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TYPOGRAFENSTAKING IN T,ûEST-DUITSLA}ID
Van de stakingen die in de eerste.maanden van díÈ jaar door diverse

!üestduitse vakbonden zíjn uitgeroepen hebben wij gezegd l), dat zij het
sy¡trptoom waren van een toenemende druk van de aangesloten Leden en dat de
houdíng van de vakbewegÍng slechts te verkLaren viel- índíen met het be-
staan van dÍe pressie van onder op rekenín6 r,rerd gehouden. De konrmentaren
die vooraanstaande Duitse weekbladen aan de bewuste arbeidskonflíkten heb-
ben gewíjd Laten daar trouwens niet de minste twíjfel over. ItDer Spiegeltt
bijvoorbeeld konstateerde: "De tijd schíjnt voorbíj, dat de Duítse vak-
bondsbestuurders zíeh hÍelden aan de stelregel dat er bíj een Loonronde
niet meer kon worden gevraagd dan op,grond van de ekonomische sítuatie re-
deLíjk kon worden geacht,... de loonsverhogíngen rijzen tegeruroordíg de pan
uit en vormen een bedreiging voor de technische vernieuwing... Destijds
verkLaarde'Günter Friedrlchã, bestuurder vaxr de IG Meta!.l, ãat de werkie-
Legenheíd in gevaar kwa¡n indien van een bedrijf rné6r verLangd werd dan no-
gelijk was. Tegenwoordíg is er geen vakbondsman díe iets dergelíjks zegt.
De vakbeweging wíÎ haar beleid van voorheen niet Langer handhaven of wel
zij ie daartoe níet ín staat (kursiveríng van ons - D & G). HeÈ ontbreekt
de I'IestduÍtse vakbeweging aan een persoonLijkheíd dÍe zich tegen de ver-
langeüs'v.go de ledea ãurit te verzettêD,.... de onderhandeliñgskomissies

... :.'
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De door 'rDer Spiegel'r beschreven situatie verklaart r,laarom de jongste
l'lestduítse stalcingen en bijvoorbeeLd cle typografenstaking, zo harãneñr.ig
en I'angduríg zíjn gehteest. De arbeiders när"ã het níet nãår dat êén enkelã
bureaulcraat aan de top achter hun rug besl.íssingen neemt, zoals de regel
was toen de vroegere voorzitter van de typografenbond, een zekere Herbãrt
Schwíedel' nog Leefde. Híj had altijcl Lak áan r¿at de leden r¡iLden. Nu waaíter een andere wind. Zii die naar de onderhantle,l.íngstafeL gaan r{eten maar
aL te goed, dat zij de r¿ensen van de arbeiders nieu negeruã k,rnn"n zond.er
dat het gevaar ontstaat van een "wíldett aktíe waardoor het bestaan van de
bond als zodaníg ernstíg zou kunnen worden bedreÍgd. In hun hart zíjn zíj
het nog altijd eens met de vakbondspolítieic van wel.eer. lfaar ze zijã Uan!
om hun gezicht t,e verLiezen; ze durven het niet te rÍskeren dat- ze hun
greep op de arbeiders verLÍezen,

- Natuurlijk wil dÍt alles niet zeggen, dat zij tenslotte niet bereíd
zouden zijn een pover kompromÍs te aanvaar<len. itet betelcent sl-echts dat ze
de schíjn moeËen ophouden en het níet al te snel- aanvaarden kunnen. Iüant
de Ðuitse arbeiders slikken de argurnenten der burgerLijke ekonomen niet
meer zo gemakkelijk als vroeger. Dat bLeek oncler andere toen de tr^Iestduitse
Bondspresídent I'Ialter Scheel op een vakbewegingskongres ín Hamburg voor de
technische vernÍeurvíng van het bedríjfs1even-pteiite en er aan ioevoegde
dat de arbeíders daarvoor offers zoudÀn moeten brengen (vgl. "Díe lrleÍt"
van 22 neí 1978). De l'trestduítse arbeiclers passen er tãngzamãrhand voor on
op het altaar van de technielc geofferd te urorden. t'Jamnãr voor de arbeí-
ders, maar te sterlce Loonsverhogingen zíjn een gevaar voor de ínvesterín-
gêtr*, zo pLachten de vakbonden tot voor kort te îerkondigen. "Jamner voor
de^investeringent', zo verkLaren de arbeiders nu. Naarmate zích een derge-
lijke ínsteLlíng duidelijker bij hen aftekent nemen ook door de vakbewe-
ging uitgeroepen stalcíngen, tegen de bedoel-íngen van de vakbeweging in,
een gríruniger karaltter aan. Vandaar dat l,iartin BuchhoLz ín een pãriõaiet
als "Extra Dienst" (van 3 maart l97s) schríjven kon, dat de aan de gang
zíjnde konfLikten- 'rvan groÈere betekenís waien dan eníg ander ,r"-oorlogð
sociaal konflílct in de B.R.D.rr -
De druk die de Duítse arbeiders in het begín var¡ dít jaar op de valcbe-
weging hebben uitgeoefend moet een verraãsing zíjn gãweest-voor aL diege-
nen die.al-jarenlang over het gebreh aan stri5di.ust-en de aogenaaurde vèr-
burgerl-ijkíng van de Duitse arbeídersklasse spieken. VoLgens ñen zouden de
Duitse r¡erkers al sinds lang voor niets anders meer \Àrarm Lopen dan voor de
zegeningen der zogenaamde t'konsumptiemaatsehappij" en zích-enkel nog maar
ínteresseren voor het van hun spãargeLcl te bóurven eigen huis en voór hun
Volkswagen. Maar voor de zoveelsÈe keer is geblelcen, dat de ontwikkeLing
van de arbei-dersklasse geheel anders verLoopË dan dit soort Lieden zicñ
weL voorsteLt.De stríjdLust der ïlestduitse arbeiders spruir namelijk híer-
uit voort, dat zíj zich de voordelen díe het "ÍIirtschaitsrrundert' hún heeft
bezorgd niet meer wensen prijs te geven. 0m díe voordelen veilig te steL-
Len zijn zij bereid de technísche vernieu¿íng, dat wil" zeggen de akkumuLa-
tíe van het kapitaal, op losse schroeven te zetten en dã*kapitalistísche
voLkshuishouding te ondermijnen

lrlat de trlestduitse stakíngen in de all,ereerste plaats hebben Laten
zien is dit, dat cle vakbonden onder dergelijke omst,andigheden gedwongen
zijn aan de druk van hun leden toe te geven. Maar daaraan moet dan meteen
yordç1 toegevoegdn dat de bonden all.ermínst van harte toegeven en evenmin
bereíd zijn on volLedig toê Ëe geven. 0m een voorbeeld tã geven: op het-
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zeLfde moment' dat de IG MetaLl zich tot de strijd rustte verkl.aarde devoorzitter van de metaalbond, Eugen Loderer, met naãruk dat hij bereid wae
om op ieder gelüenst tijdstíp naar de onderhandelÍngstafeL terig te keren.
Tfat de bestuurders van de typografenbond betreft: ze ¡¿ekten wãliswaar de
schij-n vaû grote onverzettet ijkheíd, maar níettemin gingen ze akkoord met
een- "regeLingtt van het konfLíkt die hun Leden, naar zã ¡vãl wísten, op geen
str¡kken na zou kunnen bewedigen.

