-e eerzucht: Ital-ië sterk, vrij en gelu-Jd<ig te
maken. De tegenwoordige heersers varr ons land witlen fascisten en an-
ti-fascisten gescheid-en houd-en. VoIk van Italië werkt er aan med-e, d.at
al uw kind-eren elkaar d-e hand- reiken, elkaar al-s naasten erkennen, en
gezamenljjk st::_;den. " . I rt

Het duid-t toch wel op een ongelooflijke bnrtaliteit en op een specuiatie op
d-e afwezigheid. van het geringste kritisch d-enken bij hun aan}u,trg, om iets d-erge-
lijks te publiceren en in hetzelfd-e nurnmer van d-errRu:rc1sc]:.aurrte schrijven over d-e
zogenaamde ve-rbind-ingen varr Sinovjev en Karnenev met het fascisme. Vijf d-agen na-
dat d.it fraais werd gepubliceerd. zoud-en Sinovjev en Kamenev wegens d-ie zogenaa,m-
d-e verbincringen met het íascisme voor een Russisch vuurpeJ-oton het l-even laten.

-o-
n00R ÀttE jaren heen hebben we d-e bolsjer,riki steeds maar horen praten over

d-e wereld-revol-utie en over rrd.e d-iktatuur van het prol-etariaat',. Nog hed.en ten
d-age wijst d.e bourgeois-pers van d-erld-emocratischeil staten op het gevaaï van het
bolsjewisme, dat d-e hele rriereld- aan zicb, zou wil-1en onderwerpen en wijst zij op d-e
noodzaak zich daartegen te ber,.rapenen" Och arme, alsof niet het bolsjewisme d-e
beste steu:rpÍlaar is van het burgerd-om, wanneer d-e arbeiders opstand-ig word-en en
een revol-utie d-reigt. Toen in de meid-agen van het vorige jaar in het Quartier
Latin te Parijs d.e stud.enten hu:r barricaclen oprichtten en slag 1everden met d.e
oproerpolitie, toen het Iranse bedrijfsleven volkomen stil lag door stakingen met
bedrijfsbezettingen van B à'10 miljoen arbeid-ers, toen l-ieten d-e machthebbeïs vaJr
het Kremlin weten, dat het niet juist zoa zljn a1s generaal De Gaulle ten va1 ge-
bracht trerd-. En het moet duicrelrjk worden gezegd-: de Franse bolsjewistische partij
en de bolsjewistische vakcentrale, d-e CGT, hebben d-ie wenk van }loskou meteen be-
gïepen en afles in het werk gesteld- om revol-uti-onaire gebeurtenissen te voorko-
menr d-e arbeid-ers zo gauw mogelijk afs bezetters r-lit d-e bed-rijven te krljgen en hen
er weer in te laten gaan als gewillige arbeid-ssfaven. Het was echter niet d.e
eerste keer, dat de bolsjewiki zich tegen opstand-ige arbeid.ers keercien. Hadden
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ze niet in het voorjaar varL 1!20 med.e d.e opstand- van de Roer-arbeid-ers in Duits-
land. om zeep geholpen? Hebben ze tijd-ens d.e burgeroorlog in Spanje in d.e d-erti-ger
jaren ni-et alles in het werk gesteld- om te voorkomen, dat ztch d.aar een sociaLe
revol-utie zou voltrekken? Natuurlijk, Rusland. leverd.e wapens aan het Republikein-
se Spanje. Gel-ooft u echter maar niet, d-at d-it gebeurd-e uit med.ed-ogen met het
arme Spaanse volk, clat door de hord-en van Iranco d-reigd.e te word-en overstroomd.
Neen, d-ie wapens liet Rusland- zich d.uur beta.l-en met gou-d-. Maar d.at niet alleen;
naast d-ie betaling met goud. eiste en verkreeg d.e Russische regering rrde excfu-
sieve rechten op d.e exploitatie van d.e voornaamste mijnen van lv'lurcia en Ciuded
Réal-" " (Zre een d-ooï d-e Russen nooit tegengesproken bericht in I'FinancÍal Newsil
van 2 februari 1951). Neen, bij een sociale revol-utie in Spanje had-den d-e Russen
geen enkel belang, want dan zov- hurr de mogelijiöeid- ontglippen om d-e d-oor d-e

Spaanse mijnwerkers geprociuceerd.e meerwaa"rd-e rraar Rusland over te hevelen. Daarom
moesten d-e bi.rrgerlijke krachten een kans krijgen" Niet voor niets schreven Stalin,
Mol-otof en Worosjiiof op 21 d-ecember 1916 gezamenlijk een brief aan de Spaanse
ex-minister-presid-ent Largo Caballero, waarin zij hem aanraad-d-en meer op d-e klei-
ne- en mÍd-d-en-bourgeoisie te stermen en d-eze te vrijwaren vooï d-e conflscaties van
haar eigend-ommen door d-e arbeid-ers, republikeinse leid-ers in d-e regering op te
nemen en het buitenl-anclse kapi-taal gerust te stellen" Tevens verzochten zij heur

all-es te verhind- ren wat Spa.nje op een communistische republiek zou ktrrnen d-oen/-gelijken. (Brief epubliceerd- in d-e 'rNew-York Timesrr van 4 jruli 1939, met een fo-.
tografische afd-ruk van het origineel) " Het was dan ook geen wond-er, dat in het-
zelfd.e nurmer van rrRund.schaurr, waaruit we hiervoor al- citeerd-en, ook een stuk te
lezen vie1, d-at aart het ad-res van d-e Spaanse Trotzkisten was gericht. Enige pas-
sages d-aaruit wil1en we d-e l-ezer niet onthoud-en. Zij luiden al-d-us:

