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ÏN CHINA STEKE I'¡DEDUTVELS
EI\TDEMONEND E KOP OP

- Toen wij in I t vorige nuÍfiier van ¡tDaad en Gedachteri een korte beschou-
wing aan China vríjdden naar aanleiding van l.{aots eiood, schreven wij aaãrin
dat door zijn overLijden geen wijziging in de Chinese politiek 

"o,, 
írrtt"-den, maar dat de onzekere tíjden die dat reusachËige land welLícht tege-

moet ging hun verkLaring ín iets heel_ anders vonden.
Chína - daar krvam ons betoog op neer - maakt een ontwikkeling door die

gekaralcteríseerd wordt en wel al geruime tijd door de tegesstelllng tussen
de partijbureaukratíe en de níeuwe lclasse van de r"rragurã. AlLe dramati-
sche gebeurtenissen van het laatste tíental jaren zijn tot deze tegenstel-
Líng terug te voerens de kulturele revolutíe, de val van Lioe tschao-sjí,
de affaire van Lin Piao, de besl-uiten van het tiende partijkongres, ¿e vai
van.Teng Hsiao-píng en de ongeregeldheden op het tiän ¿m"Uao:plein - hetpLein van de Poort van de Hemelse vrede- díe ãaaraan voorafgíngän.

IiTu eens openlijk, dan weer achter de schermen, zíjn parii3l.treaukratie
en managerdom met elkaar in strijd gewÍkkeld, soms alleen maar meË r¿oorden
- ín de vorm van diverse lcampagnes, waarbi j zoals ieder rrreet de schim van
de vele eeuÌven gelederr gestorven Confucius rverd opgeroepen - soms met de
wapenen. Tot dusver is nog geen enlcel gevecht beslissend geweest. De reden
daarvoor-ís simpeL:de nieur^¡e r¡Énagersklasse ís daarvoor ttóg níet sterk ge-
noeg en de partÍjbureaulcratÍe is daarvoor nog te sterlr. Nu eens boekte de
ene groeP een tijdelíjke zege, dan r¿eer de andere groep. Ðe nieurve klasse
ís ín oPmars¡ o€t elk van haar nederlagen - zoal-s de val van Líoe Tschao-
sjí of die van Teng - komt zíj opnieuw opzetten, hoe onr.¡aarschÍjnlíjk dat
soms ook Líjkt op het moment dat zíj tot de terugtocht wordt gedwongen ..t
op hñáãr beurt noopt zíj dan de partij tot een pLotseLínge lcoeisverandering.

Ðe val van Teng hebben wij de vorige maaL als zorn tijdelijke terug-
tocht van het managerdom. beschreven. !üe hebben haar, de Lezer zal het vei-
sËaan hebben, geen ogenblík voor een definitieve terugtocht gehourlen. lÍ,ao
zéLf. -heef.t geweten, dat de strijd tegen de nieuwe klasse het sombere pers-
pektief was, dat zijn partij te wachten st,ond. o'Binnen een aantal jaren,',
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zo heeft hij verkLaard, "zaL waarschijnlijlc een níeur,re revolutie moeten
worden doorgevoerd. Demonen en duivels zullen tevoorsc.ríjn konen." weínig
hebben wíj echter, schrijvende over <le val van Teng in het afgelopen voor-
jaar, kunnen vermoeden dat reeds írr de daarop volgende herfst de "demonento
van het managerdom opnieuw de irop zouden opsEeken.0fschoon vij ervan over-
tuigd zijn, daË de duíveLs díe t'îao op het oog had niet lc u n n e n wor-
den uitgebannen omdat de toekomst hún behoort, zíjn ook r+ij verrasË door
de snelheid traarmee zíj zícil van hun jongste nederLaag hebben weÈen te her-
steLlen. I,iij zíen er het ber^rijs in, dat zích in Chína de maatschappeLijke
ontwikkeling.- díe in't voordeel van de níeurse ltlasse iverltt - ín een aan-
zienlíjh krachtiger tempo voLtrekt dan door velen r¿el wordt aangenomen.

Ðat de arrestatie van ltaoes wedur.rervan de plaatsvervangend partijvoor-
zítter ldang lloeng-r{enrvan více*premier Tsjang Tsjoen--tsjiao en van de par-
tÍjtheoretikus Yao Ï,{en-yoeane als een suLcses van de managersklasse moet
r,¡orden aangemerkË, kan naar onze overtuiging moeilijk worden tegengespro-
ken" Te minder omdat vrijwel tegel-ijk met het nieuws van hun aanhoudíng ook
het bericht opdook daË Teng zal worden gerehabílíteerd. Er zíjn bovendien
nog andere, niet minder sprelrende s)¡mptomen" Het is, menen rvij, uitermate
karakteristieko dat in de Chinese pers in deze roeríge dagen veel aandacht
is besteed aan een rapporË dat t'Îao ín maart 1949 heeft gesehreven en hraar-
ín r¡erd aangedrongen op een vergroting van de produktie. I'Iet is niet min-
der veelzeggendo dat buitenlandse zalcenlieden in China - Zrveedse onder an-
dere - een grotere omvang van de Chinese handel met hun respektieveLijke
landen in het vooruitzicht ís gesLeld" Dat alles past precies in het pro-
gran dat sinds jaar en dag door de managers rvordt nagestreefd.

Irlie in de kranten de beriehËen uir China vol-gt, konstateert, dat de nu
gearresteerden regelmatig aLs "radilcalent' r^rorden aangeduidrde machthebben-
ãen v"n het ogenbLik aLs "gematigd" worden aangeduid" Er wordt ook rueL ge-
sproken van t'Linlcs" en "rechts". Ons lcomt een dergeLíjke etiketteríng als
*àioig verheLderendrom niet te zeggen onjuíst voor" Dezer dagen publíceer-
de de tuNieuwe Rotterdamse Couranttt een besehournring van de sinoloog I ) Sí-
mon Leys, waarin deze opmerkte, dat de zogenaamde ttradikalen" in China al-
lerminst radikaaL zíjn.t'fet díe opmerking zíjn wÍj heË eens.Inrlíen men ze al
wiL kwalífíceren, dan zou d.e aanduiding '¡conservatief" het beste zLjnz 2íi
zíjn de hoeders van de tradíties der Chinese bureauicratie. Verre ervan te
stieven naar veranderingen, zíjn zíj er juist op u.it een situatie in stand
te houden, die door de ekonornísche ontrvikkeling en de groei van de nieur¡e
klasse voortdurend wordt ondermijnd. Vanclaar riat hun lot bezegeld ís; van-
ð,aat dat zíj telkens rreer voor de vertegeil,roordígers varr het managerdom

moeten wijlten.
Deze gang van zaken moet niet aLs een lcontra-revolutionaíre ontwikke-

ling wordãn verstaan. Er is geen sprake van een proces dat-tegengesteld
gerlcht is aan het proces van de Chinese revoluËie. De vorming van een

ãi.,rr" klasse is van de Chinese omv¡enteling een r,rezenLíjke tendens.ltriet
tussen een nÍ.euwe bourgeoisie en de arbeiders gaat de strijd, maar tussen
de opkomer^de nÍeuwe boùrgeoisie en de partij, de partij oude stíj1, waar-
van ñet karakter níet revoLutionair ís maar behoudend. Het zíjn de typi-
sche vertegenwoordígers van deze behoudende organisatie die cle ¡'radikalen'o

worden genõemd; de zogenaamde gernatígden zijn degenen die de ontwíkkeling
voorÌraarts stuwen en tegeLijk door de ontwíkkelíng voorl^/aarts Ì^I o r d e n

l) SinoLoog= kenner van de Chinese taaL en de Chinese geschiedenÍs.
t
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gestuwd. Het gaat daarbij om een kapital-istísche ont¡¡iickeling en, ander-
zíjds om het stabiLiseren van de huidíge kapítalístische situatie.Het ver-
zet van de arbeiders tegen zoweL de ene groep aLs Ëegen de andere speelt
zick at in een geheeL ander vlak. HeE zaL pas zijn volle seherpte krijgen
en op de voorgrond treden zodra de toduivels en rJenonen" die nu de kop r,reer
opsteken de volledige overruinning hebben behaald.

