
)e JAARGANG

NUMImR 9

sEPrEltsER 1967

EN

orgaan gewiid aan de Problemen

van de zelfstandige arbeidersstriid



3ÏJ E[,KE BIJZONNERE HAIIDEIJING GAAI

HEE DENI(M{ AÀ}Ï EET DOINÍ VOOBÀF.

BÏJ ffiT ITAI\ÏDE[,E[.I VA}I KTASSMI OF

MASSA t S BLIJKT DE TEIUM{IS YAI{

HET HÀTIDH,EN PAS ACHIEAAF. IilM
GAAI DE DAAD YOORAF AAN T{E[ BE-

GRIP, AAI.I DE GEDÀCIilTE.



Orgaan gewijd aan
van de zelfstandige

de problemen
arbeidersstrijdDAAD

EN

ffiEDACFITE

GEEN VASTE ABONNEMENTSPRIJS

De uitgave zal worden bekostigd uit vRIJWILLIGE bijdragen

Red. en adm.: Corn. Outshoornstraat tr,Amsterdam-W

Postgiro 307695

ME E R WONINGEN ME T

MÏ NDER 3 O U*\nI E R S

ZETDEN ffiBBEN wii een str:k gelezen, waarrit het werkelijke karakter cler kapi-
talistische maatschappfj z6 druid.elijk bleek en de mentaliteit van ond.e:menerd.or en
br.:.rge:rnan z6 dui-öelijk naar voren }<ulam, als het geval is met cle beschouwing, die
t^Íii groöt opgemaakt - hebben aangetroffen op d.e voorpagina van het katholieke
d.agb1ad. rrDe T56tt van zaterdag 29 juli 1967.

Het bewuste artikel gaat over d.e situatie op d.e Ned,erland.se bour^rmarkt. Het
z\rL concrete d.ingen waaxover word.t gesproken en d.e tekst is d.aarom zeeT gemakke-
l{k te volgen. Niettegenstaar.de d.e beloroptheid. d.aa:erran kr$St men een aanschouwe-
lijk beeId. van een aantal fi:nd.anenteLe zaken, wa€,rom het bij d.e heersend.e produc-
tiewijze d.raait.

Yraagt men ons d.e algemene strekking van het geschrevene in enkele ruoord.en
samen te vatten, d.an kost dat maar weinig moelte: d.e voorspoed. van d.e patroon -
zo bIÍfl<t uit d.e beschouwingen van 'rDe Tijdtr - word.t in orlze gezegend.e samenl-eving
verkregen ten koste van d.e arbeid.ers en tégen de arbeid.ers is I t economj.sche be-
treid van d.e patroon gdricht.

Wanneer wij stellen, d.at d.e klassenscheid.ing geen theore'bische conslbn;-ctie
is maar een levend.e realiteit, d.ie gepaard. gaat met een tegenstellir:.g van belan-
genrd.an bied.t het bewuste d.agblad.-artj-ke1 d-aa::voor een stevig fi:nd.arnent. Natutrr-
lijk werd. het niet geschreven om onze kijk op d.e maatschappij te schragen, Het be-
handelt alleen maaï feiten. Maar jutst d.ie feiten spreken een klaard.er taal dan
soms het geval is met theoretische werken en brochures.

STIJGÏNG DER PRODUCTTVITETT.

rrDe Ti;dtt begint met vast te stellen, d.at in de eerste zes maanclen van d.it
jaar nrim 61.1OO woningen gereed. zi-ln gekomen, bijna 1O.0OO oftevrel 2V/" n66r daR
in het eerste halfjaar van 1966. Deze stijg:ing van d.e woningproductie is tot
stand gekomen ond.anks dat het aantal in d.e woningbouw werkzame bour,'nrakarbeid.ers
(gemid.d.eld. 77.5O0 man) rond. 10 procent mind.er was d-an in de overeenkomstige pe-
riod.e van het vorige jaar.Víaarmee men te maken heeft is een sterke productiestlj-
g:ing p e r m a n d.erhalve, een grotere productj-viteit.

rrDe Tijd" laat hierop terstond. cle meded.eling volgerrr d.at naa= de mening van
rrd.eskundigentr, d.eze grotere productiviteit en d.eze prod.uctiestijgtng vooï een be-
1anffik d.eel is toe te schrijven aarr d.e werklooshej-d.. Aan het slot van het bewus-
te artikel blijkt, hoe men d.eze op het eerste gezicht parad.oxale bewering
moet verstaan:

ItDe dreig:ing van werkloos te word.en bevord.erd.e d.e ijver. . . . rt
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Alvorens hierop en op een aantal and.ere dingen nader in te gaan, willen wli
naa;r aanleid.ing van het bovenstaand.e eerst een kanttekening plaatsen. Er word.t
namelijk zo vaak ged.acht en beweerd-, d.at een stijging van het aantal. werklozen een
duid.elijk qmptoorr j-s vaÍr een economische maLaise. De hierboven besehreven toe-
stand in d.e bouwwereld maakt het duideli jk, d.at d.it zond.er meer bepaald. onjui st
is. Het harrgt er maaï van af, op welk stand.pr.mt men z;-.cln plaatsts op d.at van de
arbeid.er of op dat van d.e ondernemer. De bouwvakarbeid.er zal. in de gegeven om-
stanöigheden stellig van I'slapte" in zi)n bedrijfstak spreken; de bouwvakpatroon
daarentegen zal verklaren, d.at d.e zaken bijzonder goed. gaan. In het eerste half-
jaar van 1967 rzo meld.t ttDe Tljd" , vertegenwoordigd.e d-e woningproductie een ge1d.s-
waard.e vaJI f 1700 miljoen, vijftien à twintig proeent méér d.an in d-e eerste helft
van 1966, bereikt met mj-nd-er arbeid.ers, d.at wi1 zeggen met minder loonkosten.
Dat kan slechts betekenen, dat voor d.e bouwond.eïnemer d-e winsten zrjn gestegen.
Hi j zal- niet gewegen vaJn een economische achtenritgang. ItCrisi srt r off een and-er
woord. te geb:ruiken, bestaat er voor d-e kapitalist bij rn daling van z{jn winstper-
centage, vooï öe arbeid.er daarentegen bij een d.aling van d.e werkgelegenheid.. Zte-
d.aar een van d.e kenmerken van onze samenleving. ZLedaar ook, waarom het zo dwaas
is bij een goed.e conjr.:nctuur van trwel-vaartrt zond.er meer te spreken. ItDe Tlid" toch
stelt in het licht, d.at in onze maatschappij d.e "rijkd.omtr van d.e een d.erramoed.err
va^n d.e and.er juist voorop stelt.
LOI{EN EN ARBE]DSTTtrD.

Wa"nneer wij hier van Itarrnoed.ert spreken hebben wij volstrekt niet alleen d.e

toestarrd. op het oogr waarin d.ie bour,'nrakarbeid.ers zijn komen te verkeren, die zon-
d.er werk geraakt zijn. Grotere "amoedet' of mind.er I'welvaart'r is eï óók voor d.e

77.500 marr, öie nog emplooi hebben. \aielisi,^Íaaï zijn hr:n Lonen op de gebmikelijke
manier gestegen, maar d.aar staat tegenover, dat er d.oor hen aanzienlijk meer i-s
geproduceerd.. Yan een weïkelijke loonsver.hogi+g zou eï sprake zrJrr geweest in-

a,d.ien z\J néér zoud.en hebben ontvangen voor d.ezelfd.e hoeveelheid. arbeid. 0f zij dan
ook rrwelvarend.errt zoud-en zi. 1n geword.en 1n d.e zit:., d.at ztJ meer artlkelen zoud.en
hebben lnxrnen kopen, staat vaJr^rege d.e voortd.urend.e prijsstijglngen - nog te be-
zien. Nu is het zordat zij meer ontvangen hebben voor een grotere hoeveelheid ar-
beid.. Ook tla.nneeï zit via hr.ln loon, d.ezelfd.e hoeveelheid. artikelen kr-:rrnen kopen,
hebben zii d.aanroor toeh méér gegevën. Tegel{jkertijd is het 26, d.at d.oor hr.rn har-
d.ere werken d.e productie is vergroot. De rrnationale rijkd-om" is toegenomen, maar
hun aand-eel d.aarin niet of nauwelijks. Dat betekent, d.at ntr naar v.erhqud.ing nin-
d.er krijgen d.an tevoren. Dat is het, wat naaï onze mening ond.er I'artrroed.err d.ient
te word.en veïstaan,

Waa::mee we hier in het concrete geval van d.e bouwvakarbeid.ers te maken hetr
ben, d.at is het feit, dat in de kapitalistische maatschappil d.e patroon vart de ar-
beider niet zijn arbeid- koopt, d.och zijn arbeid<kracht. Hoe langer de p,atroon over
d.ie arbeicLskracht beschikken kanld.es te meer worat er geproduceerd.. 1) Die meer-
productie komt aan d.e patroon ten goed.e, niet aan de arbeid.er, wiens beloning bli
voorbaat vaststaat. De patroon besohouwt d.atgene wat hÍj aan een arbeid.er betaalt
a1s itkostentr. Hij acht d.ie kosten ttlaagtt of tthoogtt naar:mate hij eï meer of mind.er
voor ontvangt. Hij spreekt van ttgoedkopef' en va:n' trdurerr arbeidskracht I ÍÍtào.! niet
d.e hoogte van het loon is d.aafblí voor hem maatgevend.

rrDe Tii4tt schrijfti : :'i

\
1eniette.beweren'datbijonbeperkteve?}.eng:-ngvartdeal-

bel-d.sduur ook d.e toeneming van d.e p:rod.uctie evenred.ig voor! zuu gaan. Het ka-
pitalisme heeft a} vrggg gel'eerd., d.at het resul-taat van éën arbeidsuur van
een uitgemste arbej-d.er'nLet qelijk was aaJI een arbeid.suir van een vermoeide.
Eet,heeft d,aa:euit ook aI .weer Izeer vroeg geeonclud.eerd., dat de Itroofbouw op
d.e arbeidskraehtrr geenszins d.e voord.eligste manier was om ,de arbeid.ers te
exploiteren. Wat,{,rij hier stellen is in principe }raar, maar hqeft geen 9"tr-
perLte praktische geld.igheid..
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.r rrDe pendelaars uit d.e verafgel.egen gebied.en zijn het eerst I d.ei^ laan-uitgBvlogent , omd.at z"-vooi d," 
"anrrer"r 

het duurst warenr r:

aangezien d.e lange reistijiL van de werln:ren afging€tr...rr
Wenneer een pend.elaa^r en een niet-pend.elaar hetzelfd.e loon ontvangen, d4n

