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BRIEFVANEENLEZ ER

Beste kameraden,

Naar aanleiding van het, artikel over de recente stakingen in de Rot-
terdanse haven, wiLde ík graag Íretene hoe het verdere verLoop is geweest
voor de zestien stakende slepers na de uítspraak van des

Itpresident van de Rotterdamse rechtbank, mr. J.F.lf. Nivard.....,
dat de stakingsaktie onaanvaardbaar was en hun looneis van 50
gulden netto als ongeoorloofd moest worden beschouwd.Hij gelast-
te de zestien gedaagden onmíddellíjk Lreer aan het ¡¡erk te gaan,
op straffe van 500 guLden per níet vervulde díenst.'r (Daad en
Gedachtetf, nurmer l0 van okt. 1979, pag,. 4).

trIel r,¡ordt terecht uítvoerig íngegaan op het feít, dat daarop all.e
stukgoedbedrijven ín de Rotterdamse haven plat gíngen en geanalyseerãrweL-
ke betekenis aan aLle daaropvoLgende gebeurtenissen moet worden gehecht,
doch degene, die ten tijde van het heLe gebeuren in tt buitenLand vertoef-
de en niet ín st,aat rsas uít kranten een enigszíns volledíg beeLd te kríj-
genr maar sLechts aangeltezen r^/as op de lcortegolfeenders van Radio Neder-
land, die uiteraard een verre van kompleeË beel.d gaven van datgene, vrat in
Nederl.and maar ín het bíjzonder ín RotËerdam bezig was zich te voltrekken,
blijft onkundÍg over de afLoop van de tenuíËvoerlãggíng van het, vonnís en
de eveatuele persoonlijtrce gevolgen hiervan voor de zestíen sLepers.

I^IelLicht was dit aspekt ín het beLoofde vervolgartíket ter sprake ge-
t<onent Zo níet, dan zou ílc gaarne in dat of een volgend artíkel hierover
íngeLicht l.¡ílLen worden.

Hoewel ik dus niet ín het bezít ben van belangrijlce gegevens over be-
doelde stakingen, wiL ik toch niet nalaten Ëe wijzen op het m.Í. gewiehti-
ge aspekt van het, negerenrja het tot een bespotcing maken van de magistra-
tuurr als onderdeeL van de burgerlijke samenlevíng. I{et in tijden van rust
op het_naatschappelijk vlak in het algemeen aanwezige ontzag voor poIítíe,justitíe en andere gezagsdragers bLijkt opeens níet of in vãel minåere nal
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te te heersen"
lfen bemerkt dat steeds weer ín gespreklcen met arbeiders, die niet ín

een aan de gang zijnde sËuli stríjd betrokken zijn of ten tijde van betrek-
lceLijke rust aan het maatsch.appeLíjlc front, dat zi3 wel degeLijk ontzag
hebben voor hrat men de overheíd pLeegt te noeaen. Vaak komt dít voort uit
angst voor straf, dus proberen zíj zoveel mogeLijk uít handen van poLitie
en justitie te bLíjven, maar ook keuren zij sorwrige akties van deze over-
heden goedrpleiten zij zelf,s voor strengere sf-raffen voor bepaaLde "deLik-
tenrt, voor scherper optreden van de poLitie, cnz.

ZiJ zijn et zich niet of in enlcele gevalLen sLec:rts zeer vaag van be-
tTusË, dat, zoaLs in het verdere verloop van de slepersaktie is gebleken,
men al gaul'7 met de strafrechter in aanrakíng kan komen, zodra rnen zelf aan
akties deeLneemt, dat men al-dus ook een ttdeLikttt lran pLegen, dat men t'krí-
mineel" is. ZiJ zien niet, dat índíen men strengere sÈraffen eíst voor an-
dere ttdeLiktent' deze toch deel uitmalren van het geheel van wetten en ver-
ordenlngen, die dienen om de heersenäe, dus de burgerLijl,le orde ín stand
te. houden. I.¡ij Ìreten, dat dít onbet^tustzijn zelfs een voorrraarde is voor de
strijC. Iunners, indíen zLj zídn er van bewust naren, ãa.t zíj bíj r^rilde en
vooral zelfstandige akties niet aLLeen tegenover hun bazen, ma¿r tegenover
de gehele burgerl-íjke orde staan, inlclusief politie met gunnnílatten, hon-
den, traangas en erge.r, dat zouden zíj zieh nog weL een keer bedenken. Dit
is, zoaLs bekend, ook de reden daÈ er in cle bolsjewístische en fascístoide
staten rnínder van dergelíjke aktíes voorvallen dan ir' het "vríje" Idesten.
Doch het is ons ook bekend, dat a1s er daar onCanks de dreígende terreur
toch arbeídersaktíes komen, men ook tleet, dat men díreht tegenover het
sËaatsaPparaat staat en de akties dan ook Ín de meeste gevaL1en tegeLijk
een veel scherpere vorm eannemen, r,laarbij dan in et geval van de 0osËbl-olc*
staten nog natíonal-e gevoelens een rol spel-en, vail^rege de Russisehe bezet-
Èing en dan vooral- bij dat deel van de hevolkingr dat niet tot de arbei-
ders behoort.

In hoeverre die verschiLlende omstandigheden hier én daar een ro1 spe-
l-en in het ber¡ustzíjn van de arbeiders is door ons naar mijn rreten nooit
grondig uitgediskussíeerd. Ten overvLoerle rvijs ilc er op, dat de dríjfveer
toË de strijcl van de arbeídersklasse, hier zowel als daar bijna altijd
Lotsverbetering ís, hetzíj materíeel, hetzíj orn betere r,serkomstandigheden.

In dit verband kwam de vol,gende zin op pag. 7 van hetzelfde artÍkel
bij eerste Lezíng mij ietwat, belerend voor:

"De ervaríng leert, dat in vríjr.reI- alLe gevallen r,¡aarin een
dergeLíjlce ¿ktie sukses oplevert, dat sukses is te danken aan
een zo massaal mogelijk optre<len, een optreden van alle arbei-
ders tesamen en tegelíjkertijd."