DE STRIJD VAN Dfl BRITSE ZEELIEDEN

I^Iat allereerst - als zíjncle het belangrijkste - varÌ de stríjd van de
Britse zeelieden moet, worden opge-lrìerlct ís dit, dat het daarbíj niet zozee1^
ging om een konflilct tussen arbeiders en patroons dan we1 om een honfl-ikt
tussen een bepaalde groep arbeiders en de overkoepeLende organisatie van
de Britse vaL'beweging. Ðrie uitvoerige artikelen in één en hetzelfde num-
mer van de "Sunday Times" (van 12 september j.1.) Laten er weínig twijfel
over bestaan, dat het volstrelit onjuist is o¡0 te berrreren, dat een inr¿í1Lí-
ging van de eisen der Britse zeevarenden ketastrofal-e gevoLgen zou hebben
gehad voor de Britse elconomie. Ðe reden daarvoor is dat de zeeLieden daar-
voor een te kleine groep vormen. Bovendiens toen enige tijd geleden de 1o-
nen cler zeelieden ter sprake k¡vamen tijdens onderhandelingen tussen de
seheepvaartmaatschappijen en de zeeliedenvakbond N.U.S. (Natíonal Union of
Seamen) kr¡am er een overeenkomst uit de bus, die híerop neeïkrcam, dat deze
sterlc bij die van andere kategorieåjn achterg¡ebl"even l-onen ín drie fasen
zouden worden opgetrokken. Nfiemand s::ralc toen van een dreigend gevaar voor
het Britse ekonomisch leven, ofschoon in het parlenent te Ìfestminster het
grote debat over de l-oon- en prijsschaal at in volle gang !;as.

De direkte aanleiding tot de zeel"íedenalctíe is deze, dat cle zeelieden
niet hebben gekregen ¡,rrat toen r¡ercl afgesproken en tüat de ondernemers be-
reid waren om te geven. Dat heeft niet aan de bewuste ondernemers geLegen,
maar aan het feít, dat nog voor de termijn versËrelcen rüas rvaarbínnen de
dríe achtereenvolgenrle loonkorretrrÈies zouden worden verwezenlijkt, het zo-
genaamde u'sociaLe kont,rakÈr'in r,¡ericing trad, l.raarva¡Ì Jaclc Jonei, de leider
van de grote transport,arbeidersbond de eigenlijke archítekt is. Ðat socia-
le ltontrakt behelsde dat er geen grotere Loonstíjgíng zou zijn dan [ 6 per
r'¡eek. Met dat sociale kontrakt r¡erd het eerder afgesloten kontralct tussen
de zeeLiedenbond en de scheepvaartondernemers doorlcruist" Onder de werking
van het sociale kontralct moest de derde Loonronde voor de zeeLíeden komen
te vervaLLen. UitzonderingenraLdus het valcverbond 1.U.C., konden niet wor-
den toegestaan, Ì,¡ant als ze zouden worden toegestaan,, was het hek van de
dam. Dan zouden ook andere groepen op uítzonderÍngen aandríngen en dan zou
de hel.e, op ínflatiebesËrijding geríchte loon-' en prijspoLitielc op losse
schroeven komen te staan.

Bij het vetzet Ëegen rle verlangens van de zeelíedenbond speeLde de
f.U.C. de beLangríjkste ro1. De scheepvaarËondernemers - de u'Sunday Times'o
konstateerde het nadruklieLíjk - hieLden zícln af.zí.jdíg. lüat de regeríng be-
treft: ook zij híeld zieh op de achtergrond. Dat vl.oeide hieruít voort,
dat de Brítse valcberaeging al jaren achtereenraL sinds de dagen van de kon-
servatíeve regeríng-Heath en haar beruchte trfet op de Industriåile Verhou-
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dingen, het lcabínet ervan heeft trachten te overtuigen, dat iedere over-
heidsbemoeiönis met de lonen nutteloos is en dat het aan de vakbeweging
moet r¡orden overgelaten de arbeiders in toom te houden. ttLaat het aan ons
overrro rieo clestijds T.U.C.-leider Víc Feather minister-president Heath
toe, die er niet aan r¿ilde. l{aar rvaarvoor Ïleath volkomea doof was, daaraan
leent het * eerst door Wilson, nu door Cal-laghan geleide - Labourhabinet
een gewilLig oor. Gevol.g¡ de verantrvoordelijkheíd voor het loonbeleid be-
rust sLechts zeer ten dele lríj iret mínisterie voor r,rerkgel.egenheid en in
veeL sterker mate trij de T.U.C. Ilet sociaLe kontralrt is dusdaníg opgezet,
dat de T.U.C. - eÌÌ n i e t de regering of het ondernemerdom - de r¿aak-
hond is, die moet, passen op de korrekte naleving ervan. Dat werd letter-
lijk net zo door de "sunday Tímes" gezegd.

De National Union of Sea¡nen hield vast aan de oorspronkelijke afspra-
ken die vó6r het in rverking treden van het sociaaL kontralct, T^raren gemaakt.
Voor het geval díe r.riet zouden r¿orden nagekomen dreigde de bond met een al-
gemene zeeliedenstaking, die dan beginnen zou op tr¡aalf uur in de nacht
val: zaterdag I t op zondag l2 september. Het tíjdstip was meÈ opzet z6 ge-
kozen omdat in de dagen díe onniddellijk aan díe datum voorafgingen de
Britse vakbewegíng haar jaariijks kongres in Brighton hie1d. Jim Slater en
Joe Kenny van de zeeliedenbond spekuleerden er kennelijk op, dat er in de
l-agere regionen van de Brítse vakbeweging veel begríp voor het standpunt
van de zeeLíeden zou besta¿n en dat er in daË kongres derhaLve drulc op de
topLeiding van de T.U.C. zou worden uitgeoefend om zich wat soepel op te
sËellen.