"In d-e eerste dagen van d-e fascistische opstand- tegen d-e Spaanse
republiek schreef de Trotzkist Dauge in d-e "Àctior,L Socialiste R.évolu-
tionaire" van 2J juli: rWat moet d-e Spaanse arbeid.erskl-asse doen? Zij
beschikt over een beduidend,e hoeveelhei-d- wapens... Het is nood-zakelijk
dat de arbeid-ersklasse, nad-at zij d.e opstand-elingen overwonnen heeft,
d.e kapitalistische staa.tsmachine vernietigt, h.aar eigen d-iktatuur ves-
tigt en een proletarische staat opbouwt als overgangsstadium naar een
klassel-oze kommunistische samenl-evirg. t "

Natuurlijk zijn wij het met d-it Trotzklstisch stand.prmt niet eens,maar afgaan-
d.e op d.e te pas en te onpas gespuj-d-e leuzen d.er bclsjewiki, zoi men ged.acht heb--
ben, dat d.ie het daar volkomen mee eens zoud.en zijn. Niets echter daarvan, want
van dit stand-pu:rt leest men in het blad. van de Komir:tern, dat natuurli;k het Rus-
sisch stand.punt weergeeft:

I'In welk een va-L zou de arbeiclersklasse gelopen zi7n, en met haar
het hele vo1k, r^ranneer zij d.eze frotzkistische raad. had opgevolgd-. ".

De hele politiek van Trotzki is in overeenstemming met d.e innerlijke
wensen van d-e realctionaire bourgeoisie.'r

Het is zonder meer d-uidelijk, dat d-it werd- geschreven vooï een partÍjaanha.ng,
d.ie al-Ies wat de 'rgrote l-eid-ers'r naar voïen brachten beschouwde als de grootste
wijsheid. en aan nj-e efk zel-fstand.ig d-erÈen vreernd was. Want is er één weld.enkend
mens, d-ie gelooft, dat de raad., d-ie d.e Trotzkist Dauge aan d-e Spaanse arbeiclers
Baf t in overeenstemming inas met d-e irrnerl-ijke wensen vaJ] d-e reactionaire bour-
geoisie?

l{een, niet het med-edogen met de Spaarrse arbeiders deed- d-e Russische heer-
sers - in geringe mate - d-e Spaanse republiek steu:ren. Integend.eef, gelijk nazi-
Duitsland. en fascistisch Italië, d-ie - in veel grcter mate - Franco steund,en,
waren ook d-e Russlsche bolsjewiki bel-ust op buit. Het goud. van d-e republiek en
de rechten op d.e exploitatie der mi jnen l-okte. Dat daarvoor een moord moest wor-
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d.en gepleegd op een sociaie revolutie was voor hen, die wat d-at betreft reeds
lang geen schoon geweten meer hadden, geen enkef bezwaar. Ter meerd-ere glorie
varr het I'sociali stische vaderlandrf deinst men vuor niets terug. Het neerschieten
van d-e soldaten en arbeid-ers van Kroonstad- in 1)21 , de moorO- op d-e aanhangers
varr lviachlo in de Oekraïne in de jaren van ''1 

9'1 B tot 1921 ,hei neerslaan van de op-
stand d.er Oost-Duitse arbeiclers in jrmi 1951 , het vermorzelen van Hongaarse ar-
beid-ers d-oor Russische tanks in november 1956, d-e inval in Tsjechoslowakije j-n

augustus 1968, het zijn even zovele bewijzen van het reactionaire en contra-revo-
Iutionaire karakter van 't bolsjewisme. De zucbLt naar economische ond-erdmkking
en expansie is bij het bolsjewisme zeker zo groot a1s bij wel-ke kapitalistÍsche,
imperi-a1istísche of fascistische staat d.an ook. Een wezenlijk verschil vermogen
wij dan ook niet te zien.

DE I'OUWE TR0U'uiE PItrRRIEÍI

N]ET MEER }/AT ZTJ IS GEWEEST

STAIEN, SffiDEN, politieke partijen en maatschappelijke insteffingen plegen
vaak d-oor dieren te word.en gesymboliseerd-. Er i-s een Britse- en een Nederland-se
leeuw; er staat een ooÍevaar tn het Haagse wapen, een beer in dat van d.e stad-
Berlijn; Rome heeft ztjn wolvin, c11e volgens d.e legende c1e stichter d-er stad zou
hebben gezoogdl d-e Pruisische staat en d.e al-dus genoemd-e Democratische Partij in
d-e Verenigd-e Staten hebben beicle hun adelaar; een olj-fant is het zj-nnebeeld van
d-e Amerikaanse Republikeinen" Op d-ezelfde manier pleegt rt Britse vakverbond- al-
tijd- a1s een paard te worci.en afgebeel-d, een olijk i<ijkend-, ietwat ondeugend paard.,
waarvan d-e bekend,e Britse tekenaar Low lang geled.en eens d-e schepper is geweest
en dat sed.ertdien d-artel heeft rond-gesprongen d-oor alle krantenartikelen over rt
Britse vakbond.swezertl d-ie er om d-e een of andere reden behoefte aan hadden te
worden geillustreerd,.

