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üTIE OF }TAT PRECIES VERTECE}'TI,IOORDIGT

DE I,'ESTDUTTSE .'ARBEIDERSÐTREKTEUR'I?

Sedert t95¡ bestaat er in de trtrestduitse staalindustrie een vorm van
zogenaamde ttmedezeggenschap'r díe de "gelíjkberechtigde medezeggenschap"
hrordt genoemd. Zíj komt híerop neer, dat de aandeeLhouders en de arbeiders
in de raden van bestuur van de ondernemíngerr even sterk vertegenwoordigd
zijn, zoaLs het heet. In íedere raad van bestuur zÍtten evenveel vertegen-
woordigers van de aandeelhouders als mensen van wie wordt bernreerd, dat ze
de arbeiders zouden vertegenwoordígen. ßovendien heeft dan nog íedere be-
drijfsdirektie een figuur in haar middea, díe net de naam vên "arbeídsdi-
rekteur" pLeegt te worden aangeduídj Vakbondexl en direkties doen het alLe-
bei voorkomen, aLsof ook die I'arbeidersdirekteurrr - ín Duitsland "Arbeíts-
direktor" genoernd - een vertegenhroordíger van de arbeíders zou zíjn.

llij trebben aL eens eerder het systeem van de zogenaamde *rmedezeggen-

schaptt een "fopspeen" genoemd.De inmíddels overleden NederLandse bedrÍjfs-
ekonoom Kleerekoper, die dit woord ter karakterisering van de ttmedezeggen-

schap'r het eersË gebruikterhad het ons ínziens bÍj het rechte eind. Ðe zo'
genaamde "medeaeggensehapt', díe - de naam zegt het al - héél r¡at anders is
danwerkelijke zeg gens chap, is infeíte sLechts eenzoethouder-
tje voor de arbeíders. De "geLijkberechtigde medezeggenschapt' die de Lrlest-
duítse staaLindustrie kent, ís net zotn zoethoudertje. Ze geef.t de arbei-
ders geen greintje üeer zeggenschap, ze is weL een nog schaamtelozer fop-
períj.

Bíj bedrijven van een omvang zoals ze ín de staaLindustrie r¿orden aan-
geËroffen, bestaat de dírektie onveranderlijk uit verscheidene personen.
Dat in zotn gezelschap de stem van de ttArbeitsdírektor" geen enkele Ín-
vLoed heeft op de beslíssingen, spreekt z6 vanzeLf, dat ¡¿e daar niet bij
hoeven stiL te staan. Door dit soorË ttverworvenheden" laat geen arbeíder
zich foppen. tr'líe meent, dat de aan¡,rezígheid van een ttArbeítsdírelctor't in
een direktie voor de arbeiders enige betekenis heeft, fopt niet de arbei-
ders, maar zichzelf. ltie het niet meent, rnâar het alleen maar luídkeels
van de daken schreeuwt, fopt zíchzeLf natuurlijk niet. Zo ienand doet a1-



-2-

Leen maar een poging om de arbeíders te foppen. tt Is een d.oorzÍchtige po-
gÍng en vanr'tege de doorzichtÍgheíd ervan hebben ü¡e zopas de "gel.ijk6ereäir-
tígde..nedezeggenschap" een nog schaamteLozer fopperij aan de "meãezeggen-
schaptt genoemd" Ifaar doorzichtig - en dus schaamtefooé -. of niet: een-fop-perij die weíníg kans maakt dat de arbeiders er in trappen houdt daarmee
nog niet op een fopperij te zijn.

ALs dit het enige zo:u zíjn dat over de "gelijkberechtigde medezeggen-
schap" lcan worden opgemerlct, zou het naur¿elijËs dã moeite r¡ãarcl zíjn õã +r
aandachË aan te besteden. l4aar er lcLeeft meer aarÌ. l,le doeLen daarãij nÍet
op de omstandigheíd dat in de raad van bestuur de aandeelhouders en de ar-
beiders door een gelÍjk aantal parsoneiÌ vertegeffíoordígd zijn. ì,leLis¡,¡aar
verkeren die "wetknemersvertegenÌ^roordigers'r niät ín pruõi"" ãezet fde posi-
tie aLs de "Arbeítsdirektor" binnen ãe direktie veikeert, maar het ver-schil ís toch veeL hleiner dan het r¿el lijkt. I¡Iat een rol speeLt is nietzozeet, daE de vertegefftoordigers van de aandeelhouders niet talrijkerzíjn dan de ttwetknemersvertegenwoord,ígersrt, maar clat deze Laatsten ;iettalrijker zijn dan de eersten. De t'werknemersvertegenrvoordigerst' vormen in
de raad van bestuur geen mínderheid, maar zij vormen er - en dat geeft de
doorslag - evenmin een meerderheid. Za¡t et uerkeTíjk sprake zÍjn van ar-
beidersvertegenwoordigers, dan zov een dergelijk; situatie de vertegen-
woordígers van de aandee!.houders een voordeeL-verãchaffen en de arbeidãrs-
vertegenhtoordígers een nadeel"Zov er dan.Ín zorn raad van bestuur over be-
langrijke zaken worden gesproken, dan zov er sprake zijn van een strijd
tussen evenveel wolven als schapen. Over de uitkor:st van zorn strijd zóu
men zich geen ilLusies behoeven te maken.

In werkelijkheid zijn de zogenaamde "r¿erkne;',rersvertegenwoordigersrl
geen schapen, maar obk wol-ven, maar dan ín schaapskleren. Du personãn diewij tot dusverre - zuiver gemakshalve - aLs ttwerknemers-t' of i'arbeiders-
vertegenwoordígers" hebben aangeduid rzijn imrners in werkeLijkheid helemaal
geen vertegenwoordígers van de arbeiders. Ze worden hetzij regeLrechË door
de vakl¡ond, dat wil zeggen door cle Ï(ndustríe) G(er,rertsõnagã) lferall- be-
noemd rhetzíj door de arbeiders gekozen uít kandidaten die door de I.G. Me-
taL1 zíjn-aange\¡tezen. Het verschíL met echte arbeidersvertegenqroordÍgers
- koLlegats uÍt het bedrÍjf die, aLs ze het niet goed doen, È,rno*r, r.¡ord,en
teruggeroePen - is Levensgroot. Zouden de "arbeidersvertegenú¡oordÍgers"
echte arbeidersvertegenhroordigers zíjn, d,an nog zou de "gelfjkberecnfigae
medezeggenschap" een fopperij zijn, om de redenãn díe wij- zojuist hebËen
uiteengezet. Nu er van eehte arbeidersvertegenrtroordigeis g"ãr, 

"prrke isois de I'gelijkberechtigde medezeggenschap" een dubbere loppeiiS.
De zogenaamderdoor de I.G. ÞfetaLl direkt of indirekt aangewezen "ver-

tegenwoordigers van de werknemers" in de dírelcties en ín de iaden van be-
stuur van de f'lestduitse staalondernemingen zijn niet alleen geen échte ar-
beidersverËegemùoordigers t zê houden zãtrs níet de s c h ij n op dat ze
de arbeíders vertegenwoordigen. Ze kiezen veeLaL openlijk åe kant van de
werkgevers, een keuze die voor hen iets vanzelfepreicends-heeft. liant hun
achtergrond is niet de gieterij of de walserij, maar de ,¡akbondr die aLs
gevoLg van zíjn funlctie in de naatsehappij, op besLíssende momenten even-
eens de zijde der ondernemers kiest.