Zeker, het werk in de diverse T,Iestduítse drukkerijen werd pas na drie
rveken hervat, drie nreken gedurende welke het meerendeet der tlestduitse
kranten nieÈ verschíjnen kon. Maar de onderhandelaars van beide partijen -
vakbonden én patroons - gaven zích er rekenschap van dat wat zij- tensiotte
overeenkwamen meer weg had van een wapenstilstand dat van een sócía1e vre-
de en ¡¡ísschien zelfs nog het meest overeenkwam met een trstaakt het vurenrt
!úaaraan de Leden nauwelijks en dan nog met de grootste moeite gevolg gaven.
De drukkerspatroons zelf karakteriseerden de tõestand díe door het ñoñpro-
mis werd-geschapen ale een t'wankel evenwichttt (rtDie TleLttr, 2l maart lgig).
De voorzitter van de typografenbond onthÍeld zich zorgvutáig van enig kon:
mentaar en'verklaarderdat |thet nog Èe vroeg was om hetzij vãn een ovãrwÍn-
líog, hetzij van een nederlaag tã sprekenñ ("Die welt"l 2l maart l97g).Maar desondanks moest híj erkennen dat de strijdende arbeíders níet be-reíkt hadden wat zij wÍLden ("Ðie Í,Ieltr', 2l maart. l97g).
- Eé} ding was zeker! met de r¡erkhervatting was géén verbetering vanhet social.e kLimaat íngetreden, een kLimaat dat geheel anders rüas dan dat
van voorheen. De vakbewegingsbureaukratíe bLeef in de positie verkeren datzí3, zoals een journalist het beschreef I'een tweefronienoorlog moest voe-renr zovteL tegen de ondernemers al-s tegen de eigen Leden, die veeL verder
dreÍgden te gaan dan de bestuurders weãsten ("Dle Ï{elt", ¡ uaart t97g).
De leiders van de IG I'IetaLt verkeerden Ín precies dezelide positie, vooraldoordat hun leden nog meer strijdl"usr aaà de dag Legden dän de rypogra-fen. tr'IelÍswaar had Leonhard Ùfahlein, de voorzittã. nãn de typograeänUonA,
het koryronis dat ín het drukkersbedrijf was gesl"oten "eän ioorbeeLd'l
voor de netaalíndustrie genoemd ("Díe trrleLtrt van 2i maart lg7gr, maar de me-
taalber¡erkers dachten daar heeL anders over.

llat het verloop,van de typografenstaking berreft: drie weken Lang was
de druk van de arbeíders onophouãelijk voeLbãar. Ilier en daar en op sõmi-
ge monenten gingen de leden veel verder dan ín de bedoeLíng Lag vän rrhunrr
bond. In Frankfurt aan de Main bijvoorbeeLd waren het de arbeidãrs dÍe een
passend antwoord vonden tegen de "uitsLuitingt'd^ie door de ondernemers aLs
!üapen werd gehanteerd. Het ant¡uoord r.ras even eenvoudig als afdoende: nog
eer zíj werde¡ uitgesloten gingen zij over tot een bãzetting van het bel
treffende bedrijf.

, - Het gebeurde bíj de rrFrankfurter Rundschau" op een tíjdstíp dat destaking zích nog níet tot dit krantenbedrijf had uitgäbreid. -¡t"""-er 
hing

t¡éL een uitsluiting in-de tucht, omdat dã organí"rfi" van de drukkerspal
troons de uitsluiting ín aLLe drukkerijen wensie te zien toegepast, ook índie welke nog nÍet bij het konflíkt beirokken waren. De direktíe van detrFrankfurter Rr.¡ndschau" voelde er in beginsel ,ri"t 

"o veeL voor , zíj aat-zeLde, scheen ve_rwolgens toch geneigd aãn de rrrens van de patroonsorgánísa-tíe re voLdoen. Maar eer zij eitoe besloot was het g"bo,rr"ãi-in-tran¿en van
de werknemers (ttDie trIel.ttr, 2l maart 1978; trlnformatlons Dienst,t, tg naart
I g7g) .

De dírektíe zag er van af het pand te laten ont,ruimen, misschien om-



dat ze bevreesd was_ haar "progressieve" reputatie te verl.iezen, mísschien
ook t¡el omdat in Hessen - zulks in tegenstel.ling tot de BondsiepubLÍek ínhaar geheeL - uitsLuiting bij de wet verboden ís, InmiddeLs waien in het
bezette krantengelouw. de typografen begonnen met de vervaardigíng van een
'rnoodkrante', waarin uiteraard uítvoerig over hun eísen en hun iosltie werageschreven. Toen zij de volgende dag een tweede noodkrant r¿ilåen uitgevenLiet de direktie de elektrische stroom afsluíten ("Informations Dieãst",l8 maart ¡978).

In l^Iiesbåden gebeurde ieÈs dergelíjks. Daar sËelden de stakers , zi¡het niet in een bezet bedrijf doch daarbuitenreen noodkrant samen ("inforl
mations Díenst'r van 18 maart l97B)

Een jonge vrour,rrelijke enployé van de 'rFrankfurter Rundschau" heeft na-
derhand verklaaid, dat er tijãenl de bezettíng een atmosfeer van soLídari-teít en blíjdschap.onder tt personeeL heersËe geLijk zij nog niet had mee-
gemaakt ("InformatÍons Dienstrt l8 maart lg78). 0p het"ãff¿ã tijdstip ver-
klaarde Heinz oskar Vetter, de voorzítter van het ouitse vakvelbond, dat
de bezetting van de 'fFrankfurter Rundschaurr srde r^rerksfeer had versLech-terd'l ("Die [Ìel.trr, 2l maart l97g). Die rwee verkLaringen, die dus lijn-
recht tegenover ellcaar stonden, vormen er een duidelijlci"úijs van dat de
arbeiders en de vakbewegingsbureaukratie twee verschiltende táLen spreken.

-4-

BEKNOPT EENVOUDlG }IAAR TRADTlTONEELt

Dat er behoeftergrote behoefte zelfs, bestond aan een beknopt en een-
v99d!e boekje over hetzij de arbeidersúer,reging in her algemeen, het-zij de Nederlandse arbeidersbeweging in 't uijzond,er, zal wel niemand wíl-
Len tegenspreken.0f in die behoefte inmíddels-is voorzíen met de verschij-
níng van het I l0 btadzíjden telLende geschríft van John Huige en Sjef Hu!-
bregts Yagen wij te betwíjfelen. zeker, er zijn van hun "Gãschiedãnís vän
de arbeidersbewegingt' achter el"kaar drie drukkãn verschenen en er is thans
een vierde aan de marlct gekomen met de r¡at bescheidener en veeL jrristere
titeL van rfKleine geschíedenis van de NederLandse arbeidersberveginltt. Datwíj9t 9r oP dat hui werkje vlot van de hand is gegaan. Maar wíj kunnen onsnoeilíjk voorsteLlen dat zíj die het zÍch hebbãr, 

"*rrg"uchafr 
áoor de l"ek-tuur ervan hun kijk op de arbeidersbewegíng zouden hebben 'lcunnen verdiepen.

