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EEN IEERZA, ME DEBATÀVOND

ïN UIRECHÏ , in d.e grote zaal- van het Cr:nera-centmm aan de Nieuwe Gracht,
is op d.ond.erd.ag 1l oktober j.1. een bijzond.er leerza.me d.ebatavond gehoud.en. Yier
vakbond,svertegenwoord.igers, behorend-e tot zeer verschíllend-e orgarrisaties en van
zeer uiteenlopend-e instelling, hebben er elkaar op soms u-iterst heftige wijze om
d-e oren geslagen en d.aÀrnaast ook nog slag moeten leveren net af en toe zeer fe}-
l-e d,ebaters uit d-e zaaL. Voor wie oren had. om te horen l«,ra.n bij d.ie botsing d-er
menj-ngen iets van d.e keihard.e waarhei-d. tevoorschijn, d.ie d.e vakbewegilg zelf in
d.e regel angstvallig verborgen tracht te houd.en, maar d.ie d.esond.anks hoe langer
hoe meer niet slechts tot d,e arbeid.ersklasse, maar ook tot and.ere lagen van d.e
samenlerring d.oordringt.

De avond- werd georganiseerd- d.oor d.e Utrechtse jongerengroep varr d.e P.v.d..À.
ÀIs inleid.ers firngeerd.en ond.er meeï: C. Poppe van d-e Nederlandse Metaalbed.rijfs-
bond. (N\rV), Jan Konlng van d.e Ned,erland.se Bond, van Vervoerspersoneel (NW) , J."p
van d.er Doef van d.e katholieke ven/oeïsbond. en Pau] Brehm van het Onafhanhelijk
Verbond- van Bed.rijfsorgani-saties (OVl).Hun gehoor bestond- ged.eeltelijk uit stud.en-
ten, ged.eeltelijk ook u-it arbeid-ers. De eersten hebben zj.c}r nauwelijks Ín d.e d.is-
cussie gemengd. Zij beperkten zich hoofd.zakelijk tot de colportage van in het aI-
gemeen mao-istische lektuur. De aarrwezige arbeid.ers d.a.arentegen hebben zich niet
onbetrri-gd geIaten.

Ond.er hen bevond.en zich enkele vertegenwoord-igers va.rr d.e Utrechtse taxi-
chauffeurs, d.ie in gelad.en steumíng ter vergadering verschenen waren, omdat hwr
nog vers in d-e herin:nering lag, hoe luttele r,reken tevoren hr:n strijd. d-oor het in-
grijpen van Paul Brehm gebroken was 1 ). Van hun verbittering jegens hem maakten
zij geen enkel- geheim. Het feit, d.at hij als een van d-e sprekers i,ras aangekondigd.,
zo verkfaard.en zij, had. hen naar d-eze bijeenkomst gelokt, Hun van haat vervuld.e
blikken maakten, d.at hij nauwelijks hun kant dorst uit§jken. Toen hij zich niette-
min met snoeverige bmtal-iteit een soort varr radikaIe'rstral-enkra.nstr trachtte te
geven, aarzeld.en zij niet hem publiekelijk het woord. "staki-ngsbreker'r naar het
hoofd te slingeren. Brehm, d.ie d.e hele avonci a1s een d.uveltje r:-it een cloosje was
opgesprongen bij ieder betoog of zelfs bij ied.er woord. d.at hem niet zind.e, had er
niet van terug. Hij d.eed. er het zwijgen toe, boog zLch wat voorover op ziln stoel
en staude naar zijn voeten. Het wekte, ook d.oor d.e richting varr zijn blik, d.e in-
druk, d.at h1j zic}, zat af te vragen of hij nog wel één been had. om op te staan.

De zich bedrogen voelend-e ta^:ci-chauffeurs, die scherpe internrpties de zaal
inlcoald.en en over Brehm spraken als van "d.ie fraaie meneer d.ód,r", waren niet d-e
enige arbeid.ers d.ie zich roerd.en. Toen poppe, d_ie zich in d.e loop van d,e avond.

l) Zie I'Daad- en Ged.achterrvan september j.I. blz. 7 e,v.



af s rrkritisch vakbonclsbestu-*rderrr bekend- ma,akte, op een gegeven moment voor rteen
rao-icalisering van d"e vakbewegj-ng" pieitte en d.e verwachting uitsprak, dat "een
vernieuwd.e vakbeweglng ztcbL achter acties van d.e arbeid.ers zou pla.atsenrr, werd
hem d-oor een al- wat ouclere arbeid-er toegevoegd-, clat er nauwelijks nog iemand- in
cle werkend-e klasse ie vinden zoa zljn, d-ie aan zorn mogelijkheicl geloofd-e.

De avond. begon met een, nÍet altijd even overzichtelljke uiteer:zetting van c1e

stud.ent Frans Altena ovi:r het .rerfoop van d-e Roti;erd.amse havenstaking. Hij liep
stage in Rotterdam op het moment, dat daar: c1e bed-rijven plat gingen en hij vertel-
d.e het een en and.er over hetgeen hij van nabij had meegemaakt. Tot een analyse
kwam hij niet. tr/el maal'te hij enke'le interessante oprnerkingen. Hij zei bijvoorbeeld.
op een gegeven moment, clatrrhet Comlté Arbeiclersmacht zichzelf op d.e tr,reed.e sta-
ki-ngsd-ag als s-uakingsleid-ing presenteerd-et'. \/at aaa,"uiffiÏ was, dffiin d.e
zaal aanwezlge geestverwani,en-van f[ffirsmachtrt niet tàgen die feiteti;ke \{eer-
gave d-er gebeurtenissen protesteerd-en. Zij prctestL.erden ook nie'b toen Al-tena en-
kele ogenblikllen l-ater vert--ide, dat op een gegeven moment d.e Rotterd.amse haven-
werkers rrspontaa,n, d.us niet (klemtoon door Àitena) op instignatie van rarbeid.ers-
nacht', naaï het kantoor va.l't d-e vervoersbond- I{EV waren getrokl<enrr. De juistheid.
van d-ie med-edeling kón blijkbaa,r niet worden aangevochten.

Toen Àltena, even verder in zijn rela,as, v,3J] een ónd.ere mars van d.e havenar-
beid.ers rei,te, interrampeerd.e één der mao-lstische stud-enten r^iéf .

- rVas dat wéér spontaan?'r, r,.rl,Lde hij weten.
_ lll\óöll oh, *,tr,,'roord.d-e ÀItena, rrclat v,ras onder leiding van ArDeÍd,ersmacht."
De vraagste,Ller lgrikte'tevreden en liet Aftena verd.er spreken. Dat zowel d.e

geestverwant van I'ArbeÍdersmacht"; af s Af tena,, die d.at t1u-id-e1ijk nÍet was, ver-
schil maakten tussen een spontaa-rl optreden va,n cle Rotterdamse a,rbeiders en hun
optred.en ond.er feicting vanfE6ilersmacht" - vo.Lkomen te::echt naaÍ' onze mening -
\^/as vooral- cLaarom interessantromdat 'rArbeiclersmachtrr zóLf voortd-urend. zijn optre-
den -onf t optrerlen vaJt d.e a:r'beiders aan elkaar geiitk geste-Ld had-. Er zou bepaald
alle reden toe geweest zijn on na d,e pauze bljvooibeeld d.e mao-istj-sche stud-enten
d.aarcver eens nadeï aan de tand. te voe]-en. ivlaar daar 1s het ni-et van gekomen. En
d.at is we1 begrijpei-ijk ook, omda,t óók voor zoyer cle strijd in d.e Rottercj.amse haven
ter sprake kwam, het accent niet op de iroud-i-ng vanÍrÀrbeid,ersmacht" gelegd werd-,
d.och op c1e houding valt d.e .zakbewegang.

Over het optreclen van de vakbeweg'irrg, ilet name van d-e erkend.e vakbeweging
in het Rotterd-amse ha-rrenconflict d.eed Àttena een paar uitspraken, d.ie d.e ijverig
notities makend-e vakbond.sbestuurd.er Jan Koning onrustig h.een en l/eer d.ed.en schuj--
ven. Àl-tena, zei:

- "Het optred.en van de erkend.e bond.en ]reeft zich vofkomen onttrokken aan de
wa,arneming -/an de arbeil-ers zel-f. De belofte d-er bestuurd,ers, d"at zjj, wanneer er
eenma,af een akkoord- met d-e werkgevers zou zijn d"e arbeÍders in vergad.ering bijeen
zoud.en roepen om h'Lli oordeel te vragen, is niet na5gekomen.rl

À1tena zei- voorts;

-rrA1s ik mijn inCrukken moet samenvatten, dan stel ik vast, d.a.t d,e s-i;aking
in Rot-uerd.am voor:a,l d.aarcLoor gekenmerkt wordt, d.at er d-oor cte arbeid.ers over d.e
vakbewegrng bijzonder nega,tief werd. ged-acht. Ilj-et-georganiseerd--on wijzen de vak-
bond d.rrid.elijk af en ook d-e leilen zegger.r. er niet veel goed.s van.Om d.ie red-en zit-
ten d.e werkgeyers kennelijk met d-e vakbeweglng in hun naag en het is on d.ie red.en
dat ook d-e werkgevers zeg'gen, d.at d-e valcbonden tkritischer! moeten worden. Van
hun kant zeggen d-e ]ed.en, dat d.e bond.en Ce noden van de arbej-ders niet meer ken-
nen.rr

Toen Altena, hieraan toevoegde, d"a,t hij dat laatste als een rion;uist oordeel
van de.Ledenrr beschouwd.e enitonzÍnil achtte, waïen er in clie hoek van d,e za.al die



-1-

met een arbeid.erspubliek gevald- was onnidd.el}ijk interrupties.
-rVelnee't, werd- er geroepen, "d.at is zo! Van wat er bij d-e arbeid.ers omga.at

weten d.e bond.en geen flikker af !r'
rrNeem d-ie fraaie meneeï Caar...rt, riep een van d-e chauffeuïs. En Paul- Brehm

zou op dat moment al- ond-er het mes gekomen zijn, nog eer hij een woord- gezegd. had.,
vare het nletr d.at het l-osbarsten d,er interrupties voor Jan Koningrt sein vonn-
d.e om al-srrouderwets bestuurd.er'r - gelijk hij zichze)'Í karakteriseerd.e - lucht te
geven a,a,.n zljn Langzamerb,a::d- opgekropt gemoed..

