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NA DE BRITSE POSTSTAKING

RUIM EEN MAAND na d.e poststaking in Groot B'rittarrnië 1) hield. d.e vakbond.
van Brits HlT-personeel, d.e Union of Postal Workers (U.f.W. ) traar jaarlijkse con-
ferentie in Borrrnemouth aan d-e Britse Zuidkust. In d-e grote zaal va.n d.e !íinter-
tuin afd-aar \^raïen'1 {00 afgevaard-igd-en bijeen, d-ie op geen stukken na representa-
tief waren voor d.e a,angesl-oten led-en.foen UHil-secretaris Tom Jackson op een mee-
ting in llydepark plotseling en zond.er enige voorkennis vaÍl d.e stakers een eind.e
ma,akte aarr een strijd., d.ie zeven weken had ged.uurd, en d.ie d-e meeste stakers het
liefst had-d.en willen voortzetten, maakten d-e woed.end.e kreten d.er verbolgen PTT-
ers het hem bijna onmogelijk om te spreken. [egenover de felle kritiek die van aI-
le kanten losbarstte, zo verteld-e ons iemand d.ie d.e bewuste neeting bijwoonde,
was Tom Jackson nergens meer. Maar op d.e jaarvergaderÍng in Bourr.emouth viel- van
vijand.ig optred.en weinig meer te bespeuren. Een strenge selectie, waallvan d.e in
naam sLechts o zo d.emocratische vakbeweging het onovertroffen meesterscha,p bezit,
had, er voor gezorgd., dat d.e aanwezigen geïecruteerd. waren uit dót soort 1ied.en,
dat altijd wel- bereid- is om te geloven, dat d.e feiders rrhet toch wel het beste
zu1Jen wetenrr. In één woord.: Tom Jackson stond. voor een publiek, d.at bij voorbaat
al- wel genegen was om hem zichzelf te laten schoonpraten. Voor d"e rest zorgd.e
natuurlijk de gebruikelijke regie.

De show begon - voorzichtigheid- is nu eenmaal de moedeï v€lr1 de porcelei-n-
kast - ni-et met een discussie over d.e staking, ma.ar met d-e benoeming van een der
aanwezigen tot erelid van d.e UH\I. ZU l-okte precies d-ie reactie uit, d.ie d-e sluwe
en berekenend-e bestuurd-ers ervalJr. verwacht had-den. De betrokkene stond, op om d.e

aanwezigen te vertellen hoe trots hij was, dat hij behoord,e tot een organisatlet
welker }ed,en een roemvol hoofd.stuk had.d,en toegevoegd aan d-e geschied.enis van d.e

Britse arbeidersbeweg'ing. Hij prees vervolgens het "wijs beleldr', d.at de feiders
ged.urend-e d-e staking aan d.e d.ag gelegd had.d.en en vertelde zljn med.e-afgevaardig-
d-en, dal zij de steuri verdienden van al-Ie 1eden. Het was uJ-tgerekend. d.dt soort
speech, dat een goede voorbereiding vo:rrd-e voor het optreden van Jackson zelf ,

Dat optred-en karakteri-seerd-e zi-cl't natuurljjk daard,oor, dat - via een strikt vast-

1) Wij hebben aan de Britse poststaking aandacht besteed. in I'Daad- en Ged.achterr
van april 1971 "
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houd,en aan de agend.a en een harrd.Íge vergad.ertechniek - al-Ie wérkelijke vraagstuk-
ken werd.en omzeild en j-ed-ere kritiek - zo daar onverhoopt toch nog behoefte aan
zou bestaa^n - orunogelijk werd- gemaakt. Zo kon het gebeuren, d.at op d.e zeer wallne
meid-ag in Bournemouth de gemoed.eren niet verhit raakten, althans niet binnen de
mrrren van d.e conferentiezaaL,

Buiten was rt anders. Voor d.e ingang van d,e \,r/intertuin stond. een aantal te-
lefonisten, d.at niet d-e rreeïrr te beurt was gevall-en om als afgevaard-igd-e te wor-
d.en aangerdezen. Hrín mening over Tom Jackson en zijn UFl/ verschilde wel een beetje
van d-ie van het erelid-, dat zícLt in zo l-ovende bewoord.i-ngen oveï zljn leid.ers had
menen te moeten uitlaten. Zij verspreidden er een pamflet waarin zttr zi.cih over Tom
Jackson, het d-agelijks bestuur en heeL d.e gang van zaken bi-nnen d-e UHr[ in uiterst
bittere bewoord-ingen beklaagd.en.

I'De UI{d is ziek'rr }uid.d.e het opschrift boven d.e tekst. De inhoud. kwam hier-
op neeï, dat d.e zi-ekte van d,e bond- d.aarin bestond., d.at hij zj-ch in d.e greep van
d.e bureaucratie bevond-. De wijze waarop het bij d.e recente staking aIl-emaaf was
toegegaan en vooral d.e manier waarop zij d,oor d-e bureaucratie achter d-e rug van
d-e stakers om beëind,igd- was, weïd. als symptomatisch voor d.e zíekte beschouwd.. De
ziekte, zo heette het verder, is geenszins een verschijnsel in d.e UH,r/ alleen, 271

heerst in het gehele Bri-tse vakverenigingswezen. De hefe d.ienst in de vakbewe-
ging word.t uitgemaakt d.oor d.e bureaucratie,d.e arbeid-ers-fed-en hebben geen slkke-
pj-t te verteflen.

In hun pamflet steld.en d.e Lond-ense tefefonisten vervolgens een tweetal eí-
sen. Zij willen - d,6t in verband- met het feit, dat d-e UHl/ bij d.e staking niet o-
ver 'n weerstanskas bl-eek te beschj-kken- comitéts van ond-er op gevormd zien, d.ie
er een ond-erzoek naar moeten insteflen, waar al het geld- gebleven is, d-at de fe-
den jaren achtereen in de vorm van contri-buties bijeengebracht hebben en zij wi1-
fen dat d.e resultaten van dat ond.erzoek terstond, gepubliceerd. word.en.fn de twee-
d.e plaats wifden zij d.at het officiëIe orgaan van de bond.,trDe Postrr, ond.er d.irec-
te invloed van d"e led.en zou komen. Zij verklaard.en, d.at rrDe Postrr een onleestaar
meded.efÍngenblad van d-e br.rreaucratie was.Zd wensten het verand.erd- te zien Ín een
orgaan van en vóór d.e leden zelf , een orgaan, dat d.oor d.e fed.en zélf zou word.en
geschreven, ged.istribueerd. en gelezen. De UFÏ/, zo eind-igd,e het pamflet, is ónze
bond-, niet die van de bureaucratie. Help ons de macht uj-t d.e hand.en van de bu-
reaucratie te halen en d-ie in hand.en van d.e fed.en te brengen.

De mening, d.ie uit d.it pamflet naar voren komt kan op één lijn word.en ge-
stel-d. met d,e mening, d.ie d-e stakers van d.e Pilkingtonfabrieken in St. Helens er
op na hield-en, toen zij verkond.igd-en, d-at er inplaats van d.e totaal veïcorrum-
peerd.e, met d.e ond-ernemers samenwerkende bond. van Lord Cooper, een nieuwe bond.
moest komen, d.ie w61 d-e belangen van d,e leden zou behartigen. Weliswaar liepen
de l,ond.ense telefonisten, die het pamflet in Bournemouth uitdeel-den niet met d.e

ged-achte rond, dat er naast d,e UH,{ een nieuwe organisatie van het PfT-personeel
di-ende te word,en gesticht , màar zo,*rel- bij de Pilkington-stakers als bij d-e telefo-
nisten waarvan hier sprake is, leeft toch d.e ged.achte, d.at een betere bond. d.e

plaats moet innemen van d-e bestaand-e. In tegenstelling tot d.e Pilkington-arbei-
d.ers bleken d-e telefonisten te geloven, d-at dierrbetererr bond tot stand. zou krrn-
nen word-en gebracht d.oor d-e bestaand.e UH,{ van binnen uit ond.er d-e d-ruk van d.e fe-
d,en te hervormen.

Lijnrecht tegenover d,eze opvatting staat een andere, zoals die tot uiting
komt in een ónd-er pamflet, dat eveneens bi-j de ingang van d.e Wintertuin in Bour-
nemouth werd. r:ond.ged-ee1d-. In dat andere pamflet word.t nadmkkelijk verklaard, d.at
d.e hervotming van een vakbond. eenvoud.ig tot de onmogelijkheden behoort en niets
anders is dan een iflusj-e. Er word-t óók met zoveel woord-en in gezegd, dat een
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nj-euwe vakbond - afs waaïvan de Pilkington-arbeiders droomd-en - aI evenzeer een
grote illusie i-s, ornd.at d-e vakbond. a1 s zod.anig nu eenmaal een instrument van d.e

kapitalistische ord.e j-s en het voor d-e arbeid.ers op een heel andeïe vorln varr oï-
ganisatie aankomt, d-an op vakorganisatie.

Dat and.ere pamflet, eveneens d-oor postmensen opgesteld-, ad.emde een heel an-
d-ere ged.achte. Nad.rr.:kkelijk werd- er in geste1d", d.at radicafe trhervorrnersrrvan d.e

vakbewegÍng, als het op strijd- en staking aankomt, eï geen and-ere pïaktijk op na
plegen te houd-en dan Tom Jackson, om de eenvoudige red.en, d.at ook d,ie rrhervor-
mersrt altijd d.e belangen van d.e rrheiligeil organisatie boven d.e belangen van de
arbeid,ers plegen te stell-en.