Ik zeg bíj eerste LezLng, waot ik begríjp r.reL, dat dit ervaringsfeit
getrokken is uít de Lessen van hct verleden en daar ís geen speld Ëussen
te krijgen, maar toch fronste ík mí.jn rvenkbrauwen r^reer bíj het ¡,tootd suk-
les. Hr:t ís natuurlijk lrnabbelen aan rle meerwaarde wat de arbeiders deden
en aLs zodanig klopt het ook, maar hot kLínkt zo clc:an. Een r,¡ílLekeuríge
Lezet zov et uít op lçunnen maken, dat hier een reeept voor de roekomst ge-
geven wordt. Ik weeL wel, dat het zo niet bedoe.Ld is.

t{aar het brengt míj bíj een ander punte dat hiermede ten nauríste ver-
band houdt en daË naar mijn meníng nader onderzoek en dískussie behoeft:
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in hoeverre kan rnen van Lessen spreken? Voor ¡vie? Voor de arbeíders? DiebLijken juist geen lessen ter harte te nemen. rndien het wél zo r,rare, d,anzou er een opgaande lijn in zítten, maar de praktíjk bevríjst, dat uij ue-paaLde stukken strijd het zel"fstandíg handelen der ärbeíaeis ár zeer ver
voortgeschreden is, om dan bij latere gelegenheden r,¡eer in een veeL afhan-keLíjker houdíng te verval-len, zoals -bij- de si.epersstakíng is gebleken,
waarbÍj o.a. 'rdweílploegentt aan het rverli gíngen (zíe ooL pai. i-9 oLtobott79). Dít ís dan ooÈ uríjn bezruaar tegen het noord "Lessen" dat ik in "Daaden Gedachte" in -de loop der jaren r*re1 eens ben t,egen gekornen. Lessen uithet verLeden zuLlen er r¡Iaarschijnlijlc weL geLeerd worden door de heersendekLasse, ín het bijzonder door dã autoriteilen. zij zulLen o. .it 

" ',o"gãi"-geldheid" r¿el r¿eer maatregeLen beramen om ín de toekomst beter tegen ãí",r-
we roerigheden te kunnen optreden, liefst díe geheeL te voorkomen.

Lessen r,rorden er oolc door ons geleerd, ons oordeeL na elk ervarings-feít aan een onderzoek onderrrerpen ãr, ,onoåíg herzien. Maar de arbeiders?

Zíilicht,
KOMMENTAA R

Het zal ZíiLícht helemaaL níet verbazeîI, dat wij her ín grote lijnen
met hem eens zijn. Daarvoor lcent lníi ons en lcennen wl,j hem Lan! genoeg. Er
zou voor ons dan oolc geen aanleidíng zíjn ge$reest op ãí5n briei ln te-gaanals er toch níet een paar dirrgen rûoesten worden rechtgeãet.

In de eerste pLaats konden wij over de tenuitvoeilegging van het von-nís van de Rotterdamse rechtbanlc nog weiníg zeggen, omdat de staking vande sleepbootbemanningen nog volop aan de g"t! wa" toen het artikeL over destakíngen werd geschreven. Nu weten r¿e dat hãt vonnís niet ten uitvoer kon
worden gebracht, omdat de zestien gedaagde slepers na ,le uitspraak van derechter door hun stalcende koLLegats werd belet ñun bot,en hreer te bemannen.zí3 (de zestien sLepers) kondeã zích dus op overmacht beroepen. Dat qras
dan oolc de reden, dat fudtts rntewtationale- HatsensLeepdíenst nog overr,üogenheeft om alLe st,akende slepers voor het gerecht te dalerr. Zover is rt ech-ter niet @'men.

In de tweede pl-aats moeten wij erkennen, dat het tweede citaat dat d.ebriefschríjver aanhaalt, enigszins onduídelijt is gefornuleerd. Híj heeftínderdaad gelijk, dat een ninder kritísche Lázer dãaruít verkeerde konklu-sies zou kunnen trekken. Het is índerdaad niet onze bedoelíng gevreest omte berueren dat s

ttDe ervaring (aan de arbeiders) Leert, dat ín vríjwet aLle geval-
len r¿aarin een dergeLíjke aktie sukses opLevert, dat sukses ís te
danken aan een zo massaal nogelijk optreáen, eelr optreden van al-
Le arbeiders tesamen en tegelijkertíjd.!¡

Het misverstand, dat uit het cítaat, zou kunnen ontstaan, zou níet kun-
nen plaatsvínden, rranneer r,rí j hadden geschreven: "De ervaring teert opy, , otlenz.

Het ís inderdaad een feit, dat arbeiders geen rtl"essen trekken' uíthun aktíes. Dat doen aLLeen zíj, die de aktíes ànalyseren, aan een grondig
onderzoek onderwerpen. De arbeiders doen dat níet.

Inderdaadr een diskussíe over de vraag in hoeverre arbeidets îtLessen
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trekkenil uit hun akties, f.ijkt ook ons uiterst zínvol. Gaarne wíLlen wij
daar een avond aan wijden en bíj voorbaat nodigen rre onze vriend uít daar-
bíj aanwezig te zíjn.

Ons. standPunt is - zoaLs reeds gezegd - rlat arbeíders g6õn lessen
trekken in de zín van: deze aktie ís zus en zo verl"open; dit en dat hebben
we verkeerd gedaan en aLs üIe nu een volgende keer dus die fouten vermijden
en zo en zo handelen, dan hebben r¡e de meeste kans op sukses" l{een, op díe
wíjze trekken arbeÍders geen lessen. I.Ianneer Zì,jlíeht nu echter meent,,
dat de ervaringen die de arbeiders opdoen ín hun akties, totaal geen in-
vloed hebben op hun gedragingen, dan zijn roij het ní,et met hem eens. Het
is onaannemeLíjk, dar all-e ervaríngen die de arbeiders opdoen van geen en-
keLe betekenis zouden zijn. Zij nogen die ervaríngerr dan niet analyseren
en beredenerenr zí3 vinden rvel een pl-aats in het onderber,¡ustzíjn van de
arbeiders¡ díe ervaringen zijn niet zo maar in het niets verdwenen. Door
de pralctijk ís ook treL bewezen, dat de ervaringen weL degeLijk invLoed op
het denken en vooral het uoelen van de arbeiders hebben. ltríet Èe onËkennen
vaLt toch, dat de arbeíders h6él- anders tegenover partíj en vakbevreging
staan dan bíjvoorbeeLd een dríekrrart eeuw geLeden. Zeket, de arbeíders
(althans een deel-, en zelcer niet h.et grootste deeL) zíjn nog r,rel aangeslo-
ten bij een vakbond, maar zij bezíen en beoordeLen die vakbond anders dan
vroeger. Niet voor niets zei een stakende arbeider tegen een verslaggever
van het :'Rotterdøns NieuüsbLadrtz "Ik heb te r¡eel sl-echte voorbceLden oln
nog vert,routüen te hebben in het nut van zorn bondt'. Ben uitzonderíng, deze
stal(er? Ðat geloven r^rij niet, rvant dan zouden van de vcle honderdduízenden
díe georganiseerd zíjn er meer op de bondsvergaderingerr komen. En daË ís
níet lnet geval, htant het is algemeen bekend, dat op de bondsvergaderingen
altijd sl-echts een handjevol- menseïÌ aanürezíg is. De arbeiders voeLen zich
níet meer met de bond verbonden en zích er ools níet aan gebonden.

I'fet de zogenaamde socíalistische partijen is he¿ al nÍet anders. Vele
arbeíders mogen dan nog stemmen op de P.v.d.A. - op de c.p.l{. en de p.sop.
al veel ninder -, feit is toch clat ook die partijen geen arbeiders meer op
hun vergaderingen lcunnen krijgen. Trokken vïoeger bíj verkiezingen velen
naar bepaaL4e punten in de stad om daar over de partíjen en de uitsLagen
te dísltussíilren, thans is dat níet meer het gevaL. De ãrbeiders hebben te
veeL ervaringen met, de partijen opgedaan om er nog werkel-ijlc in te kunnen
geloven, ook al kunnen ze het ,1an veelaL niet beredeneren.