Jan Koning glng uj-terst fe1 en geëmotioneerd- tekeer over wat hij tteen on-
rechtvaard.ige kritiek o1: cle vakbeweging'r noemd,e" AIs je hem geloven wild-e, dan
zolr het in Rotterd.am a,llemaal veel- beter z:-;n gegaan als d.e havenarbeid-ers d.aar
maar in groter getale georganj_seerd. waren geweest,

ilLonenrarbeid-svoorvaa:rd-en en werldcl-imaat zlyt ;-rt onze twee grote havens pre-
cies gelijkrr, riep Jan Koning met stalen gezicht, alsof er nooit d-oor professor
Ter lloeven precies het tegencleef beweerd. werd-. rr\^/at hebben we nou gezien?In bei-
de havens is het werk hervai op tens.Lotte precies d.ezelfd-e voorwaard.en en weI op
d-e voorwaard-en, d.ie de -",akbeweging met de werkgeveïs overeengekonen wa.s. Afleen
in Rotterdam is het vrerk hervat i-n grote verd-eeld.heid- en in Amsterd-am is men on-
gebroken vleer aar.L het werk gegaan. Dat kont doordat in Amsterdam een stukje vak-
bond.sd.enocratie is rrreggegeven! t'

- rrMaaï'rr, waagde iemand- a,arzel-end,, trhoe zít inet cian met de mededelingen van
Aftena zopas, dat tijdens d-e Rotterdamse havenstalcing d.e bond-en telkens en tel,-
kens v.reer verzuirnd.en d.e arbej_ders te ra.ad-plegen!r'

- rrNou jar', zei Koning, I'dat is d.e enige fout geweest.rt

Paul- Brehm hield- een ónd-er betoog. I'ne vakbewegingrt, verkla,arde hi j, I'heeft
in d.e F.otterclamse haven d-e boot gernist. Niet a,ll-een eind augustus 1!lO, maar in
1967 ook af ...'f

Het r,',as een soort van voetzoeker, die hij met d.ie woord-en de zaal inslinger-
de; een voetzoeker, die na,tuurlijk precj-es ond.er d.e stoel 'va,n zljn med.e-vakbond.s-
bestuurd.er Ja,n l{oning tot ontploffing kwam. Jan Koning véérde overeind. om zich
fel tegen d.e uitspraken van Pauf Brehm af te zetten"

- rrl,tijn zevenduizend. l-ed,en in Rotterd_amil, riep hÍj...
Paul Brelua ond.erbrak hem met een schaterl-ach;r'Man je hebt hel-ernaal geen ze-

vend.ujzend. Leden d.aar. Je hebt zopas zelf gezegd dat in Rotterdam nog geen veer-
tig procent van d.e havenarbeid-ers georganiseerd- is. Er zi,jn óók nog and.ere bond.en
dan d.e jouwe en er zijn in totaal zotn 14.500 havenarbeiC.ers in Rotterd-am.Dat
klopt helemaa} niet. . .rf

Koning bl-eek niet erg uit het ve1d. geslagen. "IIou goed.'r,suste hij , rtgeen ze-
venduizend. d-an, maar pak weg vijfd-r:-izend....tt Brehm wuifd-e het getal weg met een
brede armzwaaLz I'Klopt evenmin, ma.ar l-à maar zltten. Dat cijfer is niet eens zo
bela.:ngrijk. Je kunt niet op grond. van d-ie led-entallen een red.enering opzetten. Ik
zeg niet hoe.reel- leclen ik heb...."

rrHaha,!rr, i-nterrrrmpeerd.e Koning, !' je kijkt wel_ uiil'r
I'Ik zeg niei hoeveel- leden ik heb", herha,al-d-e Brehm woed.end., "ik zeg, d-atjurlie niet achter jul1ie f eclen bent gaan sta,an. Dé,6r gaat het om!r'
Net als Frans Aitena ged.aan had. spral< ook Pauf Brehm r.r-itvoerig over d.e Rot-

terd.amse gebeurtenissen. Hij vocht niet, zoa.ls Koning, het relaas van d.e stud-ent
aan, hij gaf, zoa,ls hij het zelf uitdrukter rot wat nad.ere details. Dat kwam er in
d.e pr-'aktijk op neeï, dat hij het bijkleurde. Altena had afs het'luare van d,e haven-
staking een vluchtig houtskoolportret geschetst. Pauf Brehm pakte nu zijn palet
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om d.aarin met rriterst felle tinten d,e bijzond.ere rol van het OVB te schild.eren.
En telkens wanneeï d.aarbij d.an C.e rol van hém, PauI Brehm, ter sprake }a,ra^m, legd.e
lrij d-e verf er hééI d-ik op.'Zó d-ik, d.at niemand. meeï aarl het portret geloofde.

- ifHoe zit lnet nou?'t, riep een vaJr d.e arbeid-ers uit d-e zaal . rrJe zegt, dat
d.e vakbeweging in Rotterdam d.e boot heeft gemist. Dat geldi darr ook voor het OVB
want d.at is ook een vakbeweging!'r

- t'Nou en of! En wót voor een! r', ri-ep een van de Utrechtse chauffeurs.

- I'Het is toch niet pas sed-ert 1951, d-at d-e vakbeweging d.e boot mistlrr, zei-
een arrd.er.

Ergens op een van d"e achterste rijen stond. een - niet tot d-e uitgenodigd.e
sprekers behorend.e - bestuurd.er var: d-e r.k. metaal-bewerkersbond- St. Eloy op. Hij
zei-z

- I'Ik heb Brehm a1 wel veel- horen praten, maaï nog niets horen zeggen. Ik
zou nu we1 eens precies van hem will-en horen, wat d.e bijd.rage varr het OVB geweest
is om d-e Rotterd.amse staking tot een succesvol-Ie oplossing te brengen.rt

'rWi j hebben't, aÍItrdoord-d.e Paul- Brehme rra,arr onze l-ed.en, voor zoveï zi j bij het
confl-ict betrokken waren, stakingsgeld- ui tgekeerd-. I'

-rrDat is geen antwoord- op rnijn vraag'l , constateerd-e d.e St. Eloy-bestuurder.

-rrHet antwoord- Iuid"t: niets!'r, riep een stem uit d-e zaal- . Brehrn reageerd.e
niet. I{ij bepaalde zich ertoe zijn eigen I'helclenrolrr nog een beetje aan te d-ikken.rrfk benrr, riep hij met stemverheffing uit, "op rn gegeven ogenblik naar het stra-
tegische hoofd.kwa^rtier van rArbeid.ersmachtr in d.e Jan Porceflistraat gegaan om
d-e l-eid-ing in handen te nementt. . .

Bu1d-erend gelach in de zaal * Jan Koning boven allen uit - oeed. Brehm besef-
fen, d.at hij een bok geschoten had.. IIij haastte zich een correctie aan te brengen:rrfk bed.oel natuurl-iik", zei hij, "om de leiding te pald<en te krijgen, om d.e lei-
d"ing te spreken. . .rl

- "Een Freud.iaanse vergissing! rr, werd_ er geroepen.

Àls enig antwoord. trok Paul Brehm aL zijn oratorische registers open" ',FréMeisirr riep hij, "moest ook zo nod-ig. Maar die is het geweest, d.ie d-e staki_ng d-e
nek heeft omged.raaid. . . rr

In de zaaf stond een d.ebater op: 'rMet uw kritiek op Fré Meis ben ik het wel
eensrr, sprak d.ie. 'rMaar in d.e Riv-ièraha} hebt u hem gestewrd.. Fré Meis moest zo
nod.igr zegt u.Dan voeg ik d.aaraan toe: En PauI Brehm moest hem zo nod-ig helpen".

-rrNiet waar! Niet waarlrr, schreeuwd.e Brehm. 'rDe looneis van f 17t!0 bru.to
was er ar lang, voordat Meis besloot om naar Rotterd.am te reizen.rf

- ilUlaar voord.a,t hij daar opd.ookrt, aldus Koning, rrhad. niemand- nog ooj-t van
d"ie eis gehoord-.'f

Brehm pareerde met een tegenaanval-. Nlet alleen d-e Bed,rijvencommissie met d.e
heer Meis op d-e achtergroncl had. open d-euren ingetrapt, zo betoogd.e hij, maar ó6k
d-e erlcende vakbeweging. "Wat julliert, beet hij Koning toe, rtzogenaamd. uit rt vu.ur
hebben gesleept, was in juli j.l. in een schrijven van de werkgevers a.l- ter spra-
ke gebracht ! rt

Koning sprong vÍeer op om te protesteren.

-rrls die bríef eï geuÍeest of is j-e er niet geweest?rr, vroeg Brehm.

- rrJawelrt, zeí KonJ-ng, ttnaaï...t' En daarop liet hij een uiterst ingewikkeld.
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mistig en ond,oorzichtig, d-at d.e ter sprake gebrachte brj-ef van
spoed-i-g helemaal- weer in d.e mi-st verdween.

Na d-e pauze sprak Poppe van d-e ldederland,se Metaal Bedrijf sbond-" "Ik benil, zo
zei )ri j, "in d-ienst van een vakbond.; ik ben géén vakbondsbestuurd.er in strikte
zj-rltt. Dat d.iend-e d-arr ter verkl-aring.ran het fej-t, d.at hij eï geen behoefte aan
hacl de vakbewegi-ng te verdedigen tegen de kritiek d.ie op haar werd- uitgebracht.
Integend.eel, hij beschouwd.e veel van die kritiek wel- als gereclitvaard.igd.