.is de pend.elaar voor d.e p,atroon een trduurd,ererr arbeid.skracht.

l,'laar het voor de patroon namelijk oru gaat, d.at zLTn d-e kosten in verhoud.ing
tot d.e bedrijfsopbrengpt. Eii streeft r7aa,t zo gering mogelijke kosten bil een gege-
ven opbrengst of nae,r een zo groot mogelijke opbrengst bij gegeven kosten. De ar-
beid.st[jcl is d.aarbij voor hem belangrijkrmaar niet mind.er d.e invoering vaïr arbeid.s-
besparend.e machlnes, d,ie het mogeliJk maken in d.ezelfd.e arbeid.st[jd. meer te produ-
ceron. Ook dat speelt in d.e bouw en ttDe Tij6tt schrijft d.an ook, d.at

trhet ingebnr:ihnernen van arbeidsbesparend.e machines onverstind.ord.
voortg:iÍrg. tt

Na het bovenstaand.e zal men begrijpen, waarom w[j va.n mening zijn, d.at het ar-
tikel inftDe [rJd.tt zorn held.er licht werpt op tt soms zo ond.oorzlchtige mecha^rris-
me d.er kapitalistlsche productie. Er blijkt Í-mmers zorureklaar uitrd.at d.e ond.erne-
mer geenszi-ns gekant is tegen d.atgene, wat de goègemeente, tlhoge lonentr noemtl
rru€^r slechts t ie n verhoud.:ing tot zijn bed.rijfsuitkomsten.
Hij i-s niet on en onkosten en and.ere (Ueiae soortenz ver-
telt "De [ijdt' d.e n), nits d.ie kosten maaï tot een grote-
re productie 1 ee productie , d.at er ond.anks d.e ( absolute )
kostenstfjgrng toch sprake is van een kostenvermi::d.ering per eenheiC van product.
Wanneer d.e ond.ernemer het overrrggedkope arbeidt'heeft, dart heeft hij het mind.er
over de loonsom dan wel over d.e loonsom in verhoud.i-ng tot zijn winst. lríat hem met
betrekking tot d.e arbeid.skracht interesseert is bovenal de mogelijkheid. haar uit
te buiten!
VJ,II,I,'ISRKGEIIERP 9ESIROI{$ï.

. ïs er i.n d.e bournr van grotere uitbuiti-:eg sprake? 0ngetwijfeld.! Een vergroting
van öe woningomzet met 15 à 20 proeent betekent op een totaalbedrag van f 1 700
rriljoen een méér-omzet nan roncl f J00 ndljqen. ttDe Tijd" vestigt er de aand.acht
opr d.at d.e grootte van d.at bed.rag natuurl\jk ned.e beï.nvIoed. word.t door prijsverho-
gjngen van arbeid.slcracht en grondstoffen, alsuied.e d.oor betere voorzieningen in
èe gebouwd.e hulzen. Dae^rom, zeg:b het bIad., is het rrrijwel ond.oenlijk .om preeies te
berekenen hoe groot in het afgelopen half jaar d.e productirriteit per werlaeemer
precies geweest is. De sehatting van minister Schut, d.at d.e prod.uctle per marr
met rond, tien procent gestegen is, zíen d.eskr.urd.igen - zeg+rrDe Tijd-" - méer als
een grove benad.ering dan als rn reëIe berekening. Ddt er echter van een aanzien-
lijke prod.uctiviteitsverbetering sprake is word.t d.oor geen mens ontkend.. Dat zott
ook moeiUjk }«rnnen.Hoe men d.e cijfers betreffend.e àe waard.e in guldens of d.e aaÍr-
taLlen huizen ook wend.t of keert: er is belangrijk meer geprod.uceerd. met mind.er
mensen.

Zoals wij reed.s gezien hebben, aehten de Itd.eslcrxrd.igen" (wie d.at zíjn wordt
nj-et onthuld.) 0" werkloosheid. in d.e bouw goed.d.eels d.e oorzaak van d.e productivi-
teitsstijgrng. De \Eaag, in hoeverre d.e productiviteitsverbeteri.ng juist d.e oor-
zaak van d.e werkloosheiè zou kunnen ztnr scffit bij hen niet op te komen! Naar on-
ze overtrrlgtng is de sa.menlrang tussen d.e twee verschijnselen wat geconpliceerd.er
dan welke van d.e twee verklaringen ook verond.erstelt. Hoe d-at ook zj.Jt het feit
blijft bestaanr d.at d.e trwerkgeversil j-n d.e bouw heel wat tevredener zijn' d.an d.e
rlwerknemergtf

' . Van trwerkgeversfr gesproken: de brrrgerlijke malligheid, om (niet zond.er zln o-
verlgens, naturrrlljk) net uitgerekend. d te:rr het ond.ernemerd.om aan te duid.en,
da,t bij cle productie niet in d.e eerste plaats zijn arbeid.skracht d.och het kapitaal
ter beschikking stelt, word,t d.oor het artikel in'fDe Tij6'r we1 b[jzond.er treffenè
geÍ,11ustreerd.. Het bekend.e brrrgemans-sprookJe rran de ttwerlgevert'r die d.e arbel-
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der in d.e gelegedreid. stelt z:jn boterha,nr te verd.ienen word.t door d.e besehouwin-
gen in I'De TUd" eenvoud.ig in stukken gereten.

AIs het sprookje w6,6.v zou zijn van d.e brave ttwerkgeveïtr wiens socÍale fi:nc-
tie er in zou bestaan d.e arbeid.ers werk te geven, dan mag toch zeker we1 word.en
aangenomen, d.at hij die fi:nctie het-Gt ve?ffiÏ en verrruIlen kan op het moment,
d.at er in zijn bed.rijfstak goed.e zaken word.en ged.aan. I[aar wat zien we? Ondan]rs d.e

stijgend.e omzet is d.e frwerkgeveïrr niet druk bezig met d.e arbeiders aan werk te
helpen, nee hij spant ztch tot het uiterste in d-e arbeid-ers zoveel mogelijk werk
af te nemen. Niet op werk geven is hij uit, maar op winst maken ten koste varr de
arbeid.er.

[De f\id" schrijft z

ItDe aannemeïs hebben bij het ontspannen va.rr d-e arbeid.smarkt hun
reserve aa.n bouwvakarbeid.ers afgestoten, zodat er mind.er leég-
loop in de bouw bestaat. 3ij een gebrek aan arbeidskrachten wer-
d.en d.e laatste jaren d.e mensen, d.ie na afloop van een ka:*rei o-
verbod.ig viaren, vaak vastgehoud.en, totdat er een nieur+e opd.racht
bir:nen kwa.m. . . . De zadnte winter bevorderd.e (voorts) fret ontslag
va,n mens€Íl; d-ie artd.ers op kosten van het sociaal fond.s voor d.e
bouwn[jverheid in d.e vorstverlet (regeling) zoud.en zijn gegaan.r?

Men ztet, hoe sociaal d.at fond.s voor öe bournnnijverheid wel is en hoe sociaal
de fimctie van het ond.ernemerd.om wel is. Zodra d.e werkgelegenheid. d.aa1d.e haàstte
het zích (zie boven) d.e werkgelegenheid nog verd.er te d.oen d.afen. Het zachte ka-
rakter van d.e wlnter was voor hen geen aanleid.ing om meer emplooÍ te verschaffen
d-oeh om hetzelfd.e emplooi met mind.er hand.en te laten d.oen nu d.at op een goedkope
manier kon word.en bereikt. !íaar het hr.m om begonnen was, ItDe TUd." zegt het rond-
uit, rrhet aantaL werkzame uren per bouwvakarbeid-er te verhogenrr.

Hie::nee is d.an meteen - en ook dét raakt het wezen vara rt kapitalisme het
misverstand. uit de wereld. als zou het in de bouwwereld. om het bouwe.n gaarr. Het
gaat d.aar, zo goed aIs in welke and.ere kapitalistisehe bed.rijfstak ook, om d.e
winstmaker$, om d.e uitbuulting en nergens and.ers omt

Wie vlogen er het eerste uit? De ftd.uursteil arbeid-skrachten hebben we aI g€-
zi.en, jawel . Maar 'rDe Tijd.rr verklapt ook: ttd.e recalcitrantstett , d.at wi] zeggen d.e

arbeid.ers, d.ie het eerst geneigd. zfin ztch tegen een seherperg uithuiting te ver-
zetten. Wi-e aan d.e slag bLeven, d.at 1íaren - we citerenItDe Tildtt - d.e'rgoed.e men-
senlltz\d.iebereid.waren.weciterennoga1smaar''DeTijd''
beperken tot het in d.e c. à. o. voorgeschreven maximu.m.rr

Hoort u hier viaf?De TUdt'uit d.e mond. van d.e?tdesl«:ndigent; het bekend.e bit-
tertafelpraatje omtrent de ff luiheid.r? van d.e boul.lrrakarbeid.ers opklirrken? Wat zeg-
gpn we: het werd" niet slechts aan de bittertafel; frrààT zel-fs a€& d.e regeringsta-
fel vernomen en rt heeft bij d.ie gelegenheid. aanleid.ing gegeven tot heel wat bit-
tere reacties,

rrleegloop in d.e bouw'r! ïnd.erd.aad., er is sprake van geweest. Maar op een 6n-
d.ere manier d.an de bittertafelkoningen of een bour,rpatroonslakei als d.e heer Von-
d.eling het ooit bed.oeLd- hebben. ' Ze wag er toen, bij een krappe arbeid.smarkt, de
annemers, bij voltooiÏng van een ka::rrrei, tot d.e arbeid-ers zeiden: het is nu even
slap rrrlaar bIUf asjeblieft en ga niet and.er werk zoeken, d.at je bij deze arbeid.s-
markt natuurlijk gemakkelijk kunt krijgen. Blijf alsjeblieft, dj zullen jul1ie we1
betalen.