Dat 6nd-ere pamflet verkond.igd-e ook d.e opvatting, dat een strijd. van de PTT-
ers een strijd- is d-ie alfe arbeid.ers raakt, eenvoudig omd-at het een stuk klassen-
strijd- is en d-at d-e UHdrmaar Íed.ere and-ere bond- aI evenzeer, zich er altijd. I«ach-
tig tegen verzette bi-j het een of andere conflíct een beroep te d.oen op klasse-
genoten uit andere beroepen. Arbeiders, zo maakte het pamflet d,uid.elijk, voelen
instinctmatig, d.at in hun aantal hurr kracht schuil-t en zijn vart nature d.aarom wéf
bereid. hun actie uit te breid.en. Vakbond-en die hun positie in d-e waagschaaf moe-
ten stelfen zijn daar huiverig voor en verzetten zj-ch ertegen. Bovendien, a1d-us
dat andere pamflet, wat kan d.e bond- in hemelsnaam beter d-oen dan de betrokken,
in strijd. staande arbeiclers, ook zeff kr-rruren? De ervaring leert, aldus de samen-
stellers, dat arbei-ders zelf altijd veef beter hrur eigen belangen kennen, hun ei-
gen strijd. kunnen voeïen dan d-e bond- het kan. De bond belemmert initiatieven van
de arbeiders zelf. Maar zond-er initiatieven van d.e arbeid.ers zeLf , zondeï d.at d-e

arbeld.ers zélf tn acti-e komen en zéLf hand.eLen en beslissen, is er in het heden-
d-aagse kapitalisme geen strijd, meer mogelijk. A1s er geen sprake is van zélfstan-
dige arbeid.ersstrijd., dan is er feitelijk ook niet van strijd- sprake , op ztjn hoogst
van een d.oor d.e bond. gevoerd. schijngevechi, waarbij de arbeiders befazerd. word.en
en steed.s aan het kortste elnd- trekken.

Leert d.e ervaring niet, zo eind.igd-e het and.ere pamflet, d.at overal waar d-e

arbeid-ers zeLf tn acti-e komen, sprake is van een grote variatie van strijdmetho-
d-en en heef d-ikwijls totaal- nieuwe strijdmethoden ontwikkeld word.en, methoden,
d.ie geen enkel-e vakbond.sbestuurder en niemand and-ers buiten de arbeid.erskl-asse
eenvoud-ig ook inaar in staat is te bedenken.

Lang voord.at d.e beide pa,mfletten in Bourrremouth werden uitgereikt, heersten
ond.er de Britse PIT-ers (en ond.er andere groepen arbeid,ers) natuurlijk a1 de me-
ningen, d,1e men respectievelijk in beid.e pamfletten terugvind.t. Beid.e pa.rnfletten
zijn d-e uj-td,nrkkingrd-e formulering, vaÍr bestaande meningen. trWat de poststakingrr,
zo veïnaJnen wij van een postman, t'zo belangrrlekkend. en ook zo belangrijk heeft ge-
maakt, d.at is d.e omstand-i-gheid., d-at zij er toe heeft bijged.ragen het gesprek over
d.eze beid.e meningen te stimuleren. De omstand.igheid. d.at d.e poststaking betrekke-
lijk kort na d-e Pilkfurgton-staking is ui-tgebroken heeft er natuurlijk toe bijged-ra-
genr d-at het zo gegaarr is. De kwestie lééft nog, leeft des te sterker juist om-
dat d-e iIlusies van d.e Pilki-ngton-stakers op een d-averend fiasco z{jn uitgelopen.
Nooit tevoren in mijn !8-jarig feven aJs arbeider heb ik het meegemaakt, dat er
na een staking :nog zo lang over een stri-jd. werd na,gepraat. Daar Ís, naar mij be-
kend. is, bij d.e Pilkington-arbeid.ers in St. He1ens, geen spïake van geweest. Als
je rrij vraagt hoe of dat kornt, dan heb ik mijn antwoord- kl-aar: d-e levensomstandig-
hed.en van de Pilkington-arbeid.ers zijn veef beroeïd-er d-an die van het PTT-perso-
neel. In dat oud,e famÍliebedrijf word-t nog met oude technj-eken gewerkt. Bij d.e PIT
zijn er hoogst mod.etne exped-itie- en communicatieteclrnieken. Vergeleken met d-e

Pilkington-arbeiders zijn de PfT-ers om zo te zeggen een modern proletariaat. Ze
zdn er beter aan toe, maàT ze zijn veel kritischer en rebelser. Het is d,e kapita-
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listische techriek, d.ie naar mijn overtuiging het niveau (vaak ook de vorm) van
d-e strijd- bepaalt. Vandaar ri.at over het a-Lgemeen - die telefonj-sten zijn eigenlijk
een uitzond.ering in ons mid-d-en - bij d.e PTT-ers veel kritischer en vee] dieper
over d-e vakbewegÍng a1 s zod-anig wordt nagedacht.rl

Aan d-ie opvatting hebben wij van "Daad en Ged.achte" eigenlijk niets toe te
voegen. \^/ij d-elen haar. Het enige waar wij de lezer nad-rukkelijk op willen w)zen,
isrd.at d.eze opvatting varl onze Britse postman lljnrecht in strijd. is met d.e laat-
ste ste11ing, opgesteld. door d-e Parijse Citroèn-arbeiders vaJt rrT,a Base", die eJ--

d.ers in dit nummer staan afged.rukt. Naar onze overtuiging hebben d-e Britse ver-
houd.ingen ertoe geleid d.at d-e inzichten omtrent d.e strijd- in dat fand verd,er ont-
wikheld- zijn bij sommigen dan ze d.oorgaans in Frankrijk z:jn.

HOE LANSER HET ZIET

ER WOR-DT j-n Nederland. nog altijd
d.ruk ged.iscussieerd over d.e meest r^'en-
seldke structuur voor de ond.erneming.
Eén van de vragen, die steed.s opnieuw
opduikt 1s d-eze, of er ook red-en is
tot navolging van 't z.g. Duitse sys-
teem, waarblj één of meer feden van d.e

Raad van Commissarissen gekozen wor-
den d-oor de werhremers. l4en spreekt
d.aarbij dan wel van I'arbeid-erscommissa-
rissent' en het is meer dan eens d-oor
de vakbeweg'ing - o.a. d.oor de heer
Coppes van het l{.K.V. - vooïgestel-d.
al s In uitgebreid.e vorm van 'rmed-ezeg-
genschap'r.

Jarenlang heeft het C.lI.V. op het
stand-purrt gestaan, dat d-e Raden van
ComnissarÍssen - net afs in Duitsla:rd
in sommige bed.rijfstakken hei geval is
- vooï d.e helft d-oor d-e werlmeners ge-
kozen moesten word-en. Toen de zaak in
de beslissend-e fase lo.,'am, in een ver-
gaclering van d-e Scciaal-Economische
Raad op 1! september 1)6), ging het
C"li.V. door de lcrieën. Jiet aanvaard.d.e
een slrsteemr volgens hetrve-Ik d-e com-
missarissen r-an een onderneming zeif
d.e Raad- van Commissari-ssen zo,rden sa-
menstellen, met Cien verstancle , d-aï,
de vrerknemers wel- kand-idaten zoud-en
kunnen noemen. Van een gerijk aantal-
van aancle el-houC.ers- en i.rer'1m.emeïscom-
mi-ssarissen wa-s geen spïake meer, van
een d-irecte veri<lezing van d-e laat-

sten d.cor de arbeici-ers al evenmin.
Over die gaJig van zaken heeft een

red-acteur van rt weekblad. 'tDe Groene"
CNV-voorzitter Lanser aan d-e tand. ge-
voeld-. Uit het antwoord. van Lanser
bleek, dat deze het gewijzigd.e stand-
punt van het CNV niet a1s een front-
verand-ering zag. Lanser zag eigenlijk
maar heel weinig verschil tussen dat-
gene wat het CNV oorspronkelijk wil-d.e
en dat waarbij t t ztch tenslotte neer-
legde. En Lanser maakte ook d.uid.elijk
waarom.

rrTret ClMt', zo zei hij met niet mis
te verstane dui-d.el-ijkheid., "heeft nim-
mer d.e bedoeling gehad-, d.at er mensen
in d.e Raad van Commissarissen zouden
zitten,die d.e belangen van d-e werrcne-
mers behartigen. Het gaat er om dat
er mensen in d-e raad zitten d-ie het
vertrouwen van d.e werl«lemers hebben.
li[aar het moeten vo]waardige commissa-
rissen zljn."

li{et and,ere woorden: De fed.en van
de Raad van Commissarissen moeten aI-
lemaal d-e belangen van het kapitaal
behartigen, ÍLaar van enkelen moeten
de arbeiders d-enken, dat ze inplaats
daarvan t ,ín leÍÉ-gen behartigen! Als
je het z6 ziet maalct het j-nderdaad
niets uit of je het ene dan wef het
andere systeem vo1gt. fnderdaad., Iran-
ser heeft gelijk; er is geen sprake bij
het CNY van een frontverandering. Het
vorrnt nog steed-s onverand.erd. één hecht
front met het kapitaal.
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GOTTFRIED MERGNER OVER DE G. I. C.

