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KROONSTAD
HET -I{OET zo omtrent het mid.d.en van d.e dertiger jaren zijn gewee st ,
da,t wii op een d.milerige voorjaarsd.ag - temidd.en van een grote groep
werkloze arbeid.ers voor het vroegere, in d.e meld.agen van ,40 verwoeste
gebouw van het 'rRotterd.a^ursch Nieuwsblad.r' aan Het S1arye1d. stonden. Om
welke red.en d.atr niet ver van Hofplein en Coolsingel gelegen, in onze
herinnering d.riehoekige Rotterd.amse pleintje zo heette is ons niet bekend.. De naam echter paste wonder:vreI bU d.e situatie, d.ie men er in d.ie
t{d biina altijd. aantrof . Van ? s ochtend.s direct na d.e eerste stempelplicht tot Laat in d.e midd.ag werden er eind.eloze en felle d.iscussies
gevoerd.; was het er ind.erdaad een slaryeld., niet omd.at er gevochten
werd,rmaar omd.at er d.e m e n i n I e n botsten, d.ie men in grote versehei.d.enheid ond.er d.e proletarische klasse aantrof . !íat wij beluisterden, was een debat tussen een partijgetrouw bolsjewiek en ztjn critj-sch
gestemd.e nuchtere tegenstand.er,waalrran één fragment ons tot op d.e hldd.ige d.ag is bijgebleven:

PARTIJGETROïIW B0ISJEI'/1EK:rtBen je vergeten hoe in Kroonstad. de kanonnen van d.e contra-revolutie tegen d.e bolsjewiki d.onderd.en?. . .tr

CRITISCH INGESTil-.,DE ARBIDER: I'Het is wa,ar, d.at in Kroonstad. de
kaflonnen van d.e contra-revolutie hebben ged.ond.erd.. Maar n i e t tegen d.e bolsjewiki. Het zijn juist d.e bolsjewiki geweest, d.ie ze op d.e
eilandvesting Kroonstad. hebben gericht en er proletarisch bIoed. mee

hebben vergoten

I I'
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later ongeveer, in april 1918, slaakte d.e vroegere volkscorrnissaTrotzki d.e verzuchting, dat t'het we1 leek, alsof d.e opstasd. va3 Kroonstad niet 17 iaar geleden d.och gisteren had. plaats gevonden. r' Als Id.a Mett in
1948 een voo:*roord. sehrijft vooï de tweed.e d.rÍuk van haar voortreffelijk boekje omtrent "De commune van Kroonstad.tt (in tret Frans) rconstateert ook zit 6at het dramar d-at z:.c]n heeft afgespeeld. op de bevroren waterrlakte van d.e BaltÍsche Golf
nog altijd. in het middelpr.:nt van de belangstelling sta^a,t. Bij h,5.6x echter geen enris
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kel spooï van d.e schamperheid en d.e geïrriteerdheid., waarvan Trotzki blijk gaf in
19rc. Voor ld.a Mett is die belangstelling volkomen begri jpelijk en op zt yr plaats,
omd.at voor haar d.e gebeurtenissen van Kroonstad. één van de sleutels vonnen tot
goed- begrip van d-e Russische revol-utie . Dat zLJ het d.aarmee bi j het rechte eindheeft, verklaart hoe of het komt d-at d-e opstand. van Kroonstad. tot op hed.en toe
d.e aand.acht is blijven vragen.
ONZE TAAI zi jn
I'Va^n Tsarisme tot

de publikatie s erover schaars. Wat Jacques de Kad-t in zlJrr
Stalinisme'r oveï Kroonstad. schrijft is weinig en dat weinige is d.an nog uitermate pover. Wat mr. Johan Huyts verteltil,Ín ztjn rrGeschied-enis vatrI d.e Russische revolutiert ond.erscheid.t ztclt van De Kad.ts mededelingen nauwelijks, noch in lengte, noch 1n kwaliteit. Nog schaarser zLJn de punlikaties,
waarin stelling word.t genomen tegen d-e bolsjewistische legend-evorming, tegen d-e
officiël-e leugens en verd.achtmakingen en vóór d.e opstand.ige matrozen en vestingbewoners. Zeker , het in 1955 in Ned.erland.se vertaling verschenen, belangrnrekkend.e
boek "Wij rekenen op Kroonstad-" hoort tot d.e laatste categorie. Maar het is, ofschoon op werkelijke feiten berustend., yTaar d.e vorm een ïoman en in elk geval
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boek

historisch- of sociaal- werk.
AIs wij het bÍj het rechte eind. hebben, d-at van d.e uit 1922 d.aterend-e brochuïe varr d.e artarchi st Alexand.er Berkman "Die Kronstad.t-rebellionf ' nooit een Ned.erl-arrd.se uitgave het licht heeft gezi-en - he1emaal zeker zi jn wij er niet van - d.an
is het artikel I'Kroonstad., kritiek op een legend-err, d.at in het voorjaar van 1939
in twee Ned.erland-se anarchistische bl-ad.en verscheen, in ons land waarschijnlijk d.e
eerste wat uitvoeriger publikatie, waarïnee getracht werd d.e waarheid over Kroonstad- te verbreid-en.
Het artikel , waaïvan d-e auteur ons bekend. is, werd. naamloos gepubliceerd. ond.er de coll-ectieve verantwoord.elijkheid. varl een kleine marxistische groep. Het
verscheen vrijwel gelijktijd.ig in "De Vrije Socialisttr en in 'rDe Vrije Arbeid-err', in
het eerste blad geheel, in het tweed-e slechts ged.eeltelijk; om red-enen overigens,
d-ie met d.e inhoud niets te maken hadd-en. Het stuk was rraar d-e vorrn een kritiek
op Trot zk:- , wiens perurevrucht |tVeel rumoer rond-om Kroonstad-f t kort tevoren ook
\{as verschenen in het orgaan van d-e Ned.erlandse trotzktsten: trDe enige wegtt.
Naar d.e inhoud. was het opstel rrKroonstad., kritiek op een 1egend.e" meeï dan aIleen maar d-at. Het was een d.uid.elijke poging tot historische en sociale informati-e. Lange tijd is het d.oor d.iverse omstandighed.en d-e enige publikatie van die
aard. in het Ned.erlands gebleven, geloven wij. In d"e herf st van het vori-g Jaar is
er r n tweed.e bijgekomen: d e beschouwing die RoeI van Duyn aan Kroonstad. heef t gewijd- in het weekblad. "VrU Ned-erl-and.'r van 25 november 1967. Kroonstad blijft d.e gemoed-eren bezi-g houd.en. Dat zal het b1i jven d-oen zolang er mensen zLJn, d.ie ztch
verd.i-epen in d-e Russische revolutie, zoals ook d.e mei-d-agen van '17 i-n Barcel-ona
d.e gemoed-eren zul1en heztg houd-en zolang eï mensen ztjn, die intere sse aarl d.e dag
leggen vooï d-e revol-utie in Spanje.
geen

beide publikaties over i(roonstad. waarvan wij hier spreken ligt tn period.e van bijna clertig ja,ar. Dat heef t natuurlijk zijn konsekwenties. Toen het eerste opstel verscheen was niet a1leen in ons 1and. maar ook in het buitenland het
aarrtaL geschriften oveï d.e gebeurteni-ssen zeer gering. IIet boekje van Id.a luiettr
d-ie o.ELo gebruik maakte varl een complete verzameling van d.e Tzwestia van Kroonstad.r veïscheen in d.e loop van 1918 op een later tijd.stip. De anonieme auter:r
oYer Kroonstad., d.ie in d-e twee Ned.erl-and.se anarchistische kranten publiceerd-e,
is uiterst spaarzaam met med.ed.elingen over zrjn bronnen, ma,ar het is wel zeker,
d.at het er slechts weinige geweest krxrnen zijn.
Voor Roel van Duyn 1ag d.e situati-e and-ers en wel- gunstiger. ZW stuk d.raagt
TUSStrN
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d.aa:nran ook duid.elijk de sporen. Het geeft een aantal feitelljkhed.en betreffende
Kroonstad., d-ie aan de schrijver vaJr het vroeg:ere stuk kennelijk onbekend. zijn geweest. Zijn opstel heeft bovend.ien het voord.eel, dat het ook a1 laat Roel van
Dulm we1 kritiekl o,€1. eveneens op Trotzkí, horen - niet al"s een ttpolemiekrr is
opgezet. Het is d.aard.oor leesbaard.er en boeiend.er geword-en, zeker voor hen, d.ie
d.e polemische vonn niet eïg \,.Íaard.eren, Met med.ed.elingen over zir. bronnen is RoeI
vart Duyn - begrijpelllk wellicht, omd.at ztjn artikel- bestemd. was voor een weekblad.
met zeev gemengd.e Je zerskring - aI even spaarzaaJn, jammer genoeg, al s d.e and.er.
Ve:rroed.elijk kend.e Roel- van Duyn toen hij zich tot schrijven zette het boekje
van ïd.a Mett, Niet onnogelijk ook is het, d.at hij kenni-s had. genomen van d.at del
ener in het Duits verschenen d.oi«:mentenverzameling, d.at ond.e:: d.e titel |tArbeid.ersd.emokratie of partijd.ictattlrr'r vorig jaar bij een Zwitserse uitgeverij het
licht heeft gezien en d.at oveï Kroonstad. rn rijke schat aan materiaal bevat. MaEr
hoewel dus RoeI van Duyn in elk geval profiteren kon en ook zLcL'fibaar geprofiteerd. heeft - van een stijgend.e yloed- van aan Kroonstad. gewijd.e U-teratuur is er
één punt, waarop een vergel[jking tussen beid.e str:kken sterk in zijn nad.eel uitvalt: wat er bij hem ontbreekt is zelf s een poging tot sociale analyse.
+

