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Bij elke bijzondere handeling gaat

het denken aan het doen vooraf.
Bij het handelen van klassen of
massar s bl ijkt de betekenis van

het handelen pas achteraf. Hier
gaat de daad vooraf aan het be-

grip.
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Revolte ln Uarren ( V. S. )

R DAGEN VAN 5TR JD ND

DODGE TRUCK FABRIEK

De geschiedenis dle hier verteld r¡ordt hebben urij ontleend
aan rrlvlotor BulIetin nr. 4tt, tffYlotor Bulletinrr uordt samerìge-
steld door enkele mensen die ulerkzaam zijn of uerkzaam zijn
geuleest in de BrÍtse auto-industríe en dÍe bovendien samen-
ulerken met of naubre betrekkingen onderhouden tot de BrÍtse
groep rrSolÍdarítyrr, rflYlotor Bullet,inrr verschijntop onregelma-
tige.tijdstippen. Iader nummer is geuijd aan arbeÍdersacties
dÍe zÍch uaar ook ter urereld in de auto-Índustrie hebben
voorgedaan. Heü vierde nummer Ís geheel geuûd aan de strijd
die in juni van het vorige jaar in Amerika plaats had in
een van de Chrysler fabrieken. De gegevens ervoor uerden
ontleend aan een brochure, die f eitelijk onverkort in rrfÌloto¡
Bulletinrf uerd overgenrmenr Díe b¡ochure u¡erd geschreven
door acht Amerikanen. Tulee van hen ulerkten zelf in de tot
het Chrysler-concern beho¡ende Dodge-truck-fabriek. ?ii Le-
verden het eigenlijke verhaal, dat hier en daar uerd aange-
vuLd met uat de anderen hetzij als ooggetuigan buiten de fa-
briekspoort hadden gezien, hetzìj uit kranten of vakbeuregings-
bladen opdiepten. De ploeg van acht auteurs telde in haar
midden á6n etudant. De zeven anderen behoren tot de arbei-
dersklasse. De ruimte in frDaad en Gedachterf staat helaas
niet toe de brochure volledig af te drukken, llij brengan het
verhaal Ín verkorte vorm. Bij het bekorten pasten ulij de vol-
gende methode toe¡ ulij geven de inhoud ueer Ín onze eigen
tdoorden, maar híer en daar óék letterlijk. In het laat,ste ge-
val Ís de afgedrukte tekst ingesprong6n, zonder dat aanha-
1íngstekens zijn gebruikt. Tussen aanhalingstekens staan uit-
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sluitend uoordelijk uJeergegeven uitspraken die ook in de oor-
epronkelijke brochure tussen aanhalingstekens staan, Voor zo-
ver hie: en daar Ín de niet,-aangehaalde zinnen passages voor-
komen als: ltJij deden... uij vonden.. " enz., slaat dat rrroord je
rruJijrr op de tuee bedoelde aut,o-ulerkers uit het schrijversteam
Êrn op hun kameraden. Geinteresseerde Lezers van rrDaad en Ge-
dachtert, die de Engelse taal machtig zijn, kunnen uiJ mis-
schien¡ za lang de voorraad strekt, :.3n een exemplaar van
tllvlotor Bulletin nr.4rr helpen" Zij gelieven ons in dat geval
te schrijven. Van enig commentaar hebben ulij ons onthor.¡den
Het verhaal dat hier thans volgi spreekt voor zichzelÍ'.

.-o.-
Toen de morgen van de 14e juni 1974 aanb::ak begonnen j-n de Dodge-'truck-

fabriek in tdarren - een voorstad van Detroii - de vrachùuaqens van de 1o-
pende band te ro11en, als gold het een doodgeuJone rrrerkdag, zoals elke ande-
te. [Iaar het uas allerminst een geuJone uerkdag" integendeel, de situatie
ulas verre van normaal. De d¡Íe voorafgaande dagen ulas er niet geuerkt in
de fabriek. In de late middag van maandag 10 junL uaren de zesduizend ar-
beiders een rrulildert actie begonnen " t¡iat men in de prille ochtenduren van
vrijdag 1 4 juni beleef de, uras niet de dagelij!<s terugkerende gang van zaken .
lJat men aanschourrlde uJare: do laatst" "¡ui 

ptrekkingen van een indrukuekkend
verzet.

In het ee¡ste daglicht bood de omgev!.ng r/an de fabriek díe vrijdag een
vreemde aanblik. lvlen zag groepjes agenten van de oproerpolitie, arrestan-
tenuagens Bn op de parkeerplaats van het bedrijf een ulagen met verscheidene
politiemannen, alsmede een rechter in zu.iarte toga" Tien arbeiders uaren on-
der arrest gestetd, nadat er de dag tevoren trrrintig andere arbeiders ularen
gearresteerd. De arlestaties uaren het uiteindeiijk resuLtaat van €ìen zesr
krachtige poging het verzet te breken, een poging, die eendrachtig ulerd on-
dernomen door de bedrijfsleiding, de justitie, de politie en vakverenJ.gings-
bestuurders van hoog tot laag" Die vrijdagmorgen de 14e juni had die gezame-
lijke poging eindelijk succes.

De strijd dia voorafging t'rcrd door geen mens vexr¡acht" 11 ij ulas er opeens
tot verurondering van de in acti.e-gekomenen :e1f en -i-edereen merkte tot zljn
verbazing, dat ieder van zijn mede-arbeiders van dezelf de strijduíl bJas vBr-
vuld. Hei nieuus van de maandagmiddag begonnen staki-ng uas nog nÍet ver-
breid. Slaperige arbeiders van de dagploeq hoorden zieh, bij het naderen
van de fabrÍekspoort, door postende collegars toe:oepen. dat het bedrijl
rrras stilgelegd. Tu¡eehonderd in getai ulasen ze, die posienden, en ze deel-
den inderhaast vervaardigde biljeLten uit, ulaarin stond te 1ezen, dat de
Chrysler-directíe da veorafgaande míddag rrier arbeiders had ontslagent
onder uie voorman Strrn 5::.'.*.h " 

ttUrj 
=rjn er uit getrokkentr, aldus het pam-

f 1et, rten hebben de produktie stil ge1e9d. Ch::ysler heef t gezegd r dat uij
kans lÍepen ons baant je te verliezen. lYlaar er komt nu eenmaal een moment,
uaaIop je terug moet vechten,rl

Er ulas uiteraard aan deze r¡ilde stakj.ng het een en ander vooraf ge-
gaan" De slechte arbeidsverhoudingen in de fabrieken hadden geleid tot, een
groeiend absentei,sme,0p 31 mei r74 hadden zich honderd arbeiders ziek ge-
mel-d. De directia achtte de tijd gekomen daartegen r¡at te ondernemen en zij
dreigde met disciplinaire maatregel-en. Vijftig arbeiders begaven zich geza-
menlijk naar de personeelsafdelíng en uisten door dreigend optreden van hun
kantdie maatregelen te votîkornen. Een paa¡ dagen later ulas precies het-
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zelfde gebeurd, thrysler besloot toen niet zé1f disciplinaire maatregeLen
te nemen, maar het varkent je te i.aten uJasssn door de plaatselijke vakbonds-
bestuurders op maandag 1'l juni, uanneer zij zouden zìjn teruggekaerd van het
jaartijkee congrBs van de U.A.UJ. (Uníted Automobile tdorkers) Oat op dat mo-
ment doo¡ deze vakbond in Los Angeles ulerd gehouden. De directÍe ulas er
zeker van, dat de bond, u,anneer zij in zou grijpen, meteen in staat zou zijn
eventuele uoedende reacties van de arbeiders op te vangen en onsehadelijk
te maken.