DE G.I.C., de Groep varr Internationale Conmunisten,was in het tienta1 jaren
d.at onmid.d.ellijk aan de tweede wereld-oorlog vooraf grng een van de weinige krin-
gen waarbinnen ernstig gestreefd. werd. naar In theoretj-sche verdieping en verd.ere
ontwikkeling van het marxisme en d-e arbeid"ersbeweging. Ze was gevestigd- in Hof-
land., maar haar betekenis in d.it opzicht reikte veel verd-er dan de grenzen van
d-at l-a:rd-. Ze publiceerd.e teksten in verscheidene talen, d.ie d-estijd.s in tal van
land.en de aand-acht trokken van diegenen, voor wie het marxisme heef wat and.ers
betekend.e dan het tot een d-ogma verklaren varr een reeks uit het hoofd- geleerde,
maaï sl-echt begrepen citaten en d-j-e d.e kfassenstrijd. van de aïbeiders voor alles
beschouwd.en als ee:n zaak van d.e arbeiders zéLf ,

Wat d.e G.I.C. ka,rakteriseerd.e was niet slechts d.it, dat zij het bolsjewisme
a}s een van de gevaarlijkste vijand-en varr de proletarische bevrijd.ingsstrijd, be-
schouwde en aI s zod.anig bestreed-, d-och ook, d-at zij tegelijkertijd, d-e wortels van
het praktische- en theoretische optred-en d,er bolsjewiki trachtte bl-oot te leggen'
Al-fe Russische aanspraken op d,e lei-ding van de international-e arbej-d.ersbeweging
werd.en d,oor d-e G.I.C. onverbid-delijk afgewezen. Maar daarin stond- zij niet aI-
feen. Waardoor zij zích echter kenmerkte was haar voortd.urend pogen om enerzijds
d.e bolsjewistische theorie en praktijk aan een marxistische analyse te ond.erwer-
pen, anderzijd.s d.e zeffstand.ige arbeid-ersstrijd., d.ie juist in die tijd steed.s ster-
Éer op de voorgrond. trad., theoretisch te verstaan en haar wezenlijke tegenstel-
Iing tot het bolsjewisme aan iedeï d,uid.elijk te maken.

Omd-at de zel-fstand-ige arbeid.ersstrijd- sind.sd.ien voortduz'end aan betekenj-s
heeft gewonnen en het bolsjewisme uiteraard, van die strijd- de grote tegenstand.er
is gebleven, hebben d-e geschriften van de vooroorlogse G.I.C. tot op hed.en toe
een grote actualiteit behoud.en. Om die red.en is het natuurlijk verheugend-, dat d.e

Duitse ultgeverij Rowohlt een aantal varr die geschriften in een pocketboek verza-
me1d, gepresenteerd. heeft aan,het Duitstalige publiek. Tegelijkertijd echteï moet
tegen d.eze uitgave, die verzorgd werd. d-oor Gottfríed. ivleïgner I ten scherpste
worden geprotesteerd..

Er zijn voor een d.ergelijke protest twee red.enen. fn d-e eerste plaats heeft
Gottfried, Mergner d-e voor de bloemlezi.ng uitgekozen stukken voorzien van een i-n-
Ieid.ing, d-ie een aaneenschakeling vormt van mj-sverstanden en onjuisthed.en. In d.e

tweed-e plaats zdn er tegen d.e keuze zeff bed.enkingen aan te voeren.
Om met het l-aatste te beginlen: het kan natuurlijk niet word-en geloochend,

d-at d.e "Grond-beginselen d.er commr:nistische prod-ucti-e en distributie" r het eerste
van de vijf in het Rowohlt-boekje opgenomen geschriften, tot d,e belangrijkste uit-
gaven van d-e G.I.C, behoort. A1 s zod-anig z11n zij er natuurlijk zond.er meer op hul
plaats. Maar juist van d.ie "Grond-begj-nselenrr was ín 1970 een nieuwe en goede

Duitse uJ-tgave verschenen. Dat betekent, dat d.e meer d.an hond.erd, blad,zijd.en, d.ie

in de Rowohlt-uitgave d-oor d.e t'Grondbeg"inselenrf in beslag word.en genomen, veel
beter gebruikt hadden kr.rinen word-en om ónd.ere teksten van d.e G.I.C. af te d-rrrk-
ken. In aanmerking waren bijvoorbeeld. gekomen: de "Thesen over het bolsjewÍsmerr
en d.e I'Beweg'ingswetten van het kapitalistisch bedrijfslevenrr. Over de betekenis
van de "Grond.beginselen'r had - met een verwijzing naar de nog steeds verkrijgbare
uitgave van 1910 - in d-e inleiding krmnen word-en gesproken. Op d.ie wijze zou meer
G.I.C.-materiaal ter beschikking van d-e lezer zijn gekomen dan thans geschied is.

Daar komt bi j, d.at de I'Grond.beginselenrr in d"e Rowohlt-uitgave niet vo1Iedig
zijn afgedrukt. Gottfried I'Íergner deelt mee, dat hij d.oor plaatsgebrek ged.wongen
is geweest één hoofd.stuk te schrappen. In werkeJ-ijkheid zijn vijf hoofd.stukken ver-
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d"wenen. Daar komt bij, dat in het Rowohlt-boek d-e oorspronkelijke Dui-tse uitgave
van 1 93O is opgenomen. Dat is eveneens het geval bij d.e Duitse heruitgave van rl0
- d.ie verscheen bij 't Rildiger Blanl<ertz verlag in Berlljn - maar d-óór is d,ie oor-
spronkelijke uitgave uj-tgebreid- met latere aanvullingen. In één woord-; Mergner
heeft niet al-leen hond.erd- blad.zijd,en vatrr zijn bloemlezing opgeofferd om iets af i,e

d-rukken, dat momenteel in ontefbare Dultse boekhand-efs verkrijgbaar is, hij heeft
er ook voor gezorgd-, d-at zijn uitgave van d.e I'Grondbeginsel-enrr de sfechtste is,
di-e er in Duitsland is verschenen.

Erger d-an d-it all-es echter is, dat lviergner in zijn'rlnleid.ing" een beefd- van
d-e G.I.C" geschetst heefi;, dat van de hi-storische r^rerkelijkheid- we1 zeer ver is
verwrjderd," Hij laat (op bl-2. 8), d.e geschied-enis van d.e G.I.C, geheel ten onrech-
te af beginnen in het )aar 1901 ( I ) . Hij meenL kennelijk dat toen aJ- bij d-e l-Ínker-
vleugel van d.e SDAP zoiets als een begin van radencomnnrnistische opvattingen te
consta.teren valt. Dat komt, doordat hij van d-e tegenstellingen, d-ie in het begin
van d.eze eeuw tot een splitsing d.er hofland.se sociaaid.emocratie geleid. hebben,
een gehee] verkeerde voorstelling heeft. ZtSn interpretatie ervan verond-ersteft
bij d-e betrokkenen opvattingen, d.ie zij er toen niet op na hiel-d.en en ook helemaal
niet op nahouden kóncl-en. \íat later ond.er de naam van rad-encommunisme bekend. werd-

is het produkt van veel latere gebeurtenissen en veel latere verschi.jnselen in de

klassenstrijd-. Gorter en Parinekoek, d-ie in d-e jaren '20 tot theoretici van het
radencommunÍsme werden, en d-ie d-oor llergner in verband. met de splitsing in d-e

SDAP worden genoemd., waren,toen d-ie zich voltrok, nog in affe opzj-chten sociaal-
d-emocraten, zij het dan radicafe sociaafdemocraten in tegenstelU-ng tot de so-
ciaald.emocraten l,an reformisti-sche huize. En sociaafdemocraten zoud-en zy nog ve-
Ie jaren bJ-dven.

De red.en van d.e spJ-itsing was ook geenszinsrzoal-s Mergner beweert, d.e kwes-
tie van de zelfactiviteit der massats. Die kwam pas veef lateï aa.n d-e orde.Even-
min ging het bij d-e splitsing van 1909 om d.e betekenis van d-e massa-staking (aoor
lvlergner met de verkeerde term van 'ralgemene staking" aanged.uid.). Wetiswaar was

het probleem van de massa-staking, eerst d.oor l{enriëtte Roland Ho}st en vervol-
gens veel grond.iger nog d-oor Rosa Luxemburg, d-esti-jds aI aan d-e ord.e gestelC,
maar d.e d-iscussi-e daarover ontstond, toch eigenlijk pas omstreeks 1912. Dat blijkt
ook uit d.e d-aaromtrent d-oor Mergner gebrachte jaartallen. In de d-agen waarvan
Iviergner spreekt werd d.e praktische betekenis van d-e massastaking nog maar nauwe-
Iijks begrepen.- Al5 lIérgner gelijk zou hebben met zijn be,,.rering, dat neningsverschillen over
d.e massa-staking d-e oorzaak vormden van de partijsplitsing, dan zou het bepaald
interessant zijn om te weten, waarom uitgerekend Ro1and HoIst en Rosa Luxemburg,
die al-s eersten systematische onderzoekingen aan de rrassa-staki-ng wijd-d-en, nlet
tot d-ezeffd-e stap krvamen al s Gorier, Pannekoek en de overige leden van de hol-
land.se linkerv.Leugel die samen d,e SDP stichtten na het beruchte congïes van De-
venter. De logica van deze vraag ontgaat Iulergner niet. Hlj doet ook een poging om

