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DE
WEREID
BOUWYAK

heeft men on,s gevraagd, Itd.at in een tijd., waarin

d.e

kloof

vakbeweging steed.s duidelijker z:c}rtbaar word.t, in d.e
bouwwereld. d.e bonden - althans d.e algemene en d.e katholieke bond.en - zich naast
d.e arbeides hebben opgesteld. en er in Den Ha.ag sp::ake is geweest van een protestd.emo'nstratie met een officieel karakter?t'
Men moet, antwoorden wij, de d.emonstratie van. d.insdag 2 april gezien hebben,
tussen d.e arbeid.ers en

d.e

tzi j in d.e re sid.entÍe , he tzij via d.e tv, om te
inhetverled.entijd.ens een o f f i c i ë1e

he

t of te nimmer
vakbond.s
a c ti e d.e
z6 duidelijk aan het licht getred.en
be

seffen, flat

noo j.

verschil-len tarssen d.e arbeid.ers en d,e bonzen
zijn a1s op d.it moment. Er is vaak genoeg gezegd. en geschreven, dat d.e télevisie
een onba:mhartíg med,iuu i-s1 geschikter dan wat ook om d.e hard.e feiten in hr.rn miserabel naakte waarheÍd. zichtbaar te maken. hrie op d.ie 2e april 196e naar het
scherm gekeken heeftr wéét hoe hij d.at heeft te verstaarr. Ï/at er te zj.en viel hras
zó opvallend., d.at het ook d.e verslaggevers niet ontging. Er heeft zi.ch d.ie nid.dag op_het Birutenhof en in d.e straten d.aar omheen iets zéér r.mieks afgespeeld.,
Fo:meel- en naar d.e volÍI had men te maken met een d.oor twee grote vakbonàen georganiseerd.e protestdemonstratj-e tegen het beleid. van minister Roolvink. WaalÍvarr
in werkelijkheiil sprake was, d.at waren twee geber:rtenissens wat d.e bonzen d.ed.en
en wat de arbeiders d.edenrd.at was niet hetzelfd.e. Nu is dat op z:.dnzel-f nog volstrekt niet het alleropmerkelijkste. Het is vaker voorgekomen j-n het verled.en,
d.at d.e een of artdere officiëIe actie voor d.e vakbewegang iets totaal anders betekend.e d.an voor d.e werkers. Meestal echter was er d.an enig nad.enkenreen analyse r een bered.enering nod.ig om dat voor d.e buitenstaand-er aan het licht te bren8en. Het opmerkelijke van hetgeen in Den Haag gebeurd.e was, d.at men een dergelijke
analyse niet behoefd.e. De tegenstelling tussen arbeid"ers en bond.en was zo duid