zou vragen ons oord.eeL over Van Dr4ynr s opstel in een korte ford.an zoud.en wij arrtwoord.en, d.at wi j het een zeer syrn,pathiek
stuk vind.en. \,'/e bed.oelen d-aar d.an d.it mee, d.at Roel van Duyn zich geen second.e
d.oor bols j ewistische leugens van d.e wi j s laat brengen en d-at hij zond.er enige reselrre d.e zijd.e van het inderd.aad. revolutionaire Kroonstad kiest. Maar een syrpathiek stuk is nog niet automatísch ook een goed. str.rk. Het ontbreken van een sociale analyse heeft tot gevolg gehad., d.at het artikel van Roel van Duyn een tend.ens heeft gekregen, d.ie wij niet kr:nnen ond.erschrijven, Dle tend.ens blijkt al d.irect uit d.e titel: frln Kroonstad.r', zo luid.t d.ie, 'rwerd. d.e Russische revolutie gesmoord.rt; 1n ?n tweed.e titel word.t gesproken va^n rteen d.ramatische fout van Trotzkiil.
Wie het z6 stelt geeft te kennen - en d.ie gedachte komt d.an ook bij Roel va^rr
Duyn voortd.urend. om d.e hoek kijkenr aI word.t zLJ niet nad.rukkelijk rritgesproken d.at Kroonstad. Itd-e bood.schap van d.e revolutie" uit bl-eef d.ragen, \raartaaar d.e bo1sjewistische machthebbers nlet meer luj-sterd.en; die geeft te verstaan, dat Kroonstad. het rod.e vaartd.el van oktober hoog hield., d.at d.e bolsjewiki aI d.oor d.e mod.d.er had.d-en gesler-lrd.. Zoa1s eens, volgens Saks, d.e geschied.enis d.er S. D. A. P. in
Deventer zot ztin aangevangen en in Deventer zolt z:-jn geëind.igd., zo zott, volgens
RoeL van Duyn, het neerslaan var. de opstand- in Kroonstad- d.efinitief een streep
hebben gezet ond.er iets, d.at:ruim drie jaar eerd.er met het heroïsch optred.en van
juist d.e Kroonstad.ters tegen het winterpaleis van tsaar Nicolaas \^ras begonnen.
Soortgelijke ged.achten vind.t men ook bi j Id.a lttett. Zij vormen d.e wat zwakkere
passages in een boekje, dat wij - zoaLs gezegd. - d.esond.anks toch zeer bewond.eïen.
Zij noemt Kroonstad I' t t bloed.ige graf van d.e sowjetsfr en zegt ergens in haar brochure, d.at frd.e Russische revoluti-e in 1921 aarL een kruispr:nt was gekomen, d.at I t
er om ging d.e d.emocratische- of de d.ictatoriale weg te kiezen,frEen d.ergelijke interpretatie en d.at hebben wij op het oog als wij beweren, d.at het RoeI van DuJrn
mar:keert aan een sociale analyse miskent het werkelijke karakter van d-e Russische omwenteling.
De rod.e oktober is een legend.e ? waaTaan Roel van Dulrn even hardnekkj-g vasthoud.t als hii d.e legenden rond. Kroonstad. bestrijd.t. Dat betekent, dat hij aan het
web van bolsjewistlsche leugens ontsnapt zond.er tot d.e waarheid. omtrent Kroonstad. d-oor te d.ringen.
DeRussischerevolutiewas een burge
rl ij ke revolutie, d.ie inhet
feod.ale Rusland. d.e weg vrij maakte voor een kapitalistische ontwikkeling, ook a1
werd. zq d.an niet, zoals eens 1n Frankr{jk, waar men haar kl-assieke vorm aansehouwen kon, gedragen door d-e burgerij. Net als in elke and.ere burgerlijke revolutÍe

mule
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te vatten,

4trad. ook in Rusland. d-e arbeid.ersklas se a1s haar stoottroep op . Dat f e{t echter
stempeld.e haar niet tot een proletarische omwentellng, ook aL was d.an het Russische proletariaat, d-oor een reeks van bijzond.ere omstand,ighed.en, buitengeriroon rad.icaaL en strijd.baar. Proeentueel hras de Russische arbeld.ersklasse een zeeT gering d.ee1 van d.e bevolking. De grote massa bestond. uit boeren. Daarnaast trof
men er onder artd.ere d.e straf georganiseercle bolsjewistische intelligentsia aaÍr,
d.ie men het best kon vergelijken met d.e Franse Jacobijnen. Het progïam, r^raarmee
d.ie bolsjewiki d.e revolutie ingingen 1^ras een staatskapitalistisch prograln, dat
precies beantwoord.d.e aan d.e bijzond.ere situatie, waaronder d.e Russische revoLutie
zict:r

voltrok.

Víaar d.e bols j ewiki xlaar streefd.en, d.at was geenszins d.e macht van d.e arbeid-ersklasse, d.och d-at was d.e macht van de bolsjewistische partij. Dat strevenr ood.er d.e gegeven omstand.ighed.en een maatschappelÍ,jke noodwend.igheid.rbracht haar onveruijd.elijk in confl-ict met d.e arbeid.erskl-asse ook al- d-eden d.e bolsjewiki het dan
voorkomen alsof hr.m partij uit naaJn van d.ie arbeid.ersklasse Ltaar d.iktatuur uitoefend.e. Dat Kroonstad. tt graf van d.e sowjets zou hebben betekend. is een sprookje.
De sowjets, d.oor d-e arbeid.ers spontaan gevormd. tot verrassing niet in d.e laatste
plaats van de bolsjewisten, riraïen een fej-t, \^raarmee d-e bolsjewisten tijd.elijk rekening moesten houd.en, maar d.ie ziJ al in d.e eerste maand-en van D1e volkomen
krachtel-oos maakten, omd-at er geen plaats vooï was op d-e wegr d.ie Rusland. d.oor
de maatschappelijke verhoud.ingen werd. opged.rongen. Díe weg voerd-e regelrecht naar

het staatskapitalisme .
Wie het burgerlijk karakter van d.e Russische revolutie heeft begrepen, zaL
nooit beweren, d.at d-ie revol,utie in Kroonstad. werd. gesmoord.. Integendeel rmet het
neersLaan van d.e opstand. in Kroonstad. werd. d.e weg rroor d.ie revoluti-e, werd. d.e
l/eg naar d-e staatskapitalistische ontwikkeling eerst goed. vrij gemaakt.
Roel van Dr-1yn schrijft, d.at Kroonstad. een stap was in d.e richting lran een
rrd-erd.e revolutj-err. Dat zegt ook ld.a lviett. Dat hebben ook d.e Kroonstad.ters zélf
geloofd..In werkelijkheid. was d.e opstand. van Kroonstad. de laatste fase van d.e worsteling tussen d.e arbeid-ers, d.ie z:-clt vastklampten aan hlm spontaan gevo:mde or-

ganisaties enerziid.s en d-e bolsjewisten and.erz{jds. Gezien d.e gerj-nge getalsterkte
van het Russische proletariaat en gezien d.e maatschappelijke verhoud.ingen, stond.
d.e uitkomst van d.ie strijd. bij voorbaat vast.
, l,rlie , zoals Roel van Duyrr d.oet, beweert, d.at "achteraf gezlen een land.ing
(van de Kroonstad.ters) bij Oraniënbaum op het Russj-sche tasteland de enige moge1ljkheià geweest zolr zin om d e d.erd.e revol-utie te verbrej-d enrr , d-ie miskent d.e kl-asseverhoud.ingen in Rusl-àï]dr d.ie miskent d.e sociaal-economische realiteit en d.ie
z:-et over het hoofd., dat d.e Russische arbeiders hr:n strijd. tegen d.e bolsjewiki al
gestred.en hadd.en en veïslagen waren voordat op 28 febnrari 1921 de matrozen en
sold-aten vaJn Kroonstad. d.e vaa^n van d.e opstand. hesen. In d.e reed-s eerd.er genoemd.e
roman over Kroonstad. kan men lezen hoe in d.e opstarrd.ige eiland.vestlng uit d.iverse
industriële ( un dus proletarische) centra zoal-s bijvoorbeeld. [oe]a2 te]egtraJnmen
binnenkr*a^Inen, waarin gezegd. werd.: "Wij rekenen op Kroonstad.rt. Historisch feit of
verzinsel varr een romancier, het tekent de si-tuatie. Niet de Kroonstad.ters behoefd.en meer op d.e Russische arbeid-ers te rekenen, omgekeerd. zrj vormd.en d.e laatste hoop van het reed.s aa^n d.e bolsjewistische ketting gelegde Russi-sche proletariaat. Hun strijd. was d.e opfïl«ering van een arbeid.ersstrijd., clie in het Rusland.
var. 1921 historisch nog niet aal- d.e ord_e was.
In het in 1918 verschenen artj-kel rrKroonstad., kritiek op een legend.etr kan
men dit alles vo1Ied.ig temgvind-en. Het gevolg is, d.at d.aarin, wat het wezen van
d-e zaak aangaat, de rol van frotzk:- ("r, d.e bolsjewiki) ook heel anders word.t omschreven d-an bii Roel van Duyn. Die noemt, naar we gezÍen hebben, het optred.en
varr Trotzk:- rreen d.ramatische foutrf . Dat impliceert, d.at volgens ziln zienswijze
Trotzki het ook ( beter) and.ers zou krmnen hebben gedaas. - Vo1geàs Roel va3
Duyn is het zelf s"tzo t dat d.e latere ff oppositiert va3. Trotzki d.a3 meer kalsen zo;uhebben gemaakt. Hii beschouwt fuotzki's ingrijpen aLs een tragische vergissing.
Een rrvergissingrt is er sJechts aan d.e kant van Roel van Dulm. Een d.ubbele