0p'1 7 november j.1. kon men het aan ied.ere Engeisman welbekend-e d-ier, over
een breedte van zes kol-om nog we1 , weer eens aantreffen i-n "The S;,.nday Timesrr.
Ditmaal echter een tikkeltje anders dan iret ooit aan d-e tekenstift van Low ont-
sproten was. llen behoefd-e sl-echts naar d-e ogen in d-e paarclekop te zíen om ter-
stond- te constateren, dat er met het neergezegen beestje wat aan d-e hand- moest
zi;n. De afbeel-ding was ditmaal- niet van Lot+ zelf emaar - zoals er bij stond - ver-
vaardigd n a a ï d.iens ontwerp. En om ied-ere twijfel naar dadelijk weg te nemen,
vermeld-d-e de kop boven het bijbehorend. artikel met grote letters, wat of er aan
o-e hand. was; rrne ouwe trouwe merrie is niet meer wat ze is geweest"rl

Dat bijbehorend artikel was van de hand van Stephen tr'ay, een man, d-ie d.e Ie-
zer -vart I'Daad- en Ged-achte'r in het .mrnner van nov. '68 al- heeft l-eren keirnen af s
c1e auteur van een belangwekkend-e beschouwing over d,e vefe I'wj-lderrstakingen in
Groot-Brittarrnië, een man, clie d-oor d.e redactie vanrrThe Sund-ay Timesrrgepresen-
teerd- word.t al-s haar med-ewerkeï voor vakbond.szaken.

In zijn stuk constateert Fay het zonder omwegen: d.e Britse vakbeweging is
ziek. Zij is het volgens hem al zeker ti-en jaar lang, maar in de laatste tljd - d-e

lezer van rrDaao- en Ged-achteil gelieve te beCenken, d.at d.it gezegd word"t door d.e-
zelfd.e man, clie kort tevoren had vastgesteld, dat .1 )68 voor Groot-Brittamië het
jaar van d-e vel-e ("wl-lde") stakingen was geworcien - is het met d.e patiënt zó erg
geworcien, dat er nod.ig wat aan gebeuren moet.

Fay wijst er op, dat d,e dokters ai aan het strooien leger van de ouwe trouwe
merrie zijn verschenen. Die d-okters zi.ln; cle vakbonclsbureaucratie, het kapitalis-

IS
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ti-sche ond-errremerd-om en de regering. \,alaar Fay op d-oelt is het feit, dat er aI e-
nige tijd. geled-en een regeringscommissie is ingestelo, d-ie ztch bezig rnoet houd-en
net voorstellen betreffend-e een hervorming van het vakbond-si^/ezen. Haar rapport
is al verschenen en heeft op rnrs. Barbara Castl-ers ministerie van Arbej-d en Pro-
d-uctiviteit tussen de dokters onderling a} o.e nod-ige d-iscussie uitgelokt.De d-ok-
ters, zegt Tay, zijn het er ond-erl-ing over eens, d-at er hoognod-ig med-icijnen moe-
ten worden toegeciiend. i\Íaar over r1e vraag: wéIke medicijnen verschlllen zij van
mening. De red-en cl-at Eay naar de pen gegrepen heef t is deze, d-at hij het met geen
van de drie dokters eens is. Hij ontwikkelt daarom i-n zi;n krarrt een eigen thera-
pie, d-i-e dcor de redactie van "The Sunday Timesrt geïntroduceerd wordt als: rreen

begrijpelijk schema voor vakbewegingshervotmingr' .
BegrÍjpelljk is hei'inderdaad-; zó oegrrjpelijk, dat ied-ereen die he-i; stuk leest

niet d-e minste nceite heeft om rrast te stellenr rnr66r'rvakbonclsspecialistrrlay nu
eigeniijk precies staat. Zo h1j a1 kritiek heeft op de regeringscommissie, dan in
e1k geval n i e t vanwege het feit, clai deze is samengesteld- uit vertegenwoor-
di-gers van bortzert, patroons en ministeries. lay zegt niet: de hervorming van
d-e vakbeweging zou eigenlijk rt werk van ha,ar fecien moeten wezen1 nee, Fay is aI-
feen maa,--'van nening, dai de mid.deltjes Cie d-oor deze d-ol<ters worden voorgesteld-
niet tot een genezing van d-e ouwe trouwe me-rrie zullen --Leld-en. En wat tr'ay, nét
als de d-rie dokters trouwens, zi-ch ond-eT ttg'-:nezing" voorstelt is cluidelijk: een
rrgenezentr vakbeweging, dat is in hun al-Ler ogen een valcbeweging, d.ie in staat
zal zrjn het euver d-er "wilde" stakingen d-e kop in te d:r.rkken, een vakbeweging,
die voor het ondernemerdom en de reger:ing \^r'eer een werkelijke gesprekspar-vrrer zal
zrjn geworaen.

Dat standl-.unt van S'tephen Fay is natuur-lijk precies he-u sta.nd-p'rint, d-at men

van tevoren van een mectewerker varl tn zó eerbieo-waardige kapltafistische instef-
ling als "The S,"rnday Times[ mocht venrachten. I,ierkwaard-ig is sfechtsr<1at Iay a1-
vorens met z r j n geneesmldd-eien te komen aanoragen een socrt van diagnose
steft, waarÍn een aantal uitspraken vcorkomen, die opvalien croor hun reaiisme.

Een beperkt realisme we-Liswa,ar - uiteraard- - maar nietterain hoe beperkt en
bened-en de maat het ook moge z'rjn, een realisrae, d.at op krachtige wrjze vloekt met
de fantastische en iceaiistische therapie, die hij vervolgens voorstelt en ontwik-
kelt.