In maart 1920 wilden de Roerarbei.ders nog met wapens in de hand op-
trekken naar Berl.Íjn om aldaar de sociaal-demokratísche regering te be-
schermen tegen een staatsgreep van 'trechtstt, omdat ze die regeríng be-
schoui¡den aLs lwn regering. Het lijlit ons ondenkbaar, daÈ na zoveLe jaren
ervaríng met sociaal-demokratische regeringen ín de \desterse modern-kapi-
t¿Listische l-anden. aldaar de arbeiders deze regeríngen nog zouden
zien als htm tegeringen, die desnoods meË de toapeni zouden moeten worden
verdedigd.

Daarom zien wij - ín tegenstelling tol Z¿jL¿cVft - weL degeLijtc een
"opgaande Lijno'. NaÈuurli.jk, die Líjn loopt niet rechtstreeks náar boven.
!üant ook een kínd Leert met vallen en opstaan en verhrerkt zíjn ervaríngen
zondet ze te beredeneren. En zo verrrexkt ook de arbeiderslclasse haar erva-
ríngen. Daarom is die opgaande lijn een kurve¡ die pieken en dalen ver-
toont, maar ondanks dat toch steeds hoger Eaet.
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OVER I(LASSE PARTIJ EN DE

RUSSISC$E REVOLUTIE

Van 6én onzer vrienden onËvingen lvíj een bríef aan
hem gerícht en afkomstíg van één der Leden van de Inter-
natíonaLe Komrunistische Stroming (IKS) en het antr¡oord
van onze vríend daarop. Hij veraocht ons doze brieven in
t'Daad en Gedachtett te pubLícerene een verzoek waaraan rvíj
gaarne voldoen. Hoev¡el" r,rij het in grote Líjnen eens zijn
met het antr¡oord aan het II(S-lid, zijn er toch een paar
uitspraken r^raartegen wij r.reL enig bezwaat hebben. In een
kort lcormnentaar - te vinden onder de beide genoemde bríe-
ven- zuLlen rre dat nader bel-íehten"

Redaktíe "Daad en Gedachte¡r.

Amsterdam, 26-9'i79.

Beste mensen,

bjaar aanleiding van K.us verzoek voor een abonnement op Internationa-
l-ísme/üfereLdrøvoLutíe, sturen l^re bijgaand een proefnur¡nner van Internatio-
nalisme 35 en een giro-overschríjvings/stortingskaart.Voor de abonnements-
voorwaarden varÌ InternationaaL Revue verrvijzen lre naar de binnenkaft van
InËernatíonaLisme.

I,Ie vínden juLl.íe aanwezigheid op de openbare vergadering van tr'Iereld-
revoLutie over de autonomeri en de klassenstrijd i:r Frankrijk een goed t,e-
lcen. De íntèrnationaLe heropleving van de arbeíd.ersstrijd sÈel.t de elemen-
ten en groepen díe op revolutíonaire standpunten staan Ín staat hun me-
ningsverschillen Ëe toet,sen aan de ber'reging díe zich voor hun ogen af-
speel-t en hraarvan zíj trachten zoveel mogelijk deel uít te makcn. Terwijt
onze arbeiderskLasse als geheeL uitgaande van haar nrateríäle belangen ín
de strijd taL van vraagstukken spelendenuijze oplost of tenmínste aan-
sníjdt, roordt de diskussie van de revolutionairen over deze vraagstuklcen
nog aL te zeer beLemrerd door de theoretische neerslag van de klassestríjd
in het verleden.Aan de andere kant zíjn dcze theoretische meningsverschíL-
Len van het grootste beLang voor zovet zíj het nu plaatsvíndende proces
van bernrustrvording ín de arbeidersklasse als geheel lcunnen verrijken meË de
vernrorvenheden van vorige revolutionaire bewegíngen" ilet debat tussen re-
volutionaire eLementen noet volgens de IKS dan ook aan de volgende voor-
waarden voLdoen:
- een ernstíge bezorgdheid bij te dragen aan de geesteLíj1çe rvorsteLíng van

onze klasse om haar tegenivoordíge en komende strijdprobLemen tot heLder-
heid te brengen;

- de openbaarheid van het debat (pol-emíelcen en openbare vergaderíngen ín-
pLaats van privé-korresponrlentie en huískamerbíjeenlcomsten) ;

- een goede voorbereiding van het debat door studíe van elkaars sËandpun-
ten.

In die zin juichen we jullie aanwezigheid op de openbare vergadering
toe. Zoals Ìre toen aL naar voren gebracht hebben, vinden r¡e het noodzake-
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f.ijk dat juL1ie je standpunten duídelíjk maken over onze opvattingen van
de ro1 van de organisaties van revolutionairen en de Russísche Revolutie.
Onze opvattingen zíjn te vínden in veLe tehsten díe zieh gedeelteLijk
rechtstreeks richten tot het radenistisch standpunt dat jullÍe grotendeels
innemen. In wat jul-Lie naar voren brachten, vieL ons op dat jullíe een in-
ternatíonaListísche dimensie in de radenistische analyse hebben íngebracht
en I^7e zÍjn dan ook erg beníeurvd hoe juLLie deze in overeensternming brengen
met de oude radenistische opvattingen en de theoretÍsche funderingen van
de revol.utionaire steLlingname tegen de Eerste ûlereLcloorlog. JuLlie wíl our
deel te nemen aan de kLasseber¿egíng vinden we ook van doorsLaggevende be-
tekenÍs omclat ons daarmee de aicademistische opsteLLíng díe tot nu toe over-
heerste, doorbrolcen f.ijkt. Ìnle hopen dan ook op de voorËzeÈting van het de-
bat.

met vriendeLíjke groeten,
F.K.

voor !ùereldrevoluûie, icern in
l\IederLand van de Internationa-
l.e i(onrnunistische Stromíng 

"

Beverwijk, 19 Okt. 1979,

Beste F.K.,

Vanwaar dat briefje?Onze aanvtezígheid op één van juLLie avonden hecft
in het geheeL níets te maken met een wijziging ín onze st,andpunten. Inte-
gendeel. I,Ie zouden aL vaker gelcomen zíjn iranneer níet in ieder gevaL Andrá
en ik Ëelkens ts avonds moesten werlren" I,le willen - en anders is het nooít
gerrreesË - Èen aLLe tijde iedere dískussie aangaan"Er is dan ook geen spra-
ke van een nieur.re trint.ernationaListiese dimensie in onze radenístÍese ana-
lyse" (???). l,Iat je waarschijntijk zo "toe te juichen" vindt, Ligt in wat
ik op jullíe avond over de "autonomen" gezegd heb over de Russíese revoLu-
t.ie. Nanelíjic, dat ook voLgens ons deae all,een te begrijpen is als resul-
Ëaat van een ínternationale bewegíng, íets waãrvan je ons in een eerdere
diskussie terecht vervreten had dat r,¡e het erbuiten lieËen. Uit het feit
dat r,¡e daarover onderling verder gepraat hebben, en tot een nieuwe lconkLu-
sie gekomen zíjn, heb je naar ik aanneen meteen maar gekonkludeerd, dat roe
nu meer in juLLie ríchting gegroeid zouden zijn, en dat onze standpunten
wezenlíjk gewij zígd zottden zijn. lIoe zit dat nu?