De zekerheid van de directie i¡Jas misplaatst. Toen die maan-
dagmÍddag de vier arbeiders bJerden ontslagen kuamen de arbeiders
spontaan en aLs één man in beueging. Binnen een uur r¡as het be-
drijf volkomen pJ.atgelegd door een spontane staking. DÍezelfde
avond kt¡.lam het opstandige personeel in vergadering bijeen en spra-
ken zich in overueldigende meerderheid uit voor een staking. Zii
die niet tot de in de strijd getrokken middagploeg behoorden r¡er-
den de volgende ochtend van het feit in kennis qesteld. Zijonder-
steunden de beslissing volledig.

De dríe volgende dagen ularen gevuld met bijeenkomsten van da
stakers, postenr geestdrift en vraugde. De dagelijkse sLeur ulaa
doorbroken en voLstrekt onbekenden uerden ptotseJ.ing goede vrien-
den. Llij voelden onze eigen kracht en voor het eerst namen ulij zeJ.f
besLissingenr r.
Er heersüe van dat ogenblík af een geheel andere sfeer, OnderLing uan-

trouuen, door de bedrijfsverhoudingen geschapen, maakte plaats voot gÊvoe-
lens van kameraadschap. blij handelden gemeenschappelijk. Rassentegenstellin-
gen tussen blanke en zuarte arbeiders en onderlinge conflicten verduJenen.

Pogingen van de vakbond om verdeeldheid tussen ons te zaaien doorza-
gen uij als arglÍstige manoeuvrBs en uerden toen belachelijk.

0p een gsgeven moment betoogde de vakbondsbestuurder Art Har-
veyr dat klachten over slechte r¡erkverhoudingen en de staking
zelf, het uerk u,aren van communistisehe agitatoren. Er klonk vêr-
volgens luid boe-geroep en uij lachten hem van het, podium, nadat
hij ons ee¡st nog had aangemaand het uerk te hervatten. Nader-
hand ve¡klaarde Harvey in een intervier¡ voor de tv, dat uij dom
en onu,retend uaren en niet eens uísten, dat de vakbond niet aeh-
ter deze staking stond. L:Jij r¡ist,en dat echter verdomd goed; rrrij
uÍst'en precies uat de houding van de bond rrras en uij uisten ook,
uJaarsm hij die houdíng aannam.

Er uaren andere Chrysler-fabriekendie eveneens in staking gingenr of-
schoon voor hun eigen eisen meteen. Za begrepen daar, dat zo ze daaraan
kracht t¡ilden bijzetten, za dat nu moesten doen, tegelijk met ons. Uit uesr
andere Chrysler-bedrijven verschenen er a¡beiders in onze stakers-vergade-
ringen of kr¡amen er uerkars ons helpen bij het posten.

Pas achteraf, op de derde dag van de strijd, Lderd er door Íemand voor-
gesteld, dat uìj een lijst met onze eisen zouden opstellen. Die eisen ùJaren
merkulaardig genoeg uleinig concreet, afgezien dan van de eis, dat er tegen
de stakers geen strafmaaLregelen zouden uorden ondernomen. Uit de discus-
sies over de eisen kr¡am naar voren, dat er eigenlük om aLles uerd gestaakt,
uat maar de ontevredenheÍd van de arbeiders uekte, zoulel in al-s buiten het
bedrijf. Toen er suggestÍes voot de lijst met eÍsen ulerden gevraagd hoorde
men kreten als ¡ rrtegen die klootzakken van de bondtt, rf tegen de inf latiBrt,
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tttegan de uerkverhoudingenrt, enz.
Toen de staking aan de gang ulas leek het ons alsof trlij nooit meer aan

het uerk zouden gaan. fvlaar een deeL van de arbeiders zag op een gegeven
ogenblik de staking niet meet zo zitten. Chrysler had infiltranten gemobi-
lÍseerd en de bond had zijn uiterste best gedaan om verdeeldheid tussen de

stakers te brengen en hen te verìr,arren. De bond proklameerde op een gege-
ven moment het einde van de staking, ofschoon de bond met de staking niets
te maken had en er van een einde geen sprake was. De bond verklaarde ookt
dat de hele actie het uerk uas van agitatoren van buiten het bed¡iifl en er
u¡aren t,al van vakbondsbestuurdere, die hun auto op de parkeerplaats van de

fabriek gingen neexzetten om de indruk te uekken, dat er uJeer geuerkt zou
r¡¡orden. De politie kuam ook in actie en ve¡richtte arrestaties op aanuijzin-
ggn van een rechter, die zo ijverig rrras om zelf naar de f abriek Le komen en

er op toe te zien, datIthet recht zijn loop hadrr.
Nadat de r¡iide staking eenmaaL uras uitgebroken organiseerde de bond

een stemming over de vraag of et gestaakt moesL u.rorden ja ofl nee. De bond
vroeg daarbij aan de arbeidere zich vóór de staking uit t'e spreken en de be-
doeling daarvan ulas de bond in een positie te manoeuvrerenr uaardoor hij
als het ulare de r¡ilde actie zou kunnsn overnemen. tiJant de r¡ilde actie in
juni t?4 uas een vorm van strijd van onder op, regelreeht doo¡ de arbeiciers
gevoerd en buiten de bond om. Helaas bleken de bond en de bedrijfsleiding
samen sterk genoeg om haar te breken. Het enige resultaat van de strijd uas
dit, dat het vertrour¡en in de bond nog verder ondermijnd is dan het ooit al
uJas en dat bij heel r¡¡at arbeiders de overtuiging heeflt post gevat dat alleen.. ,- ^ .maar zij z6Lf in staat zijn om voor hun eigen belangen te strijden.

0p uroensdag 12 juni, de derde dag van de staking, bereidden al diege-
nen die haar kapot probeerden te maken een slag voor, die naar zij hoopten,
de strijd de doodsteek zou geven.

0p die dag publiceerde de Detroit Free Press een artikel, uaarin de
dooceeL rrlerd gelicht van Steve Smith, een voorman in de pons-af deli.ng. De

krant beueerde, dat hij de eigenlijke leÍder van de staking uas. Hij urerd af-
geschilderd als een lid van de (maoîstische) Revolutionaire Unie en er ulerd
bij verteld, dat hij in de Dodge-truck-fabriek uas komen uerken uitsluitend
met het doel om onrust onder het personeel aan te kuleken.