Van een dergelijke lteuze door deze ttarbeidersvert,egeff{oordigerstt voor
het werkgeversstandpunt is wederom sprake geweest in de dercle r¿eàk van no-
vember. De I"G" MeËaLl voerde in de üIestduitse deelstaat Rijnland-l,rlestfa-
len en in Btemen de eerste onderhandelíngen over een nieuwe c"a.o. voor



-3-

het komend jaar. Die mísLukten doordat de ondernemers niet r¿ensten in te
gaan op de door de bond gestelde eis van een gel-eidelijke invoering van de
35-urige werkr¿eek pLus een loonsverhogíng van vijf procent. De ondernemers
rsiLden op zrn hoogst een ínfLatíeltompensatie van 2r5 tot 3 procent en trTee
dagen extra vakantie geven. Voor de bond r¿as het een princípiilLe zaak Ìdaar-
aan niet t,e tornen viel, omdat de I.G. MetalL van werktijdverkorting een
behoud van arbeidspLaatsen verwacht. De werkgevers stel-den daar tegenover,
dat de eís van de bond tot zullc een stijging van loonkosten zou leíden dat
de investeríngen gevaar Lopen. In dat gevaL, zo redeneerden ze, zov er ín-
plaats van mínder juist méér werkLooshe.id ontstaan.

I{a het stuk lopen der onderhandeLingen begon de bond zích op een sta-
kíng voor te bereíden. In deze beschouvring lcan daarop niet nader raorden in-
gegaan. Bíj het schrijven ervan moeten de 200.000 aangesl.oten leden zich
over de vrêag of er gestaakt zal r¿orden nog uitspreken en kan het nog een
dag of tíen duren eer het zover is. l,laar het is ons híer niet om de sta-
kíng te doen, maar om het feít, daË de ttArbeítsdírektorenot en de zogenaam-
de t'werknemersvertegenwoordígersnt in de raden van bestuur zich overal t e -
g e n de ínvoering van de 35-uríge werkweek hebben uítgesproken.

In een korrespondentie uít Bonn in t'De VoLlcskrant" van vríjdag 17 no-
vember j.L. ís een dergelijk standpunt - geLíjk aan dat van de werkgevers
- tlopvallend" genoemd. Voor ons is er ni-ets opvallends aan. Het ¡'opvaLLen-

de" aan de geschetste gang van zaken is nöet, dat de bedoetde personen
zích naast de ondernemers hebben geschaard, maar dat de I.G. l,fetaLL met
staking dreígde toen een trapsgewijze invoerí-ng van de 35-urige werkweek
aan de onderhandelingstafeL níet bespreekbaar bleek. lferkwaardig is niet,
dat de "Arbeitsdirektoren" enz. zích op ondernemersstândpunt steLden en
een ãndere positie ínnamen dan de bond, maar merlcwaardig íso dat de bond
een ander sËandpunt ínnam dan de ttArbeitsrlirekcoren".

lfaar hebben wij , za1. de lezer vragene níet net precies betoogd, dat
de ttarbeitsdirektortt en de zogenaande ttwerknemersvert.egeffrroordigerstt ín de
raden van bestuut døarom de kant van de ondernemers kiezen, omdat zíj, t'oe
dan ookrdoor de oakbond r¿orden aangenezen? llat bLíjft er van een dergelij-
ke verklaring overr ûu bLijkt dat de bon<l zélf zich tegenover de onderne-
mers opsteLt? Ons antwoord Luidt dat het nog maar zeer de vraag is in boe-
verre daarvan aenkeLiik sprake is.

In de loop van dit jaar hebben wij er verscheiciene lceren op geqrezen,
clat de vakbeweging in llest-Ðuíts].and zích schijnbaar $7at miLitanter is
gaan opstelLen onder zr,üare druk van haar achterban" Díe opsteLLing dateert
van de "wíl-de" stakingen in de havensteden en bLeek tijdens de akties in
het drukkersbedrijf en ín de metaalíndustrie in Baden-hlïirtterrberg. Daarbij
bLeek ook dat de bonden, nadat zij eenmaaL aan de druk van onderop hadden
toegegeven, de arbeiders r¿eer zo snel mogeLijlc ín het gareel trachtten te
brengen. Het bLeelc voorts, daË de zalcen- waarop de I.G" l4eta1l het accent
legde, voor de arbeid.ers allerminst het zrr¡aarst wogen. Bij de tr{estduitse
stakingen in het voorjaar van l97B probeerde de tr"G. Ì'letaLL zich een repu-
tatie van strijdbaarheid te verr4rerven, naar de I.G. MeËaLL deed dat zonder
zich exact tot exponent van de arbeiders Ëe maken. O*ze Lezers zuJ.Len zích
ongetwíjfeld nog vreL herinneren, dat het kompromis waarmee de netaalsta-
king in Baden-1,,1ürttemberg eindigde de woede van de metaalbewerkers wekte
en zij zulLen zich ooli nog wel- herínneren, dat diezelfde netaal"bewerkers
alLerninst tevreden lüaren over de wijze !üaarop de strijd door de bond werd
gevoerd.
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trrlat zích thans in de llestduitse staalindustrie afspeel-t moet uiter-
aard in het Llcht van die vroegere gebeurtenissen r¿orden bekelcen. I,[aarvan
men zich daarbij dan bovendíen nog rekensehap moeü geven is ditrdaÈ de zo-
genaamde trArbeítsdirektoren", eÍrz., eenmaal gekozen of benoemd, bij het
vervullen van hun taak niet aan dezelfde druk van de achterban blootstaan
waaraan de vakbondsbureaukratie aLs zodanig blootstaat. Dáár LÍgt de ver-
klaring voor het feit, dat de I.G. lfetal.L zieh anders opstelt dan de "Ar-
beidersdirekteuren" of. zíj, die ten onrechte de "arbeidersvertegenwoordi-
gers" in de raden van bestuur worden genoemd. De bond moet zieh r.rel an-
ders opsteLlen, althans: de schijn wekken zich anders op te steLlen, orndat
de bond zích nu eenmaal niet dezelfde Luxe permitteren kan die de "ArbeiÈs-
direktoren" enz. zich wéL permítteren kunnen. Die andere opsteLling 1 -jkt
in strijd met de verklaring die wíj voor de opsteLLing van de "Arbeitsdi-
rektoren'r, eÍLz. hebben gegeven. In wezen is zij dat aLlermínst.