Fay constatee,rt nanelijk, dai de vakbonden in een ver verled-en iets geweest
z\r1 \ttat ztj a)- Lang n i e t rneer zijn ook al is dat cian tot velen, d-Íe nog in d,e

sfeer van d-e vakbonclstraditie leven nog niet d-oorgedrcngen. Op d-e oorzaken daar-
van gaat I'ay niet 1n en'vlie over zijn uiteenzettlngen nad-enkt betwijfeli; of hij ze
we1 kent. Het is veeleer zoz dat hij d-e klok heeft horen luid-en zond-er precies te
weten waar de klepe} hangt. Ial' constateert óók, als terfoops buna, omdat hij er
eigenlijk geen weg ilee r^reet, d-at d.e vakbonden in d-iscrediet ztln geraakt.

Sprekend. ove:: deze <i-ingen xà6kt Fay ind-erdaad aan datgene,waaruit d-e werke-
li;ke ziekte van d-e vakbeweging bestaat, maar ook niet meer dan d-at. Waarom is d.e

vakber,reging I'ziektr, dat wil zeggen niet meer zo best in staat om d-artef voor het
kapitalistische karretje te draven? Omdat c1e toenernend.e, in een stijgend- aantal
'rwilde't stakingen zich uitenC.e ontevrectenheid- van de vakbondsl-eden en haar kwij-
nend l-ed-enbestand. haar ongeschikt maken voor het ophoud-en van de schijn, dat zi7
bij d-e ond.erhandelingen met het ondernemerdom d. e arbeidersklasse vertegenwoor-
cligt en 't wégrrallen van d-ie schijn een bed-reiging vormt voor d-atgene r.rat de vak-
beweging in d-e mod.ern-kapitalistische maatschappij te handhaven heeft: te weten
de sociale vred.e "

Wie d-it begrijpt, begrijpt meteen twee a:rd.ere dingen:
'1 . dat de I'ziekterr van d-e vakbeweging onverbrekelijk verband houd.t met het

wézen van d-e vakbeweg'ing' en net haar plaais in d-e huid-ige samenleving;

2, d-at de geneesmidd-elen die Fay voorstel-t d.e kwaaf nj-et kurnen opheffen,
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d.och d-eze afleen nog maaï klrrulen verergeren. Want wat Fay wi} is langs wettelij-
ke weg d-e vakbewegÍng meer macht over haar lecLen geven. Voorts wil hij door d-e

instelling vaJr een commissie voor Ind-ustriëIe Conflicten met een soort van arbi-
trage voorkomen, dat d-e economi-e telkens d-oor sociale actie wordt verstoord-. Het
mid-d.el- claartoe zou d.an o.ln" lioeten zi;n: d-e bepaling, d-at er slechts gestaakt mag
word-en als d-riekwart van d-e led-en zich voor d-e staking uitspreekt.

Wat Fay wi1 kornt hierop neeï, d-at via een soort van vakbond.swetgeving aan
d-e vakbeweg-ing het monopol-ie van rrarbeiclersvertegenwoord.igingtt zot) wcrden ver-
strekt en d.at voorts - om rt in zijn eigen woorclen te zeggen - het recht tot sta-
ken wel-iswaar niet word-t opgeheven, maar toch zo gewi j zigd., dat d-e stakingsd.rif t
er d.oor zou word-en ingetoomd-" Op een anclere plaats zegt hij, d-at wat hij bed-oel-t
hierop neer komt,dat aan de vakbewegingrrmacht en veraniwoordelijkheid-rrword-t ge-

t{at Iay wil is wel-beschouwd niets ancl-ers clan d-e legalisatie van een sinds
Iang bestaand-e tendens of vaak zelfs een af J-ang bestaand-e situatie. Hij wil- d-e

integratie van de vakbeweging in cle bur5erl.jke samenleving,die van de kl-oof tus-
sen vakbeweging en arbeÍd-ers d-e oorzaak is:niet opheffen (wat natuurlijk ook niet
mogelijk zou zt)n, omdat rten een langclurig historisch proces nu eerunaa] niet kan
d-oen orulceren), uraar hi; wil- clie ini;egratie in d-e r.ret zien vastgelegd-, j-n de naïe-
ve verond.erstellingrdat waÍrneer eenmaa1 zwart-op-r^iit in d-e wet staat, d-at al1een
d-e vakbeweging de officiëJ-e representante van d-e arbeid-ende klasse vormt het met
de strijdcomitérs d-er 'lwilderr stakingen wel ged-aan zal zt1n. Hij is ze-Lfs zo naïef
om te veronclerstellen, dat als gevolg van d-e d-oor he,n aanbevolen maatregefen het
Ied-ental van d-e vakbeweging weI weer zal stijgen.

Fay bewijst met d-it alles,clat hij geen d-okter j-s, d-och een soort van primitie-
ve med-icijnman, d-ie geloof hecht aan bezweringsíormu1es, in d.it geval dan d-e

formul-es van d-e wet. Alsof het werkelijke leven zich daaraan stoort" irten kan het
vertrouwen van de arbeidersklasse niet laten temgkeren d.oor op papier de vakbe-
weging tot iets te proclameren wat z|j nret werkelijk is. Men kan d.at des te min-
der, wanrreer men tegeli;kertijd. op papier nad-mkkeli;k de belangrijke frrnctie d.er
vakbeweging voor d-e kapitalistische samenfeving ond-erstreept,

Fayrs voorstel is een tegenstrijd.ig voorstel. De tegensirijd-igheid. echter die
het aankl-eeft is c1e tegenstrijd.igheid- waaraan rrd-e ouwe trouwe merriert zélf mank
gaat.Haar zj-el<te is ongeneesiijk. Zlj karL haar functie j-n d.e kapltalistische maat-
schappij slechts goed- vervu-lIen wanneer zij een minimaaf vertrouwen bij d-e arbei-
d-ers heeft en zr7 verliesi d-at vertrouwen hoe langer hoe meer en tot zeffs bene-
den het vereiste minimum, juist dóórd-at zij een frmctie in de kapitaHstische
maatschappij heeft. Daar kan geen d-okter en geen ned-icijnman wat aa.r: verarrderen.