)tr
verg:j-ssing zelf s. fn d.e eerste plaats: het optred.en va,n Trotzki r^ras geen trfouttr ,
hij kón niet anders hand.elen. 0p het eerste gez:-dnt heeft het er d.e schijn varr,
alsof Roel van Duyn d.at toch ook wel ztet. Hii schrijft na.melift: t'Varruit hr.rn visie
dat alIeen d.e commtmistische partij Rusland. van d.e chaos kon red.d.en waren de boljewiki we1 gedwongen om onmid.d.ellijk in te grilpen.ttHet verschiL tussen Roel van
Duyn en ons is dit, d.at bij hém het optred.en vatrI Trotzki voortspnrit uit een bepaald.e visie , rla.ar onze mening echter ult een bepaald.e positie. Hij verwijt [rotz:
ki het verkeerd te hebben gezien en op grond van een verkeerd inzicht te hebben
gehand.eld. \n/ij ve::i.rijten niet, w{ verkl-aren het optred.en va.n Trotzki uit zin toebehoren tot d.e bolsjewistische eIite, een varr d.e kiemen van de nieuwe klasse. En
d.ie ve rkl aring
e d.ie simpele belichtingvand.emaatschappelijkerealiteit, stelt Trotzki in een véél scherper licht d.an hij d.oor Roel- van Dqm gesteld.
word.t.
De tweed.e

vergissing van Roel van Duyn bestaat hierin, d.at hij volkomen d.e
mist lngaat voor wat betreft het karakter van het Trotzkisme en d.e zogenaamd.e
Vierd.e ïnternationale. Volgens Roel van Dr.qyn komen d.e id.eeën en het prograJnma
d.aa:rran zo'n beetje op hetzelfd-e neer a1s het prograJn van Kroonstad.. Niets is
mind.er \,{aar! De "opposa,nt[ Trotzki heeft nooit d.e bod.em van het bolsjewisme verlaten, 1s nimmer opgehouden het staatskapitalisme te propageren. 'r/at hem zljn Ieven lang van Kroonstad. heeft gescheiden, d.at is d.e afgrond. tussen d.e br:rgerlijke
revolutle en d.e klasseworsteling van het proletariaat. Niet een rfnieuwe revolutierr heeft hij gepred.ikt, doch tot het ei.nd.e van zijn feven vastgehoud.en aan de
bolsjewistische fictle, d.at Rusland. een ttarbeid.ersstaatrf zou ziiro. lrlelke verschillen hij ook met Stalin gehad. moge hebben, een proletarisch revolutionair is d.e
bolsjewiek Trotzki nooit geweest.
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ER IíORDT we1 eens beweerd. d.oor ortze mod.erne sociologeor d.oor d.e hed.end.aagse politici, d-oor prof essoren in d.e economie, d.oor vooraanstaand.e lied.en ult
ztch frsociaListischrr noemend.e parti jen, d.oor vafcverenigingsbestur.rrd.ers en d.oor

hunall-er burgerlijke peïs- d.at er inonze d.ageng:een p ro 1e t ar i aa t
meer zou bestaa^n. De genoemd.e heren spreken weliswaar in hr:n geleerd.e boeken,
hun }:nasi-gewichtige rapporten, hun verkiezingsmanj-festen en hr.rr krantenverslagenoveï d.e a rbeid.ers,
maar nietzodra verheftiemand.zíjn stemou
te constateren, d.at onze samenleving gekarakteriseerd. word.t d.oor tn klassescheid.ingr of 211 roepen in koor, d.at een d.ergelijke conclusie hopeloos oude::wets is en
d.at de arbeid.er van nu heel iets and-ers is d.an d.e arbeid.er van voorheen.
Nu zijn wij wel d.e laatsten om d.at te ontker:nen. De arbeid.ersklasse van d.e
tweede helft van d.e twintigste eeuw - met een respectabele hoeveelheid. praktische technische kennis vaak, gespecialiseerd.e arbei-d. verrichtend. soms met behulp
varr werktuigen waat:\ran zelfs d.e ingenieurs hond.erd jaat geled.en nog niet dr.lrfd.en
d.romen, in het bezit van bronfietsen of kLeine autot tjes en rad.io- of tv-toestel
en nj-et meer jn keld.erkrotten wonend. - gelijkt in niets meer op de arbeid.er va,n
d.e 19e eeuw of het laatste }cwart van d.e achttiend.e. In niets meer, behalve dan
in dat éne opzichtrd.at h,ti nog altijd. arbeicler is gebleven, nog altijd. uitbuitingsobject is, nog altijd. zijn arbei-d skracht verkopen moet.
Hoezeer d.e mod.erne techniek ook het leven van d.e arbeid.er gewijzigd heeft,
zowel in het bed.riif a1s in zr-Jn woning, d.e afstand tussen hem en de klassen, d.ie
d.e maatschappij beheersen is nog altijd. even groot t zo zLi niet
zij het d.an wat
mind.er opvallend. en wat minder zichtbaar - in feite nog groter is geword.en d.an
voorheen.

6

Heel ' t complex van factoren, dat gezamenlijk d.atgene schept, wat men d-e Wpische situatie der proletarische klasse noemen kan, bestaat ook in onze tljd onvermind.erd- voort. Maar d-at word-t nu juist heftig ontkend. d.oor d.egenen d.ie wr,1 genoemd. hebben , Zo 211 aI willen toegeven, d.at er in onze samenleving arbeid.ers bestaant ztj betwisten, d-at d.eze arbeid-ers pïo 1e t a r i ë r s ztjn!
Naar onze mening sluiten aI d.eze heren hun ogen voor de werkeli jkheid. en
valt d.at f eit te verkl-aren uit hun klas se-positie. De geleerd.e kopstukken d-er
bourgeoisie hebben ten opzlchte van sociale Isnresties altiid- stmisvogelpolitiek
bed.reven. Niet alle burgerlijke sociaal--economen d-ragen uilebrillenrmaar oogkleppen behoren wél tot hun professionel-e uitrusting. Legt men ztjn oor te luisteren,
niet bjj d-e intelligentsia , maaT bU d.e Ied.en d-er arbeid.ende kl-asse, d-an krijgt men
van d.e hed.end.aagse samenleving een totaal 6nd,er beeld- dan d-e intellectuelen pogen op te hangen. Een voorbeeld- d.aarvan biedt het volgend-e fragment uit een
brief, d.ie werd- geschreven d.oor een Franse havenarbeid-er, Cie een poglng ond-ernam, d.e situatie te schetsen, waarin hed.en ten d-age d.e d-okwerkers in Le Hàvre
verkeren. Het fragment luid-t al s volgt:
ttfn d.e haven van Le Hàvre werken ongeveer 5 à 6.000 d.okwerkers.
Ze zlJrl verd.eeld. in d-i-verse categorieën. De ene categorie is meer bevoorrecht dan d.e and-ere. Het meest bevoorrecht ztjn zijrd-ie voorïang genieten wanneer er havenarbeid.ers word.en aangeworven en dle dus altijd.
I t eerste aan d-e slag ztjn. De commwristische vakbond" CGT
heeft d.e vo1led-ige controle ovell d.e aanwerving, waarbij zích feiten voord.oen, d.ie
d.uid.eli jk trekhen vertonen van een soort bend-ewezen (f eit, d-at ook uit
d.e Amerikaarrse vakbond.swerel-d- bekend i- s redactie D. & G. ) . De lid-maatschapskaart van d-e CGT is tn onmisbaar d-ocument om werk te krijgen "
De vaste kern varr d-okwerkers bezit ook een kaart, waaïop wat d.e
frlosseil havenarbeid.ers ni-et hebben d-okwerker als hr.rn beroep word.t
verme1d.. 0m werk te krijgen is d-Íe kaart echter minder belangrijk d.an
het lidmaatschapsboekj e van d-e vEE6ond.. Dank zLJ dat alles is er in Le
Hàvre emplooi voor maar lief st 11 bezold.igd e functionarissen van d-e
CGT

!

To en er onlangs in d-e haven van Mars ei lle e en d.okwerkers s taking
uitbrak - een officiëIe staking van d-e CGT we1 te verstaan - vroeg d-e
CGT in Le Hàvre van ied.ere d.okwerker vijf francs a1s steun voor d.e siakend.en. Een van d.e d.okwerkers in Le Hàvre had- er weinig fid.ucie in,
d-at het ge1d. ook ind.erd.aad- besteed- zo11 word.en voor het d.oel- , waarvoor
het bestemd. was.IIij'weigerd.e een bijd.rage te gËven, hraarvan gezegd- \^ras,
d-at ze geheel vrijwilli-g was. Toen hij ztch kort na d.it voorval voor Lad-en en l-ossen kwam verhuren, I{as hij volgens het heersend-e gebruik verplicht om ztjn lid.maatschapskaart van d.e CGT te tonen. Toen werd- geconstateerd., d.at d.aarin het bureaucratische ponsgaatje ontbrak, dat het
bewijs vormd.e, dat hij zijn vijf francs geofferd_ had.
Je hebt niet gegeven voor d-e jongens i-n lviarseÍIle
Dat was toch vrijwÍ11ig!
!

gaan.

o.'"ol,ï:.:"j"ffi,::,=ï:;;".:;,1ï; ::'-::ï;:.'il"11: ::':i,_

Wat het werk betreft; niettegenstaand.e d.e mechani-satie is het nog
altijd- zwaar. Je moet relaties hebben om in een goed.e ploeg en op een
goed.e schuit te komen. Vroeger betóóId-e j e d.aar wat voor, aan een of
artd-ere ploegbaas of aart een and-er. Nu word-en d.at soort steekpenningen
mind.er openli jk gegeven, Je betaalt het lunchpakket j e valt d-e baas of
soortgelijke d.ingen. VeeI d.okwer]<ers echter hebben d.aar een afkeer van
en zti d-ie er ztch toe lenen krijgen nogal het een en and-er te horen.