De trgelijkberechtigde medezeggensctrap" dient er toe lconflikten tussen
arbeiders en onderneuers te voorkomen. Dat schríjft de korrespondent van
t'De Volkskrant'r in Bonn en wíj zijn het, wât dat betreft, voLLedig met hem
eens. De "gel-ijkberechtigde medezeggensehap" israls zoethoudertje, een in-
strument ter handhavÍng van de klassenvrede. Naar die klassenvrede streven
de ondernemers en naar die klassenvrede streeft ook de bond. Een vakbond
ís géén organisatíe die in het Leven is geroepen om de klassenstrijd te
voeren, maar een organisaÈie díe een zo ongestoord nogeLijke voortgang der
kapitaListische produktie garandeert door de verkoop van de ¿rbeidskracht
voor zijn rekening te nemen. Verkoop van de arbeidskracht echter betekent:
touwtreklcen met de ondernemers. Dat touvrËrekken betekent niet dat de klas-
senvrede bedreígd wordt, het is het niddel riraarmee de begeerde klassenvre-
de in stand rsordt gehouden, l{aar de klassenvrede kan niet in stand worden
gehouden wanneer er volijverig naar wordü gestreefd lnem onder aLLe omstan-
&igheden en te goed in stand te houden. Een vakbondrzo hebben vríj herhaaL-
delijk uiteengezet, die het ondernenerdom tê goede díensten bewijst, be-
wijst het ondernemerdom een sl-echËe dienst omdat de vakbond dan zijn greep
op de aangesLoten l"eden verLíesË en zijn funktíe in de kapital-istische sa-
menl"eving níet meer kan uitoefenen. Vandaar dat een vakbond bij zijn stre-
ven naar kl-assenvrede soms oorlogszuchtíge taal. moet Laten horen en een en-
kele keer overeenlcomstig die taal moet handeLen, aLthans de indruk moet
wekken, overeenkomstig die taal te handeLen.

Dat de "Arbeitsdirektoren" " enz. de taal van de ondernemers spreken
vloeít voort uit de positie van de vakbeweging. DaË de onderhandelaren van
de vakbeweging soms een andere taal spreken vloeit eveneelrs uit de posítíe
van de vakbewegÍng voort. Er is hier niet sprake van een Èegenstrijdígheid
maar van een paradox.

l{ie of rvat precíes vertegenwoordígen de "Arbeítsdirektorent' en de zo-
genaamde I'werknemersvertegenwoordigers" in de raden van bestuur? In géén
geval- de arbeiders of hrrn belang. Het ondubbel"zinnige bewíjs daarvan ís on-
langs qreer eens geleverd" Zij behattigen het belang van de ondernemers, Er
is geen þwestie van dat een dergel"íjke behartiging van het ondernenrersbe-
lang zou indruísen tegen de beginselen van de "gelijkberechtigde medezeg-
genschap". tr{at t'geLijkberechtigde rnedezeggensehap" wordt genoemd i s het
behartigen van het ondernemersbelang. Er ís alleen maar een ander etiket
opgeplakt in het belang van de klassenvrede. Ter bevordering van de kLas-
senvrede wordt het z6 voorgesteld aLsof de ondernemersbelangen waarop de
"Arbeitsdirektoren'ì, eî2. het oog gerícht houden, in werlcelijkheid de be-
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langen van de arbeíders zouden zíjn, Tegelíjlcertijd verklaart de vakbewe-
gíng; het belang van de aibeiders botst meE heÈ beLang van de ondernemers.
Ifat zij vervol"gens doet, druist nLet wezenLijT< te.gen de ondernemersbeLan-
gen ín.

De t'Arbeitsdirektoren¡t praten de onderneners naar de mcnd omdat hun
achtergrond de vakbewegirrg ís, d:l,r rnrelisr,¡aar de ondernemers niet naar de
mond praat, maâr als hel er op åan komt aích tegcnover de arbeíders op-
stelt. De ttArb,:itsdÍrelcto'¿'enrr er: de zogênâí:':Jtde ttwerlinemergvertegenwoordí-
gerstt in de raden van bestuur, die de uirdernemers naar de mond praten,
spreken een taal., die overecnkomE ¡net de praktijh van de vakbeweging; de
vakbeweging heeft een praktijli, die niet overeenstemt raet de ÊaaL die zij
spreekt, die sij spreken noet on haar prakiijic re kunnen uítoefenen.

DE VOLLEDIGE I^IAARI{EID OVER PEUGEOT IS

IN ONS BLAD T'IOG NIET VERTBLD

In oktober j.1. hebben wíj in "Daad en Gedáchte" uitvoeríg verteld,
hoe de direktíe van de Franse Peugeot-fabrieken een uåt gangsters bestaand
privé-legerËje aanwíerf om met behulp daarvan haar arbeíders onder de duím
te houden. füíj hebben ook verteld, hoe dít huurlingenleger werd gebruikt
om de Peugeot-f¿brielc Ín de Franse stad St, Etienne te doen ontruimenr îâ-
dat die fabriek in 1973 door stakenr4e arbeíders r¿as bezet.Onze lezers zul-
Len zích herinneren, dat de gâng$ters van Per:geot bíj een "in arilitaire
stijLr' uitgevoerdernachteiijtrte verrassingsaanval met grof gewel-d de arbei-
ders uit de fabrieksgebouwen dreven en dat vervoLgens, gereed gehouden
werkivílligen in de vroege morgenuren weigerden âan de slag tê gaan toen ze
de aangerichte vernielingen zagen " Z.ij zul-Len zich eveneens herínneren,
dat er vervolgens in St" Ëtienne díverse solidariteitsstakingen uitbraken.

Een Franse karneraad heeft er onze aandacht op gevestig<Í, dat de bron-
nen waaraan wij onze gegevens ontleenden geen volledige ireergave van de
feiten bevatten en dat dientengerrol-ge het - op zíchzelf juiste - verhaal
dat wíj onze Lezers hebben voargezet, een aanvulling behoeft. Aan zijn me-
dedelingen ís ontleend wat r,rij hier laten voigen.

i'fet de ontruiming van de fabriek ¡¡as de stríjdwil van de Peugeot-ar-
beiders in St" Etíenne allerminsË gebroken" Nadat de r,¡erkr¿ilLigen, geheeL
anders dan cle Peugeoc-direi';tie had gespekuleerd rzích bij hun stalcende kol-
Legars hadden gevoegd en nadat de huurlingen neer ü7aren afgereísd, is de
Peugeot-fabriel-r in St" Et,ienae voor de tweed.e maal door de stakers bezet.
Gezien de veronËwaardigde reakties op het optreden van de gangsters waagde
de direktie het níet deze nogrnaal.s in akti.e t.e doen komen. Irr die sítuatie
is de Peugeot-fabrieken een red<lingsplank toegeworpen door de vakbeweging.
Vertegenwoordígers van de Franse vakbeweging zijn de bezette fabriek bin-
nengegaan en hebben riet demogogie en overredingskunst hetzeLfde r,reten te
bereiken, ¡¡at de huurlingen meL geweld tot stand hadden gebracht. l{íet
door de onden'¡erel-d is aan de tweede bezetting der Peugeot-fabríek in St.
Etienne een eind gemaakt , maar doo:: het gangsterclom van de valsbero'eging.
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Dit feit, aldus onze Franse vriende r,rerpÈ op de verhouding Èussen het
Peugeot-bedríjf en de vakbewegíng een \dat,genuanceerder licht, dan h'aarvan
sprake is ín het opstel dat wij in ons oktobernurmrer pubLiceerden. Iiet ís,
aldus onze makker, voLkomen r^raar, wat daar werd opgemerkt omtrent het pa-
ternaListisch karakter van Peugeot, omtrent de daar heersende farnilietra-
dítíe en omtrent een sinds Lang bestaande afkeer van de valrbonden" I'laar de
waarheid is iet,s minder absoluut dan nen uit |t geschrevene zou kunnen af-
Leiden. Naast de sinds Lang bestaande tendens, doet zich ook een andere
tendens voor. Is de ene, de paternalistische, eetl verklaring voor het aan-
werven van de gangsters en voor de praktijken díe beschreven werdea, de
anderee tot dusver onvoldoende belÍchte tendens moet hieruit worclen ver-
klaard, dat de ouderr¡etse sfeer, díe zowel PeugeoË als Citroiln ín het ver-
Leden altijd heeft gekennerkt, ín een zích krachtig ontwiltlcelende en zich
voortdurend moderniserende kapítalistische maatschappij natuurlÍjk níet
het eeuwige leven heeft"