Aan de stakingsdreiging was rvel heË een en ander voorafgegaan. Eer de
T.U.C. haar uiterst,e besË deed om de leiders van de National Union of Sea-
men tot de orde te roepen, hadden deze op hun beurt een poging ondernomen
om de eígen mensen in toom te houden. De meerderheid van het bondsbestuur
útas tegen aktie; enkeLe bestuursleden spraken zich voor een beperkte ai<tie
uit. Nu luiden de statuten van de zeeliedenbond aldus dat voor een beperk-
te aktie géén overleg met de leden behoeft t,e r¡orden gepleegd, voor een
landeLijlce staking wél. De tegensÈanders rran iedere aktie sËemden om die
reden juist v6ó: een LandeLijlce staking. ze reffi er op dat de meerder-
heid van de Ïffin dat idee verrirerpen zou. l{aar hun berekening ging niet op.
De l-eden stemden in meerderheid v6õr een landelijke staking indíen de TUC
niet zou wiLl-en toegeven. En daarop poogden Slater c.s. l'reË aldus te arran-
geren, dat die T.U.C. met de stolc achter de deur haar haLsstarrige houding
op het níppertje zou herzien.

De spekulatie mislulcte. De T.U.C. besefte dat toegeven aan de zee-
l-ieden nu zou betekenen dat ín de naaste toekomst aan anderen zou moeten
worden 6egegeven. !üat zou er dan overblijrTs¡ van haar verzekering, dat de
regeríng dit soort zaken "maar beter aan haar kon overlaten?¡? Niets. Daar-
mee zov haar positie aLs berniddelaar tussen kapitaal en arbeid ongeloof-
waardig zijn geworden. Voor de T.U.C. ging het om méér dan loonbeleid en
inflatíedreigíng. Voor de T.U.C. gíng ,Iet om het riezert van de valcbeweging
zeLf.. Er wás voor de T.U.C. geen enkeLe stap terug. Om die reden r¡erd in
Bríghton niet de T.U.C.-leidíng onder druk gezet,maar werd er pressie uít-
geoefend op de naar Brighton ontboCen Slat,er. Uíj kwam, berichtte een re-
dakteur van de ttsunday Timesot, na een gesprek van veLe uren als een zowaË
gebrolcen nan tegen niddernacht uit de hoteLlcaner van TUC-leíder Len I'lurray.toNooit in het verledeni?, zo schreef de otsunday Times"o ttis er door de TUC
op een vakbond zoveel aandrang uitgeoefend ai.s írr dit geval." Dat zegtwel-

È
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rdat. Op een andere plaats schreef de 'osunday Timestt dat SLater c.s. stul."
liepen op de keihardste onderhandelaars díe Engeland lcent:de drie vakbewe-
gingsLeíders Scanlono Jones en i'{urray, die de zeeLíeden de voet dwars zet-
ten "in het nationale beLangt', d"vt.2. in het beLang, niet van het scheep-
vaartkapitaal, rnaar van het kapitaaL ín zijn geheel"

Op het allerlaatste momenË gelastte de zeeliedenbond de aangekondigde
staking af. Daarop lcwarn heË in de havens van Lowestoft en Felixstor¡e tot
ttr,¡íLdert akties. Desondanks slaagden Slater, lcenny en Gordon Norris er in
hun leden in het gareeL te brengen.Dat icón doordat er niet van áfstel maar
van uítstel van de staking werd gesproken in afwachËing van een eventueel
kompromís

OVER HET ABSENTEISIfE ALS NIEUI^IE

VOR}T VAN PROLBTARISCHE AKTIE

Enige tijd geLeden hebben wij in "Daa<l en Ged.achte" aandacht, geschon-
lcen aan een beschouwing van de Amerikaan John Zerzan, díe aan de hand van
uitgebreid feitenmateriaaL poogde aan te tonen, dat de nauüte samenwerking
tussen valcberveging en ondernemerdom bij de Anerikaanse arbeiders tot een
volstrekte onverschílligheid en afkeer van heü vakbondswerk had gevoerd en
daartegenover het aanzien had geschonken aan allerleí nieuwe vormen van
verzet, tot røeLhe híj in het bijãonder het absenteisme rekende, dat vol--
gens zijn schilderíngen in de Verenigde Staten een dusdanige omrrang heeft
aangenomen, dat het door de ondernemers als een ernstig gevaar r.rordt be-
schouwd.

Herinneren wij het ons goeclo dan hebben vrij er toen al t,erloops op ge-
!ìrezen, dat dezelfde verschijnseLen aLs in Amerika zi.ch ook in Europa en
ook ín het bolsjewístische Rusland voordoen. Zo niet dan doen wij het bij
deze, Er zijn in de l"oop van de laatste jaren níet weinig oubLikaties ook
in NederLandse kranten en tíjdschríften verschenen waarín sociologen en an-
dere wetenschappelijke díenãren van het kapitaal de omvang van het ver-
schijnsel sígnaleerden en er hun ongerustheíd over uitspralcen" Ilet ís ons
bekend, dat het in Engeland aL níet anders ís gesteld en dat ook in Frank-
ríjk het toenemend absenteisne de verdedigers der bestaande orde met zorg
vervult.

In het Franse tíjdschríft "spartacus" (dat aLLeen maar de naa¡l gemeen
heeft met het gel-íjknamige i.lederLandse maandblad) ís deze zomer een krí-
tiek op de ireschouwíng van Zetzan verschenen, díe de moeite loont er bij
stiL te staan. De schríjver van die kritielc heeft tegen de tekst van Zer'
zan een reeks van ernstige en soms minder ernstige bezr'raren.

De kritíkus zegt aLLereerst, dat Zetzan welís¡,¡aar een indrukwekkende
reeks uitspraken aanvoert van vertegenr'roordigers van t{e Amerikaanse heer-
sende kLasse en van het Amerikaanse ondernemerdorr, die stuk voor stuk on-
der de indruk van het absenteisme zíjn geraalct en er een groot gevaar in
zien, maar dat hij (de kritikus) van zijn kant daarvan niet erg onder de
índruk is geraakt. Hij noemt deee opsormning van uitspralcen van bedríjfs-
Leiders, socíologen, ekonomen en managers "een akadernische manier om het
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vraagstuk te benaderen" en zegt vervolgens o dat a1' deze uitspraken bij el-
haar hem nog maar bitter weinig leren omtrent de geest die de Amerikaanse
arbeider vervuLt en omtrent datgene wat hij in zijn hoofd heeft en wat hij
van het absenteisme denkt.

In de tr¡eede pLaats konstaËeert de kritikus, dat het absenteisme en de
sabotage op het ogenblik in bepaalde "línkseo' milieus ijverig besproken
lsorden en aLs níeurøe vormen van strijd r¿orden beschour.rd, maar dat ze in
feíte helemaal niet zo nieurs zíjn. Hij lieht die stelling dan vervolgens
toe door er uitvoerig aan te herinneren hoe bijvoorbeeLd de sabotagerl^raar-
van in de tekst van Zerzan slechts terloops sprake is, in de beginperíode
van de proletarísche striji!. een grote en belangrijlce rol heeft gespeeld.