Toen zeiden d.e aa^nnemers niet: öie luie arbeid.ers'. Nee, ze zeid.enr gelutd<ig
det ze blijven, En ze betaaLd.en hen er desnood.s nog ttzwarttt voor ook. Nu er eI-
ders niet zo genalckelijk werk te ffigen is, nu zeggen d.e aannemerss gelukkÍ9, \,Íe

nln ze }iwijt. Àch, het is verre ían ons d.e aannemers d.at alles te verwijten, ïÍe
signaleren alleen maar. Z6 is nu eerrmae,l het kapitalisme.
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lÀÍERELD DER ÀRBEIDERS

IN APBÏI VAN DIT JAAR werd. in Detroit l-n de staat Michigan een buitengewoon
congres gehoud.en v€un d.e UAW, de vakbond voor arbeid.ers in ,d.e automobiel-j-ndus-
trÍe van Noord.-Amerika. Presid.ent Walter Reuther vïoeg aan J.OOO afgevaardig-
den o! 'z\) er mee wild.en Ínstemmen, d.at hjj rtspeci-a1e volmachtenil kreeg, d.ie moes-
ten b'ewerkstelligen, dat hij bij d.e komende ond.erhandelingen over een nieuw con-
traet vold.oend.e vrijheid. had. om een "beweeglijke positie'? in te nemen. Te:*rij1 öe
stenming nog aan d.e gang tf€rs; waarbij hem met ove:sreld.igende meerd.erheid. d.atgene
verstrekt r+erd. waarom hij \Eoeg, bleek er bij ö1e ,.OOO afgevaard.igd.en toch nog
zegge en schrijve één te ztjn, die - wat nind.er bureaucratisch en wat d.ichter bij
d'e arbeid.ers veunoed.elijk darr cLe rest d.e moed. had om d.atgene te verkond.igenrwai
werkelift Leefd.e onder de gewone led.en.

ttReuthers zogerraand.e rbeweeglijke onderhandelingspositie r isil t ze verklaard.e
Hi, Itniet meer d.an een veertje in d.e storm" Reuther zou er beter aan d.oen ou
zieh eens in te zetten voor die d.ingene d.ie voor de gerdone leden van het aller-
grootste belang z1Jn. Dan zou hij zich wérkelijlc d.oor d.e bónd. gesteund. weten en
niet alleen naa;r ([oor d.e afgevaard.igd.en en het kad.er. En d.dn pas zou hij zo sterk
staen a1s een eik. tt

De korte toespraak van déze ged.elegeerd.e 7 d.ie uiteraard. verloren ging in d.e
storm van toejuiohÍngen, d.le Reuther van d.e kÉnt d.er overlge afgevaard.lgd.en ten
deel viel ) maat d.ie nlettenin, in enkele zinnen d.an, tóch z[jn weg gevond.en heeft
naar sonmige Anerikaanse kranten, heeft één ononstotelijk feit aan het licht ge-
brachtl wat Reuther wil en wat d.e Amerikaanse automobielarbeid.ers wiIIen i-s op
geen stuklsen na hetzelfd.e.

Reuther hadr alvorens de biizonclere voluachten te vragen, aan het cong?es in
Detroit ulteengezet w6t hij bij zijn ond,erhenclelingen met d.e d::recties der grote
automobÍelfabrieken zou trachten te bereiken. Zijn verlangIijstje zag er aIs volgtuit:

1 . loonsverhog.ing;

2. hetzelfcl.e loon voor hetzelfd.e
bielarbeid.ers;

1. een gegarand.eerd. jaarinkomen (Reuthers bekende, oud.e parad.epaard.Je) ;

4, handhe.ving in het contract van d.e clausule, d.at bij de loonvotrring reke-
ning d.ient te word.en gehoud.en net een eventuele st[jg:ing van de kosten
van }evensond.erhoud.;

,. een d.ergelijke clausule voor d.e pensioeneni

6, een toeslag op tt loon voor d.e kosten van d.e autoverzekeríng voor d.e &r-
beid.ers i

J.,imlulnping rran het werk, da,t buiten het eontract om word.t vemicht;
8. verbeteringen voor wat betreft d.e aarnnrllend.e rrltkeringen bij werkloos-

held., d.e lonen van hen, d.ie geen vol1e d,agbaak hebben, de med.ische zong,)
d.e regellng voor ove:*rerkl d.e vakantieregeling, d.e productíeno:men en
de arbeldsverhoud.ingen. 

,

rrNiemand. za)- ontkervtentrrzo schreven cle br:rgerlijke kranten, rrclat d.it eon in-
drukwekkend, progBan its.tr $faar èie woorden riraren de heren br:rgerlijke journatlsten
nauweliiks uLt de Ben gevloeid, of een autonobiel-arbeid,er krnrarn verklaren, da.t. . . .Ithet allena^aI niete voorsteld.ett en d.at d.eze zogenaand. tf indrul«rekkend.err. reeks ven

werk voor Amerikaanse en Canad-ese automo-
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treisenrt of rrwensenrt karakteristiek waïen voor d.e bureaucratie. rfVoor d.e automo-
biel-arbeid.ers, die ied.ere d.ag aan de lopend.e bancL en aan d.e productiel[jnen wer-
kentrt zo zei hij, rrkomen d.ie zaken Ín d.e eerste plaats, d.ie bij Reuther helemaal
ond.eraan bengelen en niet nad.er word.en omschreven,rt

Luistert nilen naar d.atgene, wat d.e arbeiders in een onafzienbare reeks vaÍr
ingezonden stuklcen telkens en telkens weer naar voren brengen, d.an is d.e conclu-
sie gerechtvaard.igd., d.at er tussen Reuther enerzijd.s en d,e arbeid.ers and.erz[jd.s I n
d.iepe kloof gaaBt; d.at Walter Reuther in een totaal and-ere wereld leeft dan de
automobielwerkers .

De arbeiders in d.e auto-industrle verkeren d.agelijks in een weïeld., waar de
gevolgen van d.e automatisering tot in d.e kleinste d.etails voelbaar word.en. ïIrm
leven word.t volled.ig beheerst d.oor d.e snelheid- van d.e lopend.e band. en d.e d.oor
computers vastgesteld.e arbeid.sritmen en productienormen.

De automatisering van bepaalde onderd.elen van het productieproces, wa/ar ma-
chines het werk van menserrtiand.en hebben overgenomen en dat snelfer en nauwkeuri-
ger verrichten d.an ooit voor mensen mogeli jk is, brengt mee, d.at d.e sneJheid. van
d.e lopend.e band. voortdurend. wordt vergroot.Dat is enerzijd.s simpelweg een techni-
sche Isnrestj-e, maar het is óók een kirestie vaJír d.e bedri jfseconomie. Hoe groter d.e

voor het automatiseringsproces vereiste investeringenl dat wil zeggen hoe groter
het in d.e bedrijven gestoken constante kapitaal, d.es te groter het belang varr d.e

ond.ernemer bij een grotere productie in dezelfd.e-, of liever nog in mind.er ar-
beid.stijd.

Over de snelheid. van de lopend.e band en over hetgeen d.at betekent voor de
arbeid.sverhoud.ingen ep d.ientengevolge voor d.e arbeid.ers word.t aan 6én stuk d.oor
gepraat in alle ingezond.en strrkl<en d.i-erond.ertekend. met 'reen automobiel-arbej-d.er"
soms met naa.uo en adres, soms anoniem in vrijwel aIle grote Amerikaanse d.agblad.en
als New York Ti.mes en Christian Sclence Monitor of in kleinere kranten d.e laat-
ste jaren met de regel..araat yan tn klok verschenen z\jn. Er word.t, kan men zeggerr,
in d.ie lngezond.en stuklcen zeLfs bijna over niets and.ers gepraat en daarin word.t
6ók gezegdr d-at het d.6tgene is, waaïover d.e auto-arbeid.ers voortdurend. ond.er el-
kaar en met hi:n vrouwen praten.

Hoe luidd.e, na d.e bÍjzond.ere conferentie van Detroit, de mening van d.e gewo-
ne automobi-el--arbeider over d.ie bijeenkomst? It[en luistere naa,r hetgeen een van
d.ie geÏÍone arbeid.ers d.aaromtrent gezegd. heeft:

ttDe arbeid.ers hadd.en het gevoel r dat ze met d"ie conferentie en met d.at pro-
graJn van Reuther een beetje bed.ond.erd. werd.en. Daarom hebben ze een soort van een
rrraadil opgericht, waarin arbeid.ers van zowel Ford. a1s van General iviotors als van
Chfysler vertegenwoordigd, ',^Íaren. Ze had.d.en d.aar een goed.e red-en voor! Chrysler
heeft na,melljk tot zijn werlceemers gezegd., d.at er b\j tr'ord. en bij GM meer per maïluu-r
werd. geprodueeerd en d.at zulks een red-en vo:rmd.e om d.e produetiesnelheid te ver-
groten, Maar bij Ford en bij General Motors beweren ze iets dergel\jks over Chrys-
Ier. De bed.oeling van d.e "raad. van werkers aan d.e productieU,jn'r is nu de produc-
tie en d.e arbeid.sverhoudingen in d.ie d.rie grote ond.ernemlngen met elkaar te ver-
gelijken , zodat niet langer d.e arbeid.ers van het ene bed.rijf tegen d.ie van het €rrr-
d.ere zoud.en }<unnen word-en uitgespeeld-,?t

!{at is daarop d.e reactie geweest van Walter Reuther? 0p d.e conferentie in
Detroit verscheen hij met een papieren hoed op zin bureaucraterrhoofdr waarop ge-
schreven stond.: rrlk ster-m d.e arbeiders aaÍr d.e productieliinrt . Hoezeer dat de rnrran-
ge grap vaïl een vakbond.sbestuurd.er en d.emagoog was kwam aan het 1icht, toen Wal-
ter.Reuther op d.ie conferentie steun verLeend.erniet aan de arbeid.ers aan de pro-
ductieliinrmaar aart d.e voortrannen en werl«reesters, d.ie voor zich het recht opeis-
ten over ied.er voorstel van de gewone arbeiders hun veto te kr:nneh uitspreken.
Reutherr d.ie altijd. d.e mond. vo] heeft met mooie praatjes over "vakbond.sd.emocra-
tierr , bleek d.at een billi jke eis te vind.en en g:ing er dus mee akkoord, d.at in d.e
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ond.erneningpn aan ao I n 100 man d.e uogeliJkheid. werd. gegeven d-e verlangens van bii-
voorbeeld. zotn duizencL man te torped.er€Ír.