haar te bearitruoorden. De afgescheiden l-inkervleugel ir:. Ho1iand., zo schrijft hii,
"bracht het niet verder dan een l<1eine secte van inteffectuelen. Dat was YooÏ
Rosa Luxemburg een afschrikwekkend- voorbeeld". AIs bewijs voor d-eze bewering ci-
teert hi-j een brief van Rosa, Luxemburg aan Ïraar vriendin Henriëtte Roland Holst,
een brief, d.ie notabene een jaar vóór de splitsing van 1909 werd- geschreven, op

een tijd-stip d.erhalve d-at de SDP nog niet bestond en dus ook nog geen afschrikwek-
Icenci voorbeeld- kon vormen en waarln bovend.ien Rosa Luxemburgs afwijzing van een

eventuel-e splitsing met heel andere argumenten werd- verdedígd.
iriergner z'jet - vandaar d.at hij afles zo hopeloos door e]kaar gooit - prak-

tisch alfe historische gebeurtenissen in een verkeerd- perspectief. Een van de
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oorzaken - maaï naar onze mening d,e belangri.lkste - daarwarr is,dat hij geheel bui-
ten beschouwing la,at7 dat c1e theoretische opvattingen op ied,er tj-jdstip bepaald
word.en d-oor d-e praktische strijd. Voor hem schÍjnt de ontwikkeling van de arbei-
d-ersbeweging uitsluitend- afs d.e ontwikkeling varr haar theori-eën, uitsluitend- afs
ideeëngeschied.enis te bestaan. Vandaar, d.at hij tot d.e bewering komt (b12. B/9) 

'1at Parrriekoek en Gorter bij hun kritiek op Kauts§ en op Lenin het theoretische
furrd.ament zoud.en hebben gelegd voor het lÍerk var- d-e G.I.C.

Mergner heeft er niets van gemerkt dat d.e rad-enbeweging een volstrekt prak-
tisch fundament heeft en wel: d-e massabewegingen in d-e Duitse revolutie. Het is
hem ontgaan, dat ni-et de theorie van Panlekoek of val Gorter het rad-encommr-rnis-

me of d-e radenpraktijk heeft doen ontsl,aar,, maar dat omgekeerd- o-e radenpraktijk
aan d-e wieg van deze theori-e heeft gestaan. Hij heeft niet gemerkt, dat Gorter,
toen hij zijn "Open brief aan kameraad Leninrr schreef, niet meer d-eed. dan kritiek
leveren op de praktijk en d.e taktiek van het leninisme ln tlest-Europa zond-er vol--
led.ig te teseffen waar d.ie taktiek uit voortsproot, ook a,l was hij, wat dat be-

treft op het juiste spoor. De werkelijke kritiek op het leninisme als zod'a,nig,

vormt niet t'het theoretische fund-arnent voor d.e arbeid van d-e G.I.C."r integen-
deel , d-i-e kritiek vozmt van het werk der G.I.C. de theoreti-sche bekroning.

Tfperend. voor het feit, d,a.t Gottfried Mergper niets da,arvan begrepen heeft'
is zijn-aan het adres van de G.I.C. gericht verwljt (U:-2. 2O\, noot J!), dat haar
gescfrriften voortd-urenC. mank ga,an aan een gebrek aan logica. "Inplaats varl'r, zo

Ëchri jft hi j, rhet d-oor d,e IIf e International-e cloorgedmkte en d,oor d'e national-e
C.p.'s dogmatisch overgenomen 'rf eninismert te bestrijden, dat het nationale belang
van Ruslan1 gelijkstelt aan de internationale belangen van de arbeid.ersbeweging,
beperkte zij (d,e GIC) het probleem tot d.e zogenaamde rfoutenr van Lenin, ofschoon
toàh ook na,ar haar mening Leni-n in Rusfand. d.e revolutie moest maken, die d-aar

historisch rnogelijk was, dat wii zeggen: de burgerlijke revol-utie onder leiding
van de socialistische Partij."

In werkelijkheid- is de G.I.C. in een onafgebroken geestelijke worsteling vér
boven Gorters a,anvanl<elijke kritiek va;r 1)21 uítgekomen. Hij keercle zich inderd-aad-

tegen r,rat hij nog a1 s trfoutenrr van Lenin beschouwd.e en h; deed. een poging Lenin
..aà d.u dwalingen zijns weegs terrg te brengen.l{aar dat alles was sl-echts een tus-
senstation op de rég r"r, cle theoretische ontwikkeling.In d-e loop van dat ontwj-k-
ke1ingspro""" k""g"r, d." oorspronkeh-jk als 'rd.wa1ingen" opgevatte felten, doord-at

zj-ch hun }a"rantiteit voortd.urend. vermeerderd.e, een heel andere, d"at wil zeggen rn

kwalitatieve oftewel principiëIe betekenis. 1r/ie daar, zoals Mergner, niets van
zíet, moet d-ientegevolge evermin iets zi-en van rt verschil tussen datgene waar-
toe d.e ond-erzoekingen van d.e G.I.C" aanvankelijk leid.den en hrm uiteindelijk resul-
Laat. Mergner heeft niet gemerkt, oat de G.I.C., naarmate haar niet slechts het
burgerlijk karakte! a\rar! de Russische revolutie, ma.a.r óók het burgerlijk karakter
van het bolsjewisme d.uid-elijk werd., niet meer van bolsjewistische I'foutenrrheeft
gesproken en everrmin - zoals lvlergner d-esondanks beweerd. - d.e bofsjewiki verweten
t "uit, 

1at zq (blz. 9) "ae scheppende kracht van het proletariaat ver:vangen wi1-
1en door d-e autoritaire ka.d.er-organisatie". De autoritaire kader-orgartisatie heb-
ben de bolsjewiki ind-erd.aad. in Ruslancl opgebouwd. Irfaar dat gebeurd.e, omd.at zli
geen koers hiefden op d-e proletarische revolutie, doch op d-e burgerlijke revolu-
tie, op d.e - om het met d.e woord,en van Lenin zéLf te zeggen - burgerlijke revolu-
tie met een heel apart karakter. Daar ter werefd r'raar d-it soort burgerlijke revo-
l-utie aan d-e ord.e lras, voerd-e d-e - blanquistische - kad.er-organisatie tot een

succes, 1at overigens met sociafisme niets te ma,ken had; in alle landen waar het
om een ónd-er soort omwenteli-ng,om de proletarische revolutie gingr leidd-e de po-
ging haar d.oor te voeren met behulp van d.e voor dat doel tota,al ongeschikte ka-
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d-er-organisati-e , tot niets anclers d"an een verpletterende nederlaag, teleurstel-
Ii-ngen en direct bed.rog.Dat is niet in strijd- met de logica der sociale ontwikke-
ling, integendeel, d-at stemt met de logiea der sociale ontwikkel-ing juist volko-
men overeen.

De onnauwkeurige, respectievelijk geheel verkeerd,e weergave van stand.purtten,
d-ie wij hierboven bij Mergneï geconstateerd. hebben, herhaalt zlch op zeer veel
plaatsen varr zLJn inleid.ing, d.ie bovend,ien nog wemelt van taf van kfeÍnere on-
juisthed.en. fn één woord: d.e bij Rowohlt veïschenen herd.ruk van een aantal ge-
schriften der G.I.C" wordt ontsierd- d-oor een gebrekkige introductie. Dat vervijt
aan het adres van Mergner heeft niets te maken met de omstandigheid, d.at hij er
naar gestreefd heeft rt werk van d-e G.I.C. kritisch te bezien. Een r.rerkelijk kri-
tische i-nstelling zou zijn inleiding des te waard-evol-l-er hebben gemaakt, voorop-
gesteld, dat een d-ergeiijke kritische instefling gepaard. zou zijn gegaan met een
juist begrip. Aan het laatste echter heeft het l4ergner nu net precies ontbroken.
Er is te meer reclen om d-at nadrukkelijk vast te stelIen, omdat hij in zijn inlei-
ding meedeelt, d-at hij o,a" van een onzeï kameraden bepaald-e informaties heeft
ontvangen. De med-ed-eling is juist. Het betreft hier informaties van fei-telijke
aard., zoals bepaalde jaariallen, namen oí verschijningsd-ata van brochures. De wij-
ze waarop Mergner van deze informaties spreekt, z o a d.e ind-ruk kunnen wekken
aIsof degene die ze verstrekt heeft met d-e in ivlergners inleiding ui-tgesproken
menilgen akkoord ging. Dat nu is bepaald niet het geval. Integend-ee1; zowel in
persoonlijke gesprekken als in de met hem gevoerd-e correspond.entie met Mergner
heeft d.e bewuste iloll-andse ka-rneraad zLch zeer nad-rukkeliik van Mergners opvattin-
gen ged.istancieerd" Het is ons bekend-, dat een índere Hollander bij wie Mergner
zijn licht heeft opgestoken precies hetzel-fde ged-aan heeft.

Tensl-otte: Mergners bewering, dat d.e geschriften van d-e G.f"C. er d-e nadruk
cp leggen, dat comm',-nisme niets anders betekent, dan het beheer van de produktie
d.oor de eigenlijke producenten, d.at wil zeggen d-oor de arbeiders , Ls varlzelfspre-
kend. volkomen juist. Maar die ene korenaar tussen zijn kaf veïmag zijn inleidend.
betoog natuurlijk niet te redden.