Tenslotte is Feugeot een van de grootste bedríjven van Frankrijk en
tensLotte is het oolc zo, dat auËors nu eennsal met behul"p van de modernste
produktíemethoden vervaardigd worden en dat zoíets nieË zonder invloed kan
blíjven op het bedrijfskLimaat. Er is een traditie bij Peugeot - en bij
die traditie past de aanwerving van de huurlingen - naar díe traditie be-
staat niet meer onverzr¡akt. Bovendien: toen Feugeot een fusie aangÍng met
Citroän en voor díe fusie níet slechts de vereiste toesternnÍng van de Fran-
se regeringruaar óók nog haar fínancíäle steun werd gevraagd, heeft de re-
geríng die steun en die toesteuuning verleend onder een aantal voorwaarden.
In de Peugeot-dírektie werd een vertegefflroordiger van de regering opgeno-
men, iemand díe als het ware de financiäle bínding van het Peugeot- Þdrijf
met de werel-d van de banken en het grootkapitaal verpersoonLijkte, een we-
reld, die ook door de regering zélf werd verLegenrroordígd. De man op wÍe
de keus vieL was een LÍd van het kabinet, die zijn posítie daarin voor een
positie in het bedrijfsl.even wel bleelc te r¡ilLen verwisselen, een man bo-
vendien, die - en dat is voor ons niet onbeLangrijk - oorspronkelijk uit
de vakbeweging afkomstig was. Dat híj de r¿erkeLijlce betekenis van de vak-
beweging zou mísverstaane kan onmogel-ijk worden beweerd. Daaraan noet hror-
den toegevoegd, dat zo de Peugeot-direktie voor het werkelijk karakter der
vakbeweging ín het verleden al onvoLdoende oog hacL gehad - om het zachtjes
uit te drukken - daar langzamerhand toch wel degeLijk oog voor begon te
krij gen.

Dit al.Les voltrok aich eer zich de gebeurtenissen afspeeLden díe wij
in ons okt,obernurmer hebben beschreven. Dat er daarvan niettemin sprake is
gehreest wordt begrijpelijk r4ranneer men zích er rekenschap van geeft, dat
de funktíe van de vakbeweging in een bepaaLd bedrijfrin dit geval Peugeot,
niet van de ene dag op de-andere lran worden vervuld. Br moet een netwerk
van vertrouwensLieden (van de vakbeweging) komen, er dient, om ínvloed op
de arbeíders te kunnen uitoefenen ook langzamerhand een vakbondstraditíe
binnen het ber¡uste bedrijf te worden opgebour^id. Ifen moet er zich bovendien
rekenschap van geven, dat paternaLisËísche praktijlcerr niet aLs bij tover-
sLag verdwÍjnen. Voor zover er bij Peugeot, als gevolg van de fusíe en de
dírektiewijzígíng, onder de drang der maatschappelijlce verhoudingen ook,
een níeuwe instel-l-ing aandienderwas daarmee een nieur¡e pralctijk nog alles-
behaLve terstond een feit. Oude gewoonten hraren weliswaar bezíg in snel
tempo - en sornfnigen ook tergend l-angzaam - af te sterven, maar daarmee be-
schikte Peugeot nog niet onniddellijk over hetzeLfde veiLigheidssysteem
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- de vakbondsinvLoed - aLs rdaarover het bedrijfsleven ín het algemeen be-
schíkCe. In zeker opzícht ldas er een soort v¿rll vacuum. Juist mede om dat
vacuum - het LuchtLedíg tussen het oude paternalisme en de moderne vak-
bondsbescherming - op te vuLlen werden de huurlingen aangetrokken.Dat kõn,
omdat de aanwerving daarvan nauwelijlcs vloekte met het oude paËernaLisme
en met de vakbondspraktijk om deze reden nauweLijks vloekte omdat die vak-
bondspraktijk ín het Peugeotbedrijf nog niet krachtÍg was ontr¿íkkeld. t{et
andere woorden: daL Peugeot op een gegeven monent over een huurlingenLeger
besehikte onderstreept r,¡elisr¿aar het traditíonele karakter van het becirijf
op de manier wåârop wij dat hebben uit,eengezet, maar het bewÍjst níet dät
PeugeoË niet bezig was van karakter te veranderen"

Dat Peugeot zich geenszins Èegen cle valebeweging keert, \^ranneer die er
ondubbeLzinnig bLijk van geeft dat ze een greep op de arbeíders heeft en
daarvan in hec belang van de bedrijfsvrede en de klasseuvrede gebruik wil
malcen, dat is komen vast te sËaan op het moment dat PeugeoË-CíËroän de
Chrysler-vestiginÍ]en in Groot-Brittanníä over na:n.Voor díe overnemíng stel-
de de Brítse regering de voorwaarde, dat Peugeot níet slechts met Chrysler
en het Britse kabineË, maar ook met de Brítse vakbeweging tot een akkoord
aou komen. tlet bleelc, dat zulks de Peugeot-direktie níet de minste moeite
kostte.

Op het tijdstip dat de desbeLreffende onderhandelíngen r¡erden gevoerd
pubLíceerde de groep "SaLídarity" in Engeland een brochure onder de titel:nChrysler-arbeiders, pas op"" De strekking ervan was, dat de arbeid.ers van
Chrysler met een oud-paternaLístisch bedrijf ai.s Peugeot, dat géén vak-
bondstradítíe bezat, nrooi op de koffie zouden kunnen komea. De brochure
ging niet alLeen geheel voorbij aan de nieuwe Ëendenzen in het bedrijfsbe-
Leid van Peugeot maar eveneens aan de met overeensterming belcroonde onder-
handeLingen tussen Peugeot en de Britse vakbeweging. Het hras, toen de bro-
chure verscheen, al duidelijk, dat cle vroegere praktíjken van Peugeot ín
Frankrijk niet het perspelctief vormden dat voor de Britse Peugeot-(Chrys-
ler-)arbeíders opdoemde, mâar dat omgekeerd de goede verstandhouding tus-
sen Peugeot en de Britse vakbonden aan de Franse arbeiders Leerde waar het
ook in Frankrijk in de naaste toekomst met Peugeot heen zou gaan.