Nu uist iedere arbeider in de fabriek bliksemsgoed, dat Steve Smith
door de plotseling uitgebroken staking net zo verrast uerd als de vakbond
en de dírectie. Het stuk in de krant r¡erd derhalve aanvankelijk nauurelijks
serieus genomen. Smith zeLf verklaarde, dat hij indeedaad een (maoîstisch)
communist r¡as en daar nooít een qeheim van had gemaakt. fvlaarr zo voegde hÜ

er aan toe, het gaat hie¡ helemaal niet om tcommunismet of zoiets. Deze

stakÍng is uitgebroken uit protest t,egen de arbeidsverhoudingen in dít be-
dr ijf .

Dat scheen op heL eerste gezicht een afdoende verklaring. Dat zij het
in uerkelijkheid allerminst uras, kr,ram niet doordat Smith ongelijk had met de

simpele beuering, dat het bij deze staking om de arbeidsverhoudingen ging,
maar uas een gevolg van Smith voorafgaand gedrag in het bedrijf.

Het ulas namel-ijk volkomen juist, dat Smith, aIs een soort van politiek
missionarÍs van het zogenaamde marxisme-leninisme, met een speciale bedoe-
ling naar de f abriek gekomen uas en er uas gaan uerken. Natuurlijk ulas het
niei zijn bedoeling geueest om een staking t,e rrleidentt, díe hij zelf niet
eens had zien aankomen. Ljaar hij naar streef de uas frde arbeiders te leiden
in hun strîjd tegen de kapitalÍstische patroonrf. Die instelling bracht met
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zich mee, dat hij, toen de staking eenmaal een feit uas, al t¡lat hij maar kon
Ín het rrlerk stelde, om de leiding ervan in handen te krijgenr Hij verschilde
in dat opzicht in niets van andere, met hetzelfde sop overgoten lieden,
die er a1]emaal heilig van overtuigd zijn, dat de arbeide¡s niet op eigen
houtje kunnen strijden en dat radikale opvattingen en houdingen hun van bui-
tenaflmoetan uorden bijgebracht. Dergelijke lieden, die tot velerlei groepBn
behoren, die zich stuk voor stuk de z.g, ilvoorhoederr van de a¡beidersklas-
se uanen, streven allemaal naar de macht van hun eigen partijr díe uit naam

van de arbeiders de lakens zou moeten uitdelen en die vóór hen een nieuu¡e
maatschappij tot stand zou moeten brengen.

Smith r¡erd Ín 1972 gekozen als gedeJ.egeerde naar het congres van de
U . A.UJ. De bond beschour¡de hem als Ben radikaal, uaar a1leen maar moeilìjkhe-
den van te veruachten uaren en trachtt,e - niet zonder succes - hem ín het
bedrijf te Ísoleren. Inmiddels bJaren Smith en enkele anderen begonnen met
de publÍkatie van een nieuulsbrief , die zij ItAan de bandrr noemden. Zîj bepaal-
den de inhoud en uaakLen er zorgvuldig voor, dat er géén kritische gelui-
dan tegen de bond in uerden opgenomen. Zij beuleerden, dat ¿jj het beste uis-
ten uat geschikte Iektuur ulas voox de arbeiders en r¡at arbeiders dienden
te lezen en te denken. Het gevolg uras, dat aL vrij spoedig iedere belang-
stelLing voor deze nieur¡sbrief verdureen. Toen een arbeider in het bedrijf
voorstelde, dat er eens voor meer democratie in de vakbond moest tlorden 9e-
üverd, verzetten Smith en consorten zich daar heftig tegen. Zij verklaarden
dat een strijdbare bond veel belangrijker uas dan een bond uraarop de arbei-
ders enige invloed zouden kunnen uitoef enen. fvlaar de meeste arbeiders bJa-

ren niet toegankelijk voor dat soort argumenten. Zii beschout¡den de bond
als niets anders dan als een verlengstuk van de direktie en van de perso-
neelsafdeling. De nieuursbrief bloedde doodi zii die gedacht hadden dat ze
de bond van binnen uit konden veranderen uerden de een na de ander ontsLa-
gen. x)

Toen brak de staking ui,t. De maoisten uaren nergens. De arbeíders
bleken opeens ín staat hun eigen strijd zeLf te voeren. De volgens de mao-
îsten zo absoLuut noodzakelijke organisatie bleek helemaal niet zo noodza-
kelìjk. Tot op het laatste ogenblik slaagden zij er ook niet in de arbei-
ders van die noodzakelijkheid te overtuigen. Aan pogingen daartoe echter
lietan zij het niet ontbreken. Smith probeerde een stakingseomité te forme-
ren, dat uitsluítend uit maoîsten bestond en de stakingsleiding zou over-
nemen. Hij probeerde ook door te drukken, dat er tijdens de staking uitslui-
tend maolstische lektuur onder de Dodge-arbeiders zou mogen uorden vêD-
breid. lvlaar de arbeiders veruierpen dergelijke suggesties. 7e voelden niet
voor zul-k een rrcensuurtr van de kant van Smith c.s. en ze verklaardenr dat
ze z6lf r¡lel zouden uitmaken r¡at ze zouden lezen of niet en dat ze dat al-
lesbehalve uitgemaal<t r¡ilden zien door degenen die zieh als hun'tleidersrt
presenteerden.

x) Deze ontslagen beuijzen, dat de ondernemers van hun kant even
krachbig voor de belangen van de vakbeueging opkomen aIs omqe-
keerd de vakbeueging voor hún belangen opkomt. De ontslagen
berr:ijzen bovendien, dat het ondernemerdom niets op heef t met
een democ¡atisering van de vakbeueging. De vakboir.leging ulillen
de patroons houden zoals ze is: een instrument ter beheersing
van de arbeidskracht" Invloed van de arbeiders zelf op rrhuntr

organisatie? Niks daarvan !
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Uaardoor maakte het artikel in Detroit Free Press tenslotte toch in-
druk en gaf het tenslotte toch voedsel aan de tuijfel of de zelfstandige
strijd van de Dodge-arbeiders r¡el ácht een zelfstandige strijd uas? Het ât-
tÍkel r¡erd van betekenis, niet omdat Smith echt de leider van de staking
u/as, het artikel bracht de arbeiders aan het aarzelen, t,oen aan het licht
kuram, dat Steve Smith de leidex van de staking urilde gg5gg!. Het geschrijf
van de Detroít Free Pness had een verlammende invloed op de strijd alleen
maar, doordat men er - a1s in een spiegel - in kon z|en, dat er krachten
aan het uerk ularen, die inderdaad de strijdtriil verlamden.

Hoe verlammend de invloed van Smith uel ulas bleek, toen hij en zijn po-
litieke vriendjes met het vsorsteJ- krrlamen, dat het ulerk zou uorden hervat
en dat na de ulerkhervatting het verzet tegen de arbeidsverhoudingen zou
uorden voorLgezet. Door derrleidersil kennelijk. Die suggestie riep niet al-
leen trrrijf els t¡akker t zij zaaide terstond verdeeldheid. tilat die verdeeld-
heid bevorderde r¡las de omstandigheid, dat de Dodge-arbeiders tot, hun sta-
kÍngsvergadering van heL begin af aan ook arbeiders van buiten het bedrijft
in hoofdzaak van andere Chrysler-fabrieken hadden toegelaten. 0p zichzelf
zat daar de gedachte achter, dat de strijd van de Chrysler-arbeiders de
zaak van aIle arbeíders uas. lLjat zich echter ureekte u¡as, dat mát arbei-
ders van buiten ook de professionele linkse organisatoren naar binnen kua-
mBn, die het leiderschap hoe langer hoe nadrukke.Lijker opeisten en de Dod-
ge-arbeiders overstemden.