7Nog altijd. is het zo t d.at heel- wat d.ol«rerkers hun verd.iensten in
belangrijke mate aanvullen d.oor het een en and.er achterover te d.rukken.
Maar om d-at te kun:ren d,oen moet je we1 in een ploeg werken e waàr je op
al- je maats kr"mt rekenen en nog beter is t t zelfs, d.at je ook kr:nt rekenen op het stilzwijgen vaJÍr d.e douaniers. Dat wil d.erhal-ve zeggen, dat
d.eze mogeli jkheid- lang niet \roor a1l,e havenarbeiders bestaat, zekeï

niet in d.ezelfd.e mate.
Er is steed.s een d.eel van d.e havenarbeid.ers zond.er werk. Bij d.e
aanwerving blijven er ied.ere dag zotn d.uizend. op d-e keien staxt.Ze krïgen ster:n of vind.en eld.ers Lrerk, bijvoorbeeld. in d.e markthal-len.

De verhoud.ingen tussen d.e havenarbeid.ers en d-e bonzen van d.e vakvereniging word.en gekenmerkt d.oor d.wang en overheersing. Als d.e arbeid.ers ond.er elkaar zLJn laten z\ z:-ch d.aar op niet mis te verstane wijze
I'Je bent gewoon bang om in d.e bi j eenl<omsten van d.e bond je
over uit:
muil los te d.oen en je bent ook bang cn eï gewoon weg te blijven en je
niet te laten zien.rr Inderd.aad.: wie zicLt als d.olcrnrerker in Le Hàvre tot
openli;ke kritiek op d-e vakbond- laat verleid.en neemt enorme risico I s. rr
+

Tot zover het fragn:ent uit d-e brief van d-e Franse havenarbeid-er. Wat is er
nu - vergeleken bij vroeger - eigenlijk verand.erd.? Nog aItÍjd. is d.e proletariër in
d.e haven een onderd-rukt en geïntimid-eerd. \{ezen, dat ztcLt van allerlei moet laten
welgevallen om zeker te ztJn, d-at hij een boterham kan verdienenl d.at zLyn mond.
niet open kan d.oen op straffe van vermind.ering van inkomsten; d.at voor een wat
gunstiger arbeid-sklimaat afhankeli-jk is van d.e luimen van een onafhankelijk van
zijn wil boven hem gestelde kaste, d.ie d-e lakens uitd.eelt. Al1een: die kaste besta,at niet meer uitsluiten"d- uit d-e werlaneesters en bazen, die als d-e d.irecte Iakeien van d-e patroon fungeren. De have::arbeid.er heeft thans ook nog d.e bittere
lasi te torsen van een nog machtiger groep vi jand.en; d.e bonzocratie van d.e vakverenigÍng, die nóg vaster in het zad.el z;-t, nóg machtiger is , wier meed.ogenloze
al3n nog verd.er reikt. Misschien is z: Jrl loonsom wat groter. Daar kan d.an d.irect
aan word.en toegevoegdr d.at ook d.e prijzen van ztjn d.agelijkse behoeften fors gestegen zijn.Maar zijn machteloosheid. en zijn volsla,gen afhankelijkheid. ztjn er niet mind.er op geword.en. Integend-ee1 ze zil groter nog d.an ooit. Dat zir- d.an d.e zegeningen vaÍr een maatsch:ppij, waarin d-e vakbeweging volslagen met het heersend.e systeem vergroeid. is en voor d-e hee:.'sende l<lasse ook d-e al-lerheetste kastanjes uj-t
het vuur he.aIt.
Wat zeggcn d-e sociologenr economen en journalisten d.er burgerlijke werel-d.?
Dat d-e vakverenigingen d-e vertegcnvroord--'-ging van d.e arbeid.ers vormen en d.at d.erhalve de integratie va.n Ce 'u,akbeweging i-n d.e huici.ige rnaatschappij - d.ie ze niet
ontkennen kunnen - een grotere tt j.ns,oraakf ? va-n d.e arbeid.ers betekent. Zot n marr
zov d.at eens teger zotrt he,venarbeid-er noeten zeggen en zien wat hU d.an voor antwoord. kleeg' llogelijk echter zou zotrt arbeid.er het hel-emaal- niet d.e moeite waard.
vind-en om d-ergelijke enor,li teiten te beantwoord-en.In d-at geval zat- hij wel- veelbetekenend. op ztjn bovekamer wijzen en d.e hele 'rgeIeerd.e" santekraam met één kernachtig ltGod-beter I trt d.aarheen verwj- JZe:n waar ze thuishoort: bi j d.e sprookjes van
moed-er d.e Gans of rran Hans Christiaan And_ersen,
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Vrijqrt (nummer 11 van dec " 1967) is een artikel opgenomen van Arthur lviend.es-Georges, getiteld.; ttEen stand.punt over de arbeiderskommÍssiest'. Het begint
aldus:
I'f nformati-ons Correspond.anee

Ouvrières (no. 61) gaf onlangs d.e tekst
weeï van een groep stud.enten te Barcelona, met een stand.pr-lnt over d.e
taak en d-e positie vart d-e arbeid.erskommissies.rf
Nu kan het natuurlijk nuttig zijn Ned-erland.se Lezers te informeren oveï ged.achten
en opvatti-ngen, d.ie ond-er Spaanse stud.enten l-even. Zo d.achten d-e kamerad.en van
I(nformations) C(orrespond.ance) O(uvrières) er tenslotte ook over toen zal hrin
Franse lezers van d.e bewuste tekst kertris lieten nemen.Maar ik heb toch wel- even
met d.e ogen geknipperd-, toen ik aan het slot van het schrljven varr A.IvI.G. las:
t\'li j laten naturrrli jk geheel vooï rekening van d.e opstellers, de bewering d-at d-it Arbeidersfront d.e revolutionaire voorhoed.e zal moeten ztjn,
clie d.e revolutj-e zal moeten leiden.. . .. We mogen tenslotte niet vergeten, d.at I. C. O " een blad- is van rad.enkommunisten ( in weaerlarid ond-erhoud.en ze kontakt met d.e Daad. en Ged.achte-groep) , van marxisten dus. "
d-e stuHoe heb ik het nou? ! Hier word-en d.e samenstellers van d.e bewuste tekst
d-enten te Barcel-ona en I. C.0 . zo maar even met elkaar vereenzelvigd.. Die lui
varr I " C . 0 . ztjn immers marxi sten, dus ziyr ze ook voor een revolutiona,ire voorhoed-e. En rtzelfd.e ge1dt natuurlijk ook voor d.e marxisten va.:r Daad- en Ged.achte waarmee I " C " 0 . kontakt ond-erhoud-t. Ald.us blijkbaar d-e red.enering van A.l'1. G.
Bij het lezen van d-at fraais gingen mijn ged.achten a,Is vanze1'f :naar d-e roman tt1934tt
Zoals men wellicht weet stonclen in d.eze roman op alle overvan George 0rwe11 .
heirisgebouwen d-e leuzen rr0orlog is vred-etr, ItVrijheid. is slaverni-jtt en ttOn'hretend-heid. j-s machtrr. Fraaie l-euzen van d.e partij d.ie d-e macht had-, maaT d.e mooiste is
nog d.ie: we lke A.l,Í. G. er aan toevoegt, nameli jk d.e leuze trleugen is waarheid-'f .
Immers, hi3 zal d-e bewering, d-at Daad- en Ged-achte op het voorhoed-e-stand.punt
staat nimmer ku-nnen waarmaken. Integend.eel: steed.s weer word.t in Daad. en Ged.achte d.e opvatting verkond.igd-, dat d-e vernietiglng van het kapitalisme en d.e veïwerkel-ijking van het social-isme op geen enkele manier afhankelijk is van welke
partij of groepering ook.Ik d.aag 4.1U" G" d.an ook uit om met voorbeel-d-en aa.rr te tonen waar en wanneer Daad. en Ged.achte het voorhoed-e-stand-prrnt heeft verkondigd.
Nu zou men nog kliruren d-enken, d.at A.ivl. G. niet beter wist en maar heeft neergeschreven wat hij meend-e" Op ztchzelf al- erg genoeg om zo maar beweri-ngen over arrd-ere gïoepeïingen te d-oen , zonder te weten of ze juist zt;n. Maar zelfs dít is
niet het geval. A.lvi.G. wlst d.at hfj onwaarheid- neerpend.e. \{anneer hij in iret blad.
fnfor:rrations Correspondance Ouvrières (nummer 6l van augustus-september 1967) a"
tekst der Spaanse stud-enten heeft gelezen, dan kan het niet and.ers of hfj heeft
op blad.zijd.e 17 ook het commentaar van I"C.0. gelezen, een coinnentaar, d-at niet
ond.er d.e tekst d-er Spaanse stud-enten was geplaatst, zodat, men het eventueel- over
het hoofd. zou kunnen zten, maar d.at er aan vooraf glng. Dat commentaar luid.t aId-us:

rrDe navolgend-e tekst d-raagt d.e titel
I'Mening van een universitaire
groep in Sparrje". Hij is in Spanje verspreid- d-oor een groep stud-enten
uit Barcelona. I t f s d-e bed-oeling van he t geschrif t om een taktiek uit
te stippelen ten aaÍrz:_err van d.e arbeid-erscomitéts, d-ie min of meer
cl-and-estien bestaan, inplaats van d.e "d-emocratischerf vakverenigingen
van d.e indusiriëIe samenf evi-ngen van het westerse kapi'talisme "
De in d.it stuk vertolkte meningen, d.ie nog eens ond-ubbelzrrutg naar
voren word.en gebracht i-n d-e conclusies,
gen van I.C.O. (Ond-erstreplng van mij