Overigens; dat hoed.je van papier met z:-jn tot niets verplichtend.e tekst was
nog maar een klein qprptoom va.n Reuthers d.emogogische talenten. Hij 1egd.e d.aa:rran
nog wel heel andere bew:ijzen af. Toen na.melijk op een gegeven moment door arbei-
ders te kennen werd. gegeven, d.at zij eigenlijk na-d.erti-g àienstjaren met ,OO d.ol-
lar per maand gepensioneerd. zoud.en moeten word.en, riep Reuther blufferig uit,
d.at hi j met zin "beweeglijke ond.erhand.elingspositlef r nog we1 kans zag om een pen-'
sj-oen van {00 d.oll-ar uit het ond.erhand.elingslrulr-r te slepen, Een belachelijke be-
weringromdat d.e pensioenvoorschriften zodanig z\Int d.at slechts een hand.jevol ar-
beld.ers in staat zijn ooit het ma:rimrm te halen dat Reuther noemd.e.

Hoe in werkelljkheld. d.e ster.m er uit ztet, d.i-e Wa1ter'Reuther zogenaarnd. aan
d.e gewonë arbeid.ers wil geven, kwa.m ondubbelzirTnig aan het licht toen d-e werkers
in één van d.e fabrieken van General Motors in lvlarrsfield in Ohio tegen d.e wil van
d.e vakbond. in staking glngen om kracht bij te zetten aan hr.m eisen betreffend.e d.e
arbeid.sverhoud.ingen. Verre ervan dat §j d.e ei.sen van d.ie arbeid.ers ondersteunde,
ond.ernam Reuther a]Ies wat híj kon om uitbreid.ing van ' t conflict naa.t àd"re be-
drijven van General Motors te voorkomen. Sterker nog: hii gaf d.e d.irectie van Ge-
neral MotoÍs d.e verzekering, dat zíi een d.ergelijke uitbreid.ing niet behoefd.en te
ï:rezen.

Het coumentaar van een automobiel-arbeid_er? nt,Iat Reuther ni-et sch[jnt te be-
seffen is d.itr d.at het niet gaat om de d.ingen, d.ie hij in zLTn hoofd- heeft, maar
om d.e d.ingenl ïIà&rmee Ïdj gewone arbeid.ers dag 1n, d.ag uit in d.e fabrÍeken aan de
lopend.e band. en in orLze verhoud.ing tot bazen en d.j.recties te maken hebben.

Ons commentaar bij d.it alles: Het gea.t, er niet eens om of Reuther d.at be-
seft of niet. Waarom het gaat is, wat Reuther Í.s, wat hij, als presid.ent van de
vakbond. vertegenwoordigt en wat d.ie v'akbond. ze1,f , als orgapi-satie in d.e mod.erne
Amerikaanse maatsehappij vertegenwoord.igt en wat ct"ie vakbond. en i,Jalter Re;ther
fi_entengevolge gedwongen ziJn te doeni trrlat zi-j vertegenwoord.ige4 is n .i e t t t
belang van d.e 'arbeid.ers naar het belang van èe burgerli jke sanenleving en van -t t
kapitaal. De vakbond. en d.e arbeid.ers, àat zlin twee totaal ve:ischillenàe wereld,en
die voortdurend botsenr ja d.ie in 

.een 
verbiiterd.e str\jd. gewikkeld. ziin.

==========

COEN WÏEMER OVERTEDEN :

OP }í0ENSDAG ! augustus overleed in Rotterd.a^m op J6-jarige leeftijd orLze'rnak-
ker C o e n W i e m e r' De gïoep tfDaad. en Gedachtert bewaart aan hern ëen
goed.e herinnering. loen nemelijk d.eze groep het levenslicht zag lrias Wiemer een
dergenen, die aan haar wieg stond.en, HU Àtonà er net twee geschenken; zijn morele
sympathie en ziJn belangstelling. Tot kort voor aijn d.ood. is hij niet moe geword.en
met qns te d.iscussiëren over alLe }cvresti-es, d.ie met d.e str{jd van d.e arbeid.ers
verband houd.eni voortdurend. heeft §i onze opvattingen getoets{ arp zi5- eigen o1»
vattingen en ervaringerl.

Coen tíierrer d.roeg het kapitalisme een d.od.elijke haat toe, een haat die nog
verdiept was i'n d.e bittere crisistiJd d.er d.ertiger jaren. AJ vroeg leerd.e h{ be-
seffen, d^at d.e bevriiding der arbeid.ers alIeen hun eigen werk zou l«rnnen zijn en
ven d,ie opvatting heeft hij gBtuigd jegens aIlen met wie hij contaeten ond.e=tnetA
of samerurerkte. Hij is d.ie opvattingen ook onvoorwaardelijk i=olr, gebleven. Partij-
en va,Irverenigingen besehouwd.e hii a1 jaren voor d.e tweed.e wereld.oorlog als aan rt
proletariaat wezensvreemd.e organisaties; over staatskapitalistisché systemen
naakte hij zÍ-e}. geen enkele, illusie.

0p zatetdag 12 augustus waren enkelen onzer bij zljn begrafenis aanwëzíg, Eén
onzer maklcers heeft da"ar met enkele woord.en errran getuis hoe hij en wij d.oor de-
zelfd.e strijd. met elkaar verbond.en vÍaren.



TER SUSSING \TAN

B

HET B O ZE GEWETEN

0P XE 17e mei van d.it jaar hebben d.e Franse vakcentralen, precies als op d.e

17e mei van het jaar d.aalsroor, hr.rr ]angzamerhand. traditionel-e staking van 2{ uur
geproelarteerd-. Wat er in 1966 en nu geber.lrd.e leek a1s twee druppels water op eI-
kaar. Voorafgegaan d.oor een groepje zich vreed.zaa.m ged.ragende politie-agenten en
d.oor hr:n welged.ane bonzen hield.en vele dulzend.en vakbond.sgetrouwen een soort
van folkloristische optocht oveï een aantal Parijse boulevards, De persmuskieten,
die' er wat brood. in zagen en d.e obers op d.e eaféterrasjes, d.ie wellicht verrnoe-
d.en kond.en na afloop van d.e wanne (maar geenszins verhitte) wand.ellng d.orstige
kI.errten te z:ullen krijgen, Lazen op d-e in de stoet meegevoerde spandoeken, d.at
rrd.e kracht van d.e arbeid.ers op straat ligt'r.

De leus is alJo:minst nieulr" Grappenrnakers rwaa:rran er j-n Parijs minstens zo-
veel zijn aIs volksmisleid.ers, hebben aI verklaard., d.at ze zelfs precies weten op
wéIke straat. Op d,e Boulevard Voltaj-re na^nelijk, d.ie loopt van d.e ?Iace d.e Ia Na-
tion, wae,.r d.ergelijke demonstraties altijd word.en opgesteld, in de richting van d.e
P1ace de Ia Bastille 1 wà.à.T ze altijd. plegen te word.en ontbonden.

0m d.ie grappenmakers een beetje de rvind. uit d.e zeifen te nemen en d.e nad.zr.rir
te leggen op d.e ernst, wa,afrran men d.e schijn tot el-ke prijs bewaren wil, had.d.en
Guy Mo11et en and.eren dit Jaav verklaard, dat roen d.esnoods bereiö was d-oor te
marcheren tot v66r d.e trappen van het parlementsgebouw (maar verd.er niet natuur-
Ii-jk! ). Het is overigens niet gebeurd., d.at dóó:morcheren dan. Van de Place de la
3astille is ied.er mstig zijns weegs gegaan: naaï de cafétjes en naar d.e huurka-
zerne s in d.e faubor:rgs .

Zou er bij al d.ie d.emonstranten één arbeid.er zijn geweest, die werkelijk ge-
Ioofd.erd.at de GauLlistische regering nu geschrokken af zou z:-en van haar voorne-
men om aan de Kamer speciale eeonomische volmachten te vragen? Zou er één Ka,urer-
Iid., één minister , één topfiguur uit het bed.ri jfsleven zi jn, d.ie ond.er d.e indn:k
raakte van d.ie pantoffelparad.e van de bond.en?

De }aatste vraag is gemakkelljker te beantwoord.en dan d.e eerste. ïn 1966 na-
mel-ijk r,,Iaren d.e geber.rrtenissen ( of ]iever: d.e d-ingen d.ie men d.eed. om gebeurterrj-s-
sen te voorkómen! ) niet alleen tot in ond.erd.elen nauwkeurig op precies d.ezelfd.e
vrljze georganlseerd. r z\ hadd"en óók - zet men - precies hetzelfde oogmerk. Ook een
jaar geled.en vroeg De Gaufle om speciale economj-sche volmachten en ook een jaar
geleden }cr,rramen de bond.en opeens (Uinnen enkele d.agen om precies te zÍjn) tot d.e

ontd.ekklng, d.at uitgerekend. die volmachten voor d.e arbeid.ersklasse "een groot en
nieuw gevaaï betekenen zoud.en, d.at tot elke prijs moest word.en afgewend.tr, Een
jaar geled.en echter bleek, d.at zo d.e pen van de grote Voltaire eeuwen geleden aI
maehthebbers had. d.oen sid.d.eren, van d.e machteloze frmachtsvertoningenrr in d.e naar
hem genoende boulevard zieh geen mens iets aantrok. De volmachten kwamen er zon-
der slag of stoot

De ervaring van 1966 vormd.e voor de vakbonden en d.e zogenaamd.e linkse par-
tijen geen enkel beletsel om hun klucht ten tweed-en male op te voeren. Zii kozen
er met een grenzeloze bmtaliteit precies d.ezelfd.e d.ati:.m voor ult en ztJ g"ingen
zelfs zo ver, dat ztJ wed.erom beweerd.en, dat d.e rf speeiale volmachtenrt een nieuu
gevaar voor d,e arbeiders inhield,en, net of die volmachten geen oud en bekend.
zardrje vormden, I,iaaïvan zti aI eens in dezelfd.e pathetische bewoord.ingen precies
hetzelfd.e hadd.en gezegd. Vrees om zich belachelijk te maken kennen d.ie valcbond.s-
bestuurd.ers en 'r progressievert politici blijkbaar niet.