00K rl{ 1[EDERLANN rust heerst in de vakbeweging en clat
ztj zích wil bezinnen op de vraag, aan
wel-ke oorzaak toch wel haar leclenver-
fies moet wcrden geiveten. Ztj gaat, om

't antwoord- te vind-en, d-at vrijwe-l- el--
ke arbeider haar zou krrnnen geven, d.e

insteliing vart stucliecommissies over-
wegen" Blijkbaar is ook in Necierland-
de rrorlwe trouwe nerrierr ziek en pro-
beert men ook hier med-icijnmannen voor
haar te vinden.

VOLGENS d-e organen varr het lf "1("V.
(wij ontlenen het feit aan ttRichting[
van 20 november j .1. ) stel-t de Ned-er-
l-arrd.se Vakbeweging d-e d-oelmati-gheid.
varr haar werkwijze ter d-iscussj-e. De
ned-edeling sluit aan brj d-e uitspraken
varr ivlertens c"s., d-ie wij in een vorig
nummer al hebben besproken.

Uit de d-agblaCien blijkt, dat er on-
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BRENTFORD NYl,ONSVERZEI BIJ

IN HET IT,ÀATSJE Stratford in het ocsteli.jk d-eel van d-e Loni.iense agglomeratie
staat een fabriek van c1e n.v. Brentford lTlons, aldus genoemd-, omclat het hoofd--
kantoor van d-e ond-erneming in tsrentford- is gevestigd..Er werken ongeveer )OO per-
soneelsled-en - voor het overgrote d,eel vrouwen en meisjes - die lLakens en slopen
vervaardigen uit nylongarens.De omstand-igheden wa,aronder clat gebeurt zijn zó ach-
terlijk, d-at het schier ongelooflisk rs.

Het becl-rijfsgebouw is géón ei-gendom van Brentford- ltIylons. De firma heeft een
oud- fabrieksgebouw gehu-urd voor í, IO"OOO per jaar. Ied-ere poging om die oud-e fa-
briek geschikt te naken voor het doei waarvoor ze n* gebrt.rikt rrrord-t is achterwe-
ge gei-.Ieven. De ruimte is eenvoud-Íg volgestou-r,rd- met machines; kfaar was Kees.
Zo voigepakt met werktuigen en ma.terialen 1s het pand, àat d-e arbeid.sters zlch
er nauwelijks goed- lcururen bewegen. Tot in d-e gangen toe lrggen d-e kfossen met ga-
rens opgestapeld-" Het is herhaafdei-ijic voorgeliomen, dat zullcs aarrleid.ing gaf tot
zich stoten en verwond-ingen"

Van een behoorlijk schoonmaken der we-i:kvertrelclen is geen sprake , kfu ond-er

d-1e omstandighecien ook geen sprake zLJr!. Er zí7n veel te .,,reinig toiletten erl ze

zijn l-.ovendi-^n nog smerig ook. Ruirnte orn tijct-ens het werk peisoonli;ke eigend-omlnen

behoorli;k op te bergen ontbreekt. Een voorraadkaner, \,/aar voortdurend grond-stof-
fen noeten worCen gehae"1c1 , is s-iechts l-rereikbaar via de toiletten van de mannen.

Er is geen kanline. Thee en sand-wiches worrlen kiaargemaakt in een geÏmproviseerd
keukenije,d-at pal naast cie w,c.rs l-igt. De theepauze d,uu"rt op d-e kop af tien mi-

een of and-ere icist of ... staa,n. Er ztltt enkefe trapDen in d-ie fabriek, maar dat
zijn in r,rerkelijl*heid ijzeren fadders. Er is er geen een of er zijn tred-en van ka-
poi. U, ziln aL een paar ernstige valparti.jen geweest, doord-at ienand op een ont-
brekend.e sport siapte. Voor dat soor.i; en anclere mogelijke ongevallen is raaar wei-
nig ,'eerstó hulp't aanvtezíg. Ergens in het kantoor staat een r,Tri] verbanddoosje.
Dat is a1les. Iemand-, die van E.H" B.O. verstand- heeít, zoekt r,ren tevergeef s.

Met schone belcften in ad-ve.rtenties ztln de arbeid-sters naar d.it bed-rijf ge-
lokt. Er werd een loon varL tJO (t Z+O) per week in het vooruitzicht gesteld.
De beloning geschied-t echter op basis van stukwerk. Het koni voor? d-at met -r-ee}

gejacht en ged.raaf d-ie í, JO bereikt word-t . Tulaar aat kan alleen bij een onafgebro-
È"r, "r, 

ongestoord-e voorl;gang d-er prod-uctie"In de praktijk stokt die echter voort-
d-urend. Dà regelmatige aarivoer van garens naar de machines hapert telkens. Omd-at

d.e rommel-ige organisatie het interne vervoe:c in het bed-rijf errrstig belemmert en

om andere ïedenen, die d-e arbej-dsters verborgen bl:jven"
De foonadministratie is een chaos.Er word-en geen ,Loonzakjes ged-istribueerd-.