- "De vakbeweging'r, ald"us Poppe, ttverkeert in een overgangssituatie, med.e

a1s gevolg vEr"n haar tr,^reeied-ig karakter" Enerzijd-s is zij een instit-aut,dat gescha-
pen is om over lonen en arbej-dsvooï,iÀ/aard.en te onclerhand.eler:.. Anclerzijd.s verwacht
het beste d-eel van de arbeiCersbevo,Lking méér van haar dari da+. zij alleen maar
over arbeid.svoorwa,ard,en marchandeert. \'/a.t de vakbeweging d-aarom behoeft is een
rad.icafisering. Zij moet zich beztlinen otrr de vra.ag, hoe zij verd.er kan komen dan
uitsluitend het stelien van looneízen, De vakbeweg;ing zclt zich bijvoorbeeld moe-
ten berad.en, hoe zij va^n stakÍngen gebrri-k kan maken om de arbeid-ers en ztchzelf
voor te bereid.en op een and-ere taak. "

Poppe zei- vervolgens dan ook nog: "Tijcl-ens een staking moeten d.e arbeid.ers
over r1e afJ-oop beslissenrt en: "ne bonden zou,Len de 1e.i-en meer iliogelijkhed-en moe-
ten bied-en om de besluiten van bestuurders kritisch te bezien.rr

Jan Koning was het er totaa.I niet mee eens. rrlk benrr,zo'ter7<Laarde hij, "be-
pa,ald. vaJl een ónclere mening dan de rrakbond-svergi-euwers.Ik huld.ig bijvoorbeeld. he-
l-emaal- niet het stand-punt, dat d,e bestuurd.ers d.e loopjongens van d.e arbeiders
ztjn, zoals PauI Brehm d-oet. Ik ben ncg helernaal een ouderwetse vakbond"sman!rl

De toehoorders keken er ni-et van op. Ze had.d-en d-at al d,uid.el-ijk gemerkt uit
hetgeen Koning eerd.er op d-e a.vond- naar voïen had gebracht. Dat hij, juj-st in zijn
hoedanigheid- van oud-erwets vakbond-sman, een aantal jaren geled-en d.oor wat hijzeJ-f
'rzijn trouwe Amsterd.amse fed-enrr had 6Senoemd tijd-ens een rrwífd-err staking uit woed.e
in het water wercl gegooiC. - zoals nog onlangs door l{artin van Amerongen in "Vrij
Nederfand werd. opgerakeld- - verzweeg Konj-ng uÍteraarC. Helaas was er die avond.

ook niemand- in d-e zaal, d.ie het zich op dat moment herlnnerde. Maar dat wild.e
geenszi-ns zeggerr, dat er voor d.etroud,erwetse vakbondil enige sympathie werd. opge-
bracht" Ook d.e '?nj-eurverwetse" echter, d,ie Poppe en d-iens geestverwant Jaap van
cLer Doef van het N.K.V. voor ogen zweefd,e, ontmoette kritiek" ne d.iscussie d.ie
d.óérover op gang kwa^n, d"raaid-e om d-e \raag, wéIke fr-rnctie d-e vakbevegr-ng eigen-
lijk in d,e rnaatschappfj vervuld,e en of - op gïond- van d-ie functie - een "rad.ical-i-
sering'r zoals Poppe bepleit had, rvel mogelijk was.

- rrlk ontken datr', zei een van de d.ebaters. rrRosa Luxemburg heeft in ha,ar
bekende brochure 'Sociale hervorming of revolutier eens geschreven, dat de voor-
naamste taak van de vakbeweging daarin bestaat, dat z|j aan de kant d.er arbeld.ers
het middel- is om d.e kapitahstische loonnetrdat wi1 zeggen de verkoop van de ar-
beid.skracht tegen de op dat ogenblÍk geJ-d-enC.e marktprijs te verwerke.Lijken.De vak-
beweging heeft d.e fu:rctie de conjunctuur van cLe arbeidsmarkt te gebnriken om d.e

wa,ar arbeid-skracht zo duur mogelijk te verkopen. Daaruit volgt d.at de vakbewegj-ng
geheel en aJ op d.e basis van d.e }capita-Listische maatschappijverhoudlngen opeïeert.
Dat feit verkla,art, waarom zij geheef en aI met de kapita-Listische ord,e is ver-
groeicl , door d-e bestaande verhoud.ingen is ingekapseld-. Dat daarin verandering
zou kunnen word-en gebracht is een gevaarlijke iJ-Iusie."

Itl,Ieneer de voo-rzitterr', zeí Poppe, rrda,t betoog klopt helemaal niet. AIs Ro-
sa Luxemburg beweert, dat het d.e furctÍe vatrI d.e vakbewesng j-s om d,e arbeids-
kracht zo duur mogelijk te verkopen, dan zeg ik, d,at we hier in Nederland na, d.e
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ooïIog we1 heel wat and.ers hebben gezien. De vakbewegfng heeft, om het d.oor d.e

bezetting geteisterde bed-rijfsleven weer op d-e been te helBen, hier d.e arbei-d-s-
kracht al]esbehalve t1uur, ja zelf s goed.koop verkocht.t'

De d.ebater maakte een vertwijfeld. gebaar. rrHet is waar natuurljjk'r, riep hij
uit, rrmaar iets d-ergeliiks heeft zélfs Rosa Luxemburg bij aI haar kritiek niet van
ju11ie kunnen denken.'r

Jan Koning kwam nog weer eens het optreclen van ,1e vakbeweging in haar tra-
d.itionel-e vorm verd.edigen. "Een c.a,o.rre zei hij, tri-s een c.a.o., contract is con-
tract. Daar heb je als vakbond,sbestuurd-er je hand.tekening ond.er gezet, Dat doet
Paul Brehm ook. Daar kun je ni-et zo meer van af!1r

Jaap van der Doeí d.acht d.aar toch r,re1 een tikkeltje and-ers overÍ. rtEr word-trr,
rnerkte hij op, rrd-oor d,e bestuurders te veef 1n d.e banen van d.e wettelijkheid. ge-
d-acht. Dat wetielijk d-enken moet wiilcen vooï een meer socia,a,l d,enken.r'

Hoe hij zich d.at precies voorsteld-e en wat hij daarmee bedoeld.e rrerd- niet he-
femaaf d-uid.el-ijk. Poppe l-iet zich i-ets konkreter uit. Na te hebben erkend., d.at d.e
vakbeweging in Nederland sind-s de oorlog rrte vee,l- naar d-e economie gekeken had.
en ztch te veel verantwoordelijk voelde voor d.ingen, d-ie tot de verantwoord"eli;k-
heid. van d-e werkgever behooïden't, pleitte hij ervoor, d.at cIe vakbeweging zich in
toekonstige conflicten wé1 solid-air met haar l-ed.en zou vericlaren.

Er kwamen van cle kant der aanwezi-ge arbeid.ers heel wat reacties 1os, die er
op wezenrdat zij d.at toch ind-erd-ae,d, wel- als een Íllusíe zagen. Een oud.e arbeid.er,
d.ie voor d.e oorlog tot het toenmalige I{.A.S. behoord.e, vertelde iets van zijn er-
varingen. rrEr is al zo vaak over een vernj-euwing va:r de vakbeweging gesproken",
zei hij. '?Wat de arbeiclers geleerd. hebben i-s,d-at er niet veel- te vernieuwen valt.
Het is geen toeval , d.at er zoveel- ongeoïganiseerd.en ziin.',

De Utrechter Nol- d-e Jong, d.ie in zi;n woonplaa,ts enige bekend.heid- heeft ver-
worven als secretaris van d-e ondernemingsraad. lran Werkspoor, bleek tenslotte ook
minder optimistisch over d,e toekomstige mogelijkhed.en van d.e vakbewegang d,an Pop-
pe. frDe bestuurdeïsr'rzo zei h|j, rronderhand.el-en eerst. AIs dat geen resultaat op-
levert bid.d.en ze om vervolgens te berrrsten.tr

Jan Koning keek bij d.i-e woord.en zeer geërger:d. Iviaar hij ging er niet toe over
nogmaals een pleidooj- voor er-gen stand-je te houden. Hij gooide opeens een vol-ko-
men nieuw element in d.e d-iscussie, dat heIemaa1 niet aan d,e ord-e was geweest;

rrlk voel c1e behoefterr, riep hij theatraa], "te protesteren tegen d-iegenen,
d.ie cle arbeid-ers voor ilom uitkrijtenlrr

Zí1n woord-en wekten d.e opperste verbaztng. tr\.tlierr , zo werd eï geroepen, r'van
d.e hi-er aanwezig'en heeft dat d-a^n beweerd?rr

rrNiemandrr, antwoord.d-e Koni-ng la,koniek. 'tMaar ik wou het toch even zeggentt,

- rtlvlaJ'Ir', riep iemand- ui-t d-e zaal ,rrje bent he]emaal aa,n rt verkeerd.e ad-mes.
Dat moet je hier niet naar voïen brengen, d-aarvoor rnoet je bij je collega Van d.er
Laan in 0ost-Groningen wezen. Die heeft d-e strokartonarbeiders imbecj-elen ge-
noemd-.rr

Koning brieste. In het tumult dat ontstond. gingen d-e interrupties, die op
d-e positie vaJl d-e val<beweging betrekking had-den enigszins verloren. Vanwege het
vergevord.erd"e ur.ir, maakte d.e voorzitter er toen een eind. aan. De chauffeltrs re-
zen onmiddellijk overeind-. Maar Paul Brehm r,ras vlugger d.an zij. Hij was een van de
allereersten d.ie vreer buiten stond op de Nieur,re Gracht. Hij voelde blijkbaar, d.at
hij van d-e chauffeurs weinig goed-s te verwr,chten hac1.
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PROT'ESSORALE iVONSENS

'rProfessor Pen heeft uit te r,,raarderen welwil-Ienclheid. van onze kame-
raad willen aannemen dat wij geen bolsjewistische of and-ere 'marxistenr
zLJr:. Maar hij weet er toch eigenlijk geen weg mee en begrijpt níet wat
ons van d-e bolsjewiki ond-erscheid-t. 0p ztchzelf is dat natuurlijk geen
schand.e, aI is het r"ei berreemd-end. voor een hoogleïaar in de economie,
Immers, Matx werd- zowel d-oor med-e- a,Is tegenstanders beschouwd. als een
econoom van formaa.t. Maa,rrzoals gezegd-, d.at is geen schand.e. llen d.ient
d.an echter we1 voorzichtig te zijn met het hanteren van een dergelijk
begrip..."