Dat flie speciale volmachten een bedretging voor d.e arbeid.ers vomen is ove-
rigens juist s aL is het er dan ook zo mee gesteld, dat zelfs een jaar geled.en de
betlreiging geenszins nieuw lras. De volmachten houd-en na.rnelijk ten nauwste verband
met een al sind.s jaren zich in het Franse bedrijfsleven openbarend.e tend.ens tot
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ratÍonaliserÍng en ord.ening,d.ingen, wa.a,rt/an de tr''ranse arbeid.ers de voor hen b1t-
tere gevolgen aI bij herhaling aan d.en ldve hebben ond.e:nrond.en.Voor zover etr ech-
ter in het jongste verLeden van ord.ening en rationalisering sprake was geschied-
d.e d.ie steed.s met de volled.ige steun van d.e Frarrse vakbeweging. Politici aIs Guy
ivlollet en vakbond.sbureaucraten als Descamps en Bsrgeron zwegpn d66rover echter
zeer^ zorgrmldig. Zo zaj aI niet bang wa^ren om zi'c}r. belachel[jk te makenr v]?ees om

zícln bloot te geven kend.en z4 wéL.

!Íieerzichrekenschapvarrgeeft,d.attotd.estrijd.tegenhet.p@as.
pect van d.e ordening werd. opgeroepen ultgerekend. d.oor degenen,d.i-e aart het econo-
mísche aspect ervarr I'med.eplichtigr'rdaren; d.ie begfijpt met een comed.ie te d.oen te
hebben, waard.oor het Franse kapitaal z:-oh geen second.e liet bed.otten. Zoals d.e

kaarten liggen zal. d.e vakbeweging d.at ook j-n I t geheel niet hebben verwacht. Be-
d.ot word-en moesten niet d.e Franse kapitalisten, maar d.e Franse arbeiders.

De tt speciale voLmachtenrt van generaal De Gaul1e waren voor d.e Franse vakeen-
tralen afleen maax een voorwend.sel, een gezochte aanleid.ing, die zlj haastig uit
het één jaar oud.e d.ossier haalden en zond.er haar behoorlijk af te stoffen of op
te poetsen d.e goègemeente presenteerd.en, ZLi hadd.en d.ringend. behoèfte aan een
schijnvertoning met fanfaregeschal en ztJ moeten d.e seniele generaal in htut hart
d.ankbaar zijn geweest, d.at hij hr:n d.ie in de sehoot wierp bij w{jze van been l^ra.araan
zij kond.en kluiveïr.

Juist in d.e maand.en toch, d.ie aa.n die fa"meuze 17e mei voorafg:ing:enr had. d.e

Franse vakbeweging z:-cin klaar en duid.elijk opgesteld. tegenover d.e in verbitterd'e
strijd. met d.e patroons gewikkeld.e Franse arbeiders. Bij bedrijven aIs DassaultrRho-
d.iaceta, Berliet, d.e seheepswel:ven van Saint-Nazaire, d.e Lotharingse mi jnenr w&-
ren grote stakingsbeweg'ingen a"an d.e gang geweest en de vakbeweg"ing had, soms met
succes, soms tevergeef s, haar uiterste best gedaa^n om ze te breken. Nooit eerd-er
in d-e na-oorlogse geschied-enis van Frankrijk was de kloof 'tussen 

d.e arbeid.ers en
d.e vakbeweging zo wijd. en d.iep geword.en als in febmari, maart en april vaJI 1967.
Voor d.e vakbewegi.ng, d.ie haar werk a1s schildlceaap d.er kapitalistische ord.e aI-
leen maar naar behoren kan verrichtenr' warureer d-e vakbondsrq6the in stanÖ gehou-
d.en blijft, met and.ere woord.en wanrreer zij d.e schijn hand.haaft het tegendeel té ziin
van wat zíi is, we::d het d-e hoogste tijd. er iets aan te gaan d.oen. De verstoord.e
illusÍe moest opnieuw gevoed word.enl aan hen die uit d.e stakingservaringen de
conelusie .getrokken zoud-en kr:nrien hebbenp d.at d.e vakbeweg:ing hrrn boosaardige en
b1tterez Írààï huichelachtige tiJa,nd. was, moest ma,aT eens getoond. word.en, dat die
vakbewegrng nog wel d.egelijk wàs trouw gebleven aan haar (romantische) id.ealen
van weleer. De 1Je mei moest een sl-eehte ind.nrk wegwissen, zij moest het boze ge-
weten sussen van d.e bureaucraten zelf (a:-", gewetenloos gls ze zijn daar overi-
gens niet zo inééL veel last van hebben) en varr het lagere kader en d.e meelopers,
d.oor d.e trad.itie telkens weer achter d.e leid-ers zích scharend, maar niettemj-n
proletarisch genoeg om voortdurend. d.oor d.iepe' twijfels te word.en verscheu-rd.

Alleen, men kan het geweten wel in slaap proberen te wíegen, men kan weL
trachten d.e waarheid te maskerenrd.ie enkele maanden achtereen naakt en onYerbor-
gpn voor ied.er zichtbaar was geweest, men kan natuurlijk zijn elgen karakter nooit
verloochenen. Toen de vakbeweg'ing op d.e 17e mei weer het proletarische maskertje
opzette, d.at zii tijd.ens d.e klassegeve@hten der voorafgaand.e maand.en noodgedwongen
had. moeten laten'vallenrtoen ztS z:.cin weer drapeerde met d.e rode vaand.els d.er be-
stuurd.ersbond.enq' toen schemerd,e d.aar tussen d.e Place d.e }a Nation en de Place d.e

Ia Bastille d.oor cLe kieren van haàr versleten mombakkes tdch haar ware , gezichts-
trekken, toen blonlc in de plooien van het verbleekte rod.e d.r:nd.oek toch het kapi-
talistisch harnas waarin zíJ gepantserd. gaat. Warrt hoewel het uiteraard. niet d.e

bed.oeling was, d.at d.e holle leugen van haar schÍjnvertoning openlijk zou blíjken,
d.ie leugen prijkte niettemin zwaït op wit op de spand.oekenl op sommige spand.oeken
althans d.ie werd.en meegevoerd .

Een leugen na^nelijk is het, d.at|tde kraeht van d.e arbeiders op stràatt' zou
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liggen. De kracht van d-e arbeiders ligt in de bed.rijven. Jrrlst omd.at dat zo is,
juist d.aarom poogden de vakbond.en 1n febnrari,maart en april d"aar waar in Frank-
rijk bedgfsbezettingen tot stand gekomen líaren, de arbeiders uit d.e bed.rijven te
lokken en d.e straat op te krijgen (zLe ook on.s artikel over d.e staking bij RïIODIA-

öen, dat was datgene pïopageren wat hen nog maar kort tevoren in conflict met d.e

arbeid.ers had gebracht.

De zwend.el- op de 1le mei kan dus compleet worden genoennd.. Het effect ervatrI
echter zal wel niet bijzond.er groot zlJn ien eerste zi jn de (ve1e ) Ouizend.en, d.ie
over d.e Boulevard, Voltaire liepen de Franse arbeio.ersklasse niet. Ten tweede
kwa.rn, van d.e 24-uur-staking a1s sta.king bitter welnig terecht. Jnfozmaties, die
wij.uit een reelts van Franse bed.rijven kregen maken het wel duid.elÍjk, d.at d.e ar-
beid.ers, d.ie kort tevoren nog zich bij hfn stakingen d.oor d.e bond.en in d.e steek
gelaten en verkocht voeld.en, nlet d.e minste lust gevoeld-en om nu voor haar op
eommand.o d.e arbeid. neer te leggen. En zelfs a1s het and.ers zolt z:;n geweeste wat
dan nog? Het zou noch aan d.e positi.e van de arbeid.ersrnoch aan d.e positie van de
'vakbewegrng iets veranderd. hebben en bij het eerstvolgende sociale conflict zo\t-
den zrit schijnvertoningen en mythen ten spfit, wederom als v\janden tegenover eI-
kaar gestaarr hebben. De klassenstrijd. nanelijk kan men nog moeilijker ond.erd.rukken
dan het boze geweten.

OVER HET Z OGtrNAAMDE SOCIÀTISME

VAN DE A R A B ] S.C H E S T A I E N

HET IS d.e opvatting van d.e groep rrDaad en Ged,achtert, d.at het zÍnvoJl-er is
in het algemeen zich te verd.iepen in d.e vraagstukken van d.e klassenstrijd- dan in
de problemen vafl de politiek. Wanneer wij ons dan ook in de regels die hier vol-
gen bezig houd.en met hetgeen de TrotzkÍstenl dJ-e het maanöbIad.'rDe Internatioma-
]erruitgevenrte berde hebben gebracht oveï de recente gebeurtenissen in het Mid-
d en-0osten en d.e oorlog van de arabieren tegen f sraël , d.an ge schied t dat Se€rrs-
zins om met hen een d.ebat te beginnen oveï d e internationale politiek.

Niet, d.at er d.aartoe geen aanleiding zou bestaan, Waruieer bijvoorbeeld. 'fDe
Internatj-onale'r in ztjn dubbelm:mmer van jr:ni en juli j.l. met de bewering aan
komt d-ragenr d.at rrIsraël zích i-n het imperialistische kamp geschaard heeft om d.e
oliebelangen veilig te ste1lenlt, dan brandt ons d.e vraag op de lippen of het im-
tegend.eel niet juist omgekeerd. is, namelijk zot d-at de ollebelangen het kapitaal
niet juist tot een |tverbond.ene" der arabj-sche Landen maakte en of het niet daar-
uit te verkl-aren valtrd.at d"e grote mogend.hed.en dat ged.aan hebben, wat ze in fei-
te hébben ged-aan: namelijk totaal- niets.