Naarmate die ontr¡ikkeIÍng voortschreed bleven hoe langer hoe meer
Dodge-arbeiders van de stakersvergaderingen u.reg. Dat maakte het de profes-
sionele Itrevolutionairentr dan u;eer gemakkelijker de overigen te overstem-

^aamen. uaaraan rs de st,rijd tenslotte op de vierde dag kapot gegaan.

Laat ons het, duideÌijk s1"e11en. De staking uerd niet geleid door
degenen die zich als de leiders poogden op te Lt,erpen. De sta-
kÍng in de truck-fab¡iek van Dodge uerd begonnen en gevoerd door
de arbeiders en het r¡aren ook de arbeiders die haar ophieven. De
professionele organisatoren van de arbeidersklasse speelden een
ondergeschikte ro1. De urerkelijke l-eiders van de staking, dat ula-
ren de honderd à vüfhonderd arbeiders die met hun strijduril de
stakersvergaderingen tot geestdrift brachten, die voorstelden
uat er gedaan moest uorden en die actief ularen bij het posten...
De zesduizend paar voeten die de fabriek uituandelden vertolkten
de ulil van de arbeiders. Dat deden ook de zesduizend paar voeten
die de fabriek ueer j-nuandetden toen de energie uas verbruikt en
de strijduil verslapte.

De strijdr¡¡il kon verslappen doordat er tenslotte tussen de arbeiders onder-
ling toch te rrreinig contact u.las. Dat leidde tot veruarringen, uaardoor be-
paalde lieden in staat Lraren de stakersvergaderingen te domj-neren. Tege-
Iijkertijd natuurlijk deden de vakbonden al uat ze maar konden om de strijd
te breken. Het uJaren de bonden die de hulp van de politie inriepen en die
hun Lokalen sloten, uranneer Dodge-arbeiders die r¡ílden gebruiken om er te
vergaderen. De machten van de kapital-istische orde, de vakbeureging en de
politieke groepen hebben de Dodge-arbej-ders aan een stuk door tussen de
uielen gereden. ldat deze actie opnÍeuu heeft aangetoond is, dat eÍqen 1ei-
ding de enig mogelijke vorm vanrfleidingrt is, die niet in uezenlijka tegen-
stelling staat tot de zelfstandige strijd.

============
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OVER DE F INANClERTNG VA N STAKTNGEN

HerhaaldeLijk hebben rrrij tegen iluildetr stakingen van de arbeiders zeLf
het argument horen gebruiken, dat ze onhe¡roepetijk tot mislukking zouden
zijn gedoemd , doordat de f inanciën het grote struÍkelblok zouden zolrllen r
Enkel de vakbeu,eging als krachtige organísatíe, dÍe over de nodige geldmid-
delen beschikt, zo heette het dan, kan het bolr¡erken. Zonder de vakbeueging
en haar strûdfondsen Bn stakingskassen zouden de arbeiders in het geheel
niets kunnen beginnen.

Je kon daar natuurlìjk tegenover aanvoerenr dat het ueinig zin had om

naar de stakingskassen van de vakbeueging te veruijzen, indíen deza kassen
in de praktijk toch niet uerden opengezet of hoogst zelden, fvlaar afgezÍen
daarvanis er nog een geheel andere reden, ulaarom het argument van de sta-
kingskassen gerust kan uorden vergeten en naar het rijk van de fabeltjes
kan uorden verbrezen. Die reden ís aan het ]Ícht gekomen op het eind mei in
Rotterdan gehouden kongres van de Industriebond NVV.

Arie Groenevalt heeft daar staan te vertellen, dat da grote stakingen
die deze bond Ín 19?3 organisee¡de, om turee redenen zijn beäíndigd. Een van
die redenen uras, dat ze le veel gald kostten en dat de bond het geuoon fi-
nanciaeL níet bij kon benen toen de arbeiders verder gingen dan de door ds
bond bedoetde prÍkacties en bij duizenden tegelijk de f abrÍek uitliepen. tJii
zoudent zo zeL Groenevelt, bankroet zün gegaan als ue uJaren doorgegaan.
Dat batekent, dat de bond, als het sm urerkelijke krachtige acties van beteke-
nÍs gaat, geen haar beter is toegerust dan de lrrlilderr stakers.

Ats u,e ons niet bedriegen hebben uJe op dit feit aI eens eerder geulB-
zen. lde houden het voor nuttig het nogmaals onder de aandacht te brengent
omdat ook GroeneveLt er op terug is gekomen. De onmacht' van de vakbeu;eging
kan uat dit betreft niet serieus genoeg ulorden genomen' bjant juist fegen-
over de financië1e machteloosheÍd der vakbeueging staat het concrete feit,
dat zelfstandig handel-ende arbeiders voor het financiË1e probleem in de eBn
of andere vof,m verscheidene keren een oplossing hebben uleten te vinden. Êr
behoeft slechts te worden geurezen op de actie van de LlP-arbeiders, van de
vtouuren in de schoenfabriek in de Britse industriastad Fakenham en op de
stakÍng met bezeLting vande glasfabriek VaI 5t. Lambert, om dat in te zien'

GroeneveLt noemde voor de beäindiging van de stakingsact,ie van de In-
dustriebond NVV ook nog een tueede reden. Er uas, zo vertelde hij zijn gehoor,
een onenigheid tussen de bij de actie betrokken bonden, een onenigheidr die
tenslotte Ieidde tot hat z.g. Paasbestand, uaarmee hij, Groenevell, niet zo
gelukkig zou zijn geuleest.

De u.rerkelijkheid ulas anders. Dat bJ-ijkt ook juist uit het f eit, dat de
kassen 1ee9 raakten en voortzetting van de strijd geuJoon onmogel.ijk r¡erd.
Voor de bonden alLhans. Zou Groenevelt onder die omstandígheden ongelukkíg
zijn geueest met het Paasbestand? Dat klinkt niet bijzonder logisch. Het
Paasbestand uias een uitkomst voor de bonden. Alleen ¡ zê konden er bij hun
achterban niet mee voor de dag komen. Daarom is het tensLotte De Pous van
de S. E.R. geueest, díe iets dergelijks voorstelda. lvlaar hat is geen geheim
gebleven, dat De Pous met medeuetan, met instemming, ja zelfs op aandrang
van de bonden zìjn bestandsvoorstel heeft gedaan.

ldas Br dan geen onenÍgheid tussen de bonden? Jauel, maar niet over de
vraag of er aL dan nÍet een bestand moest komen. Daar u,aren de arbeÍders
niet voor, maar de bonden urel. ldaarover zij ttrlistten uas, uie de kat de bel



moest aanbinden. Niet uit onenigheid tussen de bonden is het Faasbestand
geboren, uant de bonden uJaren het dáárover met, eLkaar Barìs¡ Uit hun onenig-
heid over de vraag uie t?de bloedhondrr zou moeten zijn is tensLotte de fíguur
van een door De Pous gelanceerd bestand geboren. Dat is een totaal andere
gang van zaken dan díe u:e1ke GroeneveLt heeft geschetst. Urü durven hem
ronduit van legendevorming Le beschuldigen, En aJ-s hij daL zou t¡illen ont-
kannen, dan zal- het ons niet moeilijk val1en de betrrijzen voor onze beschuldi-
ging tot in details op tafel te leggen.