Er r,ras in l9l7/18 een internatÍonale opLevíng van de arbeídersstrijd,
waarvan de Russiese deeL uítmaahte. Ìiaar maalcÈ dat de Russiese revolutie
tot een proletaríese? Uit deze internationale proLetariese BEI{EGTNC had
een proLetariese REVOLUTIE kunnen Doortkomen, l,(aar het uítgangspunt vtag
voor de verschíllende landen verschillend; deze verschillen hadden aLLeen
in de loop van de strijd opgeheven kunnen worden, iets r"¡at eenvoudíg niet
gebeurd is.

In Rusl.and kon het buítenLandse kapítaal woekerr¡Ínsten haLen dank zÍj
de knoet van het Tsarisme; het Tsarisme hon alLeen op de been blíjven dank
zíj de buítenlandse gcweren en het feodalisme; het feo<laLisme steunde op
de achterlijke Landbourv: de achterlijke landbouw werd kunstmatig in stand
gehouden; het was de belangrijlcste pijler ín het heLe steLseL. Toen díe
pijlerrals gevoLg van de oorLog en de opl-eving van de arbeídersstríjd, be-
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gon te vtankel'ene toen moest ook het Tsarisure uitglijden en daarmee de heLetoennalige vorm van ímperíaLís¡ne.
De kLeine natíonal-e bourgeoisie ín Rusland, met handen en voeten aanhet Tsarisme en het buítenLandse kapitaaL gebonden, kon geen vuisË maken.

Toen de eerste, burgerlijk-denokratiese revolutie trittratl srelde zi! zícher sLachts van aan tt hoofd om erger Èe voorkomen, door *id¿ut van het I(e-renski-regime. l'faar het had geen beun om op te staan. Terug kon niet ru".,
zoaLs l¡Leek uit de nisl-ulite KorniLow-opstand. Zo werd heel het land ver-
Lamd. De belangrijkste taak van cleze burgerLijke revoLutie, de omwenteling
van de Landboutu, kon níet rvorden doorgevoerd.. Het faílliei van het reginãwerd tegeLijk met haar geboort,eakte opgestel-d. Ðe burgerlijke revoLiriebleef echter een noodzaak om het ]-anã uit de lcLaurven .r"r, hãt buítenLands
kapítaaL te haLen en een "normaLe" nationaLe ontwikkeLíng van het Russies
kapitaal nogelijk te maken.

Er ¡uas dan ook een tueede revolutít: nodig, die de burgerlíjke revolu-tíe in een andere dan de klassíeke vorm voltoðide;namelijk z1nder cie bour-geoisie en t$een haar ín. IIer, was de roL van de lársjewíËi, d.w.z. de par-tíj die geleid r+erd door de lcLeínburgerLijke, ín tui onrwíkkelíng gerärndeintellektueLen, deze onder hun hoede-te nãmeo. De larrdbouw moest onger^ren-
ËeLd, maar dít kon alLeen over rle rug van de arbeiders.

Pas toen de arbeíders merkten dat er voor hen onder de bolsjewikí r,rei-níg zou veranderent pa.g toen lnon er eer¡ aanzet komen tot een d,erâ,e, prole-
tariese revol-utie. ,Ik hoef slechts aan Kroonstad l92l te herinneren, maar
ook aL eerder is er een begín gemaakt, daË telkens hTeer even bloedii door
de bolsjewiki de kop werd íngedrukt. Ðe proleÊariese revolutie in RusLand
moest vastl-open op de achterlijkheíd van de landbouw. Zíj ]nad alleen gered
kunnen rr¡orden wanneer de revolutie in ft westen had doorlezet, en het cen-
ttvm daqrheen vetpl.aatst Ìnras. En dat is, zoaLs bekend, nfet gåbe,gd.

Dat ís echter iets heel anders dan wat juL1íe beweren. Íul1ie zeggen,dat de RussÍese revolutíe 1)an aanüang af t'próletaries" was, deel uitmaak-
Èe van een prolet,ariese trwereLdrevolutietr, die nooit bestaan heeft, maardat ze moest ttverwordent', ttontaard.entt, iets wat juLlíe met de Trotzkisten
gemeen hebben. Wíj zeggen daarentegen dat, ze níeÈ tot een proLetariese re-voLutíe kon uitgz'oeien. De reden, namelíjk dat ze geîsoleerd bLeef, ís voorjuLLie en ons dezelfde, toch zeggen ve tegenorrnrgnáfuLde dingen.

Het verbaâst me dan ook, dat je zo bent ingenomen rnet mijn opmerkingdat het buitenLand zo belangrijk r.rai. Daarom gaat het helenaal niei. Waarl
mee het te rnaken heeft is materíalisties of iãealísties denken. Voor juL-
lie staat op de--voorgrond, daË de bolsjewikí tot, Laten T,rre zeggen, lgzl
een t'juiste'r, "proLetariese" koers gelrãtga hebbeá; zíj zoud,en*ãen juíste
ideoLogiese leidíng gegeven hebben.Dãt prðberen 5uitie ãvereind te houden.Voor ons hebben ze evenüIeL nooit en nergens ook maar in het geríngst ieËsproletaries vertegenwoordigd. Een prolãtariese revolutÍe nã¿ in-nusland
slechËs tot stand kunnen komen via dã uerníetiaing van de bolsjervistíesepartíj.,

De Russiese revoLutíe maakt niettemin deel uit van een internationalebeweging. Dat wil eenvoudíg zeggen, dat de arbeiders ín alLe landen rea-geerden op dezelfde kapítaal-krÍsis. I'taar daarmee is nog geen inËernatio-nale proLetariese eenheíd. Deze had zícin al1een in ñei verloop van destríjd kunnen ontwikkel-en.Tegelijkertijd r¿as deze eenheid echter eer- Dooy-uaarde voor het doorzetten vãn de prolãtariese tendensen, die er zeker ge-
Irteest zijn. I'faar r¡at de boventoen bleef voeren r+as ín eeiste ínstantie een

l
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nationaLe stríjd. In RusLand was de sËríjd er één tegen het buítenlandse
kapÍÈaal, dat dankzij het Tsarisme een gígantíese hoeveeLheid extra-meer-
waarde uit het Land kon roven, het helemaal Leeg kon zuígen; het was een
natÍonaler antí-irnperiaListíese strijd, een bevríjdingsoorlog. Boven die
strijd had de Russíese revoLutie alLeen uít kunnen komen üranneer haar iso-
Latie was opgeheven.