Bovenstaartd.e woord.en schreven wij in het novembernummer van 1965 van'rDaad.
en Ged-achteil in het artikel I'O1rer arraoed.e en kapitafismer' ("antwoord. aan prof .

d.r. J. Pen"). Wie mocht menen, d.a,t proÍ. Pen in de sind-sd,ien verstreken jaren
d-e leemte betrefíend.e zijn kennis van het marxisme heeft opgevuld,, koi:rt bed-rogen
uit. Nog steeds kan hij het niet laten het marxisme op d.e hak te nemen. Doch ook
steeds weer blijkt, dat hij van het marxisme niets begrijpt en u/aarschljnlijk nooit
iets vari Marx heeft gelezen, Ztjn uitlatingen zi jn veel-al van d-ien a,ard, d.at men
zich afvraagt hoe in hemel-snaan een hoogleraar in d"e economie - iemand, d.ie dus
als een weter:schapsman word.t beschouwd. - dergelijke nonsens kan verkond.igen. lTa
zijn uitlatingen in rrHet Paroolr' van 10 september j.1. in het stukje rrWaarom

ik niet naar het congres van d.e neo-marxisten garÍ, vraagt men zich zelfs af wat
het bed-rijfsleven wel moet beginrren met economen, Cie bij hem coflege hebben gelo-
pen.

De lezer zaf welficht geneigd. zijn te d-enken, dat r,vij ons aaJ] overd.rijving
schulclig maken, of op zrn minst red-eneren vanuit onze eigen kennis van het marx-
isine. \^Iant het is nogal wat om op zijn eigen terrein - d.e economie - z6 te oorde-
fen over een hoogleraar. Maar om de lezer in staat te sterfen zélf te oord,elen,
zul-)-en we de jongste I'bestrijd.ingrrvan rt marxisme d.oor prof. Pen hier ged.eeltelijk
weergeven. ïn Liet .bewuste stukj e zegt hij d.an:

rrOm enigszins toe te lichten 1{aarom d-e marxisten d.e rverefd zo slecht
begrijpen: ze begirlnerl al- cladelijk met iets zeer eigena,ard.igs, namelijk
d-e stelling d,ai d.e r,+aard.e van een goed. bepa,ald word.t d-oor d.e hoeveef-
heid arbeid. die eï aan is besteed- (hee1 duidelijk bij G. lland-el in zijn
boekje ttlnleid.ing in de marx'i stische econornierr, ultgave van de SIJN
1910). Dat kiopt ni-et, zoal-s ieclereen kan begri.jlen: in sterk geau,toma-
tiseerd-e fabrleken wordt welnig arbeid. gebruikt maar d,e toegevoegd,e
waard-e kan nietternin hoog zijn, namelijk door d.e machines.rr

Àlfereerst wilfen wij even rechtzetten, dat lvlarx niet spreekt van 'rd-e hoe-
veel-heid. arbeid, rii-e er aan is besteed-rt, na,ar van "de gemiddeJ-d-e noodzakelijke
maa,tschappelijke arbeid., d.ie een waar bevatrr. Ii{aar afgezren d.aarvan is de red.ene-
ring van onze professor zo onzír'nig, dat het onbegrijpelijk is, d.at een zichzelf
respecterend. bfad het afd.rukt. h/ij hebben zijn uitspral<en voorgehouclen aan ver-
schillend-e d.ood.gewone arbej-d-ers met a.Lleen maar een lagere-school-opleiding, d.ie
va.r: het maïxj.sme niets afi^risten. En al-.Len rea.geerd,en op dezelfd.e manier: "Ver-
rek, d.ie nachines zijn toch ook 5Jemaakt; d-ie hebben toch ook arbeid- gekost!t'\{at
d.eze arbeid-ers meteen wisten en begrepen, d-aar Ís onze geieerd.e econoom blijkbaar
niet opgekomen. Hij gelooft zeker nog in kabouters, die het werk voor d.e mensen
d.oen. Kabouters, d,ie het erts d,elven, het naar d.e hoogovens vervoeren om er d.aar
ijzer en staa] enz. van te fabriceren. Kabouters ook, d-1e er d.aarna machÍnes van
maken. Dat het alfernaal d.ou.r mensenhanclen moet,rrord.en ged.aan, «ie,t de a,rbeid. van
elke fase - ook de .flase van d.e vervaardiging van rl"e machines - vervat is in het
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eind.prooukt, ontgaat hem geheel" 0m een voorbeeld te noemen: een paar schoenen,
vervaar&igd in een schoenfabriek, bevat niet all-een d-e arbeid., d-ie er in d-e fa-
briek aan is besteed, maaï med,e de arbeid die is besteed aan het vervaard-1gen
van het staal, d-e machines, enz. Dat prof. Pen d.aarvan niets begrijpt blijkt niet
alleen u-it het hj-ervoor geciteerd-e. In d-ezelfd.e nbeschouwi-ngrr zegt hij namelilkr

ItDie arbeid-swaarcl-eleer geeft alle verC.er:e marxistische ber,rtjzen een
krampachti-ge d.raai-, Er bestaan rbewijzenr voor d.e arbeidswaard.eleer,
d.ie ofwel te flauw zijn om over te praten ( zonder arbeid word.t niets
voortgebracht; d.at is waaï, maar zond.er werktuigen ook nÍet)..."
Het is toch onvoorstel-baar, dat een hoogleraar in d.e economie zijn toevlucht

neemt tot d.ergeli jke I'argumentenrr. Die op d,e stel-l-ing, dat zond-er arbeid- niets
word.t voortgebracht, d.oodleuk met het I'argturentrrkomt, d,at dit we1 waar is, maaï
d-at er zond-er r,rerktu-lgen ook ni-ets word-t voortgebracht. Daar heeft men weer het-
zelfd.e: alsof d.ie werktuigen ni-et d-oor arbeid word-en voortgebracht.

In zi-jn stukje .rergelij.Lt onze professor de marxisten met mensen, d.ie aan
vliegend-e schotels geloven, of mensen, d.ie menen dat d.e aard.e plat is. Na het
d.oor ons geciteerd-e zal het duidelijk z4n, dat geen marxist zich d-oor d-eze opmer-
king beled.igd kan voelen; evenmÍn al-s iemand., die fezen en schrijven karr, zich
beled,igd. zal voel-en wa,nneer een anal-fa,beet hern komt vertellen dat het a1fabet
niet d-eugt.

Warueeer prof. Pen aarr het slot verkond.j-gt, dat er behalve rechtse ook link-
se leugens bestaano clarr voegen wij d.aar al-l-een maa,r aan toe, dat er ook nog zo-
iets al-s professorale nonsens bestaat.

UITBUITI}TG ONDER HET S,IÀATSKÀPITALIS}TE

IN IIEI YOR1G nunmer van I'Daad en Gedachte" publiceerd-en wij erÈe1e reisin-
d.rukken uit Oost*Duits1and.. Sind.sd.ien kregen wij tcevallj-gerwijze een brÍef ond-er
d-e ogen, d.ie een Oost-Duitse arbeid-er aarl een vriend- in het buj-tenland zond. De
feiten d.ie tLaarin vermel-d- word.en bevestigen vofkomen wat de lezer in d-e ber^msie
reisind,rukken heeí'b vermeld- gezien. Brief en reisind.rukken sluiten volkomen bij
elkaar aarr, Vand.aer d.at wij een ged.eelte van d-e brief hier aíd.rukken. Van cornmen-
taa,r onthoud.en wij ons, omd.at het vofmaakt overbod-ig is. De brief spreekt voor
zichzelf en bewijst d-oor de eenvoud-ige taal der feiten, dat d-e uitbuiting ond.erIt staatskapitalisme niet ond-erd.oet voor d.ie oncler het kapita.l-isme in 't Westen.
De ]ezer zal er begrip voor hebben, d-at wij ied.ere peïsoons- of plaatsaandrriding
achterwege hebben gela,ten.

"...Ik ben rijkeli,jk met werk gezegend geweest, vaJrwege mijn grote tu-1n en van-
wege d.e ziekte van mijn vïouw. l,iijn vrouw is weer thui-s en ik heb wat mind.er zorg
om haar. Haar woncl is nu genezen, maaï eeïst moest d-Íe thu-is nog behand.efd wor-
d.en, omd.at een deef d-aarvan maaï open bleef en d-aar vocht uitkwam. Natuurlijk is
zij ook nog niet vrij varr pijn en ze mag nog niet veel dragen of til-len. Irunid.d-els
is zij a,l- weer arbeid-sgeschikt verklaard., a1 heeft ze eerst nog recht op een paar
d-agen vakantie. De d.okter heeft haar een briefje voor het bed-rijf meegegeven, dat
ze niet te veel rnag ti-I1en. Maar dat ken ik wel. Daarop wordt maar heef weinig
acht geslagen. Ik zelf ben aI sed-ert twee jaar op nijn werl< overbel-ast en in ver-
band. d"aarmee zijn er al twee brieven varr d.e specialist naar het bed.rijf gegaan" Er
word.t echter niets op u-it ged-aarr, integend-eeI, sed.ert ik vorig jaar mijn rijbewijs
haaLcle word. ik nog veel meer uitgebr-rit dan in d-e tijC, d-at ik nog gezond,er was.
IIet gevolg isr d.at ik voortdurend- volkomen afgebeuld. thuis kom. Gedurende al
nijn d.ienstjaren bij ".... ben ik nog niet zo afgejakkerd. aIs nu...."
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IILEVE DE_STAK-I}IG, WEG MtrT DE BONN''

TTLEVE d.e staking, weg net de vakbond.t' stcnd. als opschrift boven d.e tekst
van een gestencild- pamfletje, d-at onlangs werd. verbreid. onder het personeel- van
het grote Parijse warenhuis rrGaleries Lafayetteil aan d-e Boulevard. Haussmann. Op
het moment van d.e verspreid.ing werd- er in het waren-hr:-Ls niet gewerkt; het peïso-
neel had. d.e arbeid- neergelegd,, zoals het personeef van alle grote warenhuÍzen in
geheel Fra^r:krijk, Da-v was gebeurd- ingevolge een oproep van het bolsjewisti-sche
vakverbond. C,G.T" en zijn secretarÍs Georges Séguy"

Het stenciltje ging natuurlijk niet van d-e vakbond uit. Het \,ras vervaardigd-
door een aantaL personeelsledenrd.at enige tijd- de praktijken van d.e bond- had gad.e-
geslagen en dat er behoefte aan had tegenover de collegars lucht te geven aan
zijn verontwa,ardi6ing.