-9hee] d.icht bij de opvattjngen vaJr dat sooLt groepenr die ''^Íef i sl,Iaar dè
traèiti.onele gecentrall seerdè partij-orgenisètie verwexpenl d'och alleen
naar om haar te willen vervangen door een I'politiek georganiseerd.e
voorhoed.ert, die de spontaan ontstare organisaties vaÍr het proletariaa,t
rrber,rust van hun taak en roltr zou moeten maken. 0f deze Spanj aard.en onder dlrecte invloed staan va.n soÍmige g?oepea in I'lsnkriik dan 1,{e} hun
ontstaan dr,nken aar het feit, dat in het Spa"anse studentenmilieu een
dergelljke situatie bestaat a1s in het Franse, vermogen wii niet te zeg
gen. Hoe het zij, de tekst ls van betekenis als d.ocument. Hii g€eft enerzijcls inzicht in de birmenland.se verhoud.ingen van Spanje en onthult
aÍrd.erzijds de na.nier waaÍop een rrmod.etYterr organisatie in een gegeven
situatíe een lringer 1n ale pap tracht te krijgen. "
l,r/ie kennis neemt van dit conmentaar en daarnaa,st de bewering va,rr A.M.G. legtrkan
eerlijkheid shalve tot geen aÍId.ere conclusie komen, d.an dat hij bewust de leuzen
rronwetendheid is machtri en rrLeugen is waarheidtr heeft 8€hanteerd. Het is hero óus
niet te d.oen om cle lezers van rrDe Vrije't objectief voor te lichtenl oh nee, hj-i
wi1 ze beïnvIoed.en. De lezers behoeven niet te yete4 en te d.enken Eaar behoeven
slechts te geloven wat hij - À.U.G. - hen belieft voor te schotelen. rt fs and.ers
wel een lachertje, dat hij hieruee blijk geeft dezelfcle me thod.e te gebruiken als
a1le rrvoorhoed e-revolutionairen't altijd. hebben gebruikt. ook die menen te weten
goed. is voor d.e arbeid.ers en altijd willen ze het proletariaat de weg wi,izen.
'Íat
ttGeef ze wat ons dienstig is en onthoud.t ze uat hen aan het denken kan zetten'r
is altijd het standpunt van partij-socÍalisten geweest. A.I!j.G. Seeft bliik uit hetzelfde hout te zijn gesneden. Zoa,l-s de bol-sjewiki d.e trotzkisten hadden r Mccartl\y
de communisten, zo néeft A.M.G. de man(iste; (wat hij daarond.er ook noge verstaen)
d.ie door hem vogelvrii zijn verklaard, en waartegen alle leugens en verclachtmakingen geoorloofd. zijn. Wat dat te maken heeft net het aJrarchisme of het vriiheidslievencl socialisme, vermag ik niet in te zien.
J. L{.

I-e-r-s-!-=-r-I-!-:
stukje had. ik ter plaatsing gezond.en asn het anarchistÍsoh tljclYrijerr. Ik leeeg het echter terug met een brief van Arthur Mend.esGeorges. ofschoon hij r{j verzekerd.e, d.at het niet zijn bedoeling was geweest rtDaad
en Ged.achte'r te verbind.en rnet d.e opvattingen van een |trevolutionaj-re voothoed.err,
heeft ziln brief nii niet va:rr d.e onjuistheid vaÍl mijn r.eactie kur:nen overtuigen.HeIa.es kan ik zi-jn brief hler niet ogremen en er op ingaan, omdat hij er rritdrukkeIijk bezwa:,r tegen maalít, dat zíjrr brief wordt gepubliceerd..
Ook na ztjn brief zie ik d.an ook geen enkel-e red-en om mijn reactie niet te
publiceren. ir'Iel- heeft Arthur Mend.es-Georges natuurLijk het volste recht ztch in
ItDaad. en Ged.achte'r te ven^reren tegen mijn beschuld.igirrgen.
J.M.
Bovenstaand
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uitmuntend en maakte ook naar buiten een zeer goed.e ind.ruk. De laatste resolutie maakte front tegen d.e }ijdelijke verzetters, daar verklaard. werd-, dat d-e vereniging stond- op de grond.slag d.er revolutlonaire beginselen en niet in ztch opna:n d.e theorie van lijd.elijk verzet al-s gevolg van de christelijke geest. Het is het geweld, d.at het congres prokl-ameert, gewe1d., het kind.
vart aktief en niet lijkdelijk verzet, d.at de lijd.elijke revoluti-e d.e loochening is
van het werk, waarom wij hÍer zÍjn verenigd..
(Domela Nieuwenhuis over d.e oprichtingsvergad.ering in j.tmi 1904 van de Jnternationale Anti-$i}itaristische Vereniging, d.e ï.A.M.V. fn rYan Christen tot anarchistff , blz. 519) .
DEZE ITRGADERING slaagd.e
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IN EEN mod.ern bed.rijf bemoeit d.e leid.ing zidn intensief met d.e arbeid-er in
het produktieproces. Arbeid.sanalisten bestud-eren ied.ere beweging en streven naaï
d.e grootst mogelijke efficiency. Het tempo van d.e produktie word-t zorgvuld.ig uitgekiend.. De vra"ag waar het om d.raaj-t is alt[jd.: hoe kan met zo min mogelijk mensen
zo veel mogelJjk werk word.en verricht?
rrMod.erne bed.rijfsvoering'r betekent, dat d.e d.irectie aIle zeggenschap oveï d.e
arbeid.er en zijn werk wi1 hebben, Al-ler1ei rechten, d.ie d.e arbeid.ers vroeger kreSenr staan - zo is bijvoorbeel-d- d.e afgelopen jaren in Begeland. gebleken - nu een
verhoging van d.e prod.uktiviteit in d.e weg, De E:rgelse vakbond.en blijken we1 bereid. d-eze rechten af te staarr in ruil voor een aanzLenlijke l-oonsverhoging. 0m d.e
vred.e met d.e d.irectie s en aldus hun plaats in ithet overlegr? te handhaven, bemoei-

en zli zlch niet met d.e bed.rijf svoeri-ng. 0m tegelijkertijd. hun tt gezagtt bi j hrin led.en
niet i<wijt te raken, vragen 211 Loonsverhogingen. In d.e praktijk blfikt d-e arbeid.er
vaak veel- meer belang te hebben bi j ?rdragel.i jkert verhoud-ingen in d-e fabriek. Dat
heef t d.an to t gevolg, dat hi j ztch verzet tegen d.e toenemend.e controle op z\)n
d.oen en

laten.

Een voorbeeld- van een 'rmod.ern" bed.rijf zttrn d.e Vairxhall-automobielfabrieken te
Luton in Engeland.. De d.irectie d.aa:rrarr heeft - met goed.keuring van d-e vakbondsl-eid-ers aarL d.e arbeid.ers een aantal- voorstel-len ged.aan op het gebied. van d-e
prod.uktiviteit en d-e efficiency. In mil hiervoor ontvangen d.eze een loonsverhogang van / 12.90. Het soort voorstellen zal sommigen orrzer lezers mogelijk bekend.
voorkomen" Ziehier het bulletln, waannee d.e d.irectie ztch nog niet zo heel lang
geled.en to t d-e Var.rxhall-arbeid.ers ri chtte :

rrïn verband. met d.e regeringspolitiek en d.e economische toestand.
van het larrd. en het bed.rijf is het belangrijk, d.at loonsverhogingen gerechtvaard-igd. word-en d.oor een verbetering van d.e prodr:ktiviteit of d.e
efficiency.

In d.e Vauxhall-fabrieken kan aI veel bereikt word-en d.oor d-e onvoor$iaard-e1i jke aanvaard.ing van d-e arbei-d.svooïvaard.en varr 1956, d.i-e op
het volgend-e neerkomen:
o algemene

aaÍrvaard.j-ng van het grond-beginsel, d-at hogere produktie met
d.ezelfd.e hoeveelheid. menselijke inspanning een gezond. economisch en

is;
o het volled.ig uitvoeren van de d.agtaak, bestaarrd.e uit de prestatie
varL een geschoold.e arbeid.er, d.ie gebruik maakt van d.e faciliteiten
d.ie d.oor d.e d.irectie word-en verleend-, die d.e voorgeschreven method.e
volgt en aan het werk blijft tijdens d-e nad-er te bepalen werktijd.en.
sociaal

d.oel-

o d.e lonen kururen alleen verbeterd- word.en d.oor voortd-urend.e inspannin' gen om d.e efficiency te verhogen, d.ie d-aarom als een norutale zaak beschouwd- moeten word.en;

van mod.erne machlnes en verbeterd.e method-en moet d.oor
gestei-md. word-en, d.ie erkennenrdat zulke vernieuwingen niet alleen d-e prestatie vergroten in verhoud"ing tot d.e insparuringrmaar bovend.ien d.e vermoeidheid. niind-er maken;

o Het invoeren

allen

o arbeid.sanalyse is belangrijk, ond-at het doel ervan is d.e method.en te
verbeteren en d-e kosten te bepalen;
o volled.ige werkgelegenheid. en produktie-overschotten maken zo n1l en
d.an overplaat singen nood.zakelfik;

o I'aan het werk bli jven t{jd.ens d.e nad.er te bepalen werktijd.en[ betekent
een grote mate van zelfdiscipline aan het begin en aan het eind.e varr

tl
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d.e werktljd.;

alles zal rekeni-ng word.en gehoud-en bï d.e beoordeling varr ind.ividuele werknemers voor promotie van d.e algemene loonklasse naar d.e
speciale loonklasse. De situatie kan al-s volgt word-en sainengevat:
L De d.irectie heeft een grote verantwoord.elijkheid. voor het verlenen
van goed.e faciliteiten en voor d-e stud.ie en rt verbeteren van werk-

Met d.it

II.

systemen en -method.en.
De werlmemers hebben een even grote verantwoord.eli jkheid- om aa^n d.e
eisen te voldoen van een goed-e d.agtaakverrmlling, een regelmatige
verschijning op het werk, zelfd.iseipline en wed-erzijd.se samenwerking
bij d.e prod.uktie.