In de derde plaats wijst de krititcus er meÈ lcLem op dat heË absenteis-
rqe alLeen naar een grote vLucht heeft genonen aLs gevolg van het huidige
systeem van sociale zekerheid en door de besËaande sociaLe wetgeving. Die
sociaLe verzekeríng, zoals alle ¡noderne indusi:riestaten d.íe thans kennen
en die min of meer besehouwd kan r"¡orden als een verzelcering tegen de hlas-
senstríjdris slechts mogelijk zoi-ang het kapítaListisch bedrijfsleven flo-
reert en er derhalve voor de sociale uitkeringen geld beschikbaar is. I,ùan-
neer het kapitalisme - zoals thans - elconomische moeilijkheden doormaakt,
wordt de handhaving van de socíale zekerheid tr^rijfelachtig.In diverse lan-
den staat zij aL ter diskussie. I^Iordt ze in sterke mate afgebrokeno dan is
het ook meteen met het absenteisme gedaan,

In de vierde plaats zegt de kritikus daÊ naar zijn overtuiging het ab-
senteisme wel- nadeel aan de kapital-istische produL<.tie berolrkeni, maar dat
het bedríjfsleven er toch allernínst een gevaar in ziet. Integendeel.¡ naar
zijn nening prefereert de ondernemer tt absenteisme boven een direhte lcon-
frontatie met de arbeiderslclasse, omdat het absenÈeisme geen kollektieve
stríjdvorm is.Eenmaal absent is de arbeider een voLstrekt geisoleerd indi-
vidu geworden, wat geenszins het gevaL is zolang híj ín het bedrijf ver-
toeft, hetzíj tijdens het werk, hetzij tijdens een bezetting,

Het absenteisme, al-dus de hier aan het rvoord zijnde krítikus, ís niet
zozeet een níeuwe strijdvorm dan rvel een teken van zwakte van de arbeiders-
klassee een teken daarvan ð.at zij níet in staat is zích op eenttbernruste"
wijze kollelctíef tegen het kapitaLisme te verzetten. En hij merkt tenslot-
te op, dat voor zover het absente-isme omsehreven wordt als een ttweigering
arbeid te verrichten" er verrüarring wordt geschapen ondat onvoldoende on-
derscheid wordË gemaakt tussen de Loonarbeid en de arbeid, die toch ook in
een andere samenleving dan de huidige zaL moeLen worden verrichÈ.

I,Jij hebben de behoefte bij aL ð,eze punten van kritiek een paar hantte-
keningen te pl-aatsen. I¡Ianneer er gezegd r.¡ordt, dat alle uitspraken van ín-
teLlektueLe vertegenwoordigers van het Ameriliaanse kapitalisme bij elkaar
nog niets leren omtrent datge-ne wat de arbeider denlct, dan wordt er naar
onze overtuíging aan voorbijgezien, dat het laatste er voor de betkenís
van het absenteisme nieÊ zoveel toe doet. De krítikus die wij híer op het
oog hebben schijnt de opvatting te huldígen, dat de Aneríkaanse arbeider
z'eLf. aan het ai;senteisme lang niet die betekenis hecht clíe het ondernemer-
dom er aan hecht en díe oolt John Zerzan er aån hecht en dat dáár de reden
Ligt dat Zerzan eigenlijh aLleen maar uitsrpairen uít het andere kamp kan
aanvoeren. Daar zov - menen lvij - die kritikus best eens gelijk aan kunnen
hebben.i'{aar, zo voegen wij daar onr,riddeLl-ijk aan toe, ürat zou dat? De be-
tekenís van een strÍjd wordt, niet bepaald door ryaË de arbeíders ervan den-
ken, níet door r¡at zíj er zicñGn voorstelLen. Ðat arbeíders hun eigen
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daden soms totaaL anders beoordeLen dan de heersende kLasse, wil niet per-
sé zeggen dat de heersende klasse die daden fout beoordeeLt.Meestal is het
omgekeerde l¡et gevaL. De heersende klasse heeft in het algemeen een bíj-
zonder fijne neus voor wat voor traar gevaarlijk is.

l,üe kunnen dat gemakkelíjk aan de hand van tïree voorbeeLden iLLustreren.
De AmsËerdamse tramlannen, die in april 1955 een "wildeo' staking begonnen
hadden er zeLf geen idee van hoezeer hun zelfstandige aktíe door het feit
dat ze zelfstandig was de grondslagen van de burgerlíjke orde aantastte.
De rechtsgeleerde mr. Ensing, die voor het scheidsgerecht de belangerr van
hun tegenpartíj 'L:ehartigde, had dat r¡el-. Hij sprak van een ?nrevolutíer'.
I-iad mr. Ensíng ongelijlco omdat de arbeiders het anders zagenz.

l\¿eede voorbeeLd; de bour¡vaitarbeíders uit de toenmaLige StalinaLlee ín
Oost-Berlijn wilden aLLeen maar de "verlaging van de normen''. In feite rvas
hun alctie een opstand Eegen het regien, die dit deed wanlcelen en zou heb-
ben weggevaagd indien dê Prussen niet te hulp waren gesneld om het kapita-
lisme in Oost-Duítsland Èe redden. Veranderde het verkeerde inzicht van de
bour,¡valckers iets aan de werkelijke bete.kenis van hun optreden?

!üij hebben de sterke índruk, dat de kritil:us van Zernari aLLeen maar
dan van ttnieur.re strijdvormen" spralce acht, r,ranneer het gaat om iets l^raar-
van de arbeiders zich ber¿ust zijn. Vandaar bijvoorbeeLd ook zijn opmerkíng
dat het absenteisme niet een "bewustrt kolLektief verzet is" Naar onze op-
vatting doet het er niets of weinig toe \nraarvan de arbeiders zich "bewust"
zÍjn. llaar het op aan komt is, wat hun strijd rv e r k e f. ij k voorsteLt,
en niet \dat zíj denken dat hij voorstelt. Als deze kritikus ontkennen
wíl, dat om de redenen die hij opsomt het absenteÍsme een gevaar voor de
bestaande orde iso dan moeten wij hen er op wijzen, dat hij in elk gevaL
niet ontkennen kan dat de verdedigers van die orde het als een gevaar zíen.
Dát is het punt"

De verwij zLng naax de begínperiode van de arbeidersbewegingrr¿aarin be-
paalde, thans toegepaste stríjdnteÈhoden oolc al rverderr gehanteerdo komt ons
niet bepaald zínnig voor. De opmerlcing slaat natuurLijlc vooral op de sabo-
üage. lnlelnu, híj schijnt niet te hebben opgemerlct, dat er destÍjds van een
geheel a n d e r e sabotage spralre was dan nu het geval is.Destijds wer-
den de machines sËukgeslagen" de fabriehen vernield. Nu níeË. De sabotage
van vandaag is geen sabotage van de produliríemiddelen, maar een sabotage
van de produktie. Al.s hij met zijn opnerkíngen over sabotage tegelijk aan
anderen verwíjt dat zij onvoLdoende op de hoogËe zijn met de geschíedenís
van de arbeídersbeweging of van de lclassensÈrijd dan slaat dat vert'rijt op
hem zelf terug. ilíj is blijkbaar onvoLdoende op de hoogte van hetgeen er
zícir ín de iredrijven afspeelt en scheert daardoor oude en níeuwe vormen
van sabotage over een en dezelfde kam"