Jul-líe uítgangspunt zit ín de denkbeeLden en bedoelingen van de boLs-
jewilci; het onze in Ce r¿erkeLijke gebeurtenissen. DaÉ, en dat alLeen, is
het verschÍL. Ilet interesseert me op de eersËe pLaats heLemaaL niet wat
íernand zich Ínbeel-dt. Het gaat erom, en dat heb je zowel- van "Daad en Ge-
dachte¡¡ als van ons aL vaak genoeg gehoord, \,raartoe iemand, op groncl van
zijn nrateríäte positíe gedneuen r.¡ordt. ALleen van daaruit Laten-zijn dent-
beelden en bedoelingen zich verklaren, De bol"sjewikí waren burgerLijk in
hun organisatiewijze, hun taktieh, hun ideeän. Dat laat zích alleen ver-
klaren uit de historische ro1, díe ze te vervuLlen hadden. Dat r.¡as hun
kracht, naar ook hun zr¡akte.

All-een in het Lícht van het voorafgaande is ook Leninrs "InËernatÍo-
naLisme" te verlclaren. JulLie laten je erdoor verblinden. Zíjn r¡ínternati-
onaLisme'r bestond aLl"een daaruit, daÈ híj,de buítenlandse arbeíderspartÍj-
en gebraikte om druk rrit te oefenen op de hTesterse regeringenrverder daar-
uit, dat het hem erg wei-kom was gehreest, r,ranneer in het westen ook een
vorm van staatslcapítalisure ontstaan r,¡as" Ifaar meË proletariese ínternatio-
nalisme had het niets van doen, Ik vínd het verder níet zo zínvoL om nu
nog steLlíng tegen de ecrste wereldoorlog te nemen, of dat theoretíes te
funderen, zoals je me vraagt. Een punt is¡ êr daarom vinden ju1Lie het
waarschijnlijk zo belangrijk, dat jullie de standpunten van toen, d.tr,z.
lret pantii-, l¡,et o?ganisatíe-í¡ternational"isme, éõn van de schreeuwendste
historíese tegensprakenrnooit te boven zíjn gekomen. Toen kon níemand ver-
der kijken dan zijn hístoriese neus lang was. Nu kun je, op grond van de
ervaríngen ín dat tijdvak, beter rreten.

lüaaruít zou het proLetariese karakter van de Russíese revoLutie moe-
ten bLíjken? Uit de arbeídersraden? Zoals je ook zaL weten, vraren dat he-
lemaal geén ttarbeídersradentt ín de vorm aLs wij ze nu bedoelen. liet waren
veeleer een vorm van parLementen, waarín vertegeil^roordígers op gnond oan
hun partijlidnaatschap gekozen werden. Bovendien werden ze voor een aan-
zienLijk deeL gedomineerd door de soldaten, d.r,r.z. de boeren. De bol.sjervi-
lci r¿ísten Í¡rat ze er aan hadden. BeurteLings steunden ze de raden en lieten
ze Íreer vaLl-en, al naar geLang hun sterkte erin. "ALLe macht aan de arbeí-
dersraden'r betekende voor hen níets anders dan 'rAlLe machË aan de boLsie-
uistisehe sowjetsr'. ZeLfstandige stríjd is er nauwei"ijks ger,rreest, of het
moest aL zíjn dat er geen boLsjewílri in de buurt r"¡aren.

HeeL het debat, dat we tot nu toe gevoerd hebben, draait in v¡ezen om
het organisatieëraagstuk. Laten we ons nu eens niet rrakademistiestt opstel-
l-en¡ l-aten r¡e het hebben over iets konkreets; de havenstaking. In Amster-
dan heb ík ju1-líe verrüetene dat juLlie stenciltjes liepen uit de deLen on-
dertekend met I'lùereLdrevoLutie". Dat betekent, hoe je het ook draaÍt of
keerË, dat juLLíe, geheel in overeenstenning met juLlie opvattingen, bezig
waren ie aLs paú¿i in de staking te mengen, afgezonderd van (de rest van)
de kl-asse, als een e1ite, díe van buítenaf "ingríjpt" ("tussenkomt") en
zích opwerpt als de índeoLogíese Leí&ing van de kLasse.

Ifeer dan twee jaar gel-eden schreef ih aL, en dat bleef onbeantwoord,
dat je honderd keer deel kan uitmaken van de klasse¡ als partijLíd sta je
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er.buíten. Zodra de klasse alcËief ín beweging komt, worden aLLe organísa-
tÍes die níet dinekt uit de strijd zeLf naar voren gekomen zíjn, ogãnblík-
kel.ijk overspoeLd, en kunnen zij alleen een remmende faktor spel.en t.o.v.
het zelfstandig worden van de arbeídersstríjd. Biijven zíj een rol speLen,
dan kan dat slechts een reaktíonaíre zíjn; -cle 

opgãng van de partij is Aai
de neergang van de klassestrijd. Zolang de arbeíders op de paioLen, rícht-
lijnen van allerleí organisaties zijn aange$rezen, is hun strijd niet zelf-
standig. Die organisaties vormen dan ook een hÍnderpaal bíj het zeLfstan-
dig worden van de strijd. Als indívidu kan je ín de strijd een roL spelen,
naar voor zover je aan je partijl"idmaatschap vasthoudt, of dat zeLfs voor-
opsteLt, sta je erbuiten, en zeLfs er tegenover. Ðe partij kan nooit íets
anders doen dan achter de gebeurteníssen aanhobbelen, verouderde Leuzen
herhaLen, enz.rjuíst omdat ze naast het gebeuren staat. Trotzki moest zeLf
toegeven hoe de boLsjewistische partij tot aan oktobey bij de gebeurtenis-
sen ten achter Líep. Pas toen de arbeiders op het eind van hun historíese
mogelijkheden waren gekomenrpas toen konden de bol"sjer¿íkí het heft in han-
den nemen. Ik herínner je er ín dit verband slechts aan dat juLLie in het
begin van de havenstakingen in Amsterdam een pamfLet ronddeeLden waarin
jut líe het RotËerclamse "Gezamenlíjk Aktíekomítee" aan de AmsËerdamse sta-
kers cen voorbeeld stelden" En dat ís geen verwijt, want ook wij hadden
geen beter zíeht. op de zaak op dat monent. Je moest er, net aLs wij, op
terugkomen. l4aar kankLusíes heb je er niet uit getrokken

Zeker, in zorn staking kan je j. nuttig maken voor de strÍjd" l4aar
dan niet op grond van de "revolutionaíre inzichten" of. zo iets dergeLijlcs.
Je kan r¿61 iets doen om de strijd mateyíeeT te onderst,eunen. Ðe dislcussies
kunnen evengoed weLrdie zíjn I t resuLtaat van de strijd die gevoerd wordt.
T'lanneer wÍj hier iets doen, zoaLs tt, organíseren van een avond over de ha-
venstakers, dan doen we dat níet aLs ttpoLítieke groeptt, maar dan zoeken r¡e
mensen bij elkaar díe achter de stalcing scaan. Ik rtreet dat we daarbij veeL
fouten maken, maar al doende leert men. Maar vranneer Íüe íets organíseren,
dan gaat het orn de strijdrníet om onze kLup (we hebben níet eens een naam)
en ook níet op de eerste plaats om onze opvattingen. Het gíng erom gel-d bíj
elkaar te krijgen. Er is evengoed wel fLink gediskussieerd.