KNOKPLOEGtrN BIJ C]TROËN TN VOF.ST (rnlGrË)

DE WILDE STAKING, d.ie er enige tijd, geieden geweest is bij het tselgische be-
drijf van de Parijse autonobielfabriek Citroën - wlj hebben d.estijd-s aan d.e staking
aanrlacht besteed inrrDaad- en Ged-achte'í - heeft voór de d.irectió (vermoedelijk d.e

Franse en d-e Belgische d-irectie samen) aanf eiding gevormd- tot rt treffen van be-
paalcle maatregelen. Z1j l-iet uit Frankrijk een aantal potige jongens overkomen. In
d-e Brusselse voorstad- Vorst, r,^raa,ï het ,Selgische Citroénbedrijf gevestigd- is, vat-
ten deze post blj d-e fabrieksingangen om de Belgische politie te assisteren blj ? t
controleren van affe arbeid,ers. I{et die controle wilde de bed-rijfsleid.ing belet-
ten, dat ontslagen stakers of de directie onwelgevallige elementen d-e fabriek
weer binnen zoud.en komen. 0m de controle te vergemakkelijken werden alle arbei-
d-ers voorziert \raL een speciale Íd.entiteitskaart van het bed-rijf , d.ie ied-ere moï-
gen bij het pril<ken aaf,r de portiers mcest worden getoond.

Die id-entiteitskaart vrerd. na enkele weken weer afgeschaft. De potige hrapen
uit tr'rarrkrijk waren na enkele d.agen al weer verd-wenen. Maar de taak d.ie ze ver-
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vuld-en werd. d.oor anderen overgenomen. Er kwam een soort van fabriekspol-i-tie, die
voor het grootste deel gevormd- werd. uit eveneens flink uit d-e kluiten getlassen
ploegbazen, vooï het meerend.eel Vlamingen, afkomstig urt verafgelegen platte-
land.sgemeenten en all-emaaf verkerend- in dusd.anige economische omstand-ighed-en,
dat ze gemakkelljk d.oor d-e d.i-rectie te intimid.eren waren. \ilaar ze zich voorts
d.oor mochten kenmerken,in elk geval nj-et d.oor een geweten"Ze werd-en uitgerust met
boksbeugefs en ploertend.od-ers en :-ageri er geen enkel been in tegen de Citroën-
arbeid,ers de grofste geweld.method.en toe te passen. Behafve die lcaokploegen bouw-
de d.e d-irecti-e te Vorst ook nog een verklikkersapparaat op. Dat alles natuurlijk
om d.e arbeid.ers voortaarr ied.ere l-ust tot staken te ontnemen.

Het bestaan van de hrokploegen is onfangs vermeld- in een ingezond-en stuk,
dat een Belgische Iezer va:r "De Groene'r naar de red.actie van dat weekblad. had
gestuurd.. In d.ie brief word.t terecht opgemerkt, d.at het cle vraag is of dergelijke
knokploegen een nieuwe staking bi; Citroën Vorst onmogelijk zulfen maken. De oor-
zaak van de ontevred-enhej-d- van d.e arbeid.ers, ald-us de briefschi;verrte weten het
we1 bijzond-er hoge werktemporis nog steed.s niet r,.reggenomen. Integendeel , dat tem-
po is zelfs nog opgedreven.

De briefschrijver consta,teert ook, dat aan het verzet van d-e Belgj-sche Ci-
troën-arbeid-ers d-e kop kon worden ingedr,.:kt, als gevolg van d.e houd-ing van d.e

twee grote Belgische vakcentrafen. Hij verwijt d-ie centrales om die redenrrl-aks-
heid-"engeeftd"aarmeeblijkrvarrd'evakbewegingdingenteverwachten,d-iemen
niet van haar verwachten mag. Het is niet zo, dat d.e Belgische vakbeweging uit
r'l-aksheid.r' d,e arbeiders in Vorst heeft laten barsten. Krachtens haar positie en

haar fimctie in d-e kapitalistische maatschappij stond de vakber,tegfng van nature
tegenover d-e strijdend-e arbeid-ers. A1 s d-e briefschrijver in "De Groene[ van mening
isrdat de Belgische vakbeweging +,en tijd-e van de staking bij Citroën te Vorst ver-
zu-imd. heeft haar taak naar behoren te vervu.ffen, d.an ziet hij het naar onze me-
ning verkeerd.. De taak van de vakbeweging i-n d.eze samenleving bestaat d-aarin, de

arbeid,ers binnen het kapital-istische gareel -be houden. Dat sluit een optreden
zoals hij van haar verfangt volhomen uit.

Voor zover oyrze gegevens strekken is ook het verwi-jt van de briefschrijver,
d-at de Belgische Citroën-arbeiders onvoldoend-e sofidair geweest zlin met de in d-e-
ze fabriek in groot aantal tewerkgesteld.e gastarbeid.ers, onrechtvaardig. Voor
ons ligt het d-oor het I'Actiecomité Citroën'r regelmatig uitgegeven blaadje "La
Ba,sett ("De Basis',). Het verschjjnt telkens in verschillende tal-en. Behalve pagi-
nats in het Frans, bevat het ook paginars waarop dezelfde bijd-ragen prijken in het
Spaans, Portugees, Servo-Kroatisch, Ara'bisch en Grieks, allemaaf met het oog op
d.e gastarbeio.ers met wie de personeelsleden d.ie "La Baseil ui-tgeven zich normaal
a1s col-fegaÍs verbond-en voelen en d-ie z1j zeker niet ais 'rond.erkru-ipers'r beschou-
wen, gelijk de schrijver van het ingezonden stuk in t'De Groeneil beweert.

Het kraittje trla Baserr vrord-t uítgegeven in Parijs en verschijnt daar om d-e

veertien d.agen. Iiaar rvij kennen enkel-e varr de kameraden, d.ie voor verschijning en
inhoud- zorg dragen persoonlijk en wij r.+eten van hen, dat zt-7 ook nauwe contacten
onderhoud-en met hurr collegars in Vorst. Aan d.e staking a1d-aar heeft "La Base"
trouwens uitvoerig aandacht besteed- aar! d.e hand vart lnterne informatiesr d.ie
d.oor Belgische Citroën-arbeid.ers werden verstrekt. Uit die gegevens - van Belgi-
sche zijd-e aíkomstig dus - blijkt preci-es het tegendeel van lrat in het ingezond-en
stuk in "De Groenerr,rrord.t beweerd. De sofid-ariteit tussen Belg'ische arbeid-ers en
gastarbeid,ers was in Vorst juist bijzonder groot. Het was het protest van het ge-
hele personeel- tegen het ontslag van een Itafiaarr.se arbeid-er d.at d-e d"irecie aan-
leiding tot d-e staici-ng vormde.

Bladert men diverse nummers van het onaanzienJ-ijke blaadje "La Baserr door,
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6an blÍjkt nog viat a,nd-ers ook. Dit namelijk, oat d-e Citroën-arbeiders de opvatting
over d.e vakbewegtng, d-ie uit het ingezonden stuk in'tDe Groenerrnaa,r voren komt,
in het geheel niet d-elen. niverse malen is in t'La Base" sprake van een princi-
piëIe krj-tiek op d.e vakberueging als agente van het kapitaal. Het is ons bekend,
dat d.it een zienswijze is die volstrekt niet alleen d-oor d-e Franse Citroën-arbei-
ders wordt gehuld-igd.. [roul,rens3 daa,rvoor zrjn d-e contacten tussen de Belgische-
en de Eranse Citroën-arbeiclers ook veel te naur,r. "La Base" zeif spreekt over d-ie

naur^re contacten over en weer 'Èussen actie-comitér s in tr'ranse- en niet-tr'ranse CÍ-
troënfabri-eken" De d-oor Citroën gebezj-gde pol-itiemethoden, aan d-e d-irect betrok-
kenen natuurlijk nog veef beter bekend- d.an a,a,n d-e schri.jver van het be'wuste inge-
zonden stuk, bli jken zich overigens, volgens I'La Baset' geenszins tot de Citroën-
vestiging in Vorst te beperken.

ZIENSWIJZE VAN

''D E DACJTCIII
IóJIU

IIT HET bovenstaande artikeltje in-
zake de knokploegen bij Citroën in het
BelgÍsche Vorst heb'ben lvij opgemerkt,
<i,at men rt door een groep Citroën-ar-
bei-ders uitgegeven blaad-je I'La Base'r
maar behoeft d-oor te bladeren om te
zien d-at het karakter van d-e val<bewe-
ging d-oor d"e Citroën-arbeiders heel
a:rd-ers wordt beoord.eeld- dan d-oor: d.e

schrijver van het ingezonden stukje in
"De Groenerr over d-eze kr,restie.l'le wif-
f en onze d-esbetrefíend-e bewering met
enkel-e voorbeeld-en bewi- j zen. Daar-
toe d.ient het volgende citaat uit "La
Base'?, ontleend- aan een stu-kje waarin
d-e ui-tgevers hr-rn zlenswijze uiteenzet-
ten.

t'La Baserr is rt orgaan van het
actiecomité van Citroën, da,t in mei

NOG STEEDS VERKRIJGBMR
nomische achtergrond- van

1968 gevarmd- werd, nog voor het uit-
breken van de stakingsber'reging. Het
actiecomité, d-at bestaat uit arbei-
d.ers van 't bed-rijf , staat los van ie-
d.ere vakcentrale, Ios van iedere par-
tij en }os van iedere groep. De opvat-
tingen van het actiecomité ztin zeer
eenvoud-ig l^reer te ger,ren. Zij komen op
het volgende neer:

- d.e uitbuiting van d-e arbeid.ers,
met inbegrip van d-e buitenland-se ar-
beiders, neemt voortdurend. toe;

- de vakbeweging is niet in staat
in die toestand- veranclering te bren-

veranderi-ng is slechts mogelijk
het optred-en van de arbeld-ers

is
de

óe]r,

d-oor

- om tot har.Ld-elen over te gaan heb-
ben de arbelders geen leiders en Seen
partij nod-ig;

- zij d.re in de strijd. 't verst wil-
len gaan dat zijn zij die niets te ver-
liezen hebben. .. "

d-e brochure 'rVan Beria tot Zjoekoft' (De sociaal-eco-
ontstafinisering in Rusland,);íranco per post Í 1r5O.