De personee-Lsfeden nioeten laar irret kantoor om hrin geld te rlalen" Daar staan ze

d-an op vrijd-agen in twee iange rijen te ruachten. Het trld-verl-ies is enorm. De in-
houd- van de loonzakjes blijkt - d-oor ielfouten of slordigheden in de administra-
tie - herhaald-elijk niet i;e kloppen. Dan rrordt er gezegd-, dat het de volgende
week wef zaf word-en verrekend-" Soms moeten d,e meisjes weken r,rachten eer zulke
Ioonachterstand-en zijn r,,reggewerkt. SorLs is de beórijfsteider zo welwiflend- wef een
paar pond u;-t ztJn eigen zak te l-enen in zorn geval . Het is ook vocrgekomen, dat
àen bepaalde loonsom zogenaarnd per postwissel zou zLJn overgemaakt, maar nooit
ontvangen werd-. Soms ontvangt een meisje hefemaal geen Ioon" Er is te weinig g=ld

gest-*urd- of gehaald-. Da,n r,rord-t er gezegd-, d-at ze fiiaar tot d-e volgende r,"eek moet
wachten.

Iierhaalcl-eJ-ijk is e-r gekiaagd over het feit, dat d.e voorraad-kamer afieen via
d-e mannentoifetten te bereiken \ras. Mevrouw Turnbull, d"e opzichteres, vond- der-
gelijke klachtenlronzin en hind-erachtig". 0p soortgelijke wijze ging het met a.nciere
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klachten.
De arbeid.siers in d-eze fabriek zr.jn aangesloten bi.j d-e National Union of Tai-

lors and- Garment Workers (d-e kreermakersvakbond.). Het enige wat ze ooit va.n d-ie
vakbond- merkten was, d.at eï op gezette tijd-en iemand- verscheen om cle contributie
op te halen. Dat in d.it bed.rijf a1le wettelijke fabrieksvoorschriften betreffende
hyg"iëne en veiligheid- eenvoud-ig met voeten vrord-en getreclenris iets waar d-i-e vak-
bond. zich nÍmmer om bekomrnerd-e. Dat er geregeld- ontslagen vielen, zond-er dat de
vakbond- er in werd- gekend., was iets, d-at d-e vakbond. af even weini-g scheen te in-
teresseren. De ond-erl-inge verhoud-ingen tussen de personeelsled.en waren - gevolg
van het stukwerk - oveï het algemeen slechtl
SIRIJD.

In oktober va:t. het vorige jaar is het plotseling in deze fabriek tot felle
strijd- en zel-fs tot een d.agenlange bezetting van het bedrijf gekomen, d-ie zel-fs in
d-e vorm varr uiterst kleine berichten de Neclerlanclse kranten heeft gehaald-. De
d.i-recte aanleid-j-ng tot d.e gebeurtenissen vormd-e het ontslag varl 100 personeels-
led-en zond-er enige voorafgaand-e aanzegging of waarschuwing. Bij d-e loonuitbeta-
Iing vernatrnen ze, d-at ze op maand-ag niet meer terug behoefden te komen. Ze waren
volkomen wj-flekeurig uitgezocht. Het beginsel van: bi; ontslagen éérst d-e l-aatst-
gekomenen was niet toegepa,st. De red.en voor het ontslag kon niemand. precies op-
geven. Het hield- verband met een tijd.elijk gebrek aan grondstoffen, of te grote
voorraad- afger,rerkte producten, maar i.rat het nu eigenlijk was werd. niet duid-el{jk"

Enkel-e ontslagen meisjes belden in paniek d-e vakbond op" "Tia, de man die
d-it soort zakerr beÀartigd-e was toevallig met vacantie " 1{aar d.e man d.ie er wét
was zou zien wat of hij kon doen." 0p maandag clan, we1 te verstaanl

Op maand-ag I oktober, rs norgens om half acht stonden d-e ontslagenen bij d-e

inga^ng van de fabriek. naar verscheen ook d-e vakbond-sbestuurd.er irI"W. Juniper"
Zijn eerste woord-en waren:rrWie fei-dt eigenlijk d-eze staking?'r Er was op d-at moment
nog naurnrelljks sprake vari een staking, maar het was ied.ereen wef d-uideltik, dat zo
er af sprake van een staking mocht wez,eyr? d-eze j-n ied-er geval n i- e t door de
bond- geleid werd-" "JuIIie hebben nog nooit wat gedaan! ", zeid.en d.e meisjes hem

in zijn gezicht. Waarop d-e heer Jrmiper vreselijk kwaad- werd. rrZijn julli-e van plarr
naar mij te fuisteren?tt, schreeuwd-e hij. rt\'/ie zal d,eze strijd organiseren, ik of
jullie?'l

Om half negen d-rongen d-e honderd- ontslagenen plus een groot aantaL niet-ont-
slagenen, dat geweigerd. had. aan het werk te gaaÍr en buiten was gebleven, de fa-
briek binnen" De boze meneer Juni-per raakte nu geheel van streek. In het bed-rijf
werd een vergadering gehouden. De heer Jriniper verteld-e d-e meisjes, d-at d.e be-
d.rijfsleiding niet tot onderhandel-en bevoegd- was en dat er een d-eputatie naar het
hoofd-kantoor in Bentofrd. diende te gaan.

'rlaat ze maar hier komen'r, weïd er geroepen. De heer Juniper wist het klaar
te speJ-en, d-at er toch een d-eputatie naar Bentford- ging. De arbei-d-sters drukten
d-oor, d.at het bed.rijf i-n afwachting van d-e resultaten in iecler geval bezet bl-eef.

VERSCHJ]IDEM DAGE}Í.