Dat is, lijkt me, iets anders dan je met ilc weet níet hoeveel andere
splíntergroepjes rond de stakers verdringen om ze het een of ander sten-
cíLtje ín de handen Ëe duwen, en met de anderen ín koor te roepens "Ja,
maar u¿i hebben geLijk"! Oe stakers over\regen aLLe mogelijkheden van hun
aktie rveL. Daarvoor ís helemaal geen ideologiese Leídíng nodíg. Het gaat
niet om het al dan niet gelijk hebben, het gaat erom oplossíngen vooi de
konkrete problemen te vindenr êD díe komen niet per stencíltjes de haven
ín.

Iets r^Taarover ik gevaL1-en ben is het oude trukje om ons over de boL
t'e aaienrdit lceer ü/egens onze "wil om deel te nemen aan de kLassebewegíng"
alleen maar omdat Ì,rre een keer op een avond van jullie geweest zijn of-zeif
een keer een avond georganiseerd hebben. ALsof dat kLassebeweging is, En
aLsof hte er behoefte aan zouden irebben een revoLutionaír díploma van de
IKS uitgereikt te kríjgen (of in íeder gevaL aan de eksamens tà urogen deel.-
nemen).

Speelt de theoríe dan helemaal geen ro1 voor ons? Jawelrmaar een heel
beperkte. In "De ArbeÍdersraden'r heeft Pannekoek eens geschreven, dat de
Èheorie voor de arbeiders ín de industriËle centra overbodíg ís omdat ze
het werkelijtrte karakter van de verhoudingen aan den f.ijve ondãrvínden. Nut-
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tíg kan de theoríe echter zijn voor de arbeiders díe onder achterlijker
omstandigheden Leven, en voor de bourgeois-ínteLlektuelen, die zich van
hun klasse losmaken en met heel hun verleden af re rekenen hebben. Op een
andere pLaats, ín een brief uit de 50er jaren, sehreef hij dat wanneer de
massaas van de revolutionaíre theorie doordrongen zijn, tt proces gladder,
regelmatiger en minder katastrofaal zíeh kan voltrekken maar dat het zeLf-
overschattíng van de intellektuelen is te denken, dat zonder theorie de
arbeiders geen revoLutie kunnen maken. Daarbíj sLuíten Íre orls aan.

De enige ro1, die de |ttheoreticí" kunnen vervullen, ís de dískussie,
die plaatsvindt, te ondersteunen. Het enige nut van de organisatíes is dan
ook, dat het de plaatsen zíjn waar die diskussie pLaatsvindt. Voor ons
houdt dat ín, dat we onze '*organisatíe'u (zo le daar al van spreken kan)
tot die diskussíe bepenken, Wat verder nog gebeurt, daarvoor zijn andere,
uít de strijdpraktíjk zélf voortkomende organisaties nodig.

Tot ziens op éón van juLi.ie volgende avonden.

Kees IJ.

P. S.

Ik ontving je brief pas op 16/9 Ìregens de verkeerde adressering. En,
o ja, om de diskussie meteen maar openbaat te maken inplaats van een "ptí-
vé-korrespondentie en huiskannerbíjeenkomsten", hraar we overigens niets op
Ëegcn hebben, heb ík de kopieän van deze brieven ook verstuurd naar André,
Gerard, IKS-BeLgíä, Daad en Gedachte en d,: Spartacusbond.

K.

KO}Í'ÍENTAAR VAN IIDAAD 
ET.T GEÐACITTE''

Ons bezwaar betreft het voLgende: Kees sLuit zich aan bij de uítspraak
van Pannekoeh dat de theorie voor arbeíders in <te industríllle centra over-
bodig is omdat ze het werlceLíjke karalcter van de verhoudingen aan den lij-
ve ondervinden. Iluttig zou de theorie lcunnen zíjn voor arbeiders die onder
achterlijker onstandigheden Leven. (De bourgeois-intellektuelen laten r¿e

aLs onbeLangrijlce faktor naar buiten beschouwing). Voorts citeert Kees met
instenuríng een brí.ef van Pannekoek uít de 50er jaren, r,¡aarin wordt gezegdo
daÈ wanneer de massats van de revoLutionaí.re theoric,r zijn doordrongen, het
proces gladder, regelmaËíger en minder katasÈrofaal- zich kan voltrekken,
nraar dat het zelfoverschatting van <te íntellektueLen is te denken, dat
zonder theoríe de arbeiders geen revoLutíe kunnen maken.

!Íe hebben aLLe waardering voor Pannekoek, maar dat neemt niet wego
dat rve mee-rmaLen uitspraken van hem zíjn tegengekomen \raarmee wíj het níet
eens zijn en ook de door Kees aangehaaLde uitspraken kunnen we níet, onder-
schrijven. I,fíj gel-oven nameLijk heLemaaL níet aan het nut van de theorie,
nÍeË voor arbeiders ín de industriële centra en niet voor arbeÍders díe on-
der achterlijker omstandigheden leven.l,lat zíjn díe achterLijker omstandig-
heden? trrTordt daarmee een pre-kapitaListische maâtschappijvorn bedoeld of
een kapitalistische maatschappijvorm in de beginperiode van zíjn ontwíkke-
ling. In 1t eerste geval is het duidelijk dat een revolutionaire theorie al-
leen een btngenLijk-reuoLutionaiye theorie zou kunnen zijn en gee* proLe-
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taPisch-reoolutionaíre tlneotíe. Daarbij is er natuurlíjk geen sprake van,dat in de burgerlijke revôLutíe de massais zích líeien-Leiden door eentheorie. En weLk nuË heeft de Ëheorie ín een kapítalisme, dat nog in zíjn
kinderschoenen staat en nog roofbour,r pLeegt op dà arbeidskracht? -oe pra[.-tijk heeft bewezen, dat onder dergelijke õmstándígheden er geen sprakã vanis, dat proletarisch-revolut,íonaire theorieän ooli maar eni[e ingäng vindenbíj de arbeídersklasse. De proletarísche revoLutie ís dan äog trI"t-aan de
orde. Dan geLdt aLleen nog maar het bewoonbaat ma'ken van hei kapítaLisne
voor de arbeíders. Hoezee.r onze s¡rmpathíe ook uÍtgaat naar DomeLa ìIiew¡en-
Vwis en níet naar cle Leíders der soãiaaL-demokratle, de prak-tijk heeft be-
v/ezen, dat de sociaaL-demokratíe de aanhang kreeg en ndet oonéla Níeuwen-huis. Het ber.rroonbaar maken van het kapítalis*" rã" taen het beLang van d.e
arbeíders en door belangen laten zij zich leiden en niet door theoiieän.