Tevens is momenteel weer verkrijgbaar d.e brochure "Was de sociaaf-democratie ooit
sociali-stisch?rr (len beschouwi-ng over haar wezen) . Oot< deze brochure over het
partijwezen in het algeineen en c1e sociaal-democratie-i n het bijzonder kost franco
per post Í 1r5A. Bestellingen te richten a.an redactie en administratie van rrDaad

en Gedachterr. Adres te vinden o'o pagina '1 in de kop.
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F O R D-A R BEIDERSDE

HALEWOOD WEI EEN S L À G?

DE BETEIGNIS van een zel-fstandig a,rbeld-ers-optred-en varr onder op, waarbij zij
niet aan d.e leiband. van partd of vakbeweging lopen,kan moeilijk overschat worden.
Dat wil natuurlijk geenszins zeggen, dat ied,er zelfstand-ig optred-en persé altijd.
met succes bekroond- behoeft te word.en. Soms - herha,ald.elijk zelfs - lijd-en d.e ar-
beid,ers ned-erlagen, nederlagen d.ie hun een rijke ervaring opleveren, waarvan,
maar ook dat niet lang altijd-, een nuttig gebruik gemaakt wordt, waÍtneer het op-
nieuw f,ot zel-fsta.nd-ige strijd. komt. Meestaf zijn zulke nederlagon zo duidelijk,
dat niemand- over de uitkomst van d.e strijd- in het onzekere verkeert. Een enkele
keer echter is het geheel and.ers. Een voorbeeld- daarvan is de wild.e staking van
een week, waarvan begin juni j.I. sprake was bij d-e spuitafdeling van de Britse
Ford-fabrieken"

Aanleid.ing tot de staking was het ontslag van een shop-steward., genaamd.
John Dillon. Ford--d.irecteur Ramsey verklaard-e, d-at Dillon nooit meer ook maaÍ
é6n voet binnen d-e Ford.-fabrieken zoa zetten. Eén week later moest hij, als ge-
volg van een met veel élan gevoerd.e actie, z:-ja woord-en terugnemen. Dill-on werd.
teruggenomen d.ank zlj b,et feit, dat d-e arbei-ders sponta,an en in massa voor hem in
de bres spïongen.

0p 2-1 juni j .1" verspreid-d-e een actie-comitó van Ford-arbeid-ers in Haf ewood.
een stencil in d-e fabriek. Daarin werd. het feit d.ót Jolur Dillon aan het werk kon
blijven een overwÍnning van de arbeiders genoemd.. Een rrgeweld.ige" overrrrinrri-ng
zelfs. Tegelijkertijd. werd.en de collegars ervoor gewa.arschuwd., dat Ford-, d.itmaal
tot d-e terugtocht geclr'rongen, nog wef meer pijlen op zijn boog zou hebben. I'trr/ij heb-
!".", zo }uid.de de kop boven het stencil , rteen slag te\,ronnen, niet d.e oorlogrr
( tegen Ford.) .

Wonnen de arbeiders in Halewood. j-nd-erd-aad- een slag? Voor het actie-comité,
voor het grootste d.ee1 bestaande uit shop-stewards 1 ) was daarover geen twijfel
mogelijk. "Juf l-ie moeten niet vergetenr' , zo zeid,eyr ze in hun aan hurr mede-arbei-
d-ers gerich stenciltje, 'rd.at Dill-on al-l-een maar is teruggenomen dank zij jullie
d-j-recte en krachtige actie te zijnen gunste. Hij is bepaald niet teruggenomen om-
d.at ook Ford- erkend. heeft dat ziyt ontslag onrechtvaa,rd-ig was. De onrechtvaard-ig-
heid van zijn ontslag of van d-at van wie dan ook kan Ford- geen bliksem schelen.
Het grng bij het conflict tussen d.e Ford--d-irectie en d.e arbeid-ers van Halewood
slechts zijdelings om het baa,ntje voor John DiLlon. Op d.e achtergrond van a.i-les
stond. d-e eenheid van d.e arbeid-ers, de strijd-organisatie, dÍe zij ztch spontaan van
ond"er op geschapen had.den en d-e kracht d-ie zij ontwikkelden bij hrm actie voor ho-
ger loon en betere arbeid.svoorwaarden. Van d-ie kracht hadden zij doen blijken tij-
d.ens d-e wilde stal<ing va-n tien weken, d-ie aaln d-e affaire Dilfon vooraf ging.
Het ontslag van John Di1lon r'rerd- gegeven, juj-st vanwege d-e rof , die hij bij d-ie
en and-ere voora,fga"ande strijd gespeeld had. It[aar d.e -nord-directie ond-erschatte d-e

kraoht, die d-e arbeiders bij spontane actie van ond.er op ontplooien kunnen. De
Ford--d-irecteuren Ramsey en l4cCrone verforen daarom d-e eerste ronde. Zij wild-en,
na d-e stalcing van tien rvelcen, rnet het ontsfag van Jolui Dillon d-e kracht van de
arbeid-ers breken, maar zij slaagden da,arin niet. Hun d.oei hebben zij na,tuurlijk a1-
-l-erminst opgegeven. Het is nog steeds precies hetzeffd-e afs het was vooï d,e ac-
tie ten gurrste van Dillon startte. Hr:n d-oe1 ist de kracht van de Hal-ewood.-arbei-
d-ers ond-ermijnen, omd-at Halewood-, met zijn hard-e actie tegen het d,irectiebeleid.,
d-e groctste d.oorn in het vlees van Iord. vormt. Da,arom - afdus de sl-otconcl-usie
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van het pamflet - moeten wij ons op de vol-gend.e ronde voorbereiden.'r
Er is j-n het pamflet van het actie-comité, ook ín d-ie passages, die r,'rij hier

kortheid-shalve niet geciteerd hebben, menig d.ing, d.at iedere arbeid"eÍ va.r'] harte
zal kr,tnnen oncle?schrijven. Over d.e bedoelingen varr de Iord--d.j-rectie maakt het co-
m:té ztcbL niet d-e minste il-Iusies. Het voorspelt, d.at Fo::d. een wig zal pogen te
driiven tussen d.e arbeid-ers en de shop-stewards,d-a'b Ford. er op :u:ít zal zijn om on-
d-er d-e arbei-d-ers een paniek te zaanen, d-ie Ford- ín staat zal stel-1en, datgene te
doen wat d.e d--jrectie a-L sinds lang voor ogen zweeft. l{aar tr'ord- van d-roomt, zo
schr:ijft het comité, dat is een groot conflict, dat met een d,averende ned.erla,ag
van d-e a,rbeiders zal eind-igen; rdaar lord van d-roomt, dat is een tweed-e d-rama als
d-at van Pilkington. Dat kan verm-oden word.en - of and,ers eincLigen - als de arbei-
ders hurr eenheid- weten te bewaren.

Een van onze Brlts-o vrienden, zeff ex-I'ord--arbeicler en ge\^rezen shop-steward
maar d-e laan uitgestuurd d-estijd-s om soortgelljke red-enen a.l s Johl Dil]on in juni
j.1., is van nening, clat d.e samenstefl-ers van het na John Di.I lonrs terugkeer i-n
het bedrijí verspreid.e panflet, de situatie we1 iets té roosl<l-eurig beoorclelen.
Hij twijfelt er sterk aan of het wel- juist is, dat cl-e arbeiders van Hafewood- d-aar-
mee een slag ger^ronnen hebben. Er mag nie-L worden -rergeten, zegt hij, da,t Jolm Dil-
Ion niet ontslagen werd" omd.at !'ord- van mening \{as, d-at hij niet voor zijn werk zou
deu-gen. Hlj werd om een heel- and-ere red-en ontslagen. Deze ne,r,re1ijk, da,t hij volle-
Cig achter en na,ast zTjrt nede-arbeid"ers stond-. Hij werd, ontslagen met andere woor-
oen omdat hij een goede shop-steward. was. En hij is niet tn ziyt oud-e positie her-
steld en hij is evenmi-n shop-steward. geb.Leven. Die beide feiten l,rerpen op de zaak
een ictaal and-er licht en die bej-d-e feiten drelgen, temid-d-en van tt algemene ge-
jubel voliedig over het hoofd te word-en gezton. \{at als een oveïwinning van d-e
arbeiders gevierd. word.t na een week va.n vlil-de actie, is slechts een schijnover-
winning. In werkelijl<heid zijn de arbeÍc1ers bij c1e oplossing van de affaire-Dil.Lon
cloor de tr'ord-directie schaahrat gezet. Als er Ford-arbeiders ztJrr, d.ie werkelijk
gelcven, dat hrm directie mei het terug'nemen van Jolin Dillon ook akkoorcl is ge-
gaan rnet datgene, waarvoor John Dill-on en zijrr medearbeiders te Halewood vochten,
namelljk rrlverkpla,atsrr- en rrfabriel<sgewijze organisatie van d-e arbeid"ersrt, dan moe-
ten die Iord--arbeiders zich toch echt eens laten nakijken. Ford is vaster d.an
ooit besloten om ied-ere poging tot nieuwe organisatie-vormen - d.e tnzet varr affe
voorafga,ande strijd- bij Eord- - de kop in te drukken. \iie zegt: John lli-llon is toch
maar'' terug6lenomeng leve d"e lirach-r va"n d.e arbeiclers, geefi een onjuiste voorstef-
ling van zaken. Het zou beter: zijn om te beweren, dai "Tohn Dill-on op een zijspoor
i-s gerangeerd..