De bezetting d.uurd,e verschei-dene dagen, omd-at het eerste resultaat of zoge-
naamde resul-taat van d-e besprekingen maar weinig bevred-igd.e.De directie in Bent-
ford- speeld.e d-e rrverbaasd-ett" Ze zei inééL verwonclerd- te zijn over alle klachten en
zich gewoon nj-et vóór te icr-:nrren stelfen broe zo iets nogelijk was. Wat de ontsfa-
gen betreft, er moest bepaald- een misverstand- in het spel zijn, er was sprake van
een wachtgeld-regeling,natuurlijk gold d-ie in d.e ailereerste plaats d-e .l-aatstgeko-
menene binnenkort zow er weer op volle sterkte wcrden gewerkt, erLz" eíLZe

De enige keer, dat d-e eerbied-waard-ige meneer Juniper zr)n mond- open d-eed was
om d-e d.irectie gezust te stel]en. 'Wij van d-e kf eernakersbond-r', zo verteld.e hi j
haaÍ, I'zÍjn mensen lraar best mee te praten val-tlil
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Ond-er d-e d"ruk van de bed.rijfsbezetting deed d-e directie tenslotte echter di-
verse toezeggingen. Er zou eell tijd-elijke werktÍjd-verkorting worden i-ngevoerd met
bepaalde financiëIe regeling zónd.er ontslagen en d-e k1achten over de arbeidsver-
houd-ingen en d-e l-oonbetalingschaos zoud-en word-en ond-erzocht.

irlat er tenslotte uitkwan wasrda,t er verand-ering in de prod-uctie werd- aange-
bracht. Er zoucLen voortaan hoofd-zakelijk st.open word-en gemaakt. Het betekende,
d.at er toch diverse personeefsleden overbod-ig raa.kten en dat and-eren weI graag
wi1cen vertrekken omd-at dót socrt werk hen mind-er bevief. De heer Ju:riper haast-
te ztch bij d-e arbeid-sbr:reaLlts voor andere baantjes te beinid-d-e1en. In d-at soort
werk bleek deze bestuurcler vrel- van wa,nten te lveten. Op woensd-ag ! oktober was

het zover,dat een aantal meteen het bedrijf verlaten zoud.en. Toen hun.l-oonafreke-
ning Is,,,am bLeek eï. ". " in d-e zakjes weer eens te weinig te zitten" EigenJ-ijk zou
op die dag d-e arbeid- bij Brentford- Nylons zijn hervat, maar d.at gebeurde niet. Er
werd-rrgestaakt net gekruiste armenrruit protest tegen de loonafrekening; er l^/erd
ook nog aldoor gestaakt omd.at cle besprekingen rnet d.e d-i::eciie nog naulrelijks tot
Íets had-d.en ge1eicl.

1r,'/oensd-agmid.d-ag werd- in d.e bezette fabriek een vergad-eri-ng gehouden, waarÍn
d-e heer Ju-niper het woord. voerd-e. Hi j bleek nu opeens veel beter van d-e tongriem
gesned.en clan maand.aSrlorgen" Hij zeis rrEr is een enonne lijst met d.ingen, d-ie hier
allemaal moeten verand-eren, Dat kan natuurl"ijk niet ineens . I\aar ik verzeker jul-
Iie, ik ben zo nod.ig bereíd- om ndnister Barbara Castfe er zéLf bij te hafenl"

De d-irectie zelf liet het ook niet aan beloften ontbreken. Samen met d.e be-
stu;rd-er Juni.oer slaagde zij erin het werk hervat te krijgen. Zo eind.igd-e een fel
verzet, dat spontaan begonrien was, via het optred-en van de oncler druk gezette
vakbond- eÍgenLjk toch min oÍ meer in het drijfzand-.

GE O R GÀ 1'TI S E E R D - C NGE O R GA }T I S EE R D

IIET YMAGSTUK van de positie cler georganiseercl-e- ien opzichte van d.e onge-
organiseerd-e arbeid-ers staat de l-aatste tijd l'reer in het brandpurt van de belang-
stel1ing. iriertens van rt líederland-s Katholiek Vakverbond- heeft het terloops aan-
geroerd. toen hij ztclt op '1 6 decenber tot de ve-rbondsraacl van d-eze vakcentra-
Ie richtte, men ziet 't nogal eens besp::oken in de diverse vakbond.sblad-en en het
voi:nt regeJ-matig een thema voor ingezond-en-stukken-schrijvers in de grote dagblad.-
pers. Dat all es is niet zatrt wond-errwant de verhouding t-.rssen georganiseer-
d.en en ongeorgariseerd-en - we bedoelen hier: hun getalsverhoud-ing - raakt aan
d-ie d.ingen, waaïmee in d-e noCerne sailenleving d-e vakbeweging staat of val;t. Zi1
maakt namelijk aanspraak op een scort rran monopoliepositie bij het routine-overleg
met d-e ond-ernemers en gebruikt d.aar:voor het argrrment, dat zij - d-e officíël-e vak-
beweging d-e enige rverkeiijke:representante van de arbeid"ers is. Van dat argument
blijft natuurlijk niet veeL heel, wanneeï zrcLt eert belangrijk Ceel van d-e arbeid-ers
buiten d-e officiëie organisaties bevind-t.