ltraË de kritilcus opmerkt over heË verband tussen heÈ absenteisme en de
huidige sociale zekerheid, lijlct ons het ínteressantste beztnaat dat hij
ontrüíklceLt. Wat hij opmerlct is, min of meer, een vanzeLfsprekendheíd. In-
derdaadg met de afbraak der sociale verzekerín1 zau de ormrang van het ab-
senteisne wel- eens aanzíenLijlc kunnen inschrompeleri. Dat zou dodelijk zijn
voor de opvatting, dat het kapitalisr,re door middel van het absenteisme t,en
vaL gebracht zaL worden.Voor zover r.uij hen begrepen hebben heeft John Zer-
nan díe opvatting nÍet verkoncligd, noch hebben wíj haar door anderen horen
verkondígen, die zijn uíteenzettirrgen interessanË vonden. trlat John Zetnan
beoogde te laten zien, îLaar oîze mening, was dit, dat arbeiders, die erva-
ren hebben, dac de vakbeweging een instrument van het kapitalisme ís, van-
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uit hun proletarísche situatie andere \¡Iegen vínden om zich tegen het kapi-

taLisme te verzett.en, zelfs rlan r{anneer ãat onbewus¡ gebeurt" Zou de moge-

lijkheid .r.r, r,"t ãtsårrt.isr"" ooi.---*'*t¿,oijnen dan zul-ien de arbeíders weer

andere hregen vinden hun onlustgevoelens tä uiten of te strijden. Dââr gaat

het om.
î,Janneer cle kritíkus de betekenis van het absenÈe'ísme níet hoog aan"

slaatomdattretdaarbijomeeni-"¿ividueleaktíezougaan,dan
moeten wij opmerken, dat het^|1 dt praktijk''-.1orvel in de praktijk van de

klassensrrijd ari lå ¿ã frattijr<. "ã""rt"l 
aägåri3ku leven' niet zo gemalcke-

Líjit valt om Lussen in¿ivi¿uele en ltollelctiãve alttie te onderscheíden' In

eL1t geval, het verschil_ daarËus;;" )1" hem níet in de s o o r t van de

aktie (absenteîsne of iets andet"i, "o"fs 
de-kritikus schijnt te veronder-

stelIen, *r"t uit ul ãn alleen in het aantal der gevallen'

tr^lanneer iemand díe bang is op de vlucht sl-aat, dan is dat een zutver

individuer" r"ri.li".--l+"rrr,ã"r iårnan¿ wegtrekt uít een stad omdat er een

aard6eving dreigt, dan is dat.u"o i"¿ividãele daad' Al-s de hele bevolking

iuegtrelct, gelijú onlangs nog-in_ Noord-Italiö gebeurde, dan spreekt' men vån

ee* kollektieve vi""rrtl Het is het aantal" rvegtrelckenden daË de vlucht koL-

lektief ¡oaakt en zo is ?t met nul-u¡t."teîsnã ook' Orn het anders te formu-

leren: het is ¿rr-ãu kwantíteia-ãi"-ãe lmal-íteit doeË omslaan.Over één ar-

beíder die absenl i" *t.tt het r.ãpitã.f zich geen zorgenSover vele duízen-

ut" 
l]ål; al die arbeiders clie thuis zLtten, die kunnen het kapítalisme

toch niet ten va1 brengen?, rouoi de kritikus uit. I^Iie ze,t dat dan? " vra-

gen wij. Ðacht onze t.rltikus dat de arbeiders zich daarom ziek mel-dem? In-

díen éên airrg rrã"i sËaat dan is her wel dit, dat zíJ zLclt dearover het

hoofd niet brek;;. 
-;tj 

gã.r. riu; naar huis om het kapitalisme ziek te ma-

ken of dodelijlc zíek tá *ut"r,, ii3 gaan^naar fuis, omdat zíj.zíek zijn van

her kapira1isme. Juíst u za¡."rå ririailcus uitroáputr, en juist daarom zie

i.k in dat absenteisme niet zoveel heil. Ïk geLooi "ílu"t' 
in de "bewustet'

koLl-ektieve, tãã""'-itäl tapitalisne als systeem gerichte aktie"' ons be-

zwa&x regen een dergeLijke.op".ãaiig-oi rnrr" i", ã"t ",tlk 
soort akties ín

de prakrijlc niet ãi-oa,rioetij|s Uesrãan" De arbeíders pielteren niet over de

,,koLlektieve omverrverping .rtn i-rãi icapitalisrne". Arbeiders voeren de loon-

strijd niet om e.n anàure naatschtppi-3.tot* te vefwezenlíjk'en' maar om meer

loon Le krijgen" Niettemin za¡ eeit andere maalschappijvorm het uiteínde-

lijk gevofg va* de ioonsyri:¿ "i:".Voot 
het absenteisme gel-clt zo niet het-

zelfde dan toch iets dergeLíjks. zo d,e absenten de buik vol hebben van de

situatie üraarmee het kapitoris*å rruo àug.ríjks lconfronteert,het lcapitaLis-

me heeft piSo áa., hun ràaktÍe, 
-¿iã - noieriit. aLlerminst als een "nieuwe

strijdvorm,, wordt opgezet, maar ãi. tot"een nieur^re strijdvorm wordt' Daar-

voor vraagt John Zerlan ¿u."oå."itt. Het f ijlct ons r¿el wat dr'¡aas' dat hij

niet zou mo'en rvijzen op c1e b";;k;;i" va" de'algemerre onvrede net de l-oon-

arbeíd,alleenuitdezeoverweging,dat.er.ineenánderesamenlevingeen
ánder soort arbeid wordt t'utri"ät'-Ét' to"h' daarop--lcomt- "iil 'laatste 

argu-

ment neer. Tegenover de "t"ig.tïrrá y*.t* áræiden" stelt hij rle betekenís

van de "strijd voor het rechi ãp--i"if"tli¿"' I'laar is het bij de Luiheíd ook

níet een krsestie van k\dantíteil oo-ttgupaste Luiheiclt' in "ongepastet' !.¡erk-

schuwheid te doen omslaan? ilij kunnen-dã bewuste kritíltus niet op zíjn weg

volgen. ÞIe zijn erg belangstel Lenrl naar eventuele reakÈies van anderen op

de hier aangesneden Problemen"
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EEN VRIJDAG IN POLEN

De vrijdag r¡raarom het hier gaat viel op de 25ste juni l976.De dag te-
voren had de Poolse miníster-presidenË Jaroszewíez het Poolse parlement
een cormuniqué verstrekt over de ekonomische sítuatie. Hij kondigde daar-
mee een nieuwe poLitiek aan. äet gíng er om, zo zeíhij, de príjzen in
overeenstemming te brengen met "de waarheíd". Vijf jaar l-ang, dat wiL zeg-
gen sinds de gebeurtenissen van december 1970 en januarí 1971, rnraren deze
prijzen geblohkeerd geweesË. Aan de PooLse arbeíders die toentertíjd voor-
al in de havens Langs de Oostzee, maar ook in grote indusËriesteden, zoaLs
bijvoorbeeld Lodz, blijk hadden gegeven van een strijdlust die het regime
aan het wankelen brachto had Gierek beloofd aan die príjzen niet te zuL1en
tornen.Dníngende ekonomische redenen noopten het regiem op de toen gemaak-
te afspraak terug te komen.