Wat betref t overwerk word.t voorgesteld., d.at d.e absentie van een
werknemer, d.ie zond.er voorafgaand.e waarschuwing niet op komt d.agen,
besehouwd. zal word-en op d.ezelfd.e wljze als ond.er no::mal-e uren.
Gezamenlijk begrip is vereist ten opzichte van enkele and.ere puntenr die van betekenis zrJn voor d.e prod.uktiviteit en d.e efficieflcy t
wil er sprake zijn van een gerechtvaard.igd-e loonsverhoging, d.ie officieel goed"gekeurd. kan. worden. De punten, d.ie d.e maatschappij gewaarborgd
wil zien d.oor vakbond.en en werlc:emers gezarnenlijk als vereisten voor d.e
produktiviteit en d e eff iclency zin de volgend.e:
a) over l-oeale I'af sprakeh" , bljvoorbeeld. op I t gebied. van d.e werkbezetting of and.ere aspecten van d.e produktiviteit moet opni-euw word.en
ond-erhand.e1d.;

b) aa.n d.e vakbond.en word.t gevraagd., in princlpe bereid. te z:-Jn een gesprek te beginnen over and.ere , ongebruikelljke werksystemen, bijvoorbee1d. dubbele d.ag:pIoeg, d.rie-ploegenstelsel , enz. ind-ien ri.e omstan-

d-it vereisen;
c) aanvaaïd.ing in principe varr d.e nood.zaak van omscholing van vol-r.Iassenen voor ge schoold.e betrekkingen vol gens he t ge schikte opl eid.ingsd.ighed.en

loon

I

in principe van de nood.zaak varr arbeid-sanalyse, ook op
terreinen buiten het eigenlijke prod.uktieproces, waartoe d.eze tot nu
toe beperkt werd-;
e) uitbreid.ing van d.e werkgelegenheid- voor vrouwen over rn groter aantal functies;
f) aanvaard.ing van het toegewezen werk, dat wi1 zeggen f n mind-er strakd)

aaJ:Ivaard.ing

ke afbakenJ-ng van de taakverd-eIing, waar d.eze bestaat;
g) afsehaffing van d.e gewoonte om d.rie minuten eerd-er te klokken en afschaffing va:r ied.ere nrsttijd. tijd ens I t eerste uur van iedere ploeg;
h) aa,:r personeel, dat van hogere posities op uurloon word.t temggebracht, word.t d.e verzekering gegeven, dat met zin situatie rekening

zal

word-en gehoud.en.
+

gebruikelijke uitdmklcingen als rrd.e economische toestand. van het land- en het bed.rijf", 'taarsra.ard.ing in principe van d.e ttoodza.aVl' ,
rrgezamenlijk begrip'r tt zelfd.isciplinett eÍrl., zal bemerken, d.at:
7
,
ove::r^rerk
1.
verplieht word.t; 2. het aantal vrouwen ( zelfd.e werk, lagere 1onen) word.t uitgebreid.; 1, het werktempo za! word.en opgevoerd (d.oor arbeid.sanaly\^/IE HEU\TKIJKT d.oor d.e
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se), ook buiten het eigenlijke temein van d.e prod.uktie en 4. d.e arbeid-ers volled-ig gemuilkorfd word-en wat hun d-oen en l-aten be tref t. Dat a]Ie s in ruil vooï ongeveeï 10 shiIli-ng.
Het hier weeïgegeven bulletin van d-e d.irectie stamt uit d.e nazomer varr. vorig j aar. 0p 11 september begonnen d.e arbeid-ers van Vauxhall een stiptheid-sactie
en een boycot van overwerk uit protest tegen d-e gang van zaken, Zij verlangd.en
een o nvo o rwaard.
e l ij ke loonsverhoging. Uiteraard.werd.hunactie
niet d-oor d.e vakbonden gester.rnd.. Die sloegen ztch op cle borst uit tevreclenheid.
oveï d-e bereikte l-oonsverhoging.
In vroeger jaren en maand.err waren er wild-e acties geweest in bepaald-e ond.erdelen van d.e Vauxhall-fabrieken. Nu kreeg d.e Vaurchall-directi-e voor het eerst
alle arbeiders gezarnenlijk tegen zich.. All-een a1 d-oor stipt volgens de tot d.an
toe geld-end.e regels te werken veroorzaakten d.e arbeid.ers een chaos.
Het bovenstaand-e is ontl-eend. aarr materiaal, d-at ons d.oor Engelse vriend-en
ter beschikking werd. geste1d.. De verzend-ing ervan is enigszins vertraagd.rd.e vertaling eveneens. A1 betreft het hier echter geen actueel conflict meerr we vond.en d.e zaak intere s sant genoeg om in trDaad. en Ged.achterr te publicereír. Nad.ere gegevens over d-e afloop van het confl-ict hebben wij op d.it moment nog niet ontvangen. l,r/e zull-en onze lezers over d.e ontwikkeling op d-e hoogte houd-en, zodra d-eze
ons bekend- ztjn,

PO PPE

AA

Htr

T

DANSE

!g -selegl!sqrUIs!gr4-e!-be ! - e lepeg koord-

IN DE "IvIETMLKOERIER" 1) van vrijd.ag 19 januari komt een belangwekkende uitspraak vooï van d.e heer Poppe van d.e Algemene }Ied.erland-se Metaaf Bed-rjjfsbond-. Hij
heeft gezegd.: trE1k l-id- van een ond-ernemingsraad. loopt het risico d.e kant van d-e
werkgever opgetrokken te word.en. Dat kan men niemand- kwalijk nemen en d.aar kan
(spatiëringvan ons,
nlemand- iets aan d-oen. Het is een s o c i a 1e
wet
red.actie D. & G, ). Med-e d.aarom heeft d.e bond. in het bed.rijf onà. tot taak om ervoor te zorgen, d.at zLJn 0.R. -l-ed.en in nauw contact blijven met het personeel dat
zij vertegenwoord-igen. rf
De heer Poppe heef t er nog iets aa:n toegevoegd. ItEr mo ettt , zo verklaard-e hj,
reen binding bestaan tussen ond.ernemingsraad- en vakbond-. De vakbond- is immers
juist ontstaan uit d-e behoefte aaÍL bund.eling ond-er d-e personeelsled-en. Uit d-ien
hoofd.e is liet onjuist, d.at ongeorganiseerden zitting kurulen hebben i-n d.e ond-erf

nemingsraad.

tt

Wat d-e heer Poppe hier zegt over het risico, d-at ond-ernemingsraad.-1ed.en 1opehr is volkomen juist. Dat is d.an ook een van d-e red-enen, d.at het instituut van
ylaar d.r. Hoefnagels al eens heeft
d-e ond.ernemingsrad-en en van d-e hele P.B.0.
opgemerkt en ieder overigens uit eigen ervaring weten kan, bij d.e ondernemers dikwijls méér sympathie ontmoet dan bij d-e arbeid.ers. De heer Poppe heeft ó6k gelÍjk,
d.athier sprake isvan een s o c i a 1e
we t.
Beterkonhijd.atgene wat er
ztch- afspeelt naar onze mening niet omschrljven.
Social-e wetten hebben algemene geld-igheid-. Aan hun werkingssfeer karr ztch
geen mens onttrekken, zomin bijvoorbeel-d a1s iemand z:-clt aan d.e werkingssfeer van
d.e zwaart,ekracht onttrekken kan. Vand-aar d.an ook, d-at er van d.e w e t
van d.e
zwaartekracht ge sproken word-t. De heer Poppe wéét d.it alle s en erkent het. Vand.aar d-at hij zegt, dat 'rniemand- er iets aan doen kanrr .
Wetten met algemene geld.igheici oefenen hun invLoed_ natuurlÍjk niet a1leen
uit aarr d.e basis, maaï evenzeer aan d-e top; ztJ zlJr- niet al-leen in d.e ond.ernemingsrad-en te bespeuren maar ook in het overkoepelend. orgaan van d-e publiekrech-
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d.e Socj-aa1 Economische Raad.. Wat voor het simpele
ge1d.t,
ond.ernemlngsraadlid.
d.at geld t evenzeer voor d.e vakbond.sleid.ers , d.ie samen
met d.e werkgeversvertegenwoord.i-gers i-n het gebouw van d.e S. E. R. aaJI d.e Bezuid.enhoutseweg in Den Haag saJnen aan d.e ond.erhand.eli-ngstafel zLtten. Het geId.t voor
d.ie vakbond.sbestur:rd.ers, die vér van d-e gewone arbeid.ers af staan en een in d.e
bestaand.e economische ord.e geïntegreerd.e organisatie representeren uiteraard.
zeLfs in nog veel sterker mate. Daarom is het bijzond.er merl«nraard.ig, d.at d.e heer
Poppe het risico, d.at d.e ond-eznemingsraad.led.en lopen wil wegenemen d.oor. . . . . eeÍl
sterke bind.ing va-n d.e ond.ernerningsraad aan d.e vakbond.en, aaf,7 organisaties d.erhaJve, d.i-e voor d.e werklng van de fatale sociale wet nog vééI en vééI gevoeliger
211n. Het wekt d.e ind.nrk, d.at d.e heer Poppe, ÍviraÍIneer h[j va.n een sociaf e wet praat
eigenlijk niet goed weet waarover hij het heeft, ofwel... het niet wil weten. Ïn
ied.er geval geeft hij met zijn uiteenzetti-ng een vreemd-e d.arts op het slappe koord.
ten beste. Hoe vreemd. we} bIÍjkt uit zin toevoegj-ngen.
De heer Poppe wiI namelijk d.e ongeorganiseerden uit d.e ond.ernemingsraad weren. Dat iets d.ergelijks een aaÍrfluiting vo:rtt van het toch al zo schamel beetje
ttbed.rijfsd.emocratiert is het eerste d.at geconstateerd. moet word.en. Ongeorganiseerd.en vormen in de bed.r\jven écht geen te versraarlozen mind.erheid. Dat weet cLe heer
Poppe ook opperbest, warrt het is bepaald niet voor niets, d.at d.e vakbond.en zich
over d.e ongeoïgaïriseerd.en zo het hoofd. breken. Belangrijker echter nog dan het
feit, d.6t d.e ongeorganiseerd.en er zljn is de vraag waarom ze er ziin. Het antwoord.
d.aarop luid.t , d at er d-iverse red.enen voor be s taan, maar d.at in d.e tegenwoord.ige
t[d toch wel een heel belarrgrijke deze is, dat d.e ongeorganiseerd.en bitter weinig
voelen vooï een vakbeweging, d.ie zo volkomen met d.e burgerlijke maatschappij is
vergroeid.rd.at wi1 zeggen zo vol-komen |td.e kant van d.e werkgevers is opgetrokkenrr.
Wat is één van d.e kennerkend.e verschillen tussen georganiseerden en d.e ongeorganiseerd.en? Dit, d.at d.e georganiseerd.en aan hand-en en voeten gebond.en zijn,
wanneer |thuntr organisatie hand.jeplak met het ond.ernemerd.om speelt, de ongeorganiseerd.en echter niet. Daarom staan. zo d.iffi}s d.e óngeorganiseerden aaJi d.e spits
r,'ra^nneer het in een bed-ri jf tot een conf lict kont en d e poppet j es aan het d.ansen
gaan. À1s het zover is echter staan mensen als Poppe steevast aan de kant. Aan
d.e kant van d.e ond.ernemer, wel te verstaarr.

telijke bedrijfsorganisatie, in

1) Orgaan van d.e ANMB, uitgave van het N.V.V.