En datr menen T^|e, is nu precies wat mén beoogt rrranneer men zich met haarhístorie bezighoudt.
t'Deze rKleíne Geschíedenis van de Nederlandse Arbeídersbewegíngt is

de meest beknoptermeest toegankelijke geschíedenís díe voorhandeñ iã". RL-
dus de flaptekst van de uítgever. Er staat in deze zín niets r¿at als on-juist kan n¡orden aangemerkt. ne beide auteurs hebben er kennelijk naar ge-
sËreefd een overzícht samen te stellen dat, voor zovet aLthans mogelijk-in
een dergelijk bestek, vééL informatÍe zov geven en gemakkelijk Leeãbaar
zou zíjn. In die opzet zíjn zíj ges,laagd.
_ trlaarin zij naar onze opvatting niet geslaagd zijn, dar is het bLoot-
leggen van litezenlijke samenhangen en het ãange.rõn van úet angríjke ontr¿ikke-
l.íngsLijnen. zij hebben tal. van gebeurtenissõnrpersonen *o J.rlt.ll.en keu-
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rig op een ríjtje gezet. tlie het aan pure feítenkennis ontbreekt kan, totop^zekere hoogte aLthans, bij hen terecht. Maar wíe de door hen verneldefeiten in zich heeft opgenomen karr, zo r^rí1 het ons "oortorã"r- onnogeLijkhet gevoel hebben dat híj íets wijzer ís geworden.
Naar ons oordeeL kan dit nict aan dã beknoptheid van het boekje rror-den geweten.Een schríjver aLs J. Saks - een dergänen die zich in de-Nedei-

Landse sociaaldemokratie scherp heeft verzet tegen het optreden van figu-ren aLs ?roel.stra en vlíegen, maar die, hoezeãr hij dästijas oot op"ã"voorgrond ís getreden, door onze beíde âuteurs zeLfs tríet rol¿t genoeäd -h?|-ft lang geleden het overtuigende bewijs geLeverd dai """ ttãogrt beLang-rijke historische periode ook in uíteist"korr bestek op voortreffelijkevijze kan r¡orden geanal.yseerd. I.tij hebben het oog op het slechts lutteleregels neer dan víjf bladzijden tàllende opsteL -"0ä 
r¡eek à"" a.rp"r" ¿aihij eind l9l8 in t'De Nieur¿ã Amsterdamer, publiceerde over de zogenaandettrevolutíett van Troer.stra in november van genoemd jaar.

!9gt men de onder deze títel door SaÈs neergãschreven notities naastheÈ líjvíge werk dat dr. H.J. scheffer aan dezellde episo¿. r,eãrr-ililã;dan-spríngt in het oog dat in het Laatste aan de hand van zorgvuldlg värlgelíjkend bronnenonderzoek een gedetaill.eerd historisctr ueeí¿ wordt ge-schetst. Daarnaast zíjn de kanttãkeningen van saks níet meer ¿"" 
"."-pÏ1-mitíeve en bijzonder ruwe schets. Maar õaar het op aan komt dat víndt nener_ ín te|gg. trlie ze eens onder ogen heeft gehad, åi. "t."i ""iir"..; g;;;

-enkele bíjzonderheidrmaar des te ãcherper hãt algemene lrTezen van de novem-
bergebeurteníssen van l9l8 voor de geeãtrwat door scheffer - aLl.e verdíen-sten van-zijn studÍe ten-spíjt - op geen stukken na zo scherp is getekend.

_-rn 
rt boekje van HuÍgã én uuyùrãgrs hebben wíj ;;";-;i;ãrij¿ã" ,""j":troffen rüaaromtrent hetzelfde kan rorãen gezegd ats van het bewuste opsÈe1van Saks. Het tegendeel. is veeLeer het gðvafl üIaar Huybregts, dÍe de eer-et'e 76 paginats voor zijn rekening heefr genomen, koni r""rpi"t"; ;;";-ã"stakingen van 1903 ontbreekt bijvõorbeel.d-iedere aanduídír,g å"t niet enkellroelstra, in april, zieh daaivan dístancíeerde - gelijk-!úordt vermeLd -naar dat ook vakbondsl.eiders als 0udegeest en Pettei het reeds in januariin hun hart oneens waren met de te ondãrnemen al'.tÍes en, t.verluersrkrach-tige pogingen in het werk steLden om het vuur te doven.t'Iie wél daarop.ínging en oog had voor de betekenis ervan was wíjtenA}!:tt de Jong, die in i95i aan dã stakíngen van t903 een knappe brochure

'.¡ijdde. Hij konstateerde dat er destijdã voortdurend sprake hras geweest
van_ een tegenstelling tussen de arbeiderã die aktie en de Leiders vãn allerÍchtingen die uitstet ¡silden, tussen hen die ¡¡ensten te handelen en totdaden bereÍd $7aren en de Leiders die susten, temperden en verschoven. Híjtrok daaruít vérgaande konkl.usies ten aanzien-van wat de gebeurtenissenvan 1903 de thans levenden te zeggen hebben. De red,en aat õij hem noenenis-deze,..dat hij zich onder an¿eiã baseerde op het materiaaL dát prof. dr.A'J.c. Rüter in zíjn boek over de spoorwegstätingen van 1903 heeft aange-dragen.Da! boek namel.ijk behoort ook tot de literãtuur die Huybregts raad-pleegde. Daarin vermeLde feiten, díe Albert de Jong .rroor 

""i, goed begríp
yan {e grootste betekenís achtterheeft Huybregts het noemeir niei waard ge-keurd. op de vraag hoe of dat kont nenen ri5 ñ"t antwoord te kunnen geven"In 1903 ontLaadde zich een maatschappefijt onhreer. In het fell.e Lichtvan de bLiksem tekende zich íets af dat iãs rãter a"iaeii5ü-zictrtuaar zouworden¡ het verschiL tussen de "arbeídeisbeweging" en ¿""t"rããing vaz aàarbeíders. Pas toen dat verschíl" zich ín volie omvang had gemanÍfesteerd
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kon men zich rekenschap geven van de betekenis van datgene ¡rat zieh bij de
spoon^Tegstakingen aLs het ware had aangelcondigd. De beiekenis daarvan ech-ter moest verborgen blijven aan hen die ook lãter voor de bewegíng der ar-
beiders nauwelijks of in het geheel geen aandachr hadden e1 irijrel uít-
sluitend het oog gevetigd hielden op úrat men de I'arbeidersberveginitf noemt.
Tot dezen nu behoren Huybregts en Huige. Dat er van het begin af aan eenkonflíkt heeft gesmeuld tussen de arUãiders en de 'rarbeiderãbewegíng,' endat dít konflikt op beíde zijn stenpel heeft gedrukt en beider ontwikke-
Líng heefÈ_.bepaaldrdaarvan schijnen zl5 niets tã hebben bespeurd, l"egt aL-
thans hun 'rKleíne Geschiedenis" geen gãtuigenis af,. zíj 

"präk"o, af ãn toesLechts, we1 over ttr^¡íldetr stakíngenrnuar vãn hun oorzaÉen-r"pp"tr zij niet.
De vraag r¿ããrvan deze een slmptoom zijn, waË zij hebben t" üä¿,ri¿"å, ro"-ren zij niet aan. Doordat zíj de zelfãtandige arõeiderssrrijd ook dán ver-
onachtzamen wanneer deze zÍch gaat ontpl.ooien, veronachtzaãnt een hunner
hem eerst recht-wanneer híj in zÍjn geschÍedschríjving tot het punt. Ís ge-
naderd Tdaarop hij zich aandient.