Zoals gezegd-z daarover en ovex atrrd-ere aspecten van d.e politielce analyse van
trDe ïnternationalerr willen hre het niet hebben, omd.at er in d.e uiteenzettingen
v€u:. d-at blad een 6nder element voorkomt, dat we voor een bespreking hier vee] en,
veel belangrijker achten, ALs we het goed zi-en is d.at zelfs iets, d.at d.e politie-
ke analyse va.nrrDe IntornatÍona1e[ ten sterkste heeft bepaald..We bed.oelen d-e me-
ning, d.at de arabisehe staten tt socialistisch'r zoud-en zijn, althans d.e Trotzkis-
ten hanteren op d.it punt een uiterst verrorard.e en verrrrarring wekkend-e tenninolo-
gie zich in socialistische richting zoud.en ontwikkelen. Hr.:n socialisme zou d.e
oorzaak zijn van IsraëIs vijand.sehap jegens hen.

De Trotzkisten zien IsraëI a1s een kapitalistisch land. Dat doen wij (men
zte t'Da.ad & Gedaehte't van juli j.1. ) eveneens.ïn dat opzicht ls er tussen hen en



Wij vragen d.e Trotzkisten: waar is het
toch wel te zoeken? Wat zijn d.e red.enen d.at

11

ons geen verschil. Het verschil begteat hi-erin, d.at wij d.e arabische staten rriet
als soclalistisch maar a1s feodaal lcarakteriseren.

het betniste nunrner) van een socialistische

ttsocialismetr d.er arabische staten d.art
g{ ( beschouw-ing van G. Barendrecht in
fed.eratie van Arabische land.en praat?

Wij ztjn in het artikel- van Barendrecht op zoek gegaan naar d.e bewi j zen, We
hebben a1leen maar bew5jzen van het tegend-eeI gevond.en.

d.e staten Jorfanië en Saoed.ie-Arabië word.en ook door
Daar bestaat óók volgens hem d.us het socialisme

In d.e

Barend.recht
ni-et.

eerste plaats:
Iep4aal genoemd..

In de tweed.e plaatss van Irak zegt hijr dat d.e land.henroming - aLtoos het
teken1d.ataarrd.efeod.a1everhoudi.ngeneeneind.eis8emqakt
ces is geweest.

fn d.e d,grde plaatse v€uÍ1, Erypte zegt hij, dat lt land in 1952 e€Ír .aÍrti-feoda-
l-e revolutie dooÍmaakte. {ij vertelt er voorts v,an, d.at voor d.e ove::treld.igende
massa van d.e boeren, d.ie 7q" +u, d,e bevolking rrltmakenrnog maaÍ van weinig voor-
uitgang sprake is. Hij zegt ooky dat Erypte d.oor een ontstellend.e achterLijkheid.
gekenmerkt wordt, dat d.e werkelijke bevrijd.ing van d.e boer en van d.e landarbeid.er
er nog moet plaats hebben. Onze conclusie: ook d.aar is nóg feodallsme en d.e bur-
gerlÍjke revolutie is er nog bij lange na niet voltooid.. :

' 'Ïn d.e rrierd.e plaatss van Syrië hangt hij een bee1d. opr waa:rrit blijkt, d.at
hier nog het minst van feod.alisme sprake zo:u zLJrr, maar d.at toch nergens |tsocia-
listischert trekken vertoont, tenzij. . . .

Tenzd men d.e opvatting d.er Trotzklsten huld.ig:b, dat natiorealisatles en ver-
gaand.e staatsbemoeiïng iets met socialisme te maken hebben.r Dat is de aap, d-Le
in rrDe trnternationalett uit d.e mouw komt, Wat d.e Trotzki.sten ond.er f tsocialismetr
verstaart, dat is het staatskapitalisme of maatregelen d.ie met het staatskapita-
lisme trekken gemeen hebben of d.aaraan ven.rant zíjn, Vand.aar dan ook d.at zti een
staatskapitalistisehe partij a1s d.e Israëlische IvIAPÀi{ een'toorspronkelijk socia-
]istische partij" noemen en vand.aar bijvoorbeeld. d.at ztl land.en als Rusland.rInd.one-
sië en sommige Afrikaanse land.en ook als socialistische land.en zien of als lan-
d.en àie naar het soci-alisme ond_eri,reg zïn.

Voor d.e Trotzkisten 1s sociah-sme niet: opheffing vaÍr d.e loonarbeid.rhet be-
heer over d.e productiemid.d.elen aan d-e prod.ucenten, a1le macht aarr d.e arbeid.ers;
nee voor d.e Trotzkisten is socialismes leve de uitbuiting via het staatsgez,agt
[ia, a19 je met d.ie maatstaf d.e "t"01::T_::""Id ana]yseert.
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STELTINGEN OV E R DE
C H Ï NE S E REVOTUTIE

vrr (srot)

De Koeng Tsjang Tang contra
d.e rlnieuwe klasserf in 0hina ,

...i 
t 

"''"51. De officiëIe- en onoffieiële berichten omtrent de jongste gebeurtenissen i.n
China z\n \raag,, verrrrard-, tegenst$dig, politiek gekleurd en onvo1led.ig. liie

probeert z:-clt daaruit, stukje bij beetje, . een maatschappelijk beeld te vormen van
d.e anti-Mao-isten tegen wie zLch hét geweld. van d.e " culturel-e revolutiert 1 )
rieht, doet soortgelijk werk als de politie ond.erneemt wanneeï zi) uit gebrekkige
getuigenverklaringen I t portret van een d.oor haar gezochte tracht saJnen te stel-
len. Wat uit die verklaringen gehó61d word.t, dat zijn niet d.e details waarover
twi jfel of onzekerheid. bestaat, d.och adt, is' h'at gemeenschappeltjke, waarj-n zij met
elkaar ;o\rereenstemmen. Uit een menlgte onscherpe beeld.en ontstaa.t iets, d.at vol-
strekt gèen foto en allesbehalve naiwkeurig k'an word.en genoemd.. Het is een ab-
stract beeId., waaïuit het biizongere is weggebleven, waarin het alremene, d.at wil
zeggen het wezenliike, is bewaard. En juist daarom kr:nnen d.e contouren daarvan z6
scherp zi jn, dat men het met een scholt herkent . Zo ongeveer vergaat het d.egene,
d.ie ujit d.e, chaos van het ter beschikklng staande materiaal het alge4.een trperen-
d-e van Maor s tegensta;rders z:-f t Hjj komt dArI 'over hen te weteh,;-^.dat'' zijz

- vooral ir1 grote: en mld.d.elgrote ind.ustriested.en z:.jn te vinden ([soe Eh-
lai verklaard.e o;a. oplr1{ januari 1967 aan een ba:rket in Peking, dat ui-tgerekend.
in d.ie ,steöen de:]part6'Éet eerst tegen hen :'in actie moest komen) ;

...,:,i:.-.':t.. 
-: 

:, r-, , ,.

hogq partij=frrnetionarissen en::leid.end.e figuren in hr.rr geled.eren hebben
(red.e Van Tsjoe En-tai; artikelen in heti,Pèki.ngse ttVoLksd.agblad");

- zich in gezaghebbend.e positie,s hebben Íngegraven (hoofdartikel in-t t'Chi-
nese theoretiseËe 'tfdsehrift rtRooe V1ag" ) ;

"Volksd-agblad.rt en ItRod.e Vlag" ) ;

- met loonsverhogingen en social-e toglagen en door het uitd.el-en van voedsel
en and.ere goederen -. de--. arbeid.ers aaÍr--hi:n,kant- proberen te ktijgen (artikeLen in
"Volksd.agblad." en 'fR.ode VIa$') '

belsngsn hebben, d.ie teà nauwste ve:rwevën' ,ijo..*àt- d.e proàuetie (met lzo-
veel woord-en te Lezen in een oproep van een uit NIao-aanhangers bestaarrd. comlté
in Sjanghai);

bli.jkens ta1 va.n ooggetu:Lgeverslagen omtrent straatgebeurtenissen zich vart
d.e massa ond.erschej.d.en d.oor verzorgder kleding en aÍkíjkenöernoch proletarische*,
noch boerse, levensstijl;

opvattingen huld.igen, d.ie d.oor hun Mao-getrouwe tegenstanders met de terrn
Iteconomismetr word-en aanged.uid, ( artikelen in ttVolksd-agblad.tt en itRod.e Vlag" ) r om-
d.at ze d.e sfeer van het bed.ri-jfsleven r^reeÍspiegelen en d.uidelijk indruisen tegen
Ulaof s stand.pr.lnt, d.at rtIt politieke werk de bloed.vloeistof vo:mt van het economi-
sche werkrr Z) ;

Tussen aa,nhal-ingstekens ! De lezer weet reed s (zre d.e ste]lin gera 45 en 48) d.at
wil hetgeen met die naam word.t aarigeduid niet als een rerrolutie beschouwen.
Terzijd.e zt1 opgemerktrd.at rn d.ergelÍjke opvatti-ng a1s d.ie van Mao Tse-toeng ka-
rakteristiek is voor partij-id.eologenrdat wil zeggen vooï politieke id.ealisten

1)

2)
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- streven na.ax Lets, atat er volgetrs hun tegpns tanders uÍt llao'g kamp op
neer kont, dat I'd.e bantl tussen de proletarische. dictatuur :(lees: partijdictatuur)
eE het soclaListische (1ees: staatskapÍtaIi stische ) systeém verbróken woïdt (ar-
tikeLen in "Yolksdagblad.tr en Eode V1ag,r);

i,/at uit dit al-Ies opdist is het beeId. van een, zowel uit (ambtelijke) partij-
kringen als uit het bedrijfsleven sta.ruoende groep va,lr rt&anagersrr, ci-ie financieel
krachtig is, beschi\t over de voortbrengselei der industriëie productie (voed.seI
en aÍldere gpederen! ) en blijkbaar in staat is de hoog:be van Lonen en sociale uit-
keringen te bepalen.