De twee uitspraken vån Pannehoek zijn trouwens nog mei elkaar ín te-
genspraak ook. Zegt Pannekoek in o'De Arbeidersïaden", åat de theorie voor
de arbeiders in de industriä1e centra overbodig is, in zijn brief uit de
50er jaren zegt híj, dat wanneer de massal".rãn de revol"utlonaire theorie
doordrongen zijn, het proces gladder, regel-matiger en mínder katastrofaaL
zich kan voltrekken. Híer is dã theorie .rðlg"tt" äem dus t+e\ bíjzond.ey, nut-tíg, want het kan toch nieÉ ¡'¡orden ontl..endr dat het weL heeL prettíg is
úTanneer het revoLutíonaire proces zích giad, regelmatig en minder kata-
sürofaal' zou voLtrekken. Irlíj geloven daarin echter niet en menen, dat deze
opvaËtingen van Pannekoek nog niet vrij zijn van ideaLisme.

Dat het zelfoverschatting van de intellek¡uelen is te d,enken, dat de
arbeiders zonder theorie geen revolutie lcunnen mahen, is natuurlijk volko-
men juist. Sterlcer nog: de arbeiders kunnen niet aLLeen zonder theorie re-volutíe maken, u'raar zij zuLLen oolc zonder theorie revolutie maken.En juíst
dit verschil in opvatting noopte ons tot dít komrnentaar op de brief van
Kees, die wíj overigens bijzonder goed vinden.

ã= ==== ========== == ==== Ë======_ ===t====_=_=

BROCHURE OOK LOS VERKRIJGBAAR"

De vaste lezers van "Daad en GedachËe" hebben in de afgelopen maand
november ínplaats van een ger4rone maandelíjkse afLevering vañ orr" bLad de'l¡rochure 

"De oarbeidersbewegíng1 en de bewãgíng der arbelders" ontvangen.
De vijftíg bLadzijden tellende brochure is, ãolãng de voorraad strekt, ooklos verkríjgbaar. De príjs bedraagt f. 4r50 frankð per post,

==== ==== ==== == == -ã == ====== = = Ê=== ========== == ====== ==== == ========-=========

I}:f JANUÀRI NOGI"fAALS ROTTERDAM

In een in dit nunrner van ttDaad en Gedachtett opgenomen ttBríef van eenlezer" ¡,¡ordt - terecht - de opmerking gemaakt dat frãã artílceL over de Rot-
terdamse stakingen in onze oktoberaflevering geen volledig beeLd geeft van
de gebeurteníssen" HeË kon ook moeilijk ancteis. Het bev¡uste stuk werd ge-
schreven op een moment, dat zowel de staking van de zeeslepers, als de ãk-tíe van de havenarbeiders nog aan de gang r¿ãs"Juíst toen dã okioberafLeve-
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ríng gereed werd gemaakt voor de druk werd de havenstaking door het aktie-
konnnittee opgeheven; de slepersstaking duurde toen nog voort en de valc-
bondsakties bij rt Shellbedrijf stonden op het punt van beginnen. onze le-
zers - uet ínbegrip van de bedoelde briefschrijver - zul-len er begrip voor
hebbenr dat onder die omst,andigheden een afgeronde en uitvoeríge analyse
onurogelíjlc kon worden gegeven. Vandaar dan ook, dat aan het sLot van het
stuk een vervolgarËikel werd aangekondigd,

In de Loop van de oktobermaand ontvingen wij omtrent de Rotterdamse
stakingen zoveel nieur¿ materiaal" en kwamen zoveel nadere feiten te onzer
kennís, dat het volstrekt ondoenlijk was heL bewuste vervolgartikel tijdig
gereed te hebben voor het decerdbernu¡nmer. llet is om die reden, dat wíj op
de gebeurtenissen Ín RotËerdam niet eerder kunnen terugkomen dan in het
kouende j anuarinummer,

EBN VËRDACHT PLEIDOOI VCOR. ZOGENAA}fD

'. I.J E R K }.T E T'{ E R s z E L F B E s î U U R II

Een aantal jaren geleden hebben enkele vooraanstaande Joegoslavísche
ekonomen in Nederland informatie verst,rekt over het zogenaamde arbeiders-
zel-fbestuur; dat ín hun land de basis zou vormen van het daar heersende
produktiesteLsel. DaË geschiedde tijdens een bijeenkomst, r^raarvoor schrik-
barend hoge toegangsprijzen verschuldigd ürarêtr en die uitsluitend werd bij-
gewoond door kopstuklcen uít het l{ederlandse bedrijfsleven, dat kennelijk
ín het Joegoslavísche uitbuitingssystaem bijzonder rvas geinteresseerd.

Aan die bijeenkomst moesten we onwillekeurig terugdenken, Ëoen rore de-
zer dagen in de utNieur¿e Rotterdamse Courant" een beschournring 'Lazen van dr,
J. van Putten, lektor in de poLitieologie aan de (calvinistische) Vríje
Universiteit te Amsterdam. Daarin beweerde híj, dat "tal van problemen in
de sociaal-ekonomische sfeer veel- minder moeilijic ocLosbaar zíjn in een
produktiesËeLsel- dat is gebaseerd op rverknemerszelfbestuur dan bíj de nu
nog geLdende zc..rggenschapsverhoudingen. ttl,trerknemerszelfbestuuttt, aldus dr,
Van Putten, "zaL Leíden tot minder ziekteverzuim en een hogere produktíví-
teit." Het za1- naat zijn mening ook leiden tot de verdwíjning van de r'rerk-
gevers. I{aarover dr. Van Putten echter zwijgt is de vraag of het "zelfbe-
stuur" dat hij bepleít, gekoppeLd is aan een opheffíng van de loonarbeid.
Immers 3 met de Loonarbeid zijn bepaal"de gezagsstrukturen onverbrekeLijk
verbonden. I,üaar de i.oonarbeid bestaat, ís het zogenaamde "zel-fbestuur"
- en de praktijk in Joegosl"aviä bevestigt dat - nieÈ meer dan een r{assen
neusr een middeL om vía de schone schijn van het tegendeel, de arbeiders
te manipuLeren en onder de duim te houden. Bij 'lzelfbestuurer zegt onze Lek-
tor, zullen diverse problemen die Loonmatíging noodzakel-ijk maken, minder
moeilijk líggen. DaÈ is wel- heeL duideLijlce taal, die onzerzijds geen ver-
der konunentaar behoeft.
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EEN FRA.Ng BOEK OVER SPANJE

Voor diegenen onder onze lezers die de franse taal machtig zijn,
vestígen níj de aandacht op een in september j.1. verschenen boek, dat
handelt over recente bewegingen van de Spaanse arbeiderskLasse. Het is
getÍteld t'IlLusíons polítiques et Lutte de cLassett (t'Politieke iLLusíes
en klassenstrijdfr) en r¿erd gezanoenLijl.: geschreven door t$ree van onze
geestverwanten. In de eerste hoofdstu}"ken ¡vordt de maatschappeLijke ont-
wikkeLíng van Spanje geschetst en tt kaùakter van de burgeroorl.og geana-
lyseerd. Na een uiteenzeEting van de naatschappelijlce veranderíngen rlíe
zich gedurende het Franco-tijdperk voLtrokken, wordt in de tweede helft
van het geschrift het alcsent gelegd op het optreden van de arbeiders.
Daarbíj is het de beíde auteurs er vooral" om te doen, aan te tonen dat
dit arbeídersoptreden voLkoÍnen verschíl"t van ft optreden van cle politie-
ke partijen en groepen! die na Franco?s dood in Spanje weer Legaal werk-
zaam zijn.