BedoeLen htij met deze woorden dat zíeh aan de Britse arbeiders géén
ongunstig perspektief boodraan de Franse Peugeot-arbeí<lers daarentegen een
perspektíef dat gunstig kon worden genoemd? VoLstrekt niet. Of een strijd
van de arbeíders nu op bnute wijze door gangsters r¿ordt gebroken, dan wel
op genaffíneerde wijze door de vakbewegíng, inaakt voor dà uitkomst van die
strijd natuurlíjk níet het mínste verschil". Er is geen sprake van een on-
gunstig perspektief voor wíe dan ook, er is evenmin sprake van een gunstig
perspektief voor wíe dan ook. W¿ar het om gaat is dit, dat de vakbeweging
r¿eLbeschouwd precíes hetzelfde doet als wat de gangsters moesten doen. In-
pLaêts van de Britse ChrysLer-arbeiders te hraarschuwen voor Franse gang-
sterpraktíjken, zou "Solidaríty" er.' beter aan hebben gedaan het gebrek aan
skrupuLes bij de Britse vakbeweging aan de kaaic te stellen.

Voor r¿íe mocht willen opmerken, dat een gebrek aan skrupules nog niet
hetzeLfde is aLs gângsterpraktijken, zij híeraan toegevoegd, dat zo de
Britse of de Franse vakbeweging nog níet ín íeder opzicht de pralctijken
van het gangsterdom hanteert, men siechts naar Ar¡erika behoeft te lcíjken
om Ëe beseffen dat gangsterdom en vakbeweging eLkaar geenszins uitsLuiten.
l,"ie het gangsterdom van de Amerilcaanse vakbeweging níet op rekening van de
vakbeweging schríjft, maar op rekening van de Amerilcaanse levensstíjt ver-
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gist zich en zíet bovendien over het hoofd, dat de Ameríkaanse Levensstijl
een produkt is van de hoog-geindustriaLiseerde Amerikaanse samenleving.
I{le uit zou roepenå Arnerika is Anerilca, Tirat dãär gebeurt, gebeurt hier ín
Europa niet, vergist zich eveneens. Er is ve.el meer reden om te beweren,
dat wat vandaag in Aurerika gebeurt, morgen oo1." hier gebeuren zaL. Wat zeg-
gen we? Het gebeurt'reeds. In de Franse stad Reims hebben ín de zomer van
1977 weLgeríchte schoten een konkurrentiestrijd binnen de Franse vakbewe-
gíng beslecht.

Een teken aan de wand? Inderdaad, Maar níet zozeer een teken, dat een
waarschuwing voor het gangsterdom ínhoudt, dan wel een teken, dat nog eens
nadrukkeLijk waarschuwt voor de vakbeweging.

EETq ONGELOOFLIJKE BRUTALITEIT

Paul de Groot, de man die jarenlang a1-gemeen sekretaris van de C.P.ÌI.
is geweest en aLs zodanig in sterke mate zijn stempel op die partij heeft
gedrukt, heeft in een bríef, gepubliceerd in de rubriek "Den Haag Dinsdag"
in u'De Volkskrantl'vaî 2l november j"1-., geprotesteerd tegen wat hij noem-
de "een poging tot pol.itieke eerroof van mij als cormunist en oud-verzets-
strÍjder". Hij reageerde op we1-geteld negen regeLtjes die híj had aange-
troffen in dezelfde rubriek een week daarvoor. Daarín. was gekonstateerd,
dat t'de comrunisten dapper Ì4raren ín tt. verzet, maar dat hun vetzet pas be-
gon nadat llitler het niet-aanvalsverdrag met de Sorojet-Unie. aan zijn Laars
Lapte" en dat "Paul de Groot het volk aanvankelíjk opriep tot een tkorrekte
houding' t,egenovetr de bezetËers.

AlLenaaL Leugens, aldus het verweer van Paul de Groot, die van zíjn
kant de voLgende lezing geeft:

"... Op l0 nei 1940 was ik... hoofdredakteur van Het VolksdagbLad.
o .. Reeds enkele dagen na de intocht van de Duitse troepen heb ík,
samen met de dírekteur Jan Díetetrs... een nu¡nmer van dit bl-ad La-
ten drukken. Het werd door de officier van justitíe te Amsterdam
verboden en in besLag genomen. In dit nummer' dat door míj geredi-
geerd was, stond geen hroord over lkorrekÈe houdingl of íets van
dien aard. Het was integendeel geheel gewijd aan het opwekken van
het nationale Nederlandse bewustzijn. 0p l5 mei werd een í1Lega1e
leidíng v¿n de CPN gevormd, waarin Jan Díeters' Lou Jansen... en
ondergetekende zittíng hadden... In augustus 1940 schreef ik een
il-Legale brochure, waarin o.a. stond¡ tIn strijd tegen de Duitse
heerschappij neemt het proLeËaríaat het vaandel van de nationale
onafhankelijkheíd uit handen van de bankroete, verdeeLde bourgeoi-
sie. IIeË proletaríaat stelc zích aan het hoofd van alLe vredeLíe-
vende NederLanders om het land te bevrijden van het vreemde juk. !

... Begin februari l94l besloot de iLLegaLe leiding in een zitting
te Deventer tot heË organiseren van een landeLÍjke poLitieke sta-
kí.ng die sindsdíen de Februari-stakíng wordt genoemd. Op l8 februa-
ri l94l schreef ik het manifest voor deze staking:rstaaktr Staakt'
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Staakt. e Dit
kI^ram. . . tt

alles gebeurde voordat de Sowjet-Unie in de oorlog

t'Vol-kskrantrr-redalcteur Kees Bastianen, díe verantwoordelijk is voor
de rubriek "Den Haag Dinsdag", heeft de brief van Paul de Groot van een
koumentaar voorzíen. Daarin beroept hij zích op het boelc van Jac, S. Hoek,
"Politieke Geschíedenis van Nederland - 0orlog en Herstel", waarin op blz.
150 een passage uit "IIet VoLhsdagblad" van juni 1940 wor<it geciteerd die
vreL degelíjk een oproep bevaË toË het aênnemen van een ekorrekte houdingt
jegens de Duítse bezetter. SastÍanen vermeldt voorËs, dat ook prof. dr. L.
de Jopg in "llet, Koninkrijk der NederLanden in de Tweede Idereldoorl-og" een
soortgelijke passage citeert uit "Políriek en Cultuur", het "theoretischt'
tijdschrift van de CPN. Tenslotte vrijst BasLíanen er op, dat volgens G.J.
Harmsen (destijds nauw met de cPli verbonden), deze partíj niet, zoals De
Groot beweertrop 15 mei 1940 in de íLLega1iteit i.s gegaan en dat in de. ge-
noemde bíjeenkomst van de CPI'I alleen maar de eventuele "omscirakeLing op
de iLlegaliteit aan de orde r^rerd gesteld.r?

ilet komnentaartje van Bast,ianen is sober, té sober naar orize smaak.
ïlij voelen ons geroepen er van onze lcant uitvoeriger én scherper op te rea-
geren.