ARTE GETFT ON5 5C H O O N G E L ]J K

Enige trjd Seleden hebben u.rij in I'Daad en Gedachte" x) commentaat gele-
verd op de brochuretfFijn is andersrrvan de Industriebond van het N.V.U. en
ons tevens bezig gehouden met de diverse commentaren die vanuit het burger-
lijke kamp op die brochure LJaren geleverd. De conclusie uJaartoe uij kulamen
tr;as deze, dat dit geschrift allerminst - zoals beueerd r¡erd - het kapita-
lisme de handsehoen toeu¡ierp, dat er geen sprake van uJas, dat het een plei-
door voor het sociaLisme zou zijn, maar dat het niets anders uas dan een
pleitrede voor een modernerB vûrm van het kapitalisme.

Onze ziensuijze druiste lijnrecht in tegen d e ziensulijzen van economiscbe
specialisten als drs. J. Beishuizen vanrtHet Parooltten prof. dr. F. Har-
tog van de trflieut¡le Rotterdamse Courantrr . bJ'rj hebben echter uat onz e kijk op
de zaak betreft van zeer onverdachte zijde schoon gelijk gekregen, van nie-
mand anders namelijk dab van Arie Groenevelt van de Industríebond N.V.V,
ZELÍ ,

Groenevelt, get,uige een stuk je in lLJ.I.K. (het orgaan van de bond) van
4 juni j.1., erkent dat velen die professor, meester, doctor of" doctoran-
dub uoor hun naam kunnen zetten, ttop hun vakgebÍed capaciteiten hebbenrt.
Daarbuiten echter, zo vervolgt hij, misbruiken ze de glorie die van hun ti-
tel afstraalt voortt aan de man brengen van de ilmeest belachelijke onzinrr.

tflLJie - aldus Groenevelt - langs of door hun titel heenkijktr orìt,-
dekt dat hij met politieke onbenulLen heef t te maken. lijant uie er
kans ziet om uit I'Fijn is andersrr te distillexen, dat de Industrie-.
bond NVV erop uit is om in het vredÍge NederLand een socialisti-
sehe of - nog erger ! - communistische dictatuur te vestigen - op
de puinhopen nBg r¡el - verdient geen anci ere benami-ng dan onbenul!'t
Dat loog er niet om en andere uitspraken van Groenevelt - op het in

Rotterdam gehouden congres van de lndust,riebond - ùJaren niet minder duide-
lijk dan cie hierboven geciteerde. 0ver het N. U . V. bijvoorbeeld zei hij:ItIn de positie van eenzame koploper zien ue geen hei1. A1l-een

kunnen ule te ueinig bereiken. lLJe hebben - om maar heel dicht bij
huis te blijven - het N.V.V. nodig, zoals het N.V.V. ook ons no-
dig heeft voor het voeren van een krachtig beleid. lde geloven uel
dat onze opstelling van tijd tot tljd binnen de vakcentrale span-
ningen op kan roepen. lvlaar rrlij geloven nieL, dat die tot onherstel-
bare breuken zul1en l-ei-den.rr
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lYìet andere uoorden: de Industriebond NVV I rj k t ueL veeL radikale¡
dan het N.V.V., maar in ulerkelijkheÍd is daar geen sprake van! Dat Ís net
precies datgene uat rrrij al herhaaldelijk, ja in f eite sedert het optreden
van de Industriebond in 1971, hebben beueerd. Toen iedereen Arie Groene-
velt voor een soort van r¡ilde ff revolutionairrf aanzag en hem de bijnaam van
ItBarrikaden-Arie'r uerd gegeven, betoogden ulij, dat hij niet verder kon sprin-
gen dan de kapitalistische polsstok van zìjn tot de burgerlijke samenleving
behorende organisatie lang uas en dat hij, zo hij aI ooit de barrikaden zou
bestijgen, dat doen zou ter verdediging van het ondernemerdom.

0ok r¡at dat betreft hebben uJij een onverdachte getuige en uel niemand
anders dan NVV-voorzitter ìiim Kok. Hij toch verklaarde op het Rotterdamse
congree van de industriebond, dat hij kritiek had op:

ilde kennelijke behoefte in bepaalde kringen om de Industriebond
NVV afl te schilde¡en als een steL bloeddorstige revolutionairent
die op de rokende puinhopen van de ontr¡lrichte samenleving een
ueerzinulekkende dictaLuur r¡ilIen opbouuen.tt

De strekking is duidelijk. De Industriebond van het N. V. U. is bepaaJ.d
niet dat uJaarvoor sommigen hem houden.

x) rfDaad en Gedachtert van januari 1975, bl-z. 2 e,v. artikel ItHard-
nekkige misverstandenrr.

ENKELE LCISSE E DENKTNGEN

VI

Uij vervolgen hiar onze eommentaren op de bedenkingenr die een
van onze Belgische vrienden tegen onze opvattingen heeft inge-
bracht.

10. Politiek /sogiaal=
Zouden jullie mij eens een klare def ini tíe plus uitleq u¡i11en geven

van polítieke, respectievelijk qociale strijd, macht,, enz.?
Ve"gãf¡¡ o a G jrg, 3, ñr r e Jaugustus ,6?) , pag. 13: ttlJanneer echter mát
de uiijziging de¡ produktÍeverhoudíngen de uitbuiting als zodenig verdulijntt
komt er ook een einde aan het bestaan van de politieke machtrt I Ik zou dat
graag 86ns uitgelegd zien. f n uaar kun je dat, bij lYlarx nalezen?

En u¡at is (o.a. in dit verband) ¡uffie commentaar op de volgende re-
ge1s, uJaarmEe een artikel r¡ordt besloten, dat handelde over,de afflaire-LIP
en dat verscheen in rtRévolution Internationalerfr Rr. 5, oktober-november
19?32 ttHet geîsol-eerde bedrìjf is slechts een eel van het verenigde kapi-
taal, verbonden met de staat. De arbeidersklasse kan het kapitaal alleen
rnaar ce1 voor cel aanvallen. Binnen die begrenzing kunnen de arbeiders op
z I n gunstigst zich verdedicen en dat hoe langer hoe moeilijker en op zijn on-
gunstigst deelnemen aan het kapítaalsbeheer. De toekomst van de arbeíders-
beulegíng is noch het zelfbeheer, noch deze of gene strijd voor bepaalde ei-
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sen. De t,oekomst, dat 5-s de herhaling en dan veeL krachtiger en omvangrij-
ker van hetgeen er gebeurd is op de 14e augustus 1973, toen de arbeiders
van de ondernemingen Rhodíaeéta en Kelton, de PTT-bestellers, de spoorjon-
gens, de ulerknemers van een gehele st¡eek, zieh met é1an en eensgezind so-
lidair verklaarden met LIP, dat een