I,Iíj zijn hier op de wijze \rraarop in het boekje van Huíge en Huybregts
de zo bel.angríjke gebeurtenÍssen van 1903 r^rorden behandeld daaro* 

"o 
,rIt-

rloerig ingegaan omdat die behandeling volgens ons lcarakteristiek is voor
de-wijze waarop zíj ll.êêI hun onderwerp beharrd"l.o. I{ij geLoven niet, aaiwij daarnee op de bewuste gebeurtenisèen een le zwaat en ten aanzien van
de geschiedschrijving vln het tweeËal een verkeerd accent teggen. Niet
voor niets heeft prof. Rüter aan zíjn boek over de toenmaLige spoorÌ{egsËa-
kingen de ondertitel- van "Een spiegel der arbeidersbeweginf in-NederIand"
gegeven. Die ondertiteL is een vondst omdat hij zowel op-hef boek zeLf a1s
op de feiten slaat, In díe spiegel hebben Huige en Huybregts onvoLdoende
gekeken menen wij. DientengevoLge víndt men in trun eígen Uoãtcje sLechts de
Lotgevallen van poLitieke- en vakorganísaties gespiegãlarof liever gezegd:
teluggespíegeld, met het resu.l-t,aat dat geen anãer-beeld wordt .reit r"l"ndan het traditionele en offíciille wat deze organisaties zeLf steeds om-trent eigen optreden en funktÍe hebben opgehangen. Kritische opmerkingen
omËrent de S.D.A.P., het N.v.V. of de konfessíonele vakbewegíng verandeien
daaraan níet het mínst. Die opmerkíngen raken steevast ae põttliek der be-
trokken organísatíes, nooit de oorsprong daarvan, houdeä nÍrnmer verband
met de vraag wat of dergelíjke organísaties in feite zíjn.

Zelfs aLs Huiga op een gegeven momenË, in enkele rãgels slechËs, komtte spreken over "grote problemen Ín de relatie tussen bonden en Leden, totuiting komend in r,riLde stakingene zwarte lonen, reLatief ledenverlies envoorts een zeer sl-echt vergaderbezoek en vergrijzíag van het kader", dan
meent hij ze te kunnen afdoen met de opmerking, aãt dit ar1es door ,'de
zeer sterke centralisaÈie van het vakbondsbeLeid werd geschapent'. Niet denaatschappelijke funktíe van de vakbeweging (of .r"tt ã. politieke parrij)ziet hij als de oorzaak van de uiterst suornie. en nauweLiSt<s seríeus doór
hem aangeduide probLemen, maar iets r¿at bij een bepaaLde ñoogte der maat-
schappelíjke ontwíkkeLing van die funktíe hàt ononrtoombare gáuoLg ís. In-pl'aats van de officiåile rnythen der zogenaamde ttarbeidersbeweling?r te toet-
sen aan de praktíjk van de arbeiders, ínpLaats van uít de botðíng tussen
de arbeiders en de 'rarbeidersbewegingtt hel wezenlijke karakter van LaatsË-
genoemde te dístÍLLerenrgaat zowel Huíge aLs Huybrãgts min of meer klakke-
loos uit van datgene wat de Ëradítioneie ttarbeíãersõeweging" omtrent zích-zelf geLooftrof, zo zíj het zeLf niet geLooft dan toch verkondigt, verkon-digt teneínde haar funktíe in de tapÍtãLístische sanrenleving, t; r,¡eten: de
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verkoop eo de beheersing van de arbeídskracht, des te beter te kunnen ver-vuLlen.
Ons oordeel- over "Kl.eine Geschiedenís van de Nederlandse Arbeidersbe-

wegingtt is met het bovenstaand,e voor r^rat betreft de hoofdzaak aangegeven.Het trordt niet aangetast door de omstandigheid dat Huige op een gegeven
moment over "de vakbeweging aLs deel van het bestel" spreãkt.' ni5 Ëeãoeiier hééL wat anderrs mee dan ruij bedoeLen hïanneer wij haär als een L""tiirr,rivan de burgerlijF_e maatschappij karakteriseren. Éuige heeft de zogenaamdeingroei van de vakbeweging ín- dó bestaande orde op hei oog. 1¡ij daarente-gen ontkennen dat er van zul.lc een "íngroeiot sprakä zou zíln om¿ät naar on-
ze mening de vakbeweging aLs een noodãakelijlc ínstrument van het kapitalis-
me ís ontstaan.Bovendien si.aan de woorden tl5 Huige op een bepaaLde perío-de. Hoewel" híj enerzijds erkent, dat er ín het vakbonAsueteíà maar weínigís veranderd, konsrateerr híj anáerzíjds (bij de F.N.v. ) 'een opsteLlin!die meer (meer dan ín "et t"á"nt vertãden)-uiigaar van beLangentegensteL-
Lingen en een iets konfLíktrnatiger aanpak niet schuvrt.rr o;; .pdtting is
een totaaL andere. lfíj nemen regelmatig veranderingen in het vakbondsbe-leid waar' maar zíen tegeLi.jkertljd het-¡¡ezen en de"funkií" 

""" de vakbe-
weging hetzeLfde blijven. "luisc iengevolge van haar ongewijzigde funktie
moet vol'gens ons de vakber¡eging een verandãrLijk beleid ioerãn, een beleiddat voortdurend tussen twee uitersten heen en weer pendel.t: zíj díent hetkapítaaL' maar zii kan het kapítaaL geen sLechtãre dienst bãwíjzen dandoor het te openl-ijk te goede diensten tã bewíjzen. Zij moet haar greep ophaat- zogenaamde achterban zo goed en zo k¡¡aad ãls h"t i".t tr""hten te be-
houden omdat zíj zonder greep op die achterban haar funktie níet meer ver-vulLen kan en derhalve dan haar betekenis verl_íest.
- Dat wij naast aL wat wij hierboven hebben opgemerkt ook heel wat kri-tíek op onderdelen hebben, zâL onze Lezers o.,rr"îI5ts verbazen. Het tijkt

o-ne van weínig belang om d.aarop uítvoerig in te gaan. Naast ons hoofdbe-zw?all .dat wij hier te doen heo-ben met ãen uíteisr tradítioneLe geschied-sch,rijving zonder enige aanzet tot analyse, vaLLen orr"" o.r"rite bezrar"nín het niet.