In de eerste plaats; het enkel-e da5. rn n¿r de kapitulatie gereedgemaak-
te numrcr van ttHet Volksdagbladrt waarínrnaar het zeggen van Paul de Groot,
geen \^loord over rkorrekte horrdingl tegenover de bezetter of iets van dien
aard zou hebben gestaan. Het is in beslag genomen, vertelt hij. of er nog
exenpLaren van bewaard zijn gebleven hreËen wij niet. I.Iij hebben het in elk
geval niet in ons bezit en lcunnen zíjn desbetreffende bewering derhalve
niet kontroleren. Ivfaar wat wij r¡61 ín ons bezit hebben en wai vóór ons
ligt, is het nunmer van juni, L940 van "Politiek en Cultuur'i, dat opent net
het artikel rrvíjf historisc'.he dagen". I,fij cit,eren:

"... De voortvLuchtige regering heeft achter de rug van het volk
ons Land aan de zLjde der GealLieerden in oorLog gebracht.... Het
belang van het Nederl-andse volk schrijfL... voor dir oorlogsbond-
genootsehap met de GeaLlíeerden niet te erkennen en mede te wer-
ken aan een zo spoedig mogel-ijk hersüel van de vrede in het alge-
meen en van de vrede tussen het Duitse en Nederlandse volk in het
Lrijzonder. Ðaarom vordert het eigen beLang van het Nederlandse
volk dat geen enkel gezag van de rueggel-open regering meer wordt
erkend... Ilet hoogste belang van de Nederlandse bevolkíng vordert
dal zíjrnoch direkt, noctr inAirekt, steun verleent aan dã oorlog-
voering der Geall-íeer<len, doeh dat zij tegenover Duitsland een
waarl-ijke neutraliteít ín acht nee¡lt. Ilerstel van de vrede en de
vriendschap met het Duitse volk is de eerste stap die het Neder-
Landse voLk kan en moet doenrin het belang van hersEel van de al-
gemene vrede. Dit beteiçent ookr,daË het Nederlandse werlcende volk
tegenover de Duitse bezettíng van ons land een korrelcte houding
moet aannemen." (blz. 324 en 325, P" en C., 6e jrg. no. 6) l).

;'!en ziet het: er wordt níet alLeen tot een'korrekte houdingt tegen-
over de bezetter opgeroepen, er is nog wel van waÈ anders sprake ook. Nee,
níet van het feit, dat er in Duitsland een nationaal-*sociaLístisch regiem
aan het bewínd is dat de Duicse arbe-iders op de scherpste wijze onderdrukË.
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Over de in Duitsland zo goed aLs elders bestaande lclassentegenstell-ingen,
over een verzet, t.egen het fascisme wordt níet gerept. In plaats daarvan
wordt aangedrongen op een herstel van de vríendschap met het Duítse ttvolktt,
een vriendschap die t'hersteldrt moet r¡orden door het ilederlandse ttvolktt. In
één woords een door en door burgerLÍjk en nationalistisch taalgebruík dat
wordt aangewend om een poLitÍek aan te prijzen, díe õ61c door de bezetter
z-eLf. en door de ll.S.B. wordt gepropageerd. Ilet stuk liegt er bepaald niet
om. Het is waarLijk alsof je "Volk en Vaderland" van 'ir. I'Iussert leest.
Daarom:de brief van Paul de Groot wemel-t van de leugens - zoals we nog ho-
pen aan te tonen - maar a1s híj beweert ín t'Het VoLksdagbladil een stuk Ëe
hebben geschreven dat poogde het rrnationale NederLandse bevrustzijn op te
r.rekken", dan zeggen wij: tussen aLLe leugens zou díe bewering weL eens op
waarheid kunnen berusten.Van prol-etarisch internationaLisme (wat men daar-
onder ook mag verstaan) was de C.P.N. zoweL ín 1940 als daarvoor en daarna
voLkomen gespeend.

In de tv¡eede pLaats: het is duídel-ijk dat de CPN op 15 mei 1940 níet
in de ílLegaliteit gingrook zonder de mededeLing van Ger Harmsen. Een par-
tij die half mei onderduikt verspreidt niet in juni op volstrekt Legale en
bovengrondse wijze li'aat 'rtheoreËísch" maandbLad 2). Het is een valse voor-
stel-ling van zaken dat er al op de dag van de kapitulatie een iLLega1-e CPN-
leiding werd gevornd. Dat gebeurde pas vee1. later" Toen die tenslotte rrrerd
samengesteld had Paul. de Groot er nauwelijics iets mee van doen, Integen-
deeL:er bestond tussen de íLLegaLe CPN-leiding en De Groot een heftig kon-
flikt. Hij heeft zích pas na de oorlog weer ín de partijleiding gedrongen.
Zowel binnenskamers al.s buitenskamers is daarover níet weinig te doen ge-
Ír7eeS t "

Ten derde: PauL de Groot durft zonder blikken of bLozen te beweren:
"Begin februari l94l besLoot de iLLega1e leiding in een zitting te Deven-
ter tot het organiseren van een LandeLijke politiek-e staking die sindsdien
de Februari-staking wordt genoemd." Je moet maar durven. ALs er inrlerdaad
aL - wat wij ten sterkste betwijfelen - begin februari l94l door de CPN in
Deventer tot een LandeLíjke potítíeke stakíng werd "beslotenr', dan moet er
r¡orden vastgesteLd dat die stakíng er nimrcr is geweest. l,trat de Februarí-
staking wordt genoemd, is een zuiver pLaatBeLijke Amsterdamse aangelegen-
heid geweest, bovendien een staking, rraaraan weliswaar bepaalde l.eden van
de CPN het hunne hebben bíjgedragen, maar waardoor de partij en de Leidíng
van de CPN vol"sLagen werd verrast, waardoor zelfs leden van het, best,uur
van de afdeLíng Amsterdam volslagen verrast werden, zoaLs één van die be-
stur¡rsLeden ons zeLf. lr'eef.t verteLd. En níettegenstaande de aktieve steun
van sormrige CP!1-ers vertoonde de Februari-stakí-ng over het al.gemeen de ken-
merken van een spontane aktie.

Ten vierde: het is een volstrekte l-eugen, dat het manifest "Staakt,
Staakt, Staaktrl, dat in de nacht voor rle Februarí-staking op de stencíl-
machine r¡erd vervaardigd, door PauL de Groot zou zijn gesehreven. De au-
teur van het door De Groot berloeLde manífest ís r,¡aarschijnlíjk F. Reuter
gehleest, eerl Lid van het Amsterdamse af,leLingsbesËuur, vraarvan sotmige Le-
den op het Laatste moment ervoeren, dat er onder de Amsterdamse arbeíders
wat broeíde. Paul de Grootn die van "politieke eerroof" durft te spreken
Ì¡Ianneer onweerlegbare feiten op tafeL worden gelegd, ontzíet zich kennel"ijk
niet om eerroof jegens anderen te plegen.