Is het aanta:- ongeoÍsaniseerd-en kIein, dan speeit d-it probleem natuurlijk
slechts in geringe nate. Hu-n aantal is clan te verwaarlozeng d.e vakbeweging, d.ie
een tachtig of vijfenzeventig procent van de arbeÍders in haar geled-eren heeft,
kan nog wel met enig recht of met enig sohijn van recht beweren, dat d.é arbeid-ers
georganiseerd- zi.in. Geheel anders word-t het, wanneer het percentage d-er bij d-e of-
ficiëIe vakbond-en aangesloienen nie-b meer clan vijÍtig procent bedraagt of zel-fs
nog mind-er. Nog erger word-t het - voor d-e vakbeweging - wanneer zorn percentage
varr minrier d-an vijftig voortd-urend- ve::d-er daalt " Zó is precies d-e situatie in Ne-
d-er:land-. Er valt weliswaar een toeneming van het ledental d-er d-ri-e vakcentralen
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waar te neïnen en de d.rie centralen hebben daar genoeg mee geschermd- en genoeg

over opgeschept, maar d-e beroepsbevolking neemtl tenge.rolge van d-e groei van het
Nede::Iandse kapitalisme veel sneller toe dan 't ledental va,n de vakbeweging. Ab-
sol-uut gezien is er varl een groei van d-e vakbeweging sprake; in procenten uitge-
dJukt word-t het aarrtal georganiseerclen voortd-urencl kfeiner"

Aangezien d-e kwestie in hoeverre de val;beweging nog als d-é representante van
cle gezamenlijke werl«remers gelden kan een l-evenskwestie voor d.e vakbeweg-ing is,
is het zeer begrijpelijk, dat zty d-e ongeorganiseerd.en voortd-urend- ond.er morele
druk zet om hen tot aansfulting bij d-e bonden te berregen" Het rnorel-e mid-d-el- waa,r-
varr zij zj:6 d-aarbij berlient is cle beschuld-iging, dat d-e ongeorganiseerd-en afl-e-
maal maar parasieten en profiteurs zlJrr, d-ie d-e voordel'en van het vakbond-swerk
maar aL te graag genieten zonrler er ook rnaar één clfer vocr over te hebben.

Wij hebben in het verleclen die beschulo.iging aJ. eens weerlegd. !Íij hebben ge-
constateerd., dat d-e werke11.,kheid. precies omgekeerd- is en dat het niet de ongeor-
ganiseerdetL zLJÍt, die van d-e vakbeweging profiteren, d-och d-at het d.e vakbeweg'ing
is, die profiteert van de strijd.baarheid- d-er ongeorganiseerde arbeiders. !íie heb-
ben enÍge ja,ren geled.en de z,g. rtloonexplosieit bewerkstelligd-? Niet cl-e bond-en,

d-ie zich aanvankehjk tegen stakingsacties verklaarclen, d-och d"e ongeorganiseerden
d-ie rnet hunrrwild.errstrijd- de patroons én de kapitalistische staat op de lceieën
hebben gekregen. I,fie hebben voor ruim twee jaren loonverbeteringen 1n d-e metaal-
sector afgedwongen? Niet de bonden, maar d-e "wil-d-ert stakers in het Nieuwe Water-
weggebied-. Pas toen zij d-e arbeicl hacid-en neergelegcl reisde Is. Baart haastig va:r

Den Haag naar Rotterd-am om te zteyr, wat of hij voor d-e bond- nog aan winst uit dat
conflict zou kurrnen slepen.

ilet zijn niet afleen wij, die,lergelijke dingen ber,reren. ne arbeiders zel-f ve-
ten het bliksems g^oed. Dat blijkt vaak genoeg uit d-e ingezonden stukken. l/e trof-
fen er \^Íeer een aan in I'Het Yrije Volk!' van zaterd-ag 28 december. In het bevtuste
schrijven word-t d-e vraag gestetd- of "de georganiseerd-en nu werkel-ijk klassebewuste
strijdersrr zí1n. Dat is een ouclerwetse en r"rat cliché-achtige uitd-rukking, d-i-e wij
in onze terminologie liever niet overnemen. !íij geloven niet zo erg aan het kl-as-
sebewustzijn of aarr d-e strijcl voor id-ealen. Daar strijden d,e ongeorga:riseerd-en af
everuri-n voor. Zt7 vechten voor hul belangen. Wat hen in conflict met de bond-en

brengt is, d-at d-e bond-en voor de belangen der gevestigd-e orde opkomen en de be-
langen der arbej-d.ers d.aarmee in strljd. zl;n. Overigens echter heeft d-e inzend-er -
zekere W. Geurtz, Abcoud-estraat jO, Roti;erdam-2J - natuurl-ijk volkomen gelijk als
hij zegt, d.at het d-e vakbond-en zijn geweest, di-e, gebond-en d-oor contracten, el-ke

spontane actie d-e kop hebben inged-rukt. rrVaak", ald-us d-e schrijver van het inge-
zond-en stukr'twaren het de ongeorganiseercten, die het initiatief namen.r' Dat is
volkomen juist, zoals hij ook terecht vaststeft, d.at de werkgevers - terwifle van
d-e arbeid.srust - fiever georganiseerd-en in d-ienst hebben. Dat zÍjn, net al-s d.e

percentages d-ie wrj zopas noemden, keiharde feiten, gelijk het ook een feit is,dat
d-e heer Gevrtz bepaald- geentrparasietrr genoemd- mag word.en. Hij schrljft, dat hÍi
geen lid- van d-e vakbeweglng wil wezen, omd.at d-eze geen (strijd)oífer wil brengen;
h.ij, Geurtz, wél!

VAN DE REDACT]E.

W.M. te G. Uw bijCrage l«lam te l-aat om nog Ín dit nurnmer mee te kunnen nemen. 0p
d-e eerstkomend-e redactievergadering zal het echter wo::den besproken en zo moge-
ltjk in het februari-nuiliner worden opgenonen.