EEN NOODZAKE LIJKE REKTIFIK ATIE
rn het opstel ItDe ranti-autoritaire bewegíngr en haar ùreg naar de im-passe", voorkomend in het jongste augustusnur*"i van ¡'Daad ãn Gedachte",zijn tot onze spijt een paar siorende fouten geslopen.

_ ,0p pagina 7, 4e regel. van boven, staãt te Lezen¡ "....dan kan datslechts dit zijn, dat voor de bel,ruste itrijd van niet-arbeiders de arbeí_ders bewustzijn verwerven.o..'r Dít moet natirurl_ijk zíjn, ,,.o.. dat door debewuste strijd van niet-arbeiders de arbeiders bãwustãí3n verwerven...,, DeLezet zat. dat verrnoedelijk aL hebben opgemerkt.
Op pagína 10, l5e regel- van onderãn, leest men daË Lenín de theorie

van de zogenaamde I'arbeidersdemokratíe'r verkondigde.Er had natuurtijk moe-ten staanr dat hij de theorie van de zogenaamãe otarb eid,etsaristoi<ratie,
verkondígde.Vgor de arbeídersdemokratíe hebben de bolsjewieken nooít rùaar-dering gehad, ook aL hebben ze dan de Leuze ttAll-e machr aan de raden" aan-gehev-en. Zodta ze de macht veroverd hadden hebben ze die raden machteloosgenaakt en daarmee de arbeídersdemolcratie om zeep gehol.pen.
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EEN BELANGR TJK ''TESTAM ENTII

Een belangrijk "testauent"s z6 zou men het boek kunnen noemen dat on-ze ín maart van het vorige jaar overledeu vriend Joe Jacobs nog juíst voorzijn dood heeft kunnen võltãoíun en dat ruedío septeuber, d.eze maand dus,ín druk verschÍjnt. Díegenen -die Engef"-r.utrn"t Lezen krrorr"n wíj het werkwarm aanbevelen. De príjs bedraagt In HoLLands geLd ¡ l rio. BestelLíngenkunnen worden gedaan dooi stortinl.^van r io-il 7-150 + t lrso voor de ver_zendkosten) op de girorekeníng van-'tDaad en-cedacútett onder-vermet¿íng vanI'boek van Joe Jacobstt. voor toezending 
"rrii"r, wíj vervolgens zo spoedÍgmogelíjk zorg dragen.

Joe Jacobs, geboren in l9l3 in het Londense Eastend, was de zoon vanJoodse enigranten uit 0osteuropa. Zijn boek kan zor,¡el als een autobíogra-fie r^rorden aangeduíd als besàhouwd i¡orden als een historisch relaas vaneen zeer bewogen periode in de ontr¡ikkeling van de Britse arbeíderskl_asse.
Iij beschrijft - uit eigen ervaríng - g"tãu;;l'i"ser, als de algemene sra-
lite, .{e opkomst van hãt Britse fãecíãne en de ekonomísche krisís van dejaren-130. Híj beschrijft ookruítermate t"iti""tr, de poLitiek van de Brit-se c.P. in dar ríjdvak, een parríj waarin nij-aré 5oni.rão-letootae, naarI{Taarvan hij tenslãtte 

-een 
ier eã principieål-t.g.rrrtander rrerd omdat híjLeerde inzien dat de bevrijdíng dei arbeíderskLaãse níet rloor partíjen enzeker níet door dé'ze partij-kan worden bevochten en hij overtuígd raaktevan de fundamenteLe betekenis van de zelfstandige arbeidersstrijd. Dat numaakte, dat híj ook voortdurend kritíscher tegenover de vakbeweging kwamte staan en haar leerde beschouwen aLs een ínslellíng .rr"o à. t.pít"íi"ii-sche maatschappij,

Gedurende de tijd dat-híj tíd ruas van de Britse "CouununistÍscherr par-
gij f99rt híj de. geLegenheid iehad deze terà"g" t" Leren kennen, mede door-dat hij daarin beLangrijke põsten heeft .r"r*rãt¿ en met veLe van haar kop-stukken in kontakt, kwam. Híj bekritíseert haar dan ook als een ,,Ínsider,t
en hij heeft zijn krítíekr.eienals trouwens 

"i¡" zeer persoonLijke visieop tal van histroische gebeurtenissen, zorgvulãig gedoi.urn"ni""ra. zi.jnboek telt meer dan 303 bladzíjden en Ís -met 
een aanral foroar-à"iri"Ë-treerd.

Joe Jacobs behoorde tot de arbeidersklasse en hij ís tot aan zijn on-tíjdíge dood tot- haar blijven beh,oren. AL op zeer jeugdige Leefrijd moesrhij in een konfektieateliãr zijn brood verdiänen. op Larere leefrijd washij een tÍjd lang al-s sorteerdãr in díenst van de Britse posteríjen. Dooreen, bedríjfsongeval raakte hij tenslotte buiter:. het arbeidsproces, naarIt kontakt met de arbeiders heeit hij nooit-.r"iror"r,.
Nadat de c.P. hen had geroyeerd heeft Joe Jacobs korte tíjd betrekkin-gen met' de Brítse ttotzkísten onderhouden. rn .de jaren t70 Ëehoorde híjverscheidene jaren tot de Brítse groep "soLidariry,."-gil råi¿ oot uít ¿iegroep geroyeerd toen hij zich steeds icherper begon te keren tegen wat hijaLs haar t¡voorhoede-ínsiell"íngtt 

beschouwde,
Eerder verschenen van zijn hand een brochure over de Britse poststa-king van l97l en over de bezetting 

"r" ¿å-ràbríek van Físher-Bendix teKirkby nabíj Liverpool. Het boek clat ñi5 ti"rtn"e aankondígen loopr tot aanhet uitbreken van de tweede wereldoorLoi. De tr,¡eede helft van Joers Levenwordt er niet meer ín behandeld. Het iã er echter niet nínder ínteressant
om.
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TIdEE STAKINGEN IN FRANKRIJK

Van Franse kameraden ontvíngen wíj enkele gegevens omtrent, tbTee sta-
kÍngen die kort gel-eden pLaars vonden in St. Nazaire en in een warenhuis
te Parijs. Belangwekkend is vooral hun totaal verschiLLend verLoop.