Ten víjfde: Paul de Groot rept van een Íllegale brochure "Vrede door
revolutier', ín augustus 1940 door hem geschreven. Blijkens hetgeen hierbo-
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ven uit, die brochure (op gezag van De Groot dan) is geciteerd, staat vast
dat De Groot aan de Nederlandse arbeíders de taalc wilde geven de strijd
voor de nationale onafhankelijk"heíd te voeren. Als zijr"r mededelingen juist
zíin, dan betekent dat, dat hij toentertijcl vooruitliep op dãt soort van
verzeËrdat de CPN inderdaad op een later tíjdstip is gaan voeren: een zui-
ver natíor.aaL vetzetreen ondergrondse stri.jd voor de nationaLe bevrijcling,
ín een nationale geest, zoal-s rnen die ook kan proeven uit de bijdrage van
de CPN aan de later verschenen iL1egale brochure. "Om i{eerlands toekomst¡r.
tr{ie - gelijk De Groot - een dergel-ijtce strijd in 6én adem noemË met een re-
voLutíe, pLeegt doodgewoon boerenbedrog. PauL de Groot is daar sterk in,
naar men kan konstateren"

I ) ßastianen citeert in zijn korirnentaar de passage die ÍIoek in zijn
boek op zijn beurt uit "Het Volksdagblad" zou hebben geciteerd.
De ber¿uste passage komL zó letterlijk overeen met bovenstaande
uit "PoLitiek en Cultuurt?, dat wij veronderstel"len dat lloek zich
bij het noemen van zijn bron heeft vergist.

2) De Lezer zal hebben opgenterkt dat wij over "Politielc en CuLtuur"
spreken aLs iret 'ttheoretisch" tíjdschrift van de CPLiI. "Theore-
tísch", tussen aanhalingstekens. De reden is daË het peiL van de
daarin geplaatste beschour.¡ingen (men zíe het geciteerde fraguent
uít het artikel "Vijf historische dagen" als voorbeeld)dusdanig
ís, dat vüe onmogelíjk de aanhalingstekens konden \"reglaten.

EBN RECIITBANT(PRESTDENT OVER HBT

STÀKINGS TECHT

Mr. J.G.L. Reuder, de presídent van de Rotterdamse rechtbank, heeft
dezer dage, in een lezing op de Rotterdamse llrasmrrs Uníversiteít, zijn
hart gelucht over de wijze waarop een rechter zich client op te steLlen wan-
neer hij uitspraak moeL doen in een kort geding over een arbeidskonflikt.
l!fr" Reudet gaf. blijk van een totaal anclere opvatting dan bijvoorbeeld díe
van mr. llax Rood, de deken van de llederlandse Orde van Advokaten, d.íe bij
dergeLijke rechtsgedingen herhaaldel"ijlc optreedt als raadsman van de vak-
beweging. t{r. Rood is van mening dat een recht,er uitsluitend heeft te oor-
delen over heË doel dat met een staking r¿ordt beoogcl, niet echter over de
spelregels, dat wil zeg¡en over de daarbí-j gehanteerde middelen. .f:{r. Reu-
ð'er zíet het net omgekeerd. Over het doeL nage naar zijn oordeelrde rech-
ter juist níet oordelen; hi"j heeft uitsluitend te letten op de micldeLen
die, ter verkrijging van dat doel, r¿orden aanger,rend.

T^Iíj ontkennen niet dat het híer om een verschil gaat, dat tot belang-
rijke konsekwenties lcan voeren. Maar het, is voor ons op geen stukken na de
belangrijkste passage uit mr" Reuders Lezíng.Veel belangrijker ís zijn op-
merking, dat hÍj ' bíj een dergelijk geding laat meespeLen ut)e er voor zijn
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tafel verschijnen. Hoe of hij dat bedoelt bLíjtcr uir zijn nadere toelich-t1tg, dat hij "gereserveerd staat tegenover een bedrijfãaktie indien dezeníet gesteund wordt door een represeniatieve bond.f'
In de wereld van rechters en advolcaten, alsmede ín de v¡ereLd van de

wetenschappeLijlce beoefenaren van het recht, heefË nr. Reuder naam gemaaktals ttde man van het Rotterdanse precesrechitt, Í¡raarmee dan wordt bãdoeld,
dat mr. Reuder nogal eens pLeegt af te rvijken van de formel.e en gebruike:Lijke gang van z¿ken. Itlaarin díe afwijkinien van mr. Reuder ook mogen be-staan, op grond van zijn eígen woorden is het wel duidelÍjk, ð,at ¡¡l| n¿etafwÍjkt van het burgerLíjke denkpatroon en dat hij zieh Uaäeårr op dé gang-
bare fíktíe, dat de vakbeweging - en dan nog wel specíaal de trepresenta-
tiever (lees: erkende) vakbeweging - de arbelder" .rärtegenwoordigl en der-
halve het enige ínstituut ís, dar tpartíjr in een rechtãgedíng kãn zijn.Dat "wilde" altties, dat ruil ieggen alctÍes dÍe níei dooi de vakbewe-
_gilq worden gesteund, juíst om deze iãd"r, uitbrekenr dar telkens opnieuwblijkt, dat de vakbeweging juíst ndet de arbeiders vertegenîrroordigt, een
ãndere taal spreekt dan zij en vierkant regenover hen stãat, clãt ["át rr.
Reuder.boven zijn (formeel-juridisch) verstãnd en dar wil er bíj ñeu nietín. lîísschíen vinden de ene keer patroons bij hem gehoor, de andere keer
de een of andere bond, maar strijdende arbeíãers, ãí" zorreL hun werkgever
aLs 'rhun eígen" organísatie tegenõver zich vinden, maken daarop maar rveí-
nig kans. Tegenover hen staat mr. Reuder even gereserveerd als wie dan ookin de kapitalistísche maatschappij. Hoe hij hãt statcingsrecht ook mag in-
terpreterenrdat arbeiders het recht zouden hebben om zé1f te besLissen õf,
waarvoor en hoe zij wíLlen sËríjden, dat beschouwt hij niet aLs een van-
zelfsprekendheid. Dát hij dít niet vanzelfsprekend vlndt, beschouwen wíj
van onze kant echter een vanzelfsprekende zaak. De burgerLijke rechter kan
formeel. of informeeL zijn, híj staat in beide gevalLen op dã bodem van het
burgerLíjk rechtrdat - zo heeft een van zíjn bãoefenaren ooít eens verkon-
digd l) - sLechts de burger kent en de fiklie huldigr, dat de burgerlijke
samentevíng zonder kl.assentegensteLlingen zou zíjn,

l) Aldus wijlen prof. mr, dr
sproken inaugurale rede:
rechttt.

III.P.J. Pompe in zijn ín l92B uitge-
ttDe persoon des daders in het straf-

EEN NIEUI{ BELGISCH TIJDSCFRIFT

Voor ons Liggen de eerst,e twee nutrmers (merkwaardigerr.rij ze d.e nurmrers
0 en l) van een nieurnr Belgísch tijclschríft dat "Kladdãradalsch" l) heet.In de tweede afLevering (in nurnmer I dus) schrijft de redaktiei "In onzetijd ís in vel.e landen (en níet enkeL in de soãíalísrische Landen) hetrmarxÍsmer de fiLosofie van de orderde rnacht en de onderdrukking geworden.
De vraag díe zich opdringt is of I'larx zeLf schuLd heefr aan r^rar ei in zijn
naam wordt uítgerícht.I{ij wil-l.en aandacht schenken aan de kritiek die trã-
ditioneel vanuit anarchístísche hoek en vanuít de raden-kormrunístísche
stroming op het narxísme gegeven werd. In alte geval blíjft voor oRs }farxt
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analyse van heÈ kapitalisme een onçiisbaar iets orn de huidige maatschappij
te doorgronden. T{ij verzetten ons Èegen een iecler díe haar tot een dogma-
tische religie r¿il doen verstarren.. . De eerste nummers zullen onvermijde-
lijk in het teken staan van de lcritielc op de politieke ervaríngen van de
afgel-open jaren. tr^le hopen echter dat er zich spoedig een evolutie za1- voL-
trekken en dat de konkreËe strijd van clit ogenblik meer en meer op het
voorplan komt te staan."