54. Naa:mate hst beeld van Maors tegenstand.ers zich scherper aftekent herkent
nen hen rhr-1d.eIi jker als behorend.e tot èe rrnieuwe kl"asse'r. ne ÍrerkeUjke j so-

cialerdat v,:iI u eggeÍr..@ELEE verschlllen tugsen hen ën de peÍtii bl-ijken inaler-
d,ead nauwkeurlg ovexeen te stemen met de theoqqtische verschillen tussen,tle par-
tij en d.e 1i leratgreir van het type Woe na^rr-?@ Dat 1,,Íoë Ëan 1n het beg.in
van tle zes'tÍger Ja,:een behalve schrijver ook nog oncler-bu-rgermeester van de reuB-
achtlge inaustriested. S janghai lÍas is evenmln toevallig aLs ! t feit, dat rle eer-
ste burgermeester van die stad in het mld.den van de zestiger jaxen behoortle tot
hen, die met dnd.erè wa?enen clan d.e pen tegen de partlj stxeed. IIet tt econoni s@étl
werrl beid'en, julst in Sjaíghai, als het ware net de alagelijkse paplepeJ. ingego- -

ten. ilet optrerlen d.er ChÍnese nanagels, dat wl1 zeggpn vaJl de rrnieuwe klasse" ie
even verheLclerentl voor het optred.en van hun literaire voorlopere aIs het optre-
d.en èier litereiie voorlopers verhelderend is voor het practisch handelen d.er
Cbiinese ma,nagers. Het tot tle laatsten gerichte vervrijt, ctat zij de baÍiden willen
slaken tuesen ale parti, eh het bestaand.e econonische syÀteen vonnt er de bevéstí-
ging van; dat beid.e! otsteling niet tegen het heersend.e sta.atskapitalis4e, Aoch
alleerr naa^r tegen" de Lood.zware aacht van de pa,:rtij gericht is1 dat beided cli.e
hee diingen niet aLs één ondeeLbaar g€heel beschouwen. Zij, de nanagerE zo goed '

aLs d.e. auteuïs, $iIIén níet mèt het badwater vàn tLe partij ook hun lJteatskapita- :i

l-istisch kinal we$rerpen. Zij nen*r juist, dat dit staatskapi tatistisch kl.nd zich'
alleen naan voorEpooau-g zal kr:nnen 'ontwj-kkelen, 

wanneer het nlet langer vooitdu-
rend.inhetbad.Y,d.l{ao,]gpoI1tiekèdoctrinesword'tgE.Ioepe1it'
55. Wa+ dé rrnibuwe klassetr iÍl Chiha voor ogen. zuèeft íE een dndere positie van "

de'lsrtij of wel een ?artlj van een dncler type clan aloor Mao Tse-toent rordt
voorgeetaan.' Dat <Ie Russische prenier Kosygrn tiJtleas zijn verbliif, in londen ves
kLaard heeft, d.at "Q.e Russische regering qlnnpathlseert uet }laots tegenstanderert
past in het beetrd dat.tij uit de Chinese gebeurtenissen hebben ontwikkeld. Niet
het zogenaa.ulde trideolog'Ísche conflictt' net Peking is bepaLënd voor Mogkour s voor-.
keuri nee, ,.{at conflict spruit, evenals zijn qppathie voor de Chinese rrnieuue
klasset' voóÍt uit het feit, dat Ín Rusland het "managerstlrpetr (zoals Kosygin
zélf, zoals bilvooibeeld MlkoJaa) de lakèns uitdeelt, det d.{iír de ttniera*e klasseÍ :

het pleit reetlé:.freeft ge\,ronnen. In Ruslanal heeft de bolsj ewistische pa-rtij-ouale-
st1jL p]-aa.ts g€t0aakt voor een bolsjewieti§ohe partij-nieuwè-§tiil: Wie dat. voor o-
gen houalt kan we1ïicht tt streven dex anti-Maó-is.ten iets gema.Iíkelilker, versta,an.
IÍaat men rooet ér zich dan wé1 weer rekenschap van geven r' tÈt Chfna gpen Ruslairld
is en dst- rle rlingen zich, a}le analog:ie ten spijt, in beide laÍralen niet op -re-cies dezelfde manier ontwikhelen.

56. In Ruslantl waxen ile pèxtij-oude-sti1, d.e partd zoals zjj, v6Ír haar öolsprong
af bestond, en d.e 'rnieuwe klassèrr elkaars natuurli-jke opponenten. fn China

is het and.ers. ondat de partíj hier mind.er rekenj-ng net de a;rbeiders b6hoefde te
houden, &jnder scherp tussen twee klassen moest laveren, een rechtlijniger koerË
kon varen (zie stelling l!), met mintler aarzelingen op het staatskapitalÍsme af
kon stevenenrversclr.iLt haar positie van die der Russisohe. In China zijn de gren-
zen tussen d.e partlj en d.e'rnieulre klasset nindele scherp. VaÍd.aax, dat Maors te-
genstaÍrdexs binnen d.e partii over sterke eaÍihang beschikken; zorn sterke aanlurng,
dat I{ao op een conferentie va.n het pèrtijbestur:r in het beg.in val 1967 sleohts
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zès van rie elf topfunctionarissen aan zijn zijde kreeg. In RuEland is rle rrnieuwe
klassefi genrisloos aan de nacht gekoaen ondat d.e pertlj-oude-stij I een volslagen
anachroniE&e was gelíord.en; in ChiÍla gaat de opkonst van de 'rnieuwe kf&ÈÉeI ge-
paàrd met een vexbitte"de worsteling on d.e partii.

57. Door d.íe worsteling on de partij zijn de dingen in China veel gpcoepliceerd.er
en hebben begrippen als partlj-ouQe-§tiil en pertii-nieuwë-stjjI er In gans an-

ilere inhoud d.an in Ruslanal. Terwijl de Chinese rtnieuve klasserr haar betutteling
door d.e partii als hoe lang€r hoe ond.ra,agliÍ<er ernraart, wilIen Uao en de zijnen ale
partij hervo:uren om haar greep op de rrnieu,re klasse stevig_er te ualsen. Daaxd.oor
is de uiterlijke schijn gewekt alsof Uaots "cultureLe revolutiert, dÍe zich in r,rer-
kelijkbeid. tegen d.e rrnieuwe klasser' f,icht, zich zou keren tegen ile pertii. ï{ent in
China is het juist Mao, di.e tot d,e .romlng vail een partij-nieuwe-stijl heeft opge-
roepehr 1,,/ét hli d.a,aïmee bedoelt is juist 't tegenovergestëIale vaÍI hetgeen tte par-
tij-nieuwe-stijI in Rusland vertegurwoordigt. Is RuÉIaJrd is d.e par.tij-nieuwe-stij1
een werktuig j-n hand-en vaÍl de rrnieuwe klasserr' in China wiI lilao met de pa,rtij-
nieuwe-stijl tegen d.e opttars varl d.e I'nieuwe kl.assert een hechte barrière vornen.
In Ruslancl heeft de "nièuwe klasse" gerebeJ-Ieerd tegen ale traditionele Eacht van
de paxtij.In Ch-ina rebelleren d.e Mao-isten 14 naqg_lgg ig--tradi-!&. teg€n een pa.r-
tij,w1ernachtzijnietgfootgenoega"htffideopnnrsva,rr
de trnieuwe kls,sse'r vergeLeken Eet de ,'dooirt. ïn China tÍiL llao eèn dergelijke
rrdooirrvoorkomen. Hij bed.ient zich daartoe van ziin Eoeng Wei Fing, d.e ledeh va,rr
zijn Rode Garde. Ofschoon die de gemoederen in China tot kookhitte opzwepen, is
ale bedoeling ervaÍr, vreemd. genoegs een rrbevriezingir der ve"houd j,ngen.

58. ïn het algemeng beeld van Maois tegenstand.ers past - uiteraard - niet ieder
(soms exg vaag) d.etail dat omtrent hen naar het Vesten doorged.xongen is.

Wanneer d.e beríchten'uit China melding maken van verbittexde gevechten tussen &r-
beiders en leden van d.e Rode Garde on tt bezit va.rr enkele fabrieken j.n lqantsjoe-
rije, dan word.t daa:mae welÍswae,r bevestlg_àr dat de zogenaa.mde cultr::ele prolete-
rlsche revolutie a,Ilesbehalve proletarisch en bovend.ien géén revoLutie is, naaJ
geen nens za! d.e strjjtlend e fabrieksarbeiders, rlie ]"Íaors Hoeng líei Ping bevechten
voor nanagers of l-ed en van de trnieuwe klassetr houd.en. A1 evennin denkt nen ter-
stond aan d.ie laatste categoïie, lia.rlneer men vemeent dat in het beg'in van I 67
Ín d.e hoofdstad d.er Chinese provincie Nlargsi een tegen Mao Tse-toeng gerichte
beweg:i-ng hét hoofd. opstak, die zichzelf 'tBeweg.ing van 1 augustusrt Íroemde. Deze
haa,m verïees na,ax de 1e augustus 1927, toerr in deze provincie naar het model vaÍr
de rrarbeidel4Brad.en'r gevomde orgariÉaties ontstonden, tlie hun aandeel leverclen
in d.e strijci van d.e "linkse"- tegen d.e rrrechtsert Kwo }4in Ta.rrg. Wat moeilijkeï te
:rubriceren is ook ale figuur van het Chlnese staatEhoofd, president Lioe Sjao-
tsji, d.ie altijd. a1 in d.e Koeng Tsjang Ta.rrg een alnrte positie ingenonen heeft.
ne aarrha^ngers d.er rrcultr:rele revolutierr beschouten hen a1s een tegrenstander. Hij
zelf heeft nog weer ond.erscheid. geDaakt tussen zijn eigen opvattingen en d.ie van
vele and.ere afiti-Iiiao-i s ten. Wat uit dit alLes blijkt is, dat er in China tllverse
ontwikkel-ing€n tegelijkertijd en naast elkaar aa.n de gang zijn en d.at cte werkelijk-'heid. gecompliceerder is daJi het abstracte schena. Niettenin: de ui tzonderingen
tasten de regel geenszins aan. 0p wat voor vel-e soorten van tegenstand. de zoge-
naz,male " cultu-rele revoluti-err en d.e Rocle Gard e ook mog.en stuiten, verklaard wor-
den kunren die beide slechts uit de otrnrars d.er rlnieuwe kfassetr, ale onmisliàbaar
is.
,9. Die 'tnÍeuwe klasse" is in China niet uit de henel tomerr val1en. Zij ís het

product d.er naatschappeli jke vèrhoud.ingen die zich in dat land. ontwikkeld
hebbenr precies zoals 211 eercler in Rusrantl het prcoduct was van soortgeriike naat-
schappelljke verhoud.ingen. Daarin lig"t d.e verkraring voor twee feiteni ten eergte
de hardnekkigheid waà:mee het verzet tegen I'íao aÉrhoud.t en telkens weer, dan
hierrdan <Iaar, net nieuwè woede losbarst; ten tueede de.rn tigine, waartoe de Ie-
d.en van de Rode Gard.è al verscheidene kexem. ziin aangespoii[IE-eid e verschjjnsèlen
trouwens hangen sarnen, zowel met erkaar ars net de economie. lr,Ien kan niet niljoe-



nen Roale GaÍdisten aan rle produitie of dan het ontlerrrij s - al,àt l{il 'zeggpí aali ate

toekomstige productie - onttrekken en te€ën de rrnieuwe klasserr mobiliseïen zon-
d.er ernstige schad e toe te brengen aan de i,nilustriël"e ontw'ikkeling. Zodlra echter
d.e Rode Gartlisten weer aarr d,e protluctie cleelnemen $rordt niet slechts de industri-
ëIe ontwikkelÍng bevorderd., maan 1uezelfdertijd. ook de g?oei va.n de irnieuwe klasse'r.