Dat de zeer aanzienlijke prijsverhogingen die de regering noodzake-
Lijk aehtte een bittere pil zouden vormen, díe maar uitersË moeílijic zou
worden gesLikt, Ìras de regering duidel-ij1... De ekonornische moeilijkheden
waarÍn Polen verkeerde echter, f-ieten haar geen errkeLe keus. Zij rekende
er op dat de parËij et in zou sLagen in een reeks van be.lrijfsbijeenkon-
sten en met de nodige gewiekstheid de arbeiders van de onvermijdelijkheÍd
van de nieuwe ekonomische politiek te overtuigen.

Het pakte anders uit" 0p hetzelfde moment, dat Jaroszewics zich tot
het parlenenÈe toË de Sejm, richÈte, rverden ooli de voorbereidingen voor de
personeeLsvergaderíngen ín de bedrijven getroffen. Nog v66r ze offícieeL
r,raren aangekondigd gingerr hier en daar al de eerste groepen arbeiders in
sLakíng. Het ¡¿as het begin van een grootseheepse stakingsbeweging die wel-
dra als een reusachtige vloedgolf over het gehele Land spoel-de"De vergade-
ringen met de arbeíders er^¡aaraan volgens de pLannen een zekere ro1 hras toe-
gedacht, werden vervoLgens inderdaad van niet te onderschatten beËekenis,
naar een geheel andere betekenis dan de partijchefs en rle politici hadden
voorzien.

In de eerste pLaats droegen zíj van meet af aan een ander karakt,er
dan partÍj en regeríng ze hadderi toegedacht. Er waren niet weinig fabrie-
ken rvaar het personeeL niet ¡.rachtte op een vergaderoproep van boven af ,
maar úraar het geheel spontaan, uit eigen beweging samenstroomde. Hoe het
daarbij toeging blijkt onder andere uit ons ter beschikhing staande infor-
maties omtrent gebeurtenissen die zicir afspeel"den op de scheepswerven van
Gdansk, die ook vijf jaar Ëevoren het toneeL hadden gevormd van fel verzet
van de kant van de arbeidende kl-asse I ). Iien Poolse werfarbeider heeft het
voLgende verteld:

t'Tegen 9 uur fs morgens (op de bewuste vrijdag dus - redak-
tie D & G) stroomden de arbeiders naar het direktiegebouw, lüaar-
voor de direkteur ons al op stond te wachten. I{ij verklaarde ons
dat iedereen aanstonds de gelegenheid zou lrríjgen om te zeggen
rÀrat hij wilde, maar dat er eerst nog even luidsprekers dienden

l) Deze informaties, evenals aLl-e overige die voor dit artikel
zijn gebxuikt of daarin geciteerd, zíjn verzameld door Franse
kameraden err ons ter beschikking gesteld.
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te worden geinstalleerd.Van de tijd die daarmeê \rrâs gemoeid pro-
fiteerde hij om ijlings het distriktsbureau van de partij te
waarschuwen"?t Gevolg r¡as dat de partijbonzen íjlings ter plaat-
se verschenen: eerste secretaris Fiszbach, onderprefekt Marians-
ki en de plaatseLijke vahverenigingsbestuurder Borosnier,¡iez"

Fiszbach begon zijn Ëoespraak tot de arbeiders met het woord
"Kameraden".Híj rrerd onmiddellijk door de menigte in de rede ge-
vallens u'I,Iij zíjn jouru kameraden nÍet... jouw lcameraden dat zijn
de bureaukraten..,.r?

De direkteur kwam daarop tussenbeide en verzocht de arl¡ei-
ders terug te keren naar hun arbeidspLaatserr om dáãr, werkplaats
voor werkplaats de regeringsmaatregelen te bespreken. De arbei-
ders brulden Èeuug, daË zij diskussiären wiLden op de plaats
waar zíj zích op dat momer¡t bevonden.

Opnieurv namen toen de pêrtijfunhtionarissen het ruoord " ZiJ
vertelden, dat de prijsverhoging er al"l-een maar op uas gericht
om rneer devíezen te verkríjgen via de bezoellende buítenLandse
toerísten. De arbeiders rieperr: 'oAls dat zo iso moet zotn prijs-
verhoging vergezeld gaan van een loonsverhogíng.o'

De arbeíders eísten dat nog voor 7 uur os morgens de volgen-
de dag Gíerek of Jarosze¡,tícz zouden verschijnen. De bonzen anË-
rüoordden, dal ze dat niet garanderen konden, maar dat er in eLl¡
gevaL een "hoge" hen te rvoord zou staan.

Na enkeLe opmerlcingen van de direlcteur barstËe van de kant
van de arbeiders feLle kritiek los. Een van de arbeiders legde
uít dat de vorige loonsverhoging nauweLijks iets had voorgesteLd"
Op een vraag hoeveel híj wel verdiende, moest de direkteur Ëoe-
geven dat het aanzienlijk meer was dan de arbeiders in hun loon-
zakje kregen, maar - zo voegde hij er aan toe - ík werlc dan ook
toË zeven uur es avonds. otJar¡el , maar thuisî', \^ras het, lco¡mentaar
van de werfarbeiders.

Een andere arbeíder riep3 utons uurLoon ís 7 zLoty, dat van
de Aneríkaanse arbeiders is 7 dolLar.o'

Iten jonge lasser betoogde via de mikrofoon:"On in ons onder-
houd te kunnen voorzien moeten wij maandeLijks 300 uur v¡erken¿
Onze vaders streden voor een B-urige werlcdag. Ðie van ons ís l2
uur. " . 

tt

Een andere arbeíder maakte zijn borst bLoot en riep¡ 'rHet lcan
me niet scheLen of er op ons geschoten zal worden" Onze toestand
is gewoon onverdraaglijk" "

Daarop spralc de valcbondsman. Hij zeí, dat hij een van ons
r.ras, daË hij óók r.¡erfarbeider t+as ge\rreest. Hij r.rerd uítgefl-oten
en de spanning steeg tot het koolcpunË. De arbeiders riepens reEr

r.rordt hier zogenaamd de geLegenheid gegeven tot dislcussie. Maar
i¡at heeft het dan te betelcene¡i dat er boven onze hoofden een he-
likopter církeLt?"

De diskussíes duurden toÈ één uu:r rs mid-dags. Toen besloten
de arbeiders tot een algenene staking.,.""