De bedoelingen van de uitgevers zijn hier¡nee duidelijk aangegeven. In
hoeverre zii er in zu1len slagen deze te verrvezenlijhen moet natuurlijlc
worden afgewacht " Ðe tr"¡ee tol dusver verschenen nurnmers munten uit door af-
wisseling, ook door het feit dat één en hetzel-fde onderr,rerp soms door ver-
schíllende auteurs vanuit een verschillende gezichtshoek v¡ordt benaderd.
O¡l een greep te doen rrit de ínhoud: er vrorden artikelen ger+ijd aan de z.g.
'oníeur¡e filosofent', dat wil zeggen aan die groep van soms bekende, soms
minder bekende schrijvers in Franlcrijlc die - om rvellie reden dan oolç - net
de C.P. en met het boLsjewisme hebben gebrokeno aan China en het maoisme,
aan de vorig jaar overLeden onorthodoxe Duitse marxistische filosoof Ernst
Bloeh, aan de ontv¡ikkeLíng van Sartre¡ êêr1 de BeLgische trot,skist Mandel,
aan SoLsjenítsín, aan enkeLe bolsjer¡istische dissídenten en aan de kritiek
die de Duitse dissident Rudolf Bahro op cle D.D.R. heeft geuit. Daarnaast
vindt men dan ook nog literaíre beschouwingen! filmrecensies en gedichten.

De opstelLen zijn vrijweL aonder uítzondering boeiend en kritisch,
maar er moet worden vast,gesteld - en eigenLijk kan men dat al. afLeiden uit
de keus die wíj zopas uit de onderrnierpen hebben gemaakt - dat het tijd-
schrift zích kennelijk richt op een intelLelctueel lezerspubliek. Een man
aLs Blochr een dichËer als Þlajakov¡skí (die als wíj ons goed herínneren uit
teleursteLl.ing over de st,aatskapítalistische ontiriklr,eLing in ,B.usland zel,f.-
moord heeft gepleegd), een filosoof a1s Sa.rtre, de puur intellektrreie dis-
kussie die in Frankrijk over het bolsjewisme is ontbrand, heË zijn stulc
voor stuk geen zaken l¡/aarmee arbeiders vertrour¿d zíjn of waar zij zich mee
bezig houden. Bn rvat voor die kruesties gel-clt, dat geldt uiteraard voor de
liueraíre kritieken ín nog veeL sterker mate. In hoeverre daarin verande-
ríng zal komen l^Ianneer "de lronkrete strijcl van dit ogenbliltt' aan de orde
wordt gesteld, moet natuurlijk worden afgewacht. Tot dusver is "Kladdara-
datsch'¡ een alLesbehaLve populair blad en dat blijkt oolc a1 uit de prijs,
die in Nederland maar liefst f 6.- per aflevering van circa 60 pagína¡s be-
draagt.

De redaktie eist het recht op om krÍtiek te leveren zonder daarom tton-
middelLíjk een alternatíef te moeten bíedenf', Zij verklaart ook nadrukke-
f.ijk, dat het niet haar bedoeLing is een nieutro'groepje te stícht,en. Daar-
aan voegt zij nog toe: "I,Iij kiezen voor heL socialisne, dat enkeL maar mo-
gel-Íjk ís in vrijheict. Dat na 150 jaar arbeidersber¿egíng en 60 jaar na de
oktoberrevolut,ie nog maar weinig van de socialístísche idealen is verwezen-
iijkt, kan ons niet ontmoedigen.f' Dat geeft ons aanlei<ling tot de opmer-
king, dat men met dergelijke woorden blijk geeft van een zierrswijze die in
een beLangrijk opzicht toch wel- duidelijh van cie onze verschílt. I'Iij be-
schour,¡en het socialisme niet aLs een soort v¿ån te verwezenlijken irleaal ,
maar aLs de uítkomst van de praktische strijrl van de arbeirlersklasse. Ðeze
strijd van de arbeiders, niet het een of ander ideaal, elient volgens ons
Len grondslag te liggen aan r^¡é1ke kritiek dan ook op bestaande stromingen.

Ander verschilpunt: wij beschout'¡en de raclenkommunistisehe kritiek op
boLsjewísme of maoisme níet als een kritiek op lnet mayæisme, d.och integen-
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deel als een marxistische anaLyse met behulp waarvan het staatskapitalis-
tisch karakter van beide richtingen wordt bLootgelegd. De schríjvers van
sonmíge stukken in "Kladdaradatscht' neigen tot de opvattíng, dat zowel het
officiäLe als het oppositioneLe boLsjewismen alsmede het rnaoisme op de een
of andere manier in het. marxisme wortelen, indíen ze het er aL niet mee
gelijkstellen.'Ze neigen zeLfs dãn Ëot die opvatting, Íranneer in hun eígen
artikeLen passages voorkomen, waaruiË de tegenstellíng tussen het marxisme
en die andere stromíngen ondubbelzinnig blijkt.

Een van de auteurs die wíj op tt oog hebben spreekt van "de marxísti-
sche relígíe". Voor ons Ís het marxisme noch een religie, noch een "heiLig
huisje". Al-s de redaktie van "Kladdaradatscho' verklaart dat zij haar tijd-
schrift in een "ondogmatisch kLimaaË" wíl l-aten geclijen, dan lcunnen wij
ons daarover enkel maar verheugen. Maar hoe noet dat begrip ttondogmatischt'

worden verstaan? ïn één van de artilcelen wordt de Belgísche trotskist ilan-
deL - op wie overigens een zeer juiste tcritiek wordt geoefend - een "ondog-
matíseh marxist" genoemd. I^lij van onze kant houden hem wel degelÍjk voor
dogmatísch, maar niet voor een marxist.

Is, zal men weLlicht vragen, een dískussie over dit soort zaken zin-
vol? Niet, antwoorden wíj, indien zij Los van de werkeLíjhheid wordt ge-
voerd, d.w.z. eonder rekening te houden met de dagel-ijkse praktijk van de
arbeiclersstríjd, wéL aLs de diverse standpunten dâáraan worden getoetst.
Tot dusver ís die dagelijkse strijd ín "KLaddaradatschh nog niet aan bod
gekooren. Zolang dat niet gebeurt zal het nieur¡e tijdschrift hoogstens be-
langsteLling vrekken ín de kringen van zogenaamd "linkse" inteLlektueLen,
waar het stel-Lig even gemengde gevoelens op zaL roepen als bij ons, uiter-
aard om tota.al andere redenen. Idíj staan tegenover het níeuvre tijdschrift
vooralsnog gereserveerd. Hoe ons uiteíndelijk oordeel zal luiden, hangt af
van zijn praktische stellíngname, niet tegenover fiLosofen of dissidentene
maar tegenover de bewegíng van de arbeiders 261f.

I ) Het Duitse woord ttKladdaradatschrr betekent zoveeL aLs "gedonder"
of de rrkatastrofert.