De aktie in het Parijse r¿arenhuis t'Le Printempstt werd ondernomen op
Ínitíatief van de vakbonden CGT en CFDT. Het berduste warenhuis beschikt
in de Franse hoofdstad over tl^ree panden, één in het hart van de stad êan
de BouLevard Haussman en êé¡ op een ander punt van de stad, verder van
het centrum gelegen. Onder de verkoopsters ín laatstbedoeLd pand was ern-
stige ontewedenheid ontstaan doordat zÍj veel sLechter wärden betaal-d
dan hun koLlegars aan de boul.evard. De bonden üraren van die ontevred.en-
heíd op de hoogte en zagen de kans schoon voor een propagandastunt, ZíJ
lieten panfletjes uitdeLen lrTaarmee het personeel van het ãan de pLace dã
La Natíon gevestigde pand tot staking werd opgeroepen. Aan de aktie, die
stríkt tot dit ene pand werd beperkt, werd massaaL gevoLg gegeven. úíer-
honderd personeelsLeden - verkoopsters, cassíères, onderhoudsmonteurs,
kantoormeisjes en zeLfs cheffinnen en wínkeLdetektíven - verlieten tt gu-
boutl. SLechts één cassière en een paar r¡erkoopsters bleven aan het r¿eik.
De volgende dag werd er voor de ingang van rt pand gepost omdat de direk-
tie ruas begonnen met het aanr^rerven van onderkruíperi. En dat r¿as aLLes.
De bonden ondernamen nauwelijks stappen. Ze bl-eken er in feite in het ge-
heel nÍet op voorbereid (en verklaarden dat ook) dat hun stakingsopróep
massaal zou r¿orden gevolgd. Ze hadden met de bernruste pamfletten eigenlijk
niet meer beoogd dan een soort van demonstratie waaruit moest blíjken dát
ze et ook nog warên. 0proepen aan het personeeL aan de Boulevard Hauss-
man bleven uit, pogíngen ánder wínkelpersoneeL in de aktie te betrekken
eveneens. De stakende personeelsleden bespeurden in feíte van de bonden
níets meer nadat d,eze êên keer hun stakingsoproep hadden verspreid. Na
vijf dagen werd het ¡verk hervat. 0p dat momenÈ, toen er van de 400 perso-
neeLsLeden aL weer 300 op hun post,en hraren teruggekeerd, Ceed de CFDT zrn
best om de resterende 100 tot voortzetting van de aktie te ber{regen. Door
pLotseLíng aktief te worden dachten de bestuurders de konkurrerende CGT
wat leden te kunnen afsnoepen. Maar de verkoopsters vonden het onzin om
daar op in te gaan op een moment dat driekwart van haar al weer aan het
werk r¿as, Ze verklaarden bovendien aan de bewuste bestuurders, dat ze de
bonden spuugzat utaren. Van een optrelckíng van de lonen tot aan het peiL
van díe aan de BouLevard llaussman kwam nÍets.

Een totaal ander beeld toont de staking te St. Nazaíre, Het is ons
níet goed duideLíjk geworden om \,.rat voor soort van bedrijf het hier ging.
lüat we wél weten ís, dat de arbeiders de zaak stevig in eigen hand namãn
en dat ze er niet aan dachten hun aktie op te geven, ook al beslisten de
bonden op een gegeven moment tot het stopzetten van de strijd, een sËríjd
die de organisaties van het begín af aan met Lede ogen haddãn aanschouwã,
omdat de arbeiders daarmee de afspraken Ëussen dírektie en bonden ËotaaL
doorkruisten. ondat de arbeíders heeL goed wisËen dat de organisaties
zich enkel schoorvoetend en tegen hun zin achter de staking hadden ge-
schaard toonden zíj zich zêLf. zo strijdvaardig als het maar kon. zíj be-
zetten de fabriek, sLoten de dírektieleden in hun kantoren op en Lieten
ze Pas gaan op aandrang van de poLítíe, díe overigens aan de bezetting
geen eínde maakte.



Inzet van het konflíkt in St. Nazaire ùras een meningsverschíL over de
werkklassifikatie, waarbÍj de dírektie het been bijzonder stijf híe}d. Ze
dreigde met uitsl-uiting en met overbrenging van een deeL van de produktie
naar Engeland, alwaar het moederbedrijf is gevestigd. Ja, er r¡erd zeLfs
gedreigd met een stiLLegging van de heLe fabríek.

Eer de staking en de bezettíng een feit r¡raren hadden de arbeiders
zich al krachtíg tegen de bedrijfsLeiding geweerd. De gang van zaken ín
deze fabríek is zo, dat iedere arbeider elke dag een kaart uoet ínvul.Len,
IÀraarop dan nauwkeurig vermeld moet staan wát voõr r¿erk hij heeft verricht,
hoe Lang hij gepauzeerd heeft, enz. De arbeiders wilden dat systeem afge-
schaft zíen, de bonden r^raren voor de handhaving ervan. Daarop weígerden
de arbeiders amssaal van de kaarten gebruik te maken. Aangezien de gehele
produktie-administrêtíe op die kaarten was gebaseerd ont,stond er een kom-
pLete chaos.Toen de rlírektíe net ontslagen dreigde werd de arbeid neerge-
1.egd en tot de bezettíng overgegaan om te bel-etten dat bepaalde voorra-
den of half afgev¡erkte produkten zouden worden afgevoerd. Over het verde-
re verloop van deze aktíe ontbreken ons de informaties.
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EEN VOORTREFFELIJK GESCHRIFT

I,Iíj hebben er meer dan eens op ger¡rezen dat iedere aktíe van de ar-
beíders tegenaktíe van het bedríjfsLeven uitlokt, Zodra de arbeiders
níeuwe stríjdnethoden ontwíkkeLenrpoogt het ondernemerdom daar een ant-
woord op te vinden, hetgeen dan de arbeiders tot weer andere methoden
noopt üraaraan de bedríjven andermaaL het hoofd moeten bieden. ZoaLs de
strijd van de arbeÍders zich voortdurend aanpast aan de kapitalistische
ontwikkel-ing, aan nieur¿e technieken en nieuwe vormen van personeelsbe-
leíd, zo past omgekeerd de kapítaLístische ontr¿ikkelíng zich aan bij de
stríjd van de arbeiders.

hlie zich ín deze aanpassing - en dan speciaal in de wijze kraarop
zíj van de kant van de kapitalístische ondernemingen geschÍedt - verdíe-
pen wilrmaken wij attent op een voortreffelijk geschrift dat kort geLe-
den in de Engelse taal. is verschenen" Het is gepubLíceerd door Counter
Inforrnation Sensiees, een kollektíef van Britse en Amerikaanse journa-
Lísten díe er naar streven (tegen) infornatie te verstrekken over onder-
werpen en zaken - in het bijzonder over grote industríijle ondernemingen
- op een wíjze zoaLs dat door de bestaande media niet geschíedt. Deze
C.I.S. heeft daartoe reeds een indrukr,trekkende reeks geschriften het
f.icht doen zien l). Het Laatste, waarop hríj híer doeLen, is geheeL ge-
wijd aan eg werelds op één na grootste autoproducentt de FordMotor Com-

PanU, centraal geleid vanuit Dearborn bij Detroit Ín de Verenigde Sta-
ten, uâar met een groot (zê& grooË) aantal andere fabríeken in Noord-
en Zuid-Anerika, Europa, Azíä en Afrika.

I,üie de Engelse taal machtig is beveLen wij de Lektuur van harte
aan. T'lat ín ruin 68 paginaf s omtrent Ford verteLd ¡nrordt, met díepgaande
kennis van zaken en detailsris nameLijk karakteristíek voor het kapita-
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lístíseh bedríjfsLeven in het algemeen.
Reeds de all-ereerste zín getuigt ervân, dat de samenstel-Lers nauw-

keuríg weten v¡aË het r{ezen der kapítalístísche produktiewijze is en
¡uãáron het daarbij te doen is: ttDe Ford Motor company streelt er naar
geLd te persen uít automobieLarbeiders.rr Tot in bíjzonderheden wordt
vervoLgens beschreven hge dat geschíedt en hoe al-le technische ontwÍkkä-
Lingen aLsmede tt gehele beteid van het koLossaLe concern erop zijn ge-
richt de produktiekosten omLaag te drukken en de arbeíders onáer-de
duin te houden.