Het geval Dill-on staat niet op ztch.zelf . In januarí 1957 werd- Johnnie ivic-
Loughlin ontslagen bij de Eord.-fabriek te Dagenham om precies dezelfd.e reden aIs
John Dil-lon ontsl-agen werd-. Hij riep de arbeiclers bij elkaar toen er d-iepe onte-
vredenheid over |iet arbeidsteurpo heerste. Cok tenrille van l'4cLoughlin gingen de
arbeÍders in staking. Die staking r,+erd. opgeheven, toen d-e vakbeweging bepaald.e
beloften d.eed. De vakbeweging ond-erzocht de zaak en.... -rond. toerr dat Mcloughlin
terecht ontslagen was. In oktober 1)62 ge'oer-rrd-e er precies hetzelfd.e uret Bill
Francis. De arbeiders trokken in massa d-e fabriek ait. r;/eer bemiddel-de de vakbe-
weging en weer stelcle zij een onderzoek in. V/eer gai zl) de d.irectie gelijk. Gevolg
r.an d-at al}es: niet slechts BiIl lrancis, maar ook zeventien anderen kwamen op
straat te staan. Bij de werkhervatting werd- d.e snelheid van de lopende band- net-
een maar event"ies mei 11,i" vergroot,

Dat de d.irectie nu nillon heeft teruggenomen (wat, zoals gezegd-, mind-er
voorstel-t dan het tjjkt) komt, omda.t ook d-e Iord-directie wef weet, dat het spel-
letje vari het vakbond-sonderzoek n u niet meer }<an vrorden gespeeld.. Er is geen
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Iord-arbeid-er, die nu ncg een wilde staking afbreekt op d-e belofte van de een of
and-ere bond. Daarom moesten nu d-e arbeid.ers op een and.ere manier worden mat ge-
zet. Met d.e terugkeeï van Jolm Dillon, maar dan op zotn wi1ze, dat hij voor Ford
niet }anger gevaarlijk was. Wie het anders ziet, aldus onze Britse vriend, geeft
ztch aan gevaarlijke il-lusies oveï. Dat kan, juist bij d-e zel-fstand.ige strijd. en bij
d-e wild-e actiesr die ongetwijfeld. bij lord. voor de d,eur staan, hoogst gevaarlijk
z\n,

1 ) nr is een groot verschil tussen d-e shop-stewards in Engeland en de z.g" ver-
trouwensmannen in vele and.ere l-anden van Europa. De z,g. vertrouwensma,Ítnen
zijn vertrouwensmannen van de vakbeweging. De shop-steward.s d"aarentegen zijn d.e
vertrouwensmannen van d.e arbeiders. Het enorme verschif zal- d,e lezer d-uidelijk
zijn"

D E K A ? E N D E H E T tr BR]J

EEII ÀANTÀI IIEIGN geleden publiceerd-e r1e 'rNieuwe Rotterd.amse Courant/Hand.els-
blad-r' een korte beschouwing over het in het moderne kapita isme zo bijzond_er ac-
tuele vraagstuk van de zogenaamd-e medezeggenschap 1 ). fn et bewuste artikeltje
werd- geconstateerd dat voor het meespreken d-oor d.e arbeiclers over bed-rijfsproblà-
men weinig geestd.rift valt waar te nemen, noch bij d.e ond-ernemers, noch bij d.e ar-
belders zelf . Het gesignafeerde,overigens aJ- lang bekend.e, feit is naa,r onze me-
ning onbetwistbaar en a1s bewijs daarvoor moge gelden, dat het praktisch ook d,oor
Seen mens word"t aangevochten" Waar het ter sprake kont, is de reactie in het a-L-
gemeen er niet een van protest, maar van verbazing. Verbazing.jan, niet over het
vanzelfsprekend- geachte verzet van werkgevers en bed.rijfsd.irecties, maa-r over d-e
als 'ronbegrijpelljk" geka,rakteriseerd-e onverschilligheid. der werknemers.

Deze wijdverbreide reactie, eender zowel bij "links'r als bij I'rechtsrr, houd.en
wij voor precies verkeerd-. Waarover men zich verbazen moet, d-at is niet het ge-
brek aan belangstelling bij d-e arbeid.ers, d.och d-e tegenkanting van d-e grote meer-
derheid- van het ond-ernenerdom. Voor d-eze, oytze opvatting, d-ie precies d-e omge-
keerd-e is van dle wel-ke hieromtrent bijna overal word-t a,angetroffen, bevat uitge-
rekend- het stukje in d.e 1{.i?.C. cliverse aanknopingspu:tten.

Verdere democra,tisering van d-e ond.erneming, schrijft d.e lI"R.C", word.t niet
verlatrgd door r,;erkgevers of werknerners. Het is een wens, d.ie de poJ-itici in hurr
vaandel-s hebben geschreven en zelfs d.e liberalen durven er niet hard.op nee tegen
te zeggen. De N"R"C. heeft met die bewering het grootst mogelijke gelijk, menen wij
en wij vind.en, dat d-it blad eveneens d-e spijker op cle kop s1aat, als het beweert,
d-at d,ie werkgevers, clie zich teg'en een grotere medezeggenschap verzetten, 'reen
achterhoeclegevecht l-everen." Maar wij zijn het oneens met de N.R.C", d.at d.e poli-
tici de werkgevers en d.e we-rknemers vóó:: zr;n.

Wie beweert, dat de politici op dit pult vérd.er zljn dan d-e ond-ernemers, ver-
geet,d.at d-e laatsten niet al-Iema,a] tegen eenrrverd.eïe d.emocratisering van de on-
d-ernemingtt zíin gekant. Oun aEf i" "" - uit vrelbegrepen eigenbelang - we1 d.ege-
1Íjk vóór. De lI"R.C. verwijst zelf na,ar een ond-erzoek, d-at d-e Stichting Stuurgroep
Sociaal-\r/etenschappelijk Ond-erzoek ond-er brjna zeshond-erd bed.rijfsd-irecteu.ren heeft
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d.oen instell-en. Een d-erd.e d-eel- daarvan bleek tegen grotere medezeggenschap géén
bezwaren te hebben.

Bij d-e ondernemers moet d-us duidelijk onderscheid word-en genaakt tussen "pro-
gressieven'r en rrconservatieven'r en d-at verschil is all-esbehalve nieuw. Een eeuw
en langer nog geled-en waren er zowe] Lrier als in Engeland vele kapitalisten d-ie
zich toen krachtig verzetten tegen l-oonsverhog'ingen en arbeid-stijd-verkortin-
gen. Andere kapitalisten daarentegen - zoals Van lttarken hier en Robert Owen aan
de overkant va,n d.e ltloord-zee - beseften dat daarmee juist rt belang van de ond-er-
neming werd- ged.iend. en dat zij zoud-en leiden tot grotere prod-uctiviteit. Het hui-
d,j-ge verschil tussen ondei:nemers die tot grotere med.eze3genschap bereid- zj,jn en
ond-ernemers, d-ie d-aar niet toe bereid zljn, is in wezen een verschil van soortge-
lijke ord.e. Een uitgebreid.e reporta€ie over d-e werksituatie in rt rnodeïne bed-rijÍs-
1even, nauwelijks een tre'^k l-ater in dezelfd-e N"R.C. verschenen, laat hieromtrent
geen enkel-e tt^rijfel voortbestaan. I'ien feert er ui-t d-at bij héól grote ond.ernemin-
SeÍrr zoal-s het Philipsconcern in tri-ndhoven of de chemische ind.ustrie in Groot-
Brittarrnië, d.e neigÍng besta,at hoe langer hoe meer besllssingen bij d-e arbeid.ers
te leggen en clat crergelljke experimenten wijzen in d.e richti-ng van In grotere pro-
d-uctiviteit. In d.ezel-fd.e reprotage word-t niet sfechts naar d.ergelijke praktijken
verwezen, maar ook naa:: studies, die er mee verband- houd.en. De groep der politi-
ci nu, is aIs I'politieke intelligentsiarr van dergelijke experi-menten en stud.ies
op d-e hoogi,e; ztJ gaat er, hetzlj bewust, b,etzlj onbewust -,ran uit bij het opstellen
van haar politieke j-dealen. Zel-fs dan wan-neer ztj in bijna roerend.e onschuld- meent
tot heil van d.e werkende mens ten strijde te trekken, gpa,t zíj in werkelijkheid.
slechts te veld. al-s rid-d.er van het ka,pital-istische prod.uctiviteitsbeginsel. Niet
het onclernemerclom 1s zij vooruit, cloch sl-echts de categorie d-er achterii;kste on-
derneltersrvan wie d-e heer Van Boven van het i{ed.erlands Christelijk Werkgeversver-
boncl d-e officiëIe r-^presentant is. Van dat d.eel der onderneriers echter, d-at d-e
vinger aan d-e pols van d.e tijd houd.t is zij juist d-e spreekbuis. Wat in de sfeer
van d.e politieke borrqn6.ud de gestalte aanneemt van haar'rideaafil, is de d_irecte
weerspiegeling van d-atgene, \^íat zich met onweerstaanballe kracht aandient in d.e
materiël-e onclerbouw van cle prod_uctie.