Ðe títel "Polítieke í1lusies en klassensËrijd" is niet voor niets
gekozen. Aan illusies - dikwÍjLs aan oude illusies díe nog uít de tíjd
van vóór Francols overwinning stammen - geven, zo betogen zij, de groe-
pen en partíjen zích over, dic stuk voor stulc, wat voor ideologische ba-
sis zij ook mogen hebben, ttín na,am ùan:î en 'tuoo?î' de arbeiders willen
handelen en er daarbíj op uit ziin deze te betutteLen. In lijnrechte te-
genstel-Ling daartoe staat de praktijk van de arbeiders, díe vér boven
die van de pol.itíelce ideaListen uitgaat.

llet boek schetst (onder andere) de betelcenis van het begin lg77 tot
stand gekomen, z,g, Pact. van lîoncloa, r,raarbíj de belangríjkste pol-itieke
groeperíngen van Spanje - met inbegrio van de C.P. van Santíago CaríLlo
- zich op de basís van de samenwerking met het kapitaaL steLden. In het
boelc wordt voorts de beËekenis geanalyseerd van de stakÍngsber,rcgíngen
welke in de loop van 1977 en l97B in Spanje aan de orde van de dag waren.
TensLott,e besteden de schríjvcrs ook aandacht aan berüegingen aLs díe van
de Baskischc E.T.A. en díe voor Catalaanse autonomíerr^raarvan zÍj de ach-
tergronden pogen aân te geven, alsmede hun verschiL met de aktíes van de
arbeidencle klasse.

Het boekje bevat enkele aanhangseLs. Eén daarvan is de letterlijke
vertaling van een opstel over de aktie van Spaanse gevangenen tegen het
in Spanje bestaande ge..rangenissysteem, dat eerder in januarí van dit
jaar ín "Daad en Gedachteo' rverd gepubliceerd. Bíj de aanhangsels treft
men verder: ekonomische gegevens over de groei van ft Spaanse kapital-is-
me en tv¡ee lcaarten, 6én met de in het boeh genoemde plaatsen, een t¡¡eede
díe Laat zien hoe de aktíes van de arbeíders, díe zich aanvankeLijk tot
sterk geindustrialiseerde streken aLs Cataloniä en Asturiê beperkten,
zích later over heeL spanje uitbreidden toen de industríalísatíe hoe lan-
ger hoe verder voortschreed"

Het boekje teLt l7A bLadzijden. Het is uitgegeven door "Echanges et
Þfouvement" te Parijs" De príjs bedraagt l0 Franse francs (F1.5.-). Be-
stellingen kunnen r¡orden gericht aan de redaktie en admínistratíe van
"Daad en Gedachte" (waaraan ook de betaLing kan geschieden). Aan lezers
die het Frans niet, machtÍg zíjn zij medegedeeLd, dat een Engelse verta-
f.ing van het boekje wordt over\üogen. Zodra die er is zul-len wíj daarvan
mededeLing doen.
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GEORGE MBANY TREKT ZT.CH TERUG

In verband met zijn l-eeftijd heeft, George lfeany, de president van de
Amerikaanse vakbev¡eging CIO-AFL, deze funktie per I november j.f. neerge-
legd. Toen hij het desbetreffende besLuit bekend maalrte, wijdde het toon-
aangevende dagblad îtwashíngton Post't (edítie van 29 september j.1.) een
uitvoerig artikeL aan zijn karrière, waarin enlcele treffende konstaterin-
gen voorkrrramen. Meany çrerd ín het ber¡uste stulc een praktikus en een vurig
voorstander van het kapitaLístische systeem genoemd, een verzoener, een
ttpartner" bíj het georganíseerd overleg. Aan die Lof van de zijde van een
persorgaan, dat de spreekbuÍs ltan worden genoemd van de Amerikaanse heer-
sende lci.asse en haar poLitielce leíders, hebben rvij rEsinig of niets toe te
voegen. lfeany heeft inderdaad nooít anders dan het Ameríkaanse kapítalisrne
door dilc en dun verdedigd en ís er van het begin van zijn loopbaan ín de
AFL tot en met het eínde daarvan op 85-jarige leeftíjd, sËeeds op uit ge-
r^7eesË de onverzoenLíjke klassentegensteLl-ingen te verzoenen.In Groot-Brit-
tanrríê zou hij daarvoor ongetrvi"jfeLd in de adeLstand zijn verheven. In de
Verenígde Staten moest híj zich tevreden stellen met de verzekeríng van
presídent Carter, dat d.e 'unatie veel aan henn verschul-digd r.¡âs*t. Maar dat
was niet mínder duídeLíjk dan een adeLsbrief zou zijn geweest.

ONDERKRUTPERS KAI\JSLOOS IN NEhI HAVEN

In de stad New Haven in de Amerika.anse staat Connectieut hebben mid-
den oktober stakende arbeiders een morele overrvinning behaald op de direk-
tie van hun bedríjf en op de plaatselíjke autorÍteiten. Zodxa hun spontaan
begonnen "rnrilde'r aktie een feit was besLoot de bedrijfsleiding tot 1t aan-
Ìrerven van onderkruipers. ûm deze l¡erkwil"1-igen geen enkele kans te geven
hebben daarop aLLe stakers (mannen en vrouüren) gezamenLijk het bedrijf om-
síngeld inpl-aats van - zoals te doen gebruikeLijk ís - bij de ingangen
door een betrekkelíjk gering aantaL te Laten posten.

De omsingeLing r^ras nog maar nauürelíjks uitgevoerd of de onderkruipers
kwamen opdagen, uíteraard onder politiebescherming. Toen het de politie
duídelíjk werd, dat zij niet slechts met een handjevol gemakkelijk in eL-
kaar te knuppelen posters te doen had, maar met een vastberaden menigte,
oordeelde zij het beter het maar níeË op een treffen te Laten aankomen.

liadat de burgemeester van lJew Haven van dit besLuit ín kennis r,ras ge-
steLd heeft hij zich tot de dírektie van het betrokken bedrijf gewend met
het verzoek om trin het belang van de openbare ordett van het aanhrerven van
werkwilLígen af te zien. Aan dat met aandrang gedane verzoek heeft de be-
drijfsdirektíe gevoLg gegeven. i{eÈ p1-atgeLegde bedrijf bleef voLledíg pLat.

Ðe hier vermeLde feíten zijn ons door enl;'ele Aneríkaanse vríenden mee-
gedeeld. Zíj voegden daaraan toe, dat het bíj hun weËen de eerste keer ruas

dat stakende arbeiders in de Verenigde Staten zict' op deze maníer tegen
een ondermíjning van hun stakingsaktie ¡ueerden-