Bij de beschríjvíng van de wíjze hTaarop Ford werkt en opereert is
er bovenal 6én ding dat voortdurend naar voren kouË: alles rvat Ford on-
derneemt en doet is er op íngesteLd de verzetsmogeLíjkheden van de ar-
beiders zoveeL mogeLíjk te beperken. Dat díe naatiegel-en aLlermínst tot
gevolg hebben dat er van verzet geen sprake meer is, ís Uekend. Diverse
Ford-fabríeken, in de verenigde staten zeLf, ín Groot-Brittanniåi, in
!üestduitsLand, in Belgiä en spanje zijn in het jongste verl"eden getrof-
fen door stakingen, díe in de meeste geva1.Len "¡^ziLd" lsaren. ook aan die
konfl.ikten en aan de wijze lrraarop de Ford-direktíe erop heeft gerea-
geerd, wijden de samenstellers aandacht. Zíj beschrí.jven bovendien op
índríngende wíjze de akkumulatie- (d.w.z. d,e investerings-) en verkoop:
poLitiek van het bedrijf . itrat daaromtrent rrordt verteld kan r,¡orden ge-
definieerd als een soort van kursus in de kapitalistísche elconomie, ãen
kursus die geen puur theoretisch karakter draagt, maar als het ware kan
r¡orden aangeduíd als aanschouwelíjk praktijkonderrícht. En tensl.otte
ervaart de Lezer dat een groot kapítalistísch ínternationaaL concern in
tal van opzichten over een grotere macht beschikt dan natíonale regerin-
genr doordat het over de macht beschíkt díe regeringen naar zijn hand
te zetten.

l) De diverse geschriften van c.r.s. (of informaties daarover)
zíjn in NederLand te verkrijgen bíj 't TransnationaL lnsti-
tute, Paul-us Potterstraat 20, Amsterdam, tel. 726608" Het
geschrift over Ford is ook ín díverse boekhandels verkríjg-
baar. De príjs ín de boekr¡inkeLs bedraagt ongeveer f 5r-.

TERT,G NAAR T,i'ELK SOCIALIST.ÍE DAN IIEL 7

Toen de Britse mínister van energíe, Anthony Ï^ledgwood Benn, een tíjd-je gel"eden een toespraak hieLd waarin hij zich keerde tegen tt bondgenoór-
schap van Labour met de l"Íberal-en en pLeitte voor een ttkrachtige, openlij-
ke en moedige verkíezingskampagne, gericht op een demokratische en socià-
listische politíek, díe het best tegemoet komt aan de noden van de bevol-
kingut, publíceerde het ¡'leekblad ttDe Groenett een kort verslag van zijn re-
de onder de kop: "Labour moet terug naar socíalisme'u, woorden die Letter-
líjk aan Bennls rede waren ontLeend.

Terug naar wéLk en r.rat voor "socialísmett?, vragen wíj. I^Iij hebben van



enige vorm of soort van "socíalismeu' bij de Britse Labourpartij nooít ook
maar een spoor kunnen ontdekken.

BedoeLde Tony Benn het "socialismet' van het eerste Labourkabinet, dat
na wereldootLog nr. I gevormd werd met (atweer) de r¡eLruíLlende steun van
de liberalen en dat de gevangene van de liberaaL Lloyd George was? Of be-
doelde hij het 'rsocialisme'r van na de r.¡ereldoorlog nt. 2 tot de regering
geroepen Labour-premier CLement Attl.eerdíe telkens en t,eLkens weer de stal
kingen van de arbeiders met behulp van troepen zocht te brelcen? Bedoelde
hij het 'rsocial"isme", dat volgens de woordän van de latere Labour-Leider
IlaroLd l,üíLson ¡rnet precies om de hoekt' zou zijnrmaar r{raarvan de Britse ar-
beíders ninrner iets te zien kregen? Of bedoeLde hij soms het "socíalisne"
van mevrouq¡ Barbara Castle, de architelcte van de naderhand door de Conser-
vatíeven gehanteerde en zo berucht geworden Wet op de IndustriäLe Verhou-
dingen? Had Benn het oog op de door de regering-etllee doorgevoerde natio-
naLisaties van de kolen- en staaLindustriã, díã allesbehalvä een einde aan
de Loonarbeíd maakten en de basis van de kapitalistísche produktiewijze in
het geheeL níet aantastten?

Benn zelf voegde aan zíjn woorden een verduidetijking toe:"De opoffe-
ringen díe de bevoLking zich de afgeLopen jaren heeft getioost, waren nÍet
bedoeLd om het ekonomische en polítieke systeem te hersteLLen zoaLs het
rí4s..." I'lie zoiets leest wrijft zich toch wei de ogen uit. Ilat bazelt Benn
over het niet herstellen van het elconomísche en poLitÍeke systeem? Valt er
dan aan dat systeem iets te herstellen? Is het op enigerLeí wíjzffi de
achter ons Líggende jaren aangetast? Integendeel, het ís in de laatste ja-
ren een aanËal moeiLijkheden te boven gekomen dank zij het beLeíd dat de
Labourparrij heefr gevoerd, dank zij her beLeid dar zij aLtiíd heeft ge-
voerd. En wat de [opofferingentt betreft, laat Benn ons niets wijsrnaken. De
arbeídende bevolking heeft zích geen offers getroost, zí3 heeft zich opof-
feringen moeten getroosten van de Labourpartij, die een beleid voerde dat
op het belang van het kapitalístÍseh bedrijfsleven was gerícht. De arbeí-
dende bevoLking was daar allesbehalve toe geneigd. Zí3 verdedígde haar po-
sítíe door middel van ttrrrildett stakíngen, waartegen zowel- de Labourregering
als de met haar verbonden vakbeweging zich zo krachtig mogeLijk keerde. -

Tony Benn híeld een praatje voor de vaak, met het oog op de komende
verkíezingen. En het mag als bekend r^rorden verondersteld, ãat-nen vó6r de
verkiezíngen aLtíjd is begaan met "de noden van het volk'trdoch dat díe no-
den meteen weer zijn vergeten zo gawù de verkiezingen achter de rug zíjn.
Ook Labour heeft dan alleen nog maar oog voor het goed funlitÍoneren van de
bestaande, kapitaListische orde, al- het gepraat van Anthony I^Iedgwood Benn
of wie dan ook ten spíjt.

-t2-
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NOG STEEDS VERKRIJGBAAR:

Stellingen over de Chinese revol-utie"
l{as de sociaal- demokratie ooit socialístisch?
I'faar hoe dan? Enige vragen over een
socialistische samenLeving.
De opstand van de arbeíders in Oost-Duítsland.
Het wezen van de menselijke hoofclarbeíd.
(Van Jozef Dietzgen).