ONS COfYIfTENTAAR

politiek symbool uas geuJorden.rr

tde moeten eerlijk bekennen, dat het ons niet zo gemakkelilk valt am een
definitie van -pg.!;L.!;þ[ te geven. bJe zullen proberen daartoe t,e geraken via
sen voorafgaande omschrijving" Daarbij moeten ue danin de eerste plaats con-
stateren, dat er in de primitieve samenleving, in de oer..maatschappij, in
het oer-communisme, zo rnen rr.ril, géén sprake is van politiek. Het begrip
ontstaaL pas in een 1a'bere 1'ase van de geschiedenie en ook al.Ieen maar
dáár ulaar de maatsehappelijke ontulikkeling een bepaaJ.d niveau heef t bereikt.
De Irokezen bedreven géén politiel<; prinritieve st,ammen op sommi-ge Zuidzee-
eilanden, de Papoeats op Nieur¡ Guinea en de nog resterende Indianengemeen-
schappen in heL gebied van de Amazone, doen dat, nog steeds niet. lYlaar de
Romeinen deden het ué1, evenals de Franse koningen bijvoorbeeld, die a.l in
de heel vroege middeleeuuen aan de spits van een klasse van adellijke groot-
grondbezítters u;aren komen te staan. fveneens uerd er politiek bed¡even in
de vroeg-kapit,alistische stadrepublieken van ItaIië en in één van de toen-
malige hertogdommen in datland, namelijk Florence, uerden in die tìjd pogin-
gen ondernomen (door Machiavelli) om de theoretische grondslagen van de
politiek Le formuleren, die tot, in onza dagen beroemd zrjn gebleven. PoIi-
tiek bedreven ook de graven van HolLand en Zeeland of van HenegouuJeni even-
eens de bisschoppen uit hun t,ijd voo: zover zij u.rereldlijke heren uJaren. PoIi-
tiek bedreven ook beroemde kardinalen als Richelieu en flazarin.

tdat bij dal alles opvalt is, dat overal r¡aar politiek bedreven uerd of
r¡¡ordt, de primitieva oer-maatschappij verdu.renen is en plaats heeflt gemaakt
voor een samenleving dÍe r¡ordt gekenmerkt door het, bestaan van klassen,
van een klassenscheiding en van klassentegenstellingen" Het geeft omtrent
de samenhang tussen het een en het ander het nodige te denken, dat de poli-
tieke theoreticus lvlachiavelli optrad in een staat en in een tijd, rr¡aarín de
klassentegenstellingen in bijzonder zuivere vorm tevoorschijn traden. Juist
in de eeut¡ die aan de zïjne voorafging had de uorsteling tussen de tr¡lee par-
tijen rran de Guelflen en GhibelJ-ijnen tot de zege van kooplieden en labrikan-
ten geteid en hij kón als het urare - op de fleiten gedrukt - niet blind: zijn
voor datgene, r¡at het sociale flundament vormde van Florencers toenmaliga
grootheid en macht. Voor zover zijn politieke theorie tevens een richtsnoer
vo¡mde voor de praktische beoefening der po1ítiek, kon er geen turijfel over
bestaan op r¡é1k doel zii i'ras gedicht: de handhaving en vergroting vân de
macht van die klasse, die zich ruim een eeuur tevoren als de heersende had
geconstitueerd. En r¡at voor tvl aehiavelli en voor FLorence geldt, gel6t in
niet mindere mate voor all-e overige bedrijvers van politiek.

Gelet op het voorafgaande, zijn uij geneigd 'rpolitiektr te definiëren als
de uetenschap of de praktijk, die gericht is op de handhavÍng van een be-
paalde kf asseheerschapprj r dan uleJ- de heersehappij van verscheidene k1aèsen,
die gezamenlijk de macht uitoefenen, Er is eens van de Spaanse potitici uit
de jaren van de monarchie en uit de jaren van de republiek (vóór 1936) öe-
uuerdo daL ál hun streven en á1 hun handelingen alléén en uitsluitend:uja-
ren gericht op het voorkómen ofl verhinderen van een opstand der onderdruk-
te kl-assen. Dat is een duidelijke kenschet,s, die echter niet alleen maar
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gold voor Spanje, u,aar door bepaaLde historische omst,andigheden het uezen-
lijke karakter der politÍek duÍdelìjker dan elders aan de dag trad. De karak-
teristiek geldt voor aIle landen uraar de maatschappij door verschillen tus-
sen arm en r¡jkr bezittende en niet-bezittende klassen r¡ordt gekenmerkt.

De gebruikelijke definitie van de poJ.Ítiek a1s derrkunst van het, moge-
lijkert is natuurlijk een nietszeggende frase, die ons totaal niet ínlícht
over het doel van de politiek en haar oogmerken of oorsprong. Voor zover
deze definitj.e enige zin heeflt, is het deze, dat zìj er aan herinnert, dat
er ook binnen de heersende klassa of tussen de heersende klassen, t,egen-
stellingen bestaan en dat het van hun onderlinge krachtsverhoudi-ngen, zo
goed als vande kracht die de onderdrukte klasse vermag te ontuikkelenr af-
hangt rrlát politiek bereikt kan uorden. fvìaar uaar het om gaat ís natuurlijk
niet, dat zélfs de polítiek niet het onmogelijke tot stand kan brengen, maar
wáâr zij op mikt. Het is met die definitie vanttde kunst van het mogelijkerr
net eender gesteld als met íemand die zegt: rrlk doe mijn best !tr Een zÍnnig
mens vraagt dan meteen: tttdaarvó ót?tt .

fiaar is, zuJ- je misschien vragen, de politiek dan niet zoiets als het
staatsmanschap ofulel I t beLeid van een bepaalde mogendheid ter veruezenlij-
king van zijn doeleinden, gericht op eigen handhaving? Inderdaad, maar dat
is geenszins Ín strijd met onze definitie, díe echter het voordeel heeft,
daL zij onthult urat achter het zogenaamde staatsbelang schuil gaat.

Een polifieke revolutÍe nu i s een omurenteling, uaarbij de ene heersen-
de klasse door een andere r¡lordt vervangen, maar de klassenheerschappij als
zodanig blijft bestaan. Vóór en ná zulk een revofutie r¡ordt politiek bedre-
ven omdat het zouel vóór als ná die revolutie nodig is de onderdrukte klas-
se onder de duim te houden, al zal ná zorn revolutie de onderdrukte klasse
vaak een ándere zijn dan ervoor.

Natuurlijk is het u.ráár, dat iedere politieke revolutie dikrrrijls gBnoeg
in zoverre óók een sociale is in deze zin, dat oude produktieverhoudingen
door nieuue urorden vervangen, Bij de politieke revolutie van de bourgeoisie
bijvoorbeeld uerden de leodale produkt,ieverhoudingen vervangen door de kapi-
talistische. ldij leggen er niettemin het accent op, dat het om een politie-
ke revolutie ging, om daarmee lot uitdrukking te brengen, dat de klassente-
genstellingen daardoor nÍet uerden opgeheven. Uiteraard is een revolutie
die een einde maakt aan de klassentegenstellingen in zoverre ook een poli-
tieke, dat met de opheffing der klassentegenstellingen ook iedere vorm van
heerschappij van de ene klasse over de andere verdu.rijnt en de bestaande poli-
tieke macht ten val uordt gebracht. lvlaar in dat geval dient naar onzBovêr-
tuiging toch het accent te uorden gelegd op haar sociaal karakter. Vandaar
het verschil daL rrrij maken tussen politíeke en pociale strijd.