Die verontwaard.ig"ing gold in d.e eerste plaats al- de stakingseisen, d-ie d.e
bonci. had opgesteld-. Het stenciltje - d.at wi.j voor ons hebben }iggen - zegt ervarr,
d.at tt warenhuispersonee] eert l-oonsverhoging had geëist van 150 francs per maand-
voor aI1en, d.ie mind-er dan !00 francs per maand- verd-ienderr. Bovend.ien verlangd-e
het personeel , dat de regeiing, waarbij eenmaal in d.e zoveel tijd. ook cp ma,and.ag
moest word-en gewerkt, niet verplicht zou worclen gesteld voor d.e maanden november
en d.ecember. Voor hen, d.ie méér d.an )00 f-rancs per naancl- verd.iend-en werd een sa-
lariseis van 50 francs geste1d..

fn d.e ei-sen, d-ie de vak'bond opsteld.e, zogenaar-rd. uit naarn van het personeel ,
vond men van dat alfes weinig terug. Van d-e verlangens orntrent de maandag-rege-
li-ng werd. ni-et gerept. ne saiariseis werd gewi.jzigcl in d-e ei-s van een 1Oi', loons-
verlroging. Dat betekent, zeggen d.e sannenste.Ll-ers van het stencil , dat d.e hoogst-
betaald.en ook het rnees'be erbij zoud.en krijgen, tenrijl het personeel juist ontevre-
den rrras over d.e lage lonen aan d.e basi-s. De eis van het personeel wa.s er op ge-
richt d-e grote loonverschillen wat glad te s'trijken. De vakbond-en bleken tot elke
prijs d-e sterke verschÍIfen te wil-Ien handhaven, Je ze zelfs nog groter te willen
maken.

Intt stenciltje werd voorts felle kritiek geuit op de wt)ze, waarop d-e vak-
bond de strÍ jd. meende te moeten voeren. rrEr is helemaal geen sprake van stri jd.'r,
zo leest men d-aar. r'\riat we vooï onze ogen zien is ee;i soort van kainaval . Buiten
het warenhuis zien d-e stakers zich even krachtig ingesloten door de smerissen in
u.niform al-s d-oor d-e smerissen van d-e bond.; in het warenhuis hcud,en d,e bonzen
bra]lend-e red-evoeringen, maar verd.er gebeurt er gewoon niets. Wfj voeren op d.ie
manier: geen strijd- in het bed.rijf, w1j z11rL er alfeen rilaar aanwezig. De samenstel-
fers van d-it mani-festje zijn n:-et tegen d.e staking,maar ze ztJrr tegen d-e bond-, d.ie
kermisachtige ma.nifestatj-es houd,t, die op d-e d-irectie geen enkele ind-luk maken.
Wie in d.e tegenwoo::d-ige tijd. nog gelooft, d.at d-e bond.en iets voor ons uit het
l'rlur kunnen slepen, d.ie gelooft d.at er nog :i-eis te venrachten valt van leiclers
en gekozenen. Het wordt tijd-, d-at wij onze belangen zélf ter hand nemen. Wat er nu
bij d.e Galeries Lafayette gebeurt, dat gebeurt overilTer werel-d., in Amerika even-
goed. als in P.usl-and-, waar de leiders er all-een nra,ar op uit zijn d.e produktiviteit
te verbeteïen en and,ers niet. Daa:r ligt c1e red.en, dat al heel- r'eel arbej-d,ers d.e

ogen zijn open gegaan. Er word.t -ran d.e bonclen al- hoe langer hoe minder iets ver-
r*acht. Het word.t tijd., dat ook onze ogen open gaari. We moeten niet alleen tegen
de patrocn strijd-en, maar óók tegen de bond. Irat kan bijvoorbeeld door het r^iaren-
huis te bezetten, wat de bond.en verhinderen. h'ijrd.ie dit stenciltje hebben samen-
gesteld zlyt gé6n arrarchisten, géén trotzkisten en géén mao-isten. Wij zijn dcod.ge-
wone led"en van ]iet warenhuispersoneel , die het zat z:-1n om d.oor d.e vakbond-en te
worden befazerd.. 'r

Tot zover onze weergave van het tr'ranse pamflet.
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ER ZIJN enkele uitspraken van ienin, d-ie rnet d-e regelmaat van een kLok r,ror-
den geciteerd- en dientengevolge n:i-n of meer klassiek geworden zÍjn. Er zijn er ookd'ie een tijd1ang tot vervel-ens toe zfi'n aangehaald. om vàrvol-gens min of rneer in r-b
vergeetboek 'be geraken. Tot d.eze categorie bijvoorbeeld behoort d.e kernachtige -maar d.aarom bepaald- nog niet juiste - formul-e; 'r0ommunÍsme = Sowjetmacht + eÍek-trificatierr. Men hoort haa.r weinig meer en dat is alf esbehalve verwond-erlljk, oni-
d'at er in Rusland' wél een grootscheepse elektrifikatie rs d-oorgevoerd-, maar d.e
macht van d-e Sorrrjetsro.at wil zeggen van d.e arbeiclersrad-en, er nog tijd.ens het le-ven van Lenin werd' gebroken' De e..fwezigheicl van d-e Sowjeimacht heeft het hante-
nen vaf,l d.e leuze onmcgelijk gemaakt. Ztj zott thans hoogstàns nog lrurrnen word-en ge-bruikt oln aa.n te tonen, dat er in Rusl-and- van commirnisme geen sprake is. Dat nukomt natuurlijk al-l-esbehalve te pas in cie kraam van d.e tlussische machthebbers enhun buitenl-andse pa::tijgangers, d.i-e zich aI bijna een hal-ve eeuw lang a1le mogelij-ke moeite geYen om d.e arbeidersklasse te d.oen geloven, d.at el-ektrifilcatie zond.er
soi,rjetmacht óók commulisme is.

And-ers is het gesteld met Lenins rrroord-, rl-at rrzond-er revol-utionaj-re theoriegeeï] sprake kan ziin van revolu.tionaire praktijkÍr. Of het een hel-emaal oorspronke-iijk woord- is wi1len we i-n het mid.den.l-aten. Vast sta.at, d.at het altijd. àan hemword-t toegeschreYen. Eveneens is het zo, d.at het nog om de haverkl-ap wordt aan-gehaald.. Maar hoe is het eïmee gesteld.?
Dit voorjaar, to-^n er ter gelegenhei-d. van Lenins honclerd.ste geboorted.ag eenvloed van herdenkingsliteratuur van de pers kr,v'am, verscheen er temid.d.en d-aarvanbij d-e Du-itse uitgeverlj Suhrkamp ook een klein bund,eltje met aan Lenin of het Ie-ninisme gewijde opstellen. In één d-aarvan werd" eï op gewezer., d-at het Leninismewel al-le:rninst d-e theoretische uitdrukking is van d-e l<Íassestrijd. der westerlrope-se arbeid-ers,d-och zeer nauwkeurig d.e theoretische behoeften verruld.e va,n d.e bir-gerli jke omwenteling, die zich in 191J in Ruslarrd. voltrok. In verband- d.aarmeekwam d-e sshai jver ook te spreken over d.e l-euze ttZond,et revolutÍonaire theoriegeen revol-utionaire praktijkrt. De juistheid- enran vocht hij niet aarr. Maar , zo ze1-hij, als dat betekenen moet, d.at eï vooï d"e revolutionaÍrà praktijk in wesi-puropaeen revol-utionaire theorie nod-ig i-s, d-an is het we} zeker, Aat àie revol-utj-onai-re theorie moeilijk het l-eninisme kan zijn"
l/ij houclen dat voor een onjuiste redenering. Niet, omd.at wij het l-eninisme

we1 d-egel1jk als d,e voor \,,Iest-Europa geschikte theorie beschouwen, maar omd.at liij
de ultspraak I'Zond.er revo.l-r-ttíonaire theorie geen revol-utionaire praktijkt' op zicË-zelf verkeerd. achten. fn d-ie uitspraak word.t naar onze mening het verband-Gffi
theorie en praktijk vol-komen verkeerd. gelegd.. Het is niet zo, dat er zonr]er revo-lutionaire theorie geen sprake van revol-utionaÍre praktijk is, doch het is omge-
keerd-. Zonder rerrol-utionaire praktijk is er geen sprake van revolutÍonaire theo-rie.

Eigenlijk word-t d.at d-oor cle schrijver ven het bed.oelde opstel toegegeven. Àl-shij uiteenzet, d-at het leninisme de exponent is van d-e naatsóhappetrJkà verhoud.in-
Senr &ie voor 1917 in Rusl-and- heersten en als hij betoogt, aai-tret leninj-sme d.etheorie is van een ónd.ere k--l-assenstrijd, d.an d.ie tussen proletariaat en bourgeoi_sj-e, dan zegt hij eigenlijk niets arid-ers, d-an d.at het leninisme a.Ls theorie gàhee]
en a,l het produkt is van d.e Russische praktljk.Iietzelfd.e gelCt natuurlijk in gelij-
ke malg voor West-Europa; claar bestaat een ónd.ere klasseÀstrijd. en d.aar ontstaat
d.ientengevoJ-ge een índ.ere theorie d.an heb bo1 sjewisme.