Franco per post f 5.--.
f 4.--.
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STELLTNGEN VA.N IIDAAD EN GEDACHTE"

1

2,

3. De pnikkeL tot soeiaLe aktioiteit komt enerzijds
røod" onneeht, onderdmkkíng

uoort uit zelf ondey-
andenzijdsffiõo[

4.

5.

o

7.

,DAAÐ EN GEDA1HTE.' ís een groepering .ûan mensen, dde uit socl:aLe be-
uogenheíd aí'ch bezig houden met de- pnoblemen ieo munuuLiike eãenle-
uing"ín het bíiaonder die net betyedking tot d,e klassenstî¿ia,nàt Le-
zen oDeY' bestudeven en bedisl<ussíëyen tsan die probLemen zíbt zij aLs
haßr uoomaønste taak.

De umtchten hiems.an uoz,den neengelegd ín ît orgaan ttÐAAD EN GEDA1HTETI
gn rydene.geschriften en zo o1q" een gz,otebe kning .ùan mensen ge-braeht. '.DAAD EN GEDAcÍlrE" is zích ey eehter uel uan"beunßt, dat d,eatbeiders zíeh níet interesseren uoon een theoyet¿sehe þionie"*ilu=f-
L-i-ng .en ^dnaxom ryL1aen haar gesehriften øLLeen um betekenís zijn ooondie (ueinige) arbeidens, &ie. zich ook uíLLen uerdíepen in de þrobLe-
men der menseLíjke samenLeuing.

vonden en begeerte t
onrecht en ondendrukking anderen,De akt¿ü¿te¿t

"ùoort-komend.e uit onderoonden +v5 en begeente ísk L a s s e aktí íteit De aktiviteit, tsoontkomende uit
utaargenomen en 1.8 ?oe a-akt¿-uíteit.
De kLasse-aktiutteit ie"stbiektief gezien - dus oanuít het beatuetzíjn
der arbeíders - níets meer dan aktíui.teit oooy betere Letseneuooniaar-
den. -)bi-ektíef gezien ie zij een stríjd die sLechts kan, einåigen bij
de opheffíng Ðan de Loonarbeíd.

De arbeídez'skLaese is ale geheeL tot níets anders ín staat dø2 een
etbiektieue stelLingnØne; døt- uiL zeggen: zij sttijdt uoor doeLeind,en
?taaïvoor zíj zieh direkt gepLaatst ziet.
Deze beperkíng uortnt eehter haar kraeht" zdj behoed,t haat, haay ener-gie te oerspíLLen aan ín ltet Þerschíet geT,egen doeleind,eí2" díe ooor
het moment aT,thane onaerkelijk ziin en- geeít uerband. houien met haar
toestand en bewstziin uarz het ogenb|ik"o-f haar enengíe te oerepillen
aan doe\einden" &íe de hare ndet- zíjn.

Ðe subiektieue steL,Lingname dez. arbe¿ders deed. bii groepeakt¿písten de
me-n-2ng p.oshsatten dat ooor orworrning d,ey eanenleuînþ eän oogaon þai
!ii-!" die .de geesten uoor &ie onwoiwing k\aay moest maken, "onontbeen-
Liik uae. (Lenín bijuoorbeeLd fu'tøtt 'in zTjn bz.ochure ,tltat tâ doen?¡t uan
L902 tot de konkLusie, dat de arbeíderskLasse zieh uit eígen kraeht
sLeehts een uakuerenígíngsbewstzijn eigen kon maken"doeh dät een eo-eíalist¿eeh beuastzijn haap moest,uoiden bíjgebraeht door de ì,be-
gelaafde uertegerwoor&igers uan de bezittende kiaese,t" oor het ínteL-
Lekt).

Danrbii uerd níet ún aanmevking genomen" dat de stnijd. der apbeidez'eniet zonder ontt¡íkkeLing is. wât- in de aantsqrtg een knâgen aan de meer-
8,
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1L.

12

L3.

üanrde ís, uordt tensLotte
een uoysteL¿nq om het maats

bij uerbredíng en oerdíepíngvan de stríid
ehappeLi:ík produkt,

ÐAAÐ EN GEÐA1HTE ds geen groeps díe de zeLfstandige stuijd pan de ar-
beiders pTo.pag e,ert, zíi ds eoenmineeng?oep" dtede zeLf-
s-tandíge anbeidensstrijd p r akt¿ s e h o o-e r t. Zij meent-"
dgt de ze-Lfstandíge klassestrijd van de a.rbeidens ndet door p?opagan-
da,maan door de maatsehappeLijke oerhoudingen ontstaat;zij meeit -ook,

dnt .deze -zelfstanddge stújd sLeehts kan uorden geuoercl. door organi-
satíes" die ín de stríjd zeLf geeehøpen uorden.

rn díe zeLfstandige stnijd is "Dand en Gedaehtett organisatorísch oan
een te uem'taarLozen betekenis.Zíjn pnaktisehe ateLlingnane komt ooort
uit theoyetieehe otsen':egíngen.

DAAD EN 1EÐACHTE uoert de geesteLíjke strijd"die eLke maatschappeLii-
ke etriid uergezeLt.rn deze zin is zij de geestelijke uitdntk[dng uan.
het onü¡akend beaustzijn der arbeidez,s, dnt tot uitdnrkking kont ¿n
het zelfstandig en onafhankeLíjk úoeren oan de kLassestr¿jd.- Dit be-
t'tttstziin. poortkomende uit het wezen der aybeiders ín oenbíndíng met
de oerhoudingen, kan door geen buíten de beuegíng der arbeíders- staqn-
de gvoepeníng uorden uen'lekt noeh ueystez,kt.

TTtssen DAAD EN GEDACHTE en de arbeidersklasse bestaat een o'r¿Losma-
keLöik uerbqnd in díe zin, dat de opuattíngen Dan ,DAAD EN GEDACHTE,
dgor het zeLfstøndig optreden pan de avbeöãev,s bepaald, uorden. Maøy
dat wiL níet zeggen, dat ,DAAD EN GEDACHTE,, identdek is met de arbeí-
derskLasse of zeLfs maaz. met een kLeín deeL dier kLasse. sLeehte d?:e
otganisatíee die door de arbeiders zéLf in het bedz,iif uorden geooñã'
zoaLsbijuoonbeeLdstakingskorruté,sofayWkLlnnena1sdeeL-
oan de avbeiderskLasse uorden besehouüd. ttDAAÐ EN GEDACHTETT køn zieh
hoogstens solídair. oerkLaren met de zelfetan&íge stmjd uan de a.?be¿-
dere, Deze soLidøyiteit Legt ,DAAD EN GEDACHIEI, de oerpLíehting op de
zeLfstandíg stz,ijdende az,beiders te steunen üaar en ùoor zoÐer dat mo-
selijk ia.

zou î,DAAD EN GEDACHTE'. een belangríjke roL gaøn speLen in de beuegin-
gen den apbeíders, dan zou daarrnee de zeLfstanddþheid en oafhanke-
Liikheid &ier beuegingen uovden opgeheuen. ttDAAD un cgn¿cnrgtt streeft
er dus níet,naar een massa-organísatíe te ttorden.