60. Uit het voorafgaand.e voJ-gt, tlat roen de zogenaa.rod e rrculturele revolutÍett
niet - zoals we1 geschied is - kan alefiniëren afs- een verd ere stap in de

richting van het staatskapitalisme. Integend.eel, cle strijd van dd KoeriÉr- Tsjang
Tang is een verzet tegen datgene, wat de verd.ere ontwikkeling van het staatska-
p,italisne nu eenmaal eist. China's I'culturele revolutierr is eeÍr r{rorsteli.ng vart
de partij uit zelfbehoucl, een worsteling tegen de rrÍrieuwe klasserl , d.ie d.oor het
staatskapitaLi sme is voortgebracht, een verzet tègen de.aanpassing van het.po11-
tieke apparaat aan de realiteit der na€,tschappeli jke verhoud.ingea. tíe1ke kracht
d.at verzet ka/I ontwikkelen en weLke kTacht van haar kant d.e 'rnieuHe klassett is
een vra2 g' die wel,licht ook in China nieoand. za\ kurmen beant\,roord.en. t/tra€x het
is utteinlelijk niet de r-raag $raaron het gaat. Het belaneËijkste is niet hoeveel

P"+?"_ g".{oulg Tsiang-Tang zaI kunnen w'innen, maar of uiteindelijk onder staats-
kapitalistische verhoudingen de lakens zullen word.en uitgedeeld d.oor d.e lumag€rs
of tloor politieke bureaucraten. 0p die vraa,g is een aÍItwoorat mogelirk, ]os van de
roaclitsverhoudingen van hèt ogpnblik.Juist oncler sta,atskapitalistische verhoudin-
gen is d.e zege van d.e 'rni-euwe O4""".]_:]:1_de partii het historisch perspectief,

TOCH KN0Í-.,IrEN v00R CIÍROENEN

In ztjn conmentaar op een uit |tDaad. en Ged.achte[ overgenomen artikel schreef
d.e red.acteur vaÍr "Recht voor Aflentt- fheo H. in het nrutrmer van 1 oktober 1966
van d.at b1ad.:

rrVa"n welke enorme betekenis de geweldloze weerbaarheid. ook moge zijn,
z:.,i vóórond.erstelt de mogelijkheid. r/an een gesprek met de tegenstaÍrd.er. .

De bevolking meend.e voor haar bevrijd.ing te moeten vechten in CubarSan-
to Dpmj-ngp,en Vieh:a.m. Zíi d.oen dat hoofdzakelijk met nilitaire nid.d.e-
Ien. AIs wij ons solid.air verklaren met dlt verzet, I«:nnen wij ons nog
zozeer d.lstantieren van d.at nilitaire rmaar wij zullen onszelf dan lcrol-
Ien yoor citroenen verkoperl. . o . rr : '

Dat is duid.elijke taal nietwaar? VerkLaar je je solid.air met de strijd. van d.e

bevolkingen van Cuba, Santo Domingo en Vietnam, d.an moet ju ook d.i.e militaire
mid.d.elen aartvaar.den. Doe je d.at niet dan verkoop je jezelf lmo}len vooï citroe-
nell.. En dat Theo H. zich solid.air verklaart met bovengenoemd.e bevolkÍngen steekt

Het 1s niet otTze . bedoeling d.it stand.pr:nt van Theo II. te bestri jden. Wat wi j;
meend.en d.at d.aanran moest word-en gezegd, i* te vind.en ín het artikel tfWat is mi-,
Iltarisme?tt, gepïaats' j-n 

]tDaad. en Gedachte'r, nummer 1'2'vrJ" d.ecember 1966. 
:

is geen sp4ake. Hij praat maar naar het uitkomt. Vand.aag is iemand. in werkeli;k-
heid. nog aïlarchistr morgen is hii een anti-orràrchist. De ene keer is rnilitarisme
moord-, de and-ere keer is Ernst Fried.ri-eh, d.ie rrin Frankrijk d.e mllitaire r.mifo:m
aarrtrok om tegen ztJn eigen land-genoten te gaan vechtenrt i-emand., d.ie rreen posi--
tÍeve d.aad. d.oetit. Gisteren. was hij solid.air met d.e strijd. varr d.e bevolkingen valr
Cubar Santo Domingo en Vietna^m, solid.air ook met de militaire mid.delen d.ie d.aar
word.en gebnrikt, cmdat hij z:chzel-,f geen loaollen voor citroenen wil verkopen,
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maaï vandaag, ja het is bijna ongelooflijk, maaï vand.aag is hij weer tegen d.at ni-
fiatire geweld. em stelt d.e geweld.loze \^reerbaarheid. en het gesprek $Íeer voorop.
In ttRecht vooï Allenrt vEJn 5 augustus j .I. rieht hij zícln namelijk tegen ItDe Vrijetr ,
die een oproep heeft geplaatst voor vrijwilligers vooï Yietnan,. Hij zegt d.aar;

ItMaar hoe d.an ook, het ,is je reinste vorm van militarisme, Ín feite
met all-e d.iscipline van dien. En d.at alIes nog afgezien vaJi d.e juiste
strijd.opvattingen en hi:manistische overwegingen d-ie het gebeuren in
Vietnam d.e richting moeten opdrljven d.Íe gewenst moeten word.enl d-e rich-'
ting namelijk, d.at er een EgnsgliiE begrip l-evend-ig word.t, dat de oplos-
sing niet }igt op het terrein van geweld. maar in een gesprek d.at ande-
re d-ad.en tot gevolg moet hebben."

Weg is ineens aI]e sol.id.ariteit met d.e Vietnamezen, althans met de militai-
re mid.d.elen. 0f zou nu ineens het gesprek met d.e tegenstander wel mogelijk zijn?
En dat trmenselijk begrip'r , moet d.at soms levend.ig word.en bU d.e A.meri-kaanse napalm-
en fragmentatie-bommen-gooiers. Vervlaeht hU soms, dat d.ie Amerikaanse soJdaten -
natur:r1ijk in oglracht d.an van opper-humanist Johnson - in Vietna^n de striid.ers vaJL

d.e Viet Cong met hrmanistische tracta.atjes tegemoet zul-Ien gaan?

Ach, I t is eigenlijk volkomen d-uid.elijkr Theo H. is bezig zichzelf knollen Yooï
citroenen te verkopen. Dat is natuurlijk niet zo erg. Veel erger is, d.at hU pro-
beert ook een and.er lmoIlen voor citroenen te verkopen, want bij een d.ergelijke
wi:r*ar vari tegenstrijd.ighed.en en bij een d.ergelijk heen-€íI-1leëï-gepraat kan men

met d.e beste wil van d.e wereld. niet meeï aa^n oprechtheid. geloven.

Maar wat te zeggen van de Fed.eratie van Vrije Socialisten, d.ie het b1ad.
rrRecht voor Allen'r uitgeeft? Hoe is het mogelijk, dat niemand- uit die beweging
het nod.ig vind.t te protesteren tegen d-ergelijk politiek en idealistisch gelm,oei.

EERSTE IN}RUK VAAK DE BESf E

MEN ZEGT we} eens, dat iemand.s eerste ind"ruk van iets vaak d.e beste j-s. Wat
zegt u vart d.e volgend.e ind.ruk van David Wrjnkoop, voor d.e tweede wereldoorlog een
van d e voormannen d.er Nederland se bols jewiki? Hij schreef , toen hij voor het eerst
een bezoek aan Ruslarrd- bracht rt volgend.e aaJn zijn vriend-en nadat hij voor d.e eer-
ste keer een vergad.ering van de Commr.rnistische Executieve had. bijgewoond.. . . .

'rIk kan niet zeggen, d.at d.ie Executj-eve toen en daar een diepe, maaï ook
niet,d.at z4 een nieuwe indnrk op mil maakte. Sind.s 1900 te Parijs heb ik alf e con-
gressen varr de Tweed.e fnternationale en veLe vergad.eri-ngen van het Uitvoerend.
Brrreau dier Internationale meegemaakt. En nu wild.e het ongeluk, dat ik d.eze Mos-
kouse Executieve juist betrad op het moment, d-at Serrati, de ltaliaan, bezig was
een d"ier kronkelige, schi jnbaar sierlijke red.evoeringen te houd.en, d-ie tot verve-
Iens toe bekend- zi jn uit d.e annaf en d-er Tweed.e Internationale. En een nog' groter
ongeluk wild.e, d-at d-aar a}le toen toevallig aanwezigen min of meer met Serrati
schenen 1n te stemmen, behalve ik elk geval Lenin, d.ie ztch uitd.rukkelijk in een
z,eer scherpe red-e ertegen verklaard.e. Dan was er d.e voor mij onbegrijpelijke Bàtrrw€-
zÍgheid. van d"e Franse socj-aa1-patri-otten'Cachin en tr'rossard.lverd.er d.e Duitse on-
afharrkeliiken, eÍrzovoorts" Ware er niet d.e red.e van Lenin gekomen, een red.e d.ie
d.aar althans meer gewicht in d.e schaal legde d.an d.e ze!&zame woord-en, die Lenin
wel eens toegestaatrr werd.en in d-e Bureau-vergad.eringen d.er Tweed.e Internationale,
ik zou mij een ogenblik in d-e sfeer d.ezer vergane organisatie hebben kuru:en wa-
nen. fl

WijnJroop heeft later dnd-ers geoord.eeld.. J{aar was ztjn eerste ind.ruk niet raak?