Friedrich Engels schreef destijcls, dat d.e theoretische opvattingen, d.ie hij
en Marx verkond-igd-en het resuftaat r^raren van een kLassenstri;d., d.ie zich in d_estraten van Manchester en and.ere Britse ind.ustriested.en voor ied.ers ogen afspeel-
d-e. Het is niet van be1a,g ontbloot_:i:l_11t_terdege te herinneren.
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DDTM'NJlLIf,J! AN.BEIDERS

IN HET vorig'e nuljrlner va^ir Í'Daad & Ged.achteil j-s terloops het een en a:rd-er op-
gemekrt over d-e kl-eine Srcep, d-ie in het geoied- van de lt[ersey in het Britse
graafschap Lancashire sed.ert jamrari j.1. het blad rtBig Flame't uitgeeft" Deze
groep bestaat uit arbeiclers en siud.enten, Onze ino.ruk - gebaseero op een twee-
daags contact met een varr de uit Liverpool- afkomstige l-eden - is, clat de Eroep
niet bel-ast is inet wel-ke traditie dan ook uit het verl-ed-en van d,e arbeid-ersbewe-
ging. De grcen j-s niet stalinistisch, niet trotzkistisch, niet mao-Ístlsch, niet
anarchistisch, heeft geen bindingen ten opzichte van Castro of Che Gueva,ra en z\j
kan evenmrn als een groep van raden-commulisten word-en beschouwd-. Het is nj-et
haar d-oeI bepaald-e opvattingen ond.er de Britse arbeiders te propageïerr. Zij heeft
uitsluitend- he-t streven in d-e cloor haar uitgegeven krant d.atgene tot uitd-rukking
te brengen wat er ond-er d-e arbeid-ers in Groot-,Brittannië - en speciaal- d-an na-
tuurljjk die van Lancahire - leeft.

Een twer:d-e kenraerk van d-e gnoep is - tot d-usverre - d-at d.e stud.enten d-ie er
in wefkzaam ztjn, niet op het stand-punt staan, dat zij - als studenten - d-e rol
vanrrtheoreticiil te verrmllen hebben, d.ie cle arbeid,ers wel_ eens eventjes zullen
verteflerr hoe of ze rnoeten strijd.en. Voor zover r,..i; hebben kurmen consta,teren zijn
d.e met Írts19 Flamerf verbond,en stud.enten van een totaa,l and,er type dan bijvoorbeeld
in Ned.erl-arrd. Ton Regtien of d-e studenten, d-ie een rol spelen in d,e studenten-
vakbeweg:ing, d.e Socia,Iistische Jeugd of "Rod.e Oktoberr'. Het is ons opgevallen
zel-fs, clat d,e studenten rond- I'Big tr'lametr zích ín de theorie en d.e geschied-enis
van d-e arbeiCersbeweglng maar heel- r,reinig r,'erd-iept hebben.

fn de gïoep 'fBig Flameil spelen - tot dusverre al-weer, want afgewacht moet
word-en hoe of ]ret verd-er gaat - d.e stud.enten d.e rol van d.e technische vervaarcli-
gers van het blad. De artikelen in c1e zeyer! nullmers, o.ie tot en rnet juli ver-
schenen waren, zíjn op enkele uitzond.eringen na d.oor ar'oeid"ers geschreven of aan
d-e hand- van d.ocr a,rbeid.ers verstrekte informaties sanengesteld.. Dat betekent,
d.at het blad geen bepaalde opinie tot uitdrr.:kking brengt. Er worcien al-lerlei mo-
gelijke en soms zeer naieve of verwarde opvattingen in naar voren gebracht. Be-
schouwingen, zoals wij d.ie af err toe inrrDaad en Ged.achterr brengen, ontbreken. De
krant sta,at vol met inforrrati-es over acties in Britse bedrijven.Het kostte uiter-
aard- ook helenraaf geen moei-be om I'Big !'lame" op die wijze te vuffen,want in Enge-
land, zijn d.e l-aa,tste jaren d-e "wild-e" acties aan de orde varr de d-ag. En waar veel
van d.ie rrllrilalerr acties gevoe::d- r^rerclen in ind.ustrieën of bedrijfstal<]<en d.ie in Lan-
cashire gevestigd of vertegenwoor:d.igcl z1jn, is het bepaald- geen wonde-r d.ai: 1. d.e
krant I'Big Flamerr een rijk vloeiend-e inforrnatiebron kon wordenl 2. d.e in strijd.
staand.e arbeiders voor deze zakelijke infr"rrmaties interesse toonden en ook bereid.
bleken d-e krant te ciistribueren.

In het blad- wordt msegedeeld, dat d.e groep "Big I'larnerr zieh beschÍkbaar
stelt om ten behoeve rra.n strijclcor,ritérs d-er rrwi.rderÍ staLi-ngen stenci}qerk te ver-
richten" Dat d-it geen ioos gebaar: is, werd- bervezen tijd.ens de st::ijd- van d-e Pil-
kington-arbeid.ers in St. He.lens" Niet al-lieen irdruktérr rrBig F1ame" allerlei pam-
fletten en meC.eCelingen van het door d-e arbeiders gekozen stal<ingscomitér rneàï
ook de kciomriren van cte krant zel-f werd.en het stakingscomité ter beschikking ge-
steid., Het aanLaL Piikington-st,a,kers bectroeg + 9.000. ne krant werd- vergroot in
oplage en bij zowa,t ied-ere Pilking'bon-staker thuis gebracht, een werkje, waalrrnee
d.e Pilicington-stakers zich zel-Í'bel-astten. Toen de stakÍng op zijn hoogtepr:rrt was
werd. óén bepaald nummer r/an "Bigi Ffameí' i-n een opla,ge van 1.000, gevuid- met ar-
tikel-en van het stakingscomité, zelfs geheel gratis uitgereikt. llet was een fi-
nanciële krachttoer, waaïmee d.e kas van I'Big Elameil meteen totaal werd uitgeput
en de verclere vers:hijnlng van C.e krant zells een zcrgelijk probJ-eem wercl .

Ono.er de zojr-risb geschetste omstarrd,igheden is d.e toekomst van wBig FLamet'

DEEN
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natuurlift rn grote vïaag. Wat zal er met het blad. gebeuren a1s de golf van'rwi-I-
d"elt stakingen in Lancashire wegebt? Dat d-e verkoop d.an zeer sterk terug zal lo-
pen valt gemakkelijk te voorspellen, maar is natuurlijk niet zotn bezwaar. Maar
zuflen er rond- rrBig Flame" arbeid-eïs gegïoepeerd- blijven, d-ie de inhoud. vull-en of
zal men een stijgend- aantal artj-kelen, afkomsti-g van d-e sturlenten te zi-en krljgen?
En als dat laatste het geval is, wel-k lerakter zul1en d.ie artikelen dan hebben,
en irr hoeverre zal een eventueel ónd.er soort van artikelen op zijn beurt weer het
karakter van d-e groep wijzigen? Dat is een varr d.e d.Íngen, d.i-e slechts d.e toekomst
zal kunnen leren.Van belang is naàrurlijk ook in wel-k tempo thans nog i-n de hoof-
d.en -"'an d.e arbeid.ers bestaand.e j-llusies (ten aanzien van d,e nieuwe vakbond. b.v"
d.ie d.e glaswerkers hebben opgericht) uit d-ie hoofden rrreer verd-wijnen en in wefke
mate I'Big Flametr een d-ergelijke ontwikkeling bi-j kan houd.en. Wij zul:-en de lezers
van rrDaad- en Ged-achte'r op d-e hoogte blijven hourlen.

EE }T AA}trBEVEL ENS\,\IÀARD I G BOEK JE

DIEGENEN onder onze lezers, d-ie de Duitse taal machtig zijn ki::rnen wij van
harte een boekje aanbe.refenr d-a.t onlangs bij de Duitse uítgeverij U1lstein varr d-e
pers gekomen is. Het heet: "I'[ovember-Revo]ution 191Brt en het voert a1s ond-erti--
tef : I'Die Rolle d.er SPD" ("De rol van d-e SPD"). Schrijver is Wolfga.ng Malanor,iski,
d-ie red.acteur is van het ueekblad I'Der Spiegelr' en C.ie wat -hier in boekvo:m is
verschenen eerrier afs feuifl-eton in d.at blad- gepubliceerd- heeft.

Zoals de ondertitel ai aangeeít richt de schrijver vooral de schijnwerpeï op
de rol- van d-e sociaa.Ld.emokratie. Hij is niet de eerste die dat doet.\{at zijn boek-
je van and-ere publi-caties ond-erscheidt is het grote aantal daarin opgenomen d.o-
cumeri.ten. Het zí1n er 31 in totaal, die bij elkaaï ongeveer zestig van de blj e1--
kaar mím 180 blad-zijden beslaan"

nie d.ocu-trenten bestaan uit uittreksels uit brieven, telegra;rmen of red-evoe-
ringen (merend-ee1s) en zij werpen op d.e manier, l/aaïop de partij varr Ebert en
Scheid-emann zich bescherrnend. voor d.e kapÍtalistische orde heeft opgesteld-rn bij-
zond-er d.uid.elijk licht. lt[en ]eze bi.jvoorbeeld, d.e brief, ]/aarin veldmaarschal-k Paul-
von Hind-enburg z.jc}l bij Eberb beklaagd over d-e r^rankel geworcien positie van het
officierenkorps en er bij hem op aand.ringt,d.at d.e sold-atenrad.en, volgens afspraak,
nu terstond. zul-l-en word-en ontbond-en. 0f o.e verklaringen van Generaal Groener
oveï het doel van een eventueel militair optred-en tegen het revol,utionaire Ber-
lijn of d-e med.edelingen van Gustav Noske over zijn eigen rol tijd-ens d,e zogenaa,nd-e
Spartalnrs-onl-usten van 1919.

Voor een deel zijn d-e d-oc.rmenten aan vroeger verschenen werken ontleend, Dat
d-e bezitter varr het U,Ll-stein-boekje ze da,arin all-emaa:- zo gemakkeli-jk bij elkaar
verza,ineld- vind-t is een van d,e grote voordelen ervan.