HET

VOLKSFRONT

iqÀ R C H E E R

T

IN HEt JAAR 1916 ontstond. in Frankrijk het zogenaamd.e Vol-ksfront, het Front
Populaire. Het werd. - zeer ten voordele va^n de Franse bourgeoisie geboren uit
een nauure samenr,rerking tussen d.e burgerlijke rad.icalen, d.e niet mind.er burgerlifte

sociaal-d.emocraten en d.e kl-einburgerlijke communistische parttj.Zo nauw was d.e samenwerkingr d.at toen op een gegeven moment de Franse arbeid.ers in massa d.e bed-rijven bezetten, de bolsjewiek Maurice Thorez als stakingsbreker fungeerd.e, in
het belang varr d.e nationale economie, d.e broed-erschap d.er ttlinkset' politici en
d-e glorie van d.e kapitalistische republiek.
I,rlaarom we d.eze oud-e en weinig verheffend.e hi-storie oprakelen? Omd.at d.e ged.achte aan het Vofksfront in het Frankrijk van generaal De Gaul1e weer levend.ig
is geword.en. Boeken over d.e geschiedenis van het Front Populaire ztJrr in trek,
vooral zuLke, d.ie gelijk het werk van Daniel Guérin het in strijd. met d.e waarheid voorstel-len, alsof I t volksfront bi jna iets a1s d-e arbeid.ersrevolutie heeft
betekend.. Bii d.e jongste presi-d.entsverkiezingen en ook bij verkiezingen d.ie d.aarvóór gehouden werd.en, \daren er aI vérgaand.e politieke afspraken tussen d-e partijen en d-e bonzen. A1le::r^rege word.t er over eenltVolksfront-nieuwe-stijltt gepraat
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in het Iand., De politicus Mitterand- heeft het er over en Mend.ès-France (wiens economiseh prograln in zo belangrijke mate d.oor De Gaulle werd. overgenomen) en d-e
bolsjewieken d.ie z:-cln nergens zó goed. thuisvoelen a1s in het gezelschap van
burgerlijke collegars j-n d-e "politiek"
vertonen zelfs al tekenen van onged.uld,
dat het Volksfront er nog steed.s nj-et is.
Ni-emand- kan met zekerheid- zeggen of het eï ind.erd.aad van zal komen. i{aar in
d-e maak is het ongetwijfel-d.. Achter d.e schermen marcheert het aI. Vanzel-fsprekend.
staan achter d-e politieke coulissen ook d.e vakverenlgingen - d.ie trouwe d-ienaren
van d.e burgerlijke ord-e gereed. om in gesloten formatie in d-e Volksfront-rllen op
te trekken.
0p 15 d-ecember van het vorige jaar bevatte het weekblad. rr\Touvel- Obsenrateurrr
het bericht, dat er op d.ond.erd-ag 7 d-ecember een uitvoerj-ge bespreking was geweest tussen d.e leid.ers van d.e communistj-sche vakcentrafe CGT en d-e parlementaiïe groep van d-e zogenaamd.e rrlinkse Fed.eratie", o-ie uit politieke afspraken is
ontstaan en d-ie men d-e voorloper van het komend.e Volltsfront zou kururen noemen.
rrNouvel Observateurrr berichtterd-at d-e beraad-slagingen niet over d-e politieke aspecten liepen, maar oveï d-e vraag wéIke houd-ing d-e CGT zou aannemen ind.ien
eï ind-erd-aad. een Vol-ksfront-regeri-ng aart d.e macht zou komen. De politici, al-dus
ItNouvel- Observateurrr ,werd-en bijzond.er aangenaam gestemd d-oor het f eit, dat d-e communj-stische vakbond-sbazen, ond-er aanvoering van Georges SéSoy, de verzekering
gaven, dat zLJ dan een oproep tot d.e arbeiclersklasse zoud.en richten om voorlopig
af te zten van haar eisen op het gebied- van lonen en arbeid.svoorwaard-en om in d-e
plaats d.aarvan mee te werken aan een nationaal herstel.
\r/e kunnen ons d.e vreugd-e van d-e heren kapitalistische polítici voorstellen.
Overi-gens d-eed. Ségrry het voorkomen alsof d-ie toekomstige houding van d-e CGT een
and-ere was d-an d-e CGT in 1916 zou hebben aangenomen. Dat is d-emagogie van het
zuiverste water, omdat d.e CGT in 1916 nog nÍet d-oor de communisten compLeet veroverd- was en - hoe burgerlijk-.sociaaf-d.emocratisch ook nog niet z6 brutaal-openlijk d-e zijde van het kapitaal koos als in de laatste twintig jaar. Maar d-e politiek van d-e bolsjewistische CGT verschilt in niets van d-e taktiek van de bolsjewisten ui-t d-e d-ertiger jaren. Die ontplooid.en ook toen het nationale vaand-eI,
waarachter ze ziclt nu volgens hun plechtige belofte opnieuw zullen scharen. Alsof ze ooit iets anders hebben gedaan. Wat d.at betreft was d-ie hele conferentie
van d,e I e d.ecember eigenlijk overbod-ig.

BOEKBESPllEKING
DIRK

SCHILP:

IIDROMEN
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DE

REVOLUTIEII

DIRK SCHIIP (ll jaar oud.) , géén onbekend-e voor zeer ve1en, d.ie enigermate
vertrouwd- zi jn met d.e geschied.enis van d"e Ifeclerland-se rrarbeid-ersbeweging", heeft
zLJn herinnerlngen te boek gestelcl of liever: hij heeft ze vertél-d.; verteld. aan
Joop van Tijn, die luisterd.e, noteerd-e, vragen steld.e, een band-record-er liet werken en tensl-otte uit hond-erd.en veflen manuscript, d-atgene zifte wat d-oor d,e Wereldblbliotheek n.v. ond-er bovenstaand.e titel is ged-rukt. Het resultaat van d-ie
samenwerking - Van Tijn zegt het zéér nadmkkelÍjk in ztJn 'rInl-eid-ing" j-s ' t prod-ukt van Dirk Schilp: tHet is ztjn boekje, en van niemand- anders. Het is zir. taal,
ztjn stijl , zt;n leven" I'
Vanvraar d-eze titel meegegeven aan wat ind.erd.aad- niet meer d-an herínneringen
zt1n? We weten niet of het za maar een toevalli-ge vond-st is, van Schilp zelf of
van Joop van TÍjn, waarmee d.ettverteller'r toen akkoord. is gegaan, maar een vond-st
is het naar orLze mening. Mceilijk i:mers, geloven we ) zo1) een ónd.ere titel kunnen
word-en bed-acht e d.ie z6 haarscherp d-atgene tot uitd-rukking brengt, wat het wezen
f
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van Dirk Schilp vormt, zoals het ui-t juist d-eze blad.zijd,en voor d.e l-ezer gestalte
krijgt. Vóór alles namelijk, is Dirk Schilp d.e politieke id.eal-ist. Niet d-e klassenstri jd. in d-e eerste plaats vormt d.e inhoud- varr zirr l-even ? maaT 'rhet socialisilett r hoe men dat d.an verd-er moet verstaan. Hoewel- arbeid-ers jongen van huis uit,
met een armoe-jeugd- aarr d.e Zaan, is d.e strijd.baarheid, waarvan hij bi jna zestig
Ja.ar heeft blijk gegeven , géén stri jd.baarheid- d.ie voortvl-oeit uit een bepaald.e
maatschappelijke positie, d-och uit maatschappelijke id.eeën. Dat ook id.eeën een sociale basis hebben spreekt voor ons vanzelf. Niettemln: het verschil in optred.en
en levenshoud.ing tussen d.e twee typen d.ie wij hier aand.uid.en is een reéel verschil. De grenzen mogen Ín d.e praktijk niet altijd scherp te trekken ztin, d.at wiL
nog geenszj-ns zeggen d-at zij niet zoud.en bestaarr. "Ilerinneringen varr een klassenstrijd.erfr zou het boekje b{voorbeeld- bepaald. niet hebben krinnen heten. Niet om d.e
maag of d-e portemonnaie gaat het Schilp, hoezeer hij eï oog voor heeftr maar om
idealen en om d-e geest, Het protret, dat hi j van z:-chzelf tekent is het portret
vatrr een figuur, d.ie typisch tot d.e oud.e arbeid.ersbeweging beho«:rt. Hierui-t ook
spmit soms een toon rran weemoed. voort, een gevoel van tel-eurstelling om een
sfeer d.ie verloren ganSr om een id.eaal dat niet vervuld- werd..
Dat id.eaal, men zal het begri jperr j-s het socialisme, d.at een and.ere maatschappij had moeten brengen , maaT dat d.ie nieuwe samenleving niet gebracht heeft,
omd.at de Troelstra's, d.e Vliegens, de Paul d.e Groot?s en d.at soort lied.en het
ideaal verlínianseld.en. Dat id.eaal- én z{n kijk op tal varr zogenaa.md.e social-isten is
het, wat Dirk Schilp van ons scheid.t. Want het is oÍrze opvattlng, d.at nlet het