Als je ons vraagt utaar je bii wìarx het ean en ander hieromtrent kunt
nalezen, dan veruijzen ue je naar een geschrif t, ulaarnaar uij in oñZe corîmêñ-
taren op jouul bedenkingenal eerder hebben veruezen, namelijk zijn t'Kantteke-
ningenil bìj hst (door Arnold Ruge geschreven) artikeL¡ dekoning van Pruisen
en de sociale hervorming (mfU, Band I, blz, 3g2 t/^ 409). Het heLe a¡ti-
keI is voor de kr,lestie die je hier aanroert van het grootste belang. Eén
zin eruit slechts r¡i11en ure hier cíteren: rrllaar er politieke partijen be-
staan, ziet elk van hen de oorzaak van ieder kuaad daarÍn, dat inplaats
van zijzeJ,f, haar concurrent zich aan het roer van de staat bevindt' Zelfs
de radikale en revolutionaire politicí zoeken de oorzaak van het ku¡aad
niet in het ulezen van de staat, doch in eÊn bepaalde staatsvorm, ulaarvoor
zij een andere staatsvorm in de plaats t¡íLlen stellen.rt
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Van belang in dit verband z ljn ook de t,rrlee volgende uitspraken van
lYlarx¡ rrDe staat is niet,s anders dan de organisat,ievorm, uelke zich de bour-
geoLs. . . zor¡lel naar bÍnnen als naa¡ bui-ten ter beveiliging van hun eigen-
dom en hun belangen noodzakelijkeruijze scheppentt (f" Lezen in ftDe DuÍtse
IdeologÍert, deel I, Feuerbach), alsmede: rfDe bevrijdÍng der onderd¡ukte
klasse sluit noodzakelijkerurijze de vormÍ.ng van een nieuu¡e maatschappìj in. , .
De arbeidende klasse zal in de loop der sntuikkeling in de plaats van de
oude burgerlijke maatschappij een associatie stellen, r¡lelke de klassen en
hun tegenstelling uitsluit en er zal. geen eigenlijk polit-i-ek geueld meer be-
staanr omdat juÍst, het politieke geureld de officiäIe uitdrukking der klas-
sentegensteJ.ling binnende burgerlijke maaùschappij istf (Te i.ezen in: rtLa mi-
sère de 1a philosophietf, ttDe ellende der filosofierr, het tegen Froudhon ge-
richte geschriflt).

[!e brengen deze fvlarx-citaten met enige schroom en eigenlijk aj"leen om-
dat, je ons er nadrukkelijk om hebt gevraagd. bJij houden niet erg van flarx-ci€
taten, omdat met een dergelijk citaat niet uordt aangetoond, dat iets juist
of on juist is. Als je je af vraagt of rrrij het met onze uiteenzettingen hier-
boven bij het rechte eind hebben, dan kun je het antuoord op dÍe vraag aI-
leen maar vinden, door te letten op rlrat er om je heen gebeurt, alleen maar
vinden door te letten op de uerkelijkheid.

Na het bovenstaande kan ons commentaar op het citaat uit ttRevolution
Internationalertuiterst kort zijn. Het punt uaar het om draait,, en uat er de
oorzaak van isr dat uÜ het met de auteur van het aangehaalde stuk oneens
zrjnr Ís ditr dat uij in de gebeurtenissen in de LIP-fabriek qéén poflffi
svmbooL zien. De LIP-aflfaire uras een facet van de kl-assenstii.¡a. eepaafa
niet minder, maar bepaald ook niet méér dan dat. Natuurlijk is het bJaar, dat
dat,gene ulat steeds ueer opnieuu met het (verkeerde) u¡oord trarbeiderszelf be-
heerrr uordt aangeduid, alJ.esbehalve socialisme Ís. lYlaar naar onze opvatting
liggen de zaken bij de hel-e strijd van de LIP-arbeiders totaal anders dan de
schrijver van het artikel in ItRevolution Internationalert veronderstelt. Dat
zou een heLe uiteenzett,ing op zichzelf vereisen. lJe kunnen niet bet,er doen
dan je veruijzen naar dat,qene uat uij in 'rDaad en Gedachtetr over da st,rijd van
de LIP-arbeiders hebben gepublieeerd.

DODGE A BIIDERS van de eigenlijke actie. Daarbij kon-
den opmerkingen van aJ.gemene aard
best ulorden gemist. lvlaar uij urillen
de passage niettemin aan onze 1e-
zers nÍet onthouden. Zij heelt be-
trekking op de vakbeureging en dan
niet op de vakbond van de automobiet-
arbeiders, maar op de vakbeuleging
als zodanig.

Naar aanleiding namel ijk van het
feit, dat de U.A.td. zich gedroeg
aIs een vellenqstuk van de direct,ie
en de pBrsoneelsafdeling, constate-
ren de samenstel-lers van het ge-
sch¡ift, dat men hier niet t,e maken

OVER AKBCINDEN

In de, mede door tuee arbeiders
van het betrokken bedrijf gesehreven
brochure over de uilde actie in de
truck-fabriek van Dodge (Chrysler)
in tdarren, komt Ben belanguekkende
passage voor, die uij niet hebben op-
genomen Ín het door ons gebrachte
uittreksel. tdant rr.rij hebben ons
daar namelijk beperkt tot datgene,
uat de lezer een beeld kon geven
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heef t met eÊn verandering van het ontrr.rikkeling, dÍe van het begin af
oorspronkelijke karakter van de vak- aan in het karakter van deze en der-
beuiegingr maa! dat de vakbeueging gelijke organisaties 1ag opgesLoten.
in feite helemaal nj-et van karakter Deze ziensrrlijze ondersehrijven uJij
is veranderd en dat haar huÍdig op- volledig. fvìen komt haar echter niet
treden Ín het belang is van het on- alle dagen tegen. Dat zii door de
dernemerdom en niet urezenlijk vef,- auteurs van de beu¡uste brochure ge-
schilt van haar vroeger optreden. huldigd r¡ordt verbaast ons echter

De huidige positÍe van de vakbe- niet. Zii past volkomen bij hun hel-
uegíng¡ aldus de brochure, is het der inzicht omtrent, de betekenÍs
volstrekt logische resultaat van een van de zerfstandige strijd.

==========

EEN iNDT TNDIRTNANENVERHAAL VOOR K

SAL SANTEN t s nieub.rste boek, in het Nederlands versehenen, maar om on-
duidelijke redenen met de Spaanse titel rrAdios companerostt, is in één r¡oord
ongeloofllijk: ongelooflijk kinderlijk geschreven, ongelooflijk onbenulligr oFr-
gelooflijk slaapveruekkend, het relaas van een man, die zich vrìjuel aan áán
stuk door ongelooflijk kinderachtig en ongelooflijk naief toont. Zonder daar-
van ook maar iets te besef f en beschrijf t hij een kleine tueehonderd bladz ijden
lang hoe hij en een handjevol andere, iets - zij het ureinig - mj.nder kÍnder-
lijker maar naurrlelijks minder naieve lieden zo I n ku.larteeuu lang een soort
van indianenspelletje hebben gespeeld, dat zijtrl¡jereldrevolutieil noemden.