Ðe scheepstrerven van Gdansk en Gdynía rvaren in december l97O het cen-
trum van het arbeidersverzet ger^reest. DitmaaL narn de aktie van de r¡erkende
kLasse ín Pol-en tegen de príjsverhoging in het binnenland veeL heftiger
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vormen aan dan langs de kust. Een van de steden waar het verzet het aLler-
hoogst opl-aaide, was Urus, eeTl industriestadje van 32.000 inwoners op l0
km ien zuÍdwesten van l,larschau gelegen"In heË voorst,e gelid streden de ar-
beiders van de aLdaax gevestigde tractorfabriek.Reeds in de naeht van don-
derdag 24 op vríjdag 25 juni legde de nachtpLoeg de arbeid lleer. Toen van
die nãchtpLoeg deeL uitmakende partijleden weigerden aan de staking mee te
doen, werden zíj et toe gedwongen. Andere arbeíders brachten de door hen

bediende machines tot stílstand.
Het waren ook de arbeiders van de¡ tractorfabriek in Urus die de be-

langrijke spoorverbindíng van lrlarschau naar het !üesten onbruikbaar maakten
¿ooi ¿ã rails op te breken.De vijftíenduizend arbeiders van de autonobiel-
fabrieken te Zeran, een ander voorstadje van l,Iarschau, deden hetzelfde met
een andere spoorlíjn. Urus werd daarop omsingeld door militairen, die het
echter niet waagden het stadje binnen te rukken, dat door de arbeidersbe-
vol-king min of meer in staat van verdediging rvas gebracht.

uãt allerfelst evenr¿el werd er op vrijdag 25 juni gestreden in het op

lB0 km fen zuiclen van tlarschau gelegen Radom. Daat nam iret verzet van de

arbeiders het karakter van de volslagen opstand aan. Een getuige heeft het
volgende over de gang van zaken verteLd:

o,In de morgen van vrijd ag 25 juni brak in alle bedrijven in
Radom een staking uit. De r¡oedende arbeiders van dé raapenfabríek
I,Ialter r¿ilden zich meteen aL van hun eigen produkten voorzien,
maar moesten konstateren, dat de voorraadmagazíjnen uit voorzorg
vraren leeggehaald.Daarop stroomden zíj tegen 9 uur de straat op.
Het personeel van alle overíge pl-aatsel-ijke fabrieken slooË zich
bíj hen aan.

De stoet mareheerde naar het pl-aatselijk partijbureau. Eer-
ste secretaris Prolcopuik weigerde naar buiten te komen. Zijn as-
sistent Adamczylc vertoonde zich wél", maar alleen maar om te zeg'
gen, dat hij niet van plan,ìrrâE ortr de nenigte toe te spreken. Dat
wekte zoveel r¿oede, dat hij zijn houdíng haastÍg veranderde en
zich bereid verlclaarde een delegatie van de arbeiders te ontvan-
gen. Een arbeídersvrottr"rc díe van een kind vergezeLd lJase verzet-
Ie zíctr tegen dat voorstel omdat dan de leden van zorn del-egatie
later wel eens gearresteerd zouden kunnen worden. En daarop be-
gon ze zelf., buiten het gebour,r en voor het front van de massa Ëe

ãpreken. Ze zeí, dat ze naurvelijks in staat rsas_ het kind behoor-
tiStc te verzorgen van hetgeen ze verdíende en dat ze wel eens

zou'i¡illen weten, wat of hij Adamczyk eigenlijlt verdiende"
Toen Adamczyk een sarkastísche opmerking maakte wierp de ¡voe-

dende vroutf zich op hem. Een andere arbeider hrees op zijn rn¡erk-

pak, zeí, dat hij maar 'e'en zotn pak per jaar kreeg en vroeg wat
ó¡ it"t kostuum van Adarnczyh wel kostte. Toen Adamczyk zrn'eeg. gaf
de arbeicler zeLf. maar antl,toord op ztn vtaag,l "Zo in de zes mille
zLotyrt. "UÍttrelclcenu', brulde de menigte. Even later stond Adam-

czyk ín zrn onderhl"eren. llij vluchtte haastíg het gebourv in ter-
ütij1 de arbeiders hem met 6Ëenen bekogeLden"

Het partijbureau rverd daarop door de massa belegerd. De deur
werd geforceerd en d.e ruiten r¿erden ingegooid.llet eerste gebeur-
de door henr net een tractor open Le rûmnen. Everr Later vl-oog het
meubí1air op straat-. HeË pand rverd bovendien in brand gestolcen
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en tr4ree verdíepíngen ervan brandden geheeL uít. Op de overblíjf-
selen werd cle Leuze getrcallrt: o'!',leg met de partij vän de verra-
derst'. In dc nabijgeLegen straten r.rerden vuurtjes gestookt: de
arl¡eiders verbrandden er irun l-ÍdmaatschapsleaarteÐ.

Er rverden ook poLitíeautots in brand gestolien en mílítaire
voertuígen. lien politieman verbra;rdde levend; hij kon niet meer
tijclig uit zijn $ragen komen. Een andere poLitíeman werd door de
v,roedende menígte tot aan de rand van de stad achtervol.gc!' en daar
afgeranseLd met zíjn eígen gur.unístok" Vervolgens maakte de op-
stand zich meester van c.Je hele stad. Tegen het middaguur tüaren
er in lìadom verscheÍdene tientallen barrikad.es. Brandweerauto¡s
die het partijgebouw r¡iLden gaan blussen r¡erden tegengehouden en
als barrikade gebruikt. De massa veroverd-e een opslagplaats van
oLie en benzine eû gebruikte de buítgemaa^tte brandstof om tal
van officiöle gebourven in vlarn te zetten.

Er PatrouilLeerden heel r'rat mí1ítairen, díe niet ingrenen.
De autoríteíten organiseerden een luchtbrug orn andere militaire
eenheden aan te voeren. Spoedig werden zíj tegen het opstandige
Radom íngezet; stootbrigadesruitgerust met granaf:en en traangas.
De granaten r'raren een soort van brandbom¡nen tdaarmee cle ordehand-
havers de arlieidersluijken ea arbeidersr.roningen bestooliten. I{elí-
kopters cirkel.en boven de stad. Er zíjn zoveel ger'ronden dat Ce

ziekenhuizen ze op een gegeven moment níet meer kunnen opnemen.
Iieel de dag houden de arl¡eiders stand. Fas tegen elf uur des
avonds moeten zíj r'rijlren voor de milítaíre ovennacì.it. , .'r

In één rnroord: PqrLe¡i beleefde op rle 25ste ju:'rí een vrijdag waaro¡.r nie-
mand zich illusíos hon maken over het r.rare lcaraltter van het heersende re-
giem. De heersende klasse van tráãr lrant maalcte zich geen Íl-lusie over de
lcracht van het arbeídersverzet, ooh al was zij er dan ín gesLaagd het te
bedruingen. l,fog op dezeLfde 25ste juni, vroeg in de avond kondígde Jarosze-
wicz voor de radío aan, dat de prijsverhogí.ngen voorlopig waren ingetrolc-
ken. Ðe orde mocht zíjn hersteld, de arbeiclers hadden de slag gewonnen.

TEXTIELARßEIDSTEIIS

BELEGElÈEt; PATROOiìj

Dezer dagen maakte het Franse
dagblad 'il.e liondef' neldin¡1 van eell
merl*raardige aktíe van de arbeid-
sters van een Ëextielfabríelc in de
nabíjheid van ìlulhouse. opgeschrílct
door l¡et bericht, dat ir.et berlrijf
waar zij rtrerkten net sl.uiting rrerd
bedreigd, bcsLoEen zij zich ter"¡eer
te stelLen ter verdediging van hun
arbeÍdsplaatsen. De metlode die zij
hanteerden r,ras díc van de bezetting

maar zí3 bezetten dítrnaal níet de
fabríek maar... de ríanta viLla van
de dírekteur-eigenaar of liever ge-
zegd dc tuin ervan.