Het boekje varl Ma,.Lanowski maakt voorgoed- een ei-nd.e aarr d,e - ni-et d-oor ons
geloofd.er maar nog wel tot voor zeer kort in Duitsland- wijd- verbreid.e - Iegend.e,
dat d"e SPD d-e Novemberrevolutie zou hebben gemaakt. Malanowski's standpunt: d.e
SPD was Seen lrevolutionaire partij , zii wild-e d.e November-revolutie niet en zij
stond. er ook niet achter. Daarnaast weerspreekt ivialanowski d.arr d-e propagand.a,-
leugen, dat Duitsla"nd. in 1t'18 en 1919 aan d.e rarrd. van het bolsjewisme zou hebben
gestaan.. De prijs van het boekje is laag. Yoor 7 Jr5O is het te koop of te be-
stell-en (als Ullstein-Brch 641). De inhoud- j-s vernietigend. voor l-ied.én, o-ie nog
altijd- menen dat kritiek op d.e Duitse socia,ald.emokratie ongerechtvaard.igd. is. Ge-
Idk d-e heer d.r, !í. Drees bijvoorbeeld..
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NADAT DE LEZER eld.ers in d-it nummer een en and-er heeft kurrnen l-ezen over rrr

rtaar orrze mening belalr.grijk d-ebat in Utrecht, hier ook nog enhefe kanttekeningen
bij een in ónd-er opzicht niet minder belangrijk debat in Amsterd-a.rn. Ind.erd.aad, we

bed.oel-en d.e openbare illscussie tussen d,e BeIg Ernest Manclel en d,e Nederlander
Joop d-en UÉ in d-e grote zaal van het hotel Krasna.pols§. Leerzaam wa,s 24, zowef
d.oor wat er gezegd. werd- d-oor beid-e hoofd.rolspelers, als door wat er nÍet door
hen gezegd werd.; leeyzaam was zij eveneens d-oor hetgeeÍr er over werd. geschreven.
Bij onze notities zul-l-en wlj zowel Ít eerr a1s het ander tegelijkertijd- ond-er d-e loep
nemen.

Wat alJereerst opviel wasrd.at beid-e opponenten, hoezeer overigens hun ziens-
wijzen ook mochten verschillen, volled-ig met elka,ar overeenstemden voor wat be-
treft een d.efinitie va:r "d-e socj-alistische maatschappij". De verklaring d.aarvoor
lijkt ons betrekkelijk gemakkelijk te geven.Wat Mandel beschreef als 'rhet social-is-
tisch eind.d.oelr' was - bewoord-ingen a1s: rrzeffbeheer van alle producentenrr, rrhet

afsterven van staat, markteconomi-e en l/arenprod.uktie[ ten spijt - niet and-ers d.an
de a,l-oud.e sociaald.emokratÍsche opvatting van een sociali-stische prod.uktiewijze,
een opvatting, ró/aaïvan men terecht ka"n zeggen, dat vrijwel a1le grote socialistj--
sche voormannen uit het verled-en d-aar voorstarrder varr zí1n geweest, waaraaÍr men

d.an echter, om precies te zi jn, zav moeten toevoegen, d-at men Marx van d-ie vooï-
mannen moet uitzond.eren, omd-at uitgerekend- hii er and-ers over d.acht. Mand.el d.eed-

het eerste, maa,r verzuimd-e het laatste, dat wi1 zeggen, hij beriep zich op'ra]Ie
grote social-istische voormannenr', maar hij verzweeg de kritiek, d-ie op hun maat-
schappijbeeld moet worden uitgeoefend, wanneer men zich enigszins baseren wi1 op
d-e.marristi.sche method.e. Da,artegen d-ient protest te word.en a,angetekend-, vanwege
het feit, d.at Mandel in het debat met Den UyI als rrmarxisttr is opgetred.en en in
cie versfagen ervan ook afs zod-anig is aangeduid.

1n onze ogen is }iand-el géén "marxist'r. Hij i-s - héél d-r:-i-d-elijk bijvoorbeeld. in
een opsteJ over het leninisme, dat dit voorjaar in Duitsland. verscheen in een
bund-e1, d-ie door het Suhrkamp-Verlag werd. uitgegeven 1) - een trotzkistl dat wiI
d.us zeggen: een bolsjewiek, wat d.an op zi.ln beurt weer betekent: een radikaal so-
ciaald-emokraat. Waarin radikale sociaald-emokraten gelijk lv1and,el en allesbehalve
rad.ikal-e sociaafdemokraten zoals d-e P.v.d.A.-er Den Uyl van elkaar verschillen,
dat is hun opvatti-ng omtrent de wijze wa,arop "'t socialistisch eindd,oeff' zou h.m.-
nen wo::d.en bereikt" Daarover }i-ep dan ook het d.ebat. Over het "ejrld.d.oel-tt (om hun
gemeenschappelijke terminologie, óie niet d-e onze is, even te gebruiken) zéLf zijn
ze het ééns.

"Ik heb er geen moeite meetr, zo verkLaarde DenUyl. Het was een opmerking,
waardoor d-e rrHaagse Postrr-verslaggever Jolrn Jansen van Galen zich teleurgesteld.

^\voeld-e 2). Wij niet. \,Iij vinden een d-ergelijke reactie varrzelfsprekend-. Dat hr; voor
d.j-e reactie een applaus van d.e zaal kreeg, ber+ijst ons inziens, d-at het merendeel
der aan-r,lezigen zich van de werkel-ijke betekenís d-er eensgezlnd.heid van d-e twee d-e-
ba,ters op d-it punt volkomen onbewust was, "federeenrrwas errschreef rrVrij ltleder-
fand-f t, om d.e betekenÍs va^n het debat te il-lustreren. Iedereen, clie - zo zottd-en
wi-j dat woord- willen aanvullen - op het oud.e starrd.punt der voormalige of huid-ige
sociaaldenoktayie stond." Waarmee wij overigens niet verhullen wi}len, dat er ook
uit d-e zaal wel- een enkeling voor de microfoon gekomen is, d.ie zowéL Den UyI óls
Mancl-el bekritiseerd-e. rrEen aÍrarchistr', noemd.e John Jansen vaJr Galen hem, kerure-

t) f. ivfand-elI rtlenin
d.e blmdel : rrlenl-n,
volgend.e.

2) "Haagse Postrr van

und d,as Problem des proletarischen Klassenbewusztseins[ in
Revolution und. Politikr', Suhrkamp-Verlag 1970, b:.z. 149 en

28 okt. - J nov" 1)lO, pag. 11 en vo161end-e.
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lijk omd.at hem d.e werkelijke betekenis en inhoud- van dÍens kritiek ontging. I'iandel
begreep beter uit wel.ke hoek d.e wind- woei. Het errige cat hij rij-st te antwoorclen
vías, dat de betrokkene met zijn principiëIe kritiek de arbeiclers in ied.er gevai
niet had }aurnen cvertuigen" I'nie lopen nog stee<ls achter meneer len UyI aaÍrn,
riep Mandel, in zijn ijver niet 1-.eseffenc1, d.at hij d.aarmee in d-e eerste plaats d.e
poten onder ziJn ej-gen stoel d-corzaagde. Wat d-e betrokken d.ebater zow hebben moe-
ten tegenwerpen, namelijk,d.at het er }:el-emaaf niet om gaa.t Ce arbeid.ers te noveï-
tuigenrr' maar o.at het ga,at om hi.rn zélf-optred-en in d-e praktijk, dat lijnrecht in
tegenstelling staat tot zowel- d-e ziensr^rijze va;i Den UyJ. al-s d.ie van Mand-el, d.at
zei- hrj niet en d-a'b d"emonstreert naar orize inening z4n zwakte" Een zwakte, die ons
van d-e d-ebater, die het meer van spitse grollen dan van principiële kLaarhej-d-
moet hebben, wel bekend. is"

Terug naar menee:r Den Uyl . Die vev:weet Mandel op een gegeven moment, gelijk
hij hem ook aI in een vroeger debat tussen d.ie tvree verweten had, clat hij màt zïnrrmarxismerr va.sthield- aan veroucierd-e hypothesen en rlat hij clientengevolge zijn kan-
sen verkl-einde on d-e werkelijkheid, te zleyr, lïu hebben wij al- opg.m"rÈt, àat wij
I{anclel- niet voor eenrrmarxist'r houd-en" IIoe pa:radoxaal- 't ook moge klinken: juisl
om die red-en zi,jn wij het mel oéze opmerking van Den Uyl eens. Mancle1 houdt in6-er-
daad- vast aan iets wat verourierd is. Hij houdt vast namelijk aan een fi]-osoíj-e en
een po1Ítiek, aie hu.r cntstaan danken aar: d-e bijzond.ere verhoudirrgen, waarond.er
zich in Rusland d-e burgerlijke revolutie voltrol< en hij blijft die filosofie en pc-
litÍek hanteren in een wereld., die van d.e toenmalige Russische vollcomen ru""cÉitt.
Niet a1s rrmaïxistr? sluit luiand-ef zijn ogen voor d.e werkeJ-i3kheid-; hij doet d.at juist
omd-at hij géén marxist is.

1,riat het marxisme karakteriseert, dat is niet - zoais Den U;,rI meent - een
uitgaan va.n veïoud,erde of niet veroud-erd-e hypotk€ssn, maaT het uitgaan van d-e
werkeliikhgid-. Het marxisnre is een metholle, vraa,rmee d-e werkel-ijkheid word.t ond-er-
zocl:'t. Omclat d-e werkel-ijkheid aan voortdurend,e veranclering onclerhevig is, za, d-at
onclerzoek tot voortd-urend. anri.ere resultaten lelden, zulfen d-e uitkomsten va,n d-a,t
onderzoek voortdurend verschill-en. Al-s John Jansen vair Gal-enr in zijn verslag varr
het debat, inet dr:id-elljk sarcasme van }ian.-Lel spreekt ,ris vari rle man d-ie het alle-
maal zo heel precies weet, \ranneer hrj om d.ie red-en z-t1n relaas d.e tltel geeft vanr'Uen marxist weet alles heel precies'r, dan merken wij op, dat lvland.el Suist d.aarom
aff es 'rzo hee1 preciesrr schijnt te r,+eten, oradat hij géén rtmarxistrÍ is, d-och een
man, d.ie - net al-s nen Uyl - met schemars ,rlev'kt. Een ma::-cist pretend-eert niet
TLet zo precies te weten. ivÍarxisr; zi)n, betekent vocr hem 

"ur. 
,rooitdurend. ómferen

van het vellrorvene, een telkens kritisch van voren af a.an beg-innen. Daar is bij
Mande} geen sprake van,maar ook bij Den Uyl niet. Jlie g'aat ook van verouderd"e hy-
pothesen of verbl-eekte ilfusÍes ui-t, d.Íe heeft zomin afs lviandel , maar: ep een an-
d-ere manier dan d.eze, oog voor oe r,rerkelÍjkheid. líat hij Mandel verwíjt, dat geld.t
ook rroor Den UyI z6lf .