Dat d.e politieke intelligentsia bij ha,ar ijveren voor meerrrd-emocratierf in d-e
onderneming d-e arbeid-ers vooruit zou zLJn, zoal-s d-e ItI.R"C. na.ar wij gezien hebben
eveneens beweert, is naturrrlijk een politieke illusie. Zo zou het kunrren ztjn, in-
dien het Írmeespr:eken ovrÈr bed-rijf sproblemenrr een arbeid.ersbelang \.raïe, iets waar-
voor het door sommÍge politieke ii.l-usionisten inderdaaci word-t aangezien. Aan d-er-
gelijke illusies zijn d.e arbeid-ers zéff allerminst ten prooi, welke illusies ztj er
overigens ook op na mogen houd.en. De arbeicler, zo constateert de ltr.R.C. terecht,
vraagt ztch af; "\l/at koop il< er eigenlijk voor?" En zijn nuchter antwoord- luid-t;
rl\^/einig of rrietsl" Het is een c1r,rali-ng, dat clie instell-ing ztch wjjzigen zou, \^ran-
neer d-e grotere med.ezeggenschap eenmaal gerealÍseerd zou ztjtt, Zomin als de klas-
senstrijd van d-e arbeid-ers verd.wenen is met d.e komst van d,c- z.g. welvaartsstaat,
zomln zal de kl-assenstrijd- verdwijnen met rle komst van d.e med-ezeggensehap.trne wef-
vaartssiaat'r, zegt prof . dr. P.J"A. ter Hoeven, 'rkan d,e fund.ainentel-e onvred-e van
Ce arbeid-er niet opheffen". De med-ezeggenschap kan clat al evemni-n.

De ld"R.C. ziet dat niet, maa,r rt blad vraa,gt zich wef af of een med-ezeggen-
schap waar cLe arbeiders niei van harte achter staan, ni-^t meer schijn d.an werke-
lljkheid is. De vraag is zinvol-. Het an'bl,.oord luid-t dat de med-ezegg--nschap incle::-
daad- een schijn is en ook d.ón een schljn zav ztJrr indien de arbeld.ers eï nalevelijk
r"rói in zouclen geloven. Ln elk geval , zegt de 1[.R"C. heeít zorn med.ezeggenschap
dan weinig te maken met echte democratie. V/e zouden geneigd zijn om bravo te roe-
penr irare het niet, d.a+; d-e lil.R"C. juist op d-it p-unt gekomen a1s de kat om de he-
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te brij begint heen te draaien, Inplaats van ronduit te verkl-aren, d.at d-e échte
d-emocratie pas d"an besta,at, wanneer d-e arbeid-ers werkelijk zeggenschap hebben in-
plaats van een zogenaamd.e mede-zeggenschap - een verklaring, d.ie van d-e N.R.C.
natuurlijk niet verwacht kan word-en - koerst het blad van hier af regelrecht de
mist in. Het schrijft: "De beginselen van d-e d.emocrati-e zLJn nooit voIled.ig over
te planten van d.e staatrwaaroveï in theorie d.e kiezers kwrnen beschikken, op on-
d.ernemingen waaïvan de werlsremers niet tevens eigenaar ztJn, Overigens toont d.e

praktijk in Oost-Europa aan d-at die beginselen ook niet werken i-n ondernemingen
d-ie in theorie wé} in hand.en va:r d-e werlcremers zijn.r? Het l-iberale blad- schijnt
niet te beseffen, dat een d-emocratie, die alfeen in theorie bestaat, geen echte
d-emocratie is en d.at ond.ernemingen, d-ie j-n theorie aan d-e arbeid.ers behoren, in
werkelijkheid juist niet aan hen behoren. Waaromrt ga,at, dat is niet om de theo-
rie - hetzij d-e liberale, hetzij d.e bolsjer,vistische - maaï om d.e realiteit. In d.e

echte-, dat wi-I zeggerr d-e arbeid-ersdemocratie, daar hebben de arbei-d-ers de be-
schlkkingsmacht over de prod-uctiemid-d.elen. Daar hebben zij zeggenschap. Daar heb-
ben praatjes over med-ezeggenschap geen enkele zj-n of betekenis meer.

t) U"R"C.-Handelsblad. :var, , juli 1!J1.

DUIDELIJK VERBAND

nE DOEIINCIF,ItiSE ond-ernemer H. J.
Hoegen Dijkhof heeft een aantal maan-
den geled-en in een besfoten r.ergad-e-
ring van het Verbond. van Ned-erlandse
Ond-errremingen - waamit rrVrij Neder-
Iand" van 2! juli j.1. enkel-e bijzon-
d.erhed.en heeft verklapt - ond-er and-e-
re blijk gegeven een fel tegenstander
te zijn van d-e praktijk, dat ond.erne-
mers rn bijd-rage aan de vakbonden zou-
den verstrekken. Een d-ergelijke bijd-ra-
ge beschouwt d-e heer Hoegen Dijkhof
bh-jkbaar niet als een ond-ernemersbe-
Iang. Naar onze mening, die d-e )-ezer
van 'tDaad- en Gedachterr genoegzaam be-
kend- kan zíjn, vergist hij zich daarin
grond.ig en d-at blijkt zel-fs ui-t d-e ar-
gtmenten, waarmee de heer Hoegen Dijk-
hof d-e ond-ernemersbijd-rage aan de vak-
beweging te J-Íjf gaat"

rrln mijn ond-ernemi-ngr', zo zotl ..rol-
gens V"N. de Doetinchemse ond-ernemer
hebben gezegd, rris sl-echts twintig
procent van d-e arbeid.ers bij een vak-
bond- georganiseerd.. nit zijn niet de
besten, maar de minst intelligenten.rr

De med-ed.eIing van d-e heer Hoegen
Dijldrof verbaast ons niet. Er blijkt rn
d-uidelijk verband. te bestaan tussen d-e

intelligentie van d-e arbeid-er en zijn
kritiek op d-e vakbeweging. Hoe intel--
ligenter de arbei-der, hoe mj-nd.er hij
met de vakbeweging op heeft, hoe d-om-
mer, d-es te gemakkelijker laat hij zich
d-oor de va,kbewegingsbureaucratie in
d,e boot nemen, d-es te gemakkelijker
Iaat hij zich door d.e vakbondsmythe
verblind.en.

Wat ons verrast heeft is ni-et d-i-t
ervaringsfeit, ma,ar de conclusie, die
d.e heer Hoegen Dljkhof er uit heeft ge-
trokken. Hij red.eneert blijkbaar: als
tachtig procent van mijn arbeid-ers in
het geheel rriets voor d.e vakbond.en
voelt, wat zal ik dan nog een vak-
bond-sbijd-rage betalen?

De red.enering van het Verbond- van
Ned.erland.se ondernemingen is In and-e-
ïe. Die werkgeversorganisatie zegt
kennelijk: hoe meer arbeid-ers d,oor de
vakbond. dom gehoud-en word-en d.es te be-
ter voor ons.Hoe meer leden de vakbe-
weg'ing heeft,d.es te iaachtiger zd is,
des te beter voor het kapitaal. De
Ieid.ing van rt Verbond- van Ned-erland.-



se Onderrremingen is intelligent ge-
noeg om tt belang van een sterke vak-
beweging voor tt ond.ernemerd.om te be-
seffen. Die intelligentie hezi-t de
heer Hoegen Dijkhof niet. Hij neemt d.e
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fei-ten wel juist ïÍae[r, maar als het
op red.eneren aankornt slaat hij geheel
en al- de plank mis. Zijn waarneming
echter is interessant genoeg om eï
meld.ing van te maken.
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+ trWij hebben bi.l de stichting van de (eerste, in 186{ opgerichte) fr- ï
Ï ternationale uitd.rukkelijk de strijdkreet aangeheven; d.e bevrijd,íng van d.e I
+ arbeid-erskl-asse moet het werk van d-e arbeid.ersklasse zelf z\1n. Wlj kunnen f
+ d.erhal-ve niet samenwerken met lied.en, d.ie openlijk uitspreken, d.at de ar- ï
t beiders te onontwikkel-d. ziin om zíchzelf te bevrijd.en en dus van boven af i
+ bevrijd moeten word.en. . .tr ++T
ï KARI MATx EN FRIEDFfCII ENGU,S Ï
Ï in een rond.schrijven aarr. August ï
i Bebel- , Wilhelm Lieblsrecht, W. t
ï Bracke e.a. 17/rc september t+ 1879. +++++

ï+t+ LENIN in "Wat te d.oen?'r 1902. ++++
+
*++++++++t++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*****ï
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