Je schijnt er eigenlijk een Itldereldpartîjrf en een rrUereldsekretari"aatrl
(met hoofdletters natuurlijk, althans herhaaldelijk!) voor nodÍq te hebben,
maar je kunt het desnoods ook zónder echte partìj doen en met ean rrldereld-
sekretariaat-in-r¡¡ordingtr of met iets, dat je eenvoudig rtlLJereldsekretariaatrt
n o e m t r zo op de manier ulaarop in de tuin spelende kinderen tot elkaar
zeggen¡rfEn nu doen ue net of dat tuínpaadje daar tussen die tulee grasperk-
ies een rivier is....tr hJant zelfs met vier à vijf personen schijnt het voor
de betrokkenen al heel erg leuk te zrjnr zó leuk, dat in het vuur van het
spel de vie¡ of vìjf deelnemers zich niet eens meer voor het rtUJereldsekreta-
riaatrr houden maar voor een rrlnternationalett.

Dat spelletje hebben zii - alueer een ongelooflijkheid - voor bit,tere
srnst gehouden. tdaaróm uordt uit het verhaal van Sa1 Santen niet duidelijk.
flen zoekt in het boek tevergeefs naar een politieke achtergrond, naar een
pol.itiek oordeel bJaarop het - zogenaamd - politieke handelen van de hoofd-
personen berust of naar een politieke analyse. Dat klopt in zover.re met de
bedoelingen van de auteur, als hij al direkt in de aanvang verkLaartttgéén
geschiedenis van de 4e Internat,ionalerr te hebben r¡i11en schrijven. tdie zich
tot de laatste zin heeft doorgeulorsteld zal om die mededeling glimlachen.
Voor frgeschiedenistt zal- geen mens dit relaas verslijten. Niettemin j-s het
verschenen ín een reeks, die - maar dan ook al ueer niet met Nederlandse
uoorden - rronoffi.ciË1e geschiedenisrf heet. Ten onrechte. lvlen kan de auto-
biografie van Domela Nieuuenhuis, de boeiende levensherinneringen van Alex-
ander Cohen of de hoogst persoonlijke ttmemoiresrt van de tijdens de grote
Franss revolutie l-avende fvladame de 5taë1 tot rtonof ficiäIe geschiedenj.srr re-
kenenr maar kinderpraat over beuzelarìjen behoort daar niet toe.
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0f het urerkelijk z6 erg is, zal men vragen. Nou reken maaro lYìet een
eerlÍjkheid, die eerder verbluft dan dat zij beurondering urekt, beschrijft 5al
Santen, niet één keer, maar zo vaak dat het lachuekkend r¡ordt, hoe hij uor-
steLt met zijn tranen uanneer Icompanerosrt (rtkameradentt) voor rrlie hij een pu-
berachtige verering koestert, hem een vriendeliik t¡oord onlhouden of ulanneer
in een of ander Frans zaaLLje zijn koffer openspringt blj gebrek aan een deug-
delijke sluiting, Hij vertett hoe hij als man van dertig ( l) jaar in Parijs een
affiche zÍet tuaarop de r¡oordenrrLa Sainte Famillerrprîjken en dan in vo11e
ernst - omdat lYlarx en Engels in 1845 een boek schrevenr dat rrDe heilige fa-
míLidt heette - aan een Franse makker vraagt of dat iets met dat boek te
maken heef t. Hij verteIt.. o rTìââf, nee, ue kunnen niet voortgaan met a1les op-
nieuu te vertellen r¡at 5al Santen bladzijde na bladzijde opdist. Het is vool
r¡Íe zich in het bìjzonder door de strijd van de arbeiders interesseert be-
paaJ.d niet interessant genoeg; het is op zijn hoogst interessant voor de
psychÍater !

0ver arbeidersstrijd r¡ordL éénmaal , zegge en schrijve éénmaaI en dan

nog zeer terloops gesproken.Ovet de veranderingen die gedurende de behan-
delde periode in de klasseuiorsteling optreden, over de nieuule strijdmetho-
den die de r¡erkers toepassen, enz. enz. geen uoord.[rJé1 r¡ordt de lezer 9e-
inlormeerd over esn ruzie op een Amsterdamse gracht, rrlaarbij de ene vriend
zich oprrlindt als de andere vriend hem geen rrechte Trotzkístft vindt. Een
passage overigens, die interessanter is dan het lamenteerderige ve¡haal om-
trent de met zljn tranen t¡lorstelende 5alr' aangezÍen men daardoor een blik
uerpt in de mentaliteit van de in de kinderkamer spelende acteurs.

Het boek heeft vier delen. Het tt¡eede deel heet eender als het hele
boek. Het is het deel uraarin nóg minder gebeurt dan in de andere drie en

r¡aarom het zo heet ís raadselachtig. De titel rrVaaru:el kameradenrr kan op

zijn hoogst slaan op de laaLste bladzijden, uraarop Sal Santen af scheid neemt
vãn zijn mede-Trotzkisten omdat hij (na 25 jaar al- !) gemerkt heef t dat zij hem

alleen maar gebruiken voor hun eigen doeleinden.
ldaarom 5al Santen allerlei figuren, die iedereen die maar even in de

beueging thuis is kent en ulj"er namen in kranten en tijdsehrif ten prijken t
hardñekkig onder (zeer doorzichtige) pseudoniemen ten tonele voert is nÍet
erg duidelijk, ook a1 doet hij een poging om het uit te leggen. Even onduide-
lijk is ¡ hoe of het komt, dat SaI Santen, dÍe verklaart dat hij aan de kant
van de onderdrukten staat, een kularteeuu lang niet, heeft gemerkt, dat de

berrreging r¡aartoe hij behoorde zicl-l geen snars voor de onderdrukten interes-
seerde. Dat laatste uordt niet door Sal Sant,en omtrent díe beuleginq gecon-
cludeerd. 0 heden nee. HU is daar ook nu nog niet achter. fvìaar het blijkt
r¡el uit z ijn verhaal . Tussen de regels door en onbedoeld.

Een boek derhalve dat beter ongelezen kan blìjven? Zeer zaker niet.Het
ontleent zijn betekenÍs juist aan zijn onbenulligheid en aan het fleitr dat
het totaaL niets betekent. lJíe er zich van overtuÍgen r,lil, dat de Trotzkis-
ten, zouel ieder persoonlijk, dan ue.L als berrreging nóg minde¡ voorstellen
dan hij ooit aI had gedacht, die neme het ter hand en leze. Hij lete zích
daarblj niet, afschrikken door de stroom van Franse, Engelse of Spaanse uit-
drukkingen díe - volkomen overbodis - tussen de tekst gestrooid staan. Ach-
terin is een fijstje met vertalingen opgenomen. Nee, er ontbreekt uerkelijk
niets. Behalve dan dat uiat uerkelijk interessant zou zijn.