Sprekend,e over het clebat-verslaLg van .rohn Jansen van Galen, d-at siond. afge-
d-rukt in d.errHaagse Postr', moet ons ncg een and-ere cpmerki-ng van het hart. ne
schr:,jrrer daervan zeg\i

rrln werkelijkheid of rin wezenr, dat hcor je vaak van een marxist als
I'fand.el . Je kunt hem al-lerlei socj-ale wa.arnemingen verte-Llen, hij za1 je
uitleggen dat ze rÍin werkelljkheid-' iets heel a,nd.ers betekenen d.an je
zo zov clenken, rl

Dat d,e ve::slaggever hier cle spot met i{a::de1 d.rijft is duidelijk. },Ia,ar,1ie
spot achten wij misplaatst. Het speuïen naarrlhet wezenlijkerris wat in i-ed-ere tak
van rsetenschap gebeurt en om datrrwezenlijkerr gaat het ook in d-e wetenschap, d-Íe
ztch beztghoud-t met d,e maa,tscha,ppij. \/a.meer d-e dingen rrwezenlijkrÍ precies datgene
wa.ren ,ntat ze op het eerste gezicht schenen, dan was alle wetenschap voJ-komen
overbod.ig. Wat men Mand-e1 verw'rjten moet is niet dat hij rnet d.e oppervlakkige ver-
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schijnselen geen genoegen neemt - zoals Den UyI, d.ie het parlement&risme omhelst
alsof het een bl-oeiend, meiske Íraïe inplaats van een oude, tancleloze heks - en
naar hun wezenlijke betekenis zoekt, d.och d"at hij onvold.oend-e tot het wezen d-er
maatschappelijke verschijnselen doordringt en zijn zoeken staakt, zodra het gevaar
dreigt op te l-everen voor zijn trotzkistische schemars. Àfs Den Uyl d.e parlemen-
taire d.emocratie verd.ed-igt, omd.at hij op zijn manier d.e ogen voor d.e werkelijkheid
sIuit, dan d-oet Mand.el- op zijn marri-er precies hetzelfd-e, wanneeï hlj zogenaamd. de
proletarische revol-utie "predikt'r. Want d.e proletarische revolutie, d.at is voor
Mand.el nlet d.e zélf-bevrljd.ing van de loonarbeid.ers, d.och een politieke strijd. on-
àer leid.ing van een voorhoed.e, d.ie slechts kan uitmond.en in een nieuw ond.erdrul<-
kingssysteem met die voorhoed,e als heersend.e klasse en het staatskapitalisme al-s
economische basis" Het wezen van d.e proletarische revolutie, om d-ie term te ge-
bruiken, word-t d.oor Mand-ef miskend.. Dat betekent, d.at hij - om d-íe term ten twee-
den male te hanteren - i-n wezen op d.ezelfd.e staa.tskapital-istische grond.slag
staat als Joop den UyI. E;dËnaóe zijn we dan, via een wat filosoflsche omweg,
teruggekeerd- bij d.atgene, wat we in de aarrvang van deze notities aI geconstateerd.
had.d-en.

Maar als we hier schrijven, dat Mand.el en Den UyI in wezerr op d-ezelfde wor-
te.L stoelen en bij hun C.eba,t opnieurrr bl-eken te stoelen, dan bedoelen we daarmee
natuurlijk niet een soort van zwart-wit schema te geven, waarin geen plaats zou
zijn voor nuaÍrce-verschillen. Die zijn er uitera,ard wel degelijk tussen hen. Als
John Jansen var'r. Ga1en (tegen MandeJ-) opmerkt, d.at het ]even eerd.er grijs is dan
zwart-wit, dan ]reeft hij volkomen gelijk. Het l-even is grijs, gïau!/ zelfs, voor d-e

arbeiders.Waa.rom veie col-legars van John Jansen van Gafen 't dan altijd. wit pro-
beren te schilderen is ons niet d-uid.eIijk, Overigens: nu we dan toch in termen
van schild.eren en over klerlren spreken, de verslaggever van d-e "Haagse Postrr ver-
gist zich als hij denkt, dat Mand-el wit en zwart op ztjn palet heeft. Daarmee na-
me15k zou hij tot rn red-elijk goed. grljs ku,rnen komen. Nee, wat men Mandel verwijten
moet is, d-at hij uitsluÍtend. in rrrood'r schilclert, de kleur der politieke id-e-
alisten. Wat Den Uy1 betreft, op zijn palet ontwaart men slechts het groen van
Oe (i;aefe) iroop. Wie ooit aan k1eurenleer iets ged.a,an heeft, weet dat groen en
rood. wat men noemt complementq,ire kleuren zijn, dat wil- zeggen kleuren, d-ie teza-
men wit opleveren. Is d-rít d-e red-en, dat'rYrÍj Nederfandrr zijn verslag varr d.it d-e-
bat publiceerd.e oncler het opschrift: Den UyI - Mand.el: 0-O?

]IEFÀNfl^IOORDING VAN DE V00R TTDAAD EN GEDACHTE'!

BIMMNGEKOIiTN Gfl,DU, I.IIG BIJDRAGEN.

H.A. te L. Í. 2r5O;

G.C. d.e H. te D. Í.
E"L. te A. Í. 2,5O;

f . 10.-; C.A.R. te R. /. 25.-; R.J.A.lvi.R. te til. /. l.-; E.S.
H.V" te A. f. 6.-; R.\rr. te A. /. 11,5O. Totaal f. 251"-.

(1e rwartaal 1)lo)

C.B. te A. Í. 11 ,50; B.v.B. te ivl. f. 10.-; C"H. te D. /. 10.-;

5r5O; A.v.d-.H. te A, Í. 12,5O; H.i'/"J. de H. te P, /. 10.-; J.
Th.M. te B. f. {2.-; K.N. te B. Í. 10.-; G.A. de P. te B.

te N. f. 25.-; J.



1(

BEEDS IVEEF.DEEE malen hebben wij er op gewezen, dat er een strijd- gaand,e is
rond- het Marx-beel-d-. 'rMar;c is inr', schreven wij. Ja, Marx is in en hooggeleerd-e
heren - zelfs van christelijke hulze - omaïmen momenteel- rt marxisme. Er is d-aar-
bij echter één rnoeilijkJ:eid-. Marx heeft namelijk eens gezegdt DÍe Religion ist d.as
Opium des Vo1kes, een uitspraak d-ie altijd. is vertaalcl met: De god.sd"ienst 1s opi-
um voor het vol-k. Voor onze hcoggeleerde heren van christelijke huize is het na-
tuurlijk rnoeilijk hwr geloof te belijden en tegelijkertjjd. zich uit te spreken voor
een maJl als Marx, d.ie d"e god-sd-ienst afs opir.m voor het r,-ol-k karakterÍseerd.e.

Prof . Banning nu heeft d.aar iets op gevond.en. Volgens hem is d.e u-ltspraak
van Marx a,Itijd- verkeerd- vertaald-. De vertaling moet niet zijn: De 5Jod.sd-ienst is
opium voor het vo1k, maar ....is opium.r,'an het vol-k. De tweed.e naamval- - in d-it
geval dils trdestr - betekent imrners rtvantr.

Het is jamrner voor onze professore tna,àr
rrvoort' word.en omschreven. Praa.t men niet van
ning za1 toch niet durven beweren, dat d-e Here
duid-elijk, d.at met d-eze uitspraak niets and.ers
Here.

d-eze tweed.e naamval kan ook met
rfd.e vreze d.es Heren'r? Mijnheer Ban-
ooit ergens bang voor is. Het is
is bed.oe,i-d. d-an: De vrees voor il-e

Maar prof . Barming heeft meer pijlen op zijn boog. Ind,ien men d,e vertaling
met I'vooril aanvaard-t, aldus zijn red.enering, d,an,,rif d-at zeggen dat alle pries-
ters bed-riegers waren, en d-at was niet d-e mening van Marx.

Neen, dat was zeker niet de mening van Marx. Maar het was óók nj-et zijn ne-
ning, dat men de god-sd-ienst kon afd.oen met... priesters.

Wij kennen geen uitlatingen vatrl }larx over een bed-riegend.e priesterschap. Er
zullen in el-k geval- wel beo.riegers bij zijn geweest, hetgeen Marx niet i-nteres-
seerd.e en ons al evenmj-n. Maar wat heeft Marx dan met clit veelzeggend. metafoor
- "die Religion ist d.as Opj-um d-es Vo"Lkes'r - bed-oefd.?

Het oprum komt voor in een prachtig bloeiende pJ-ant, de papaver oÍ klaproos;
een schoonheid.. Maar het consumeïen van Ít saprd.at d.e eigenschap heeft slaap met
heerlijke vi-sioenen te verwekken, Ieid-t naar d-e ond.ergang. fn kerkehjke te:rnen: d.e
verslaving, d.e verd.oemenis.

De god.sd.ienst nu is geen stel bedriegende priesters. Zij verschijnt voor4l
in d.e prachtige kathed.ralen, d-e processies, d.e kloosteïs, Louïdes, d.e uitzond-er-
)-ijke kledij, enz. Bij elkaar het machtigste spektakelstuk dat tot nog toe ongeëve-
naard- is gebleven. TIet is rrdas Ofirm d-es Yolkes", ofter,,rel 'ropium voor het volk'r.
Itet al zijn spitsvond-igheid- kan professor Banning d.aar niets aan verand.erenreven-
min als zijn napratersren d.i-e heeft hij natuurlijk gekregen, red-en lraaïom wij hier
nogmaals op d-ie uitspraak zijn ingegaan.