Om de direl,;teurswoning Legden
de woedende vrourven een kordon oP

zodanige r+íj ze, ,'Jat cle ber¿oners het
huis niet meer verlaten konden en
zij verhLaarden níer eerder rteS te
gaan dan nadat de patroon toezeggin-
gen had gedaan '."¡aardoor de sl.uiting
van I-:et bedrij f voori.iomen zo¡¡ trc.un-

nen worden.
Volgens de arbeídsters l'¡as de

dreiiÌende del¡acle uitsluitend aan



een verkeerd beleid van de patroon
te wijten" De fabriek zou kunnen
worden gered indien er voor een be.-
paald bedrag aan investeringen r.rerd
gedaan.De patroon had te kennen ge-
geven, dat hij niet over die midde-
len beschikte.

"I,üel hraar", zeiden de arbeíd-
sters " "Er is te vreinig gernoderni-
seerd omdat de patroon alle winst
gebruíkt heeft voor zíjn lieghebbe-
rÍj. Hij houdt er een privé-museum
van ouderrÀretse automobieLen op na.
Daar zit néér geLd in dan thans no-
dig Ís om het bedrijf te saneren.

¡3 -

Laat hij dat museum verkopen, ldankan de fabríek doordraaien. i,laar
dat wí1 hij niet. Zíjn partikuliere
genoegens vindt hij belangrijker
dar¿ ohs bestaan. lJat hén betreft
kunnen viij tegronde gaan. . . . "

i.'{aar ja, de partikuliere eígen-
dom is heilíg en "heilig" zÍjn dus
zoweL de tuin van de patroon alsook
zijn museum. Bn hij kan investeren
ín z ij n bedrijf, maar het ook
laten als hij wil. En dus ís de po-
f.itie gekonen om de arbeidsters uit
de tuin van het belegerde huis te
jagen....

HAND TII HAND TEGEN DE ARBEIDERS

Bij de uitgeverij "Association" in Hamburg is twee jaar geleden een
boek verschenen dat, een bepaalde periode uít de geschiedenis van de Duitse
vakbeweging schildert. Het behandelt een tíjdvalc, dat al onder de repu-
bliek van ldeimar een aanvang neemt en dat zo ongeveer ín de jaren 1946/47
wordt afgesl-oËen. !üat men daarbinnen r^raar kan nemen zíjn pogingen om ín
Duitsland Ëot een "eenheidsvakbeweging" te komen, pogingen die om díverse
redenen meË een volledige misLukking eindigen.

Het boek, dat wij eerst dezer dagen onder ogen kregen, ís voor ons om
tr¿ee redenen ínteressant. In de eerste plaats omdat uit de, oversÈel.pende
hoeveel"heid feitennateriaal rJie er in ís verwerkt duideLijk wordt, daË het
eenheidsstreven aLLerminst beoogde tegenover de macht van het kapítaal de
gecentraliseerde macht van de arbeiders te stelLen. Integendeel: het ging
er on via een eenheidsorganisatie de arbeiders nog vaster aen het kapítaal
te binden. Daaraan ontleent het boeli dan ook de titel die híerboven staat:
"Hand in Íland gegen die Arbeiter" I ). Wi3 beschour¿en die Ëitel als een kos-
telijke vondst. Het ís een títel, die men boven iedere gesehiedenis van
welke vakbeweging ook in onverschillíg welke periode zou kunnen plaatsen.

Belangwekkend vinden rvij het boek in de tweede plaats doordat de au-
teur, Jürgen Klein, de tweede uitgave 2) die ons ter beschikkíng staat
vergezeld heeft doen gaan van een aantal 'uopmerkingen vooraft' waarij híj
zijn eigen rverlc aan een kritiek onderr+erpt. Ilij zegt daarin, dat er welis-
ü¡aar aaû het slot van zijn studie nadrukkelijk oo r¡ordt ger^rezen, dat alLes

l) Jürgen l(leín, "Bürgerliche Lremokraten oder christ,liehe, social-
<lemokratische und konmunist,ische Ger¡erkschafËLer I{AND IN HAND
GEGEN DIE ARBEITER", Hanrburg 1974, 436 bLz. Dlf. lB"-.

2) Ðe Hamburgse uiËgave is de t\'reede. De eerste drul'" verscheen bij
een ándere uitgeverij en kostte maar liefst DlI. 62.-.
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waË met de mogeLijke vorming van een eenheidsvakbeweging samenhing zÍch
uitsluitend afspeelde op hoog leidersnÍveaue maar dat met die even juiste
als sinpele vaststeLling dãt wat hij zelf als !n groot gebrek van zijn ar-
beid acht toch onvoldoende uit de weg wordt geruímd

Te weinig t zo zegt hij zeLt, wordt er aandacht aan besteed, dat het
opLreden van de vakbewegingsleiders met het optreden van de arbeiders to-
taal niets te maken heeft i, Ee weinig blÍjkt, dat de werkelíjke klassen-
strijd niet past ín het concept van de vakbondsbureaukraten, dat zíj er
geen enkel- begríp voor opbrengen en dat de arbeiders alleen en op..geheel
ãndere wíjze strijden. Híj lconstateert ín die "opmerkíngen vooraf" ook,
dat Ín het boek natrwelijks iets wordt gezegd over het Ìrezen van de vakbe-
weging, zodat de .- fouLieve - indruk kan ontstaan, dat men haar zou kunnen
veranderen door de goede l.eiders aari haar top te plaatsen.Híj wijst er bo-
vendien op, dat íemand die over de vakbeweging sehrijft welbeschouwd níet
een stuk 'ogeschíedenis van de arbeidersbeweging" behandelt, maar een stuk
geschiedenis van de burgerlijke demokratie omdat de vakbeweging een deel
van de burgerlijke, d.¡¡.2. van de kapital"istische maatschappij vormt, ten
behoeve van wel-ke maatschappij de vakbeweging een uiterst belangríjke funk-
tie vervult.

Deze kritische opmerkingen van de schrijver bewij zen hoezeer hij -..en
wel als gevolg .rar, ".n diskuãsiee naar hij zeLf verteLt - na de voltooiing
van zíjn boek zíjn oordeel over de vakberveging nog heeft verdiept en her-
zíen, I,,lij zíjn het, het za]r onze lezers niet verwonderen, met zijn kriti-
sche opmeikitg"tt voLLedig eens. Dat hij desondanks in zijn boek laat zíen,
dat hel optreden van de Duitse vakbondeno zowel de sociaaldemokratische of
de christãfi5t", als de bolsjer¿istische, geen kwestie vân "verraad" aan de

zaak van de arbeiders is, maar de uitkomst van een proees, dat met het
werk van de vakbeweging als zodaníg is verbonden, toont alleen maar aan in
r¡ellceenmatehij reeds de bij z ond e r e 'letails aandraagt, waaruit
hij eerst later aI g eme n e konkl"usies heeft getrokken. Die detaiLs,
hei blote feitennateríaal met andere woorden, verlenen âan zijn boek grote
betekenis. Aan hen die Duíts kunnen Lezen zíj het dan ook aanbevol-en, aI
moet daaraan ín één aden worden toegevoegd, daE het heLaas in een erg aka-
demísche stijl geschreven iso gevolg ongetwijfeLd daarvan, dat het bedoeld
was als een universitaír proefschrift.