socialismerf of d-e Itsocialistischerr beweEJ-ng een and.ere maatschapprj had. moeten
brengen en brengen zal, d-och d.at clie d-oor d.e klassenstrijd- van d.e arbeid.ers tot
stand. zal komen en d.at er vaJr een I'verlsr'an'l.selingtr van het socialisme d.oor Troelstra, Vliegen of wie nog meeï eenvoudig geen sprake is, omd.at hun politiek optred.en niets and-ers was d.an d-e logische konsekwentie van d.e werkeliike positie
d.ie d.oor hun respectievelijke partijen werd ingenomen.
Hier en d.aar in het boekje van Schilp heef t het er d.e schijn van of z:-Jn opvattingen en d.e onze el-kaar d.ichtnad.eren. Zo bijvoorbeeld. d,66r, waar hi j komt te
spreken over d.e Tilburgse textielstaking van d.e zomer van 1935. Hij vertel-t ervan
d-at d-e arbeid.ers geheel spontaan, zoncler d.at er ook maar é6n orgarrisatie aan te
pas kwam - ook het l,I.A.S. niet het werk neerl-egd.en. Ond.er d.ruk van Sneevliet
besloot het N.A. S. ztch, niettemj-n met d.e staking te bemoej-en. rrlkrr , schrijft Dirk
Schilp, rf werd. er naar toe gestuurd met geen and-er d.oel- dan om d.e staking met alle
mid-d.e1en van d.ienst te zi-Srr.r' Na een korte schild.eri-ng van wat er alzo gebeurd.e,
vertelt Schilp, d.at hij met d-e bestur.;rd-eren van het N.A. ii. vaak niet overweg kon,
rromdat velen van hen d-e organisatie boverr d-e stri jd. van d.e klasse stel-d.en.rr Dat
lijkt, op het eerste gezicht een kritiek, d-i-e ons uit d.e pen zou kurtnen z:-jn gevloeid.. Dat schijn echter bed.riegt blijkt een vol-l-e blad-zljd.e verd-er (op pag. 140),
rf

waaï Schilp, zond-er ook niaar te beseffen hoezeer zi.Jn woord-en in strijd. zijn met
wat hi j zopas heef t beweerd., verkond.igt, dat I'het N" A. S. ook in deze strÍ jd- n Jn
klas

se

stand-prrnt hand.haafd.ett

"

Laat ons even Ín het mid.d-en laten, hoe of het met het N. A. S. gesteld was.
Schilp zelf heeft er zotrt twee jaar geleden in. een interview met d.ezelfd-e Joop
van Tijn in'fVrij lrTederland-r' van 29 jariuari 1966 van verklaard-, d-at er misschien
niet zulke lekkere jongens in zaten en dat er genoeg mensen z:-jn, d.ie zullen beweïenr dat het niet bonaf idc ríias , zond.er d.ie bewering categori sch te ontken:ren.
Als men er echter van uit zou willeir gaan, dat Dirk Schilp eerlijk van sympathie
vooï d-e stakend.en vervuld. wasl d.am blijft het feit bestaan, d.at hfj "eerlijke sympathj-err gelijk stelt met een rrklassenstand.punt'r. Dat er tussen een 'rkl-assenstand-punt'r en I t starrdpurt van het d-oet er niet toe welke organi- satie een hemelsbreed.
verschil- bestaat en d.at d-aarom d.e sympathie van een organisatie nog wat and.ers
is d.an rreerlijke sympathie" , d.at ztet hij niet, ook al- levert hij er clan zelf on-

gewild het bewijs van.
We zlJn hier wat uitvoeriger bij blijven stilstaan,

omd.at uit d_it soort voorbeeld-en, waarvan we er nog veel meer zoud-en l«;lnen geven, het fund.amentele ver-
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schil tussen Schilp en ons bl{kt en bovend.ien, omd.at d-it soort d.ingen - zoal-s we
a1 aanduid.d-en - d.e sleutel vormen ter verklaring van zijn teleurstelling. Het zaT
niemand. d.an verd.er verbazen, d.at wij met d.e idealist Dirk Schilp over tal varr and.ere zaken van mening verschil1en: over d.e verburgerli jking van d.e arbeid.ers, over d.e betekenis van d.e solid.ariteit , ia oveï wat niet ef r ja zelf s over Troelstra en Vliegen. Want naaï ons gevoelen is onze kritiek op hen, d.i-e gebaseerd. is
op d.e opvattingrd.at ze van meet af aan figuren van d.e burgerlijke maatschapprj geweest zin en dat hr-rn d.us in feite niets te verwijten viel
wat Schilp wé1 d.oet
oneind.ig veel scherper d.an d.e zijne.
Nad-at we d-it al-Ies hebben vastgesteld. wilIen we eï graag aan toevoegen, d.at
we z:,Jn (helaas niet aL te goed.kope) boekje met veel belangstelling hebben gelezevt. Er z:-tten alleraardigste blad.zijd.en in, kostelijke typeringenr feiten ook,
d.Íe het waard. zljn om aan d.e vergetelheid. te word.en ontnrkt. Voor een kritische
l-ezer is het een kostelijk bezit. Neem d.ie passage, waarin hij uiteenzet hoe d.estijd-s in d.e Zaanse haven d.e zakkensjouwers een reactionair stand-punt inna"menr oDd.at ze ztch uit brood.vree s verzetten tegen d-e komst varr el-evators.
Schilp
zelf d.eeld.e d-at standpr.rnt niet. Kwam d.at, omd.at hij theoretisch zo veel verd-er
blikte? Welnee , zegt hij zelf , het lsnrarn d.oord-at hi j als machine-banl«nrerker in d.e
fabriek van Duyvis elevators maakte. Het j-s een woord., d-at Hernan Gorter zó had.
ln:l::en inlassen in d.e een of and-ere beschouwi-ng over het historiseh-materialis]ITE
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d.roomt ind.erd.aad van rrd-e revolutie", of l-iever gezegd.,
varr viat hij d.aar d.an ond-er vers taat . Dat d.e bol s j ewiki d-aarvan d.e verklaard.e vljand.en z1jn is iets, d.at hij nooit heeft lcunnen d.romen, zelfs niet nad.at hU met d.e CP
gebroken heeft.Dat bols j ewiki en nazit s in 1952 samen in Berlijn een verkeeïsstaking organiseerd-en is hem een gruwel. Hoe of d.at mogelijk was ontgaat hem ten
enenmale, zoals het hem ook ontgaat hoezeer, juist van zi-ln id.ealistisch stand.punt uit , zi:n late ) zeer late breuk met d e bols j ewiki met d.atzelf d.e id.eal-isme in
strljd. is en hoe d-at all-een maar vanuit een nuchter, niet-id-ealistisch stand.punt
te verklaren valt. jde bed.oelen d.aar dit meerdat wie d.e id.ealist Schilp hoort praten ztch verbaast, d-at hij het zo lang bij d.e bolsjewiki uit kon houd.en en d-at alleen iemand., die beseft, d.at d.e soms we1 sympathieke id-ealist Schilp en d-e altijd.
onsJmpathieke CP-ers al-lemaal- id.ealisten zirrt hun l-otsverbond.enheid. d.uid.elijk zaL

Enfin, Dirk Schilp

word-en.

rt Is niet teveel gezegd. om in d.it verband. van lotsverbond.enheid. te spreken.
Schilp zelf laat er geen twijfel over bestaan hoe d.e CP een stuk van z:-Jrr leven,
van hemzelf was en welk een moeite het hem kostte er ztch vatl l-os te maken. Annie Romein-Verschoor, d-ie d-e zielestrijd. d.ie Schilp beschrijft uit eigen ervaring
kent , no emt d-e bewuste pas sage s e en van d.e tref f end.s te ui t zt jn boek. Ons heef t
ze ook getroffen, maar om een and-ere red-en d.an mevrouw Romein (zte haar bespreking van Schilps boekje in V.N. van 10 d.ecember j.1. ) ve:moedelijk. We zrer. er
een bewijs in, hoe belanffik op bepaald.e ogenblikken ook voor Dirk Schilprrd-e oïgarrisatierr is geweest, vie zrer:r er d-oor bevestigd, d.at geen organisatie-man aan
d.e j-nvloed. vam d.e organisatie kan ontsnappen. Yoor Schilp is d.at een psychologisch d.rama, in onze ogen is het een soclal-e wet, waaraarr d.e led.en van organisati-es nu eenmaal - net zo goed. als organisaties zel-.f - ond.erworpen ztjn. Die sociale wet is d.od.elijk voor d.e d-room, d-ie Schilp ztjn Leven lang gekoesterd. heeft,
maar niet voor d.e klassenstri jd. van d.e arbeid-ers z d.ie onverd-roten d.oorgaat, al
wat Schilp over haar verburgerlijking en vermaterialisering te berd.e brengt ten
spi j t.
S terker nog; o.ie vermaterial-isering, d-j-e voor Schil-p het eind.e betekent
van ztJn revolutionaire d-room, die is voor d.e werkeli jke revol-utionaire omwenteling van d.e samenleving juist d.e enig reëLe basis. De dromers zien het niet; de
arbei.d-ers evenmj-n. Maar wj-e heeft ooit gezegd-, d-at zotrt :,nzLdnt vereist l.olt ztjn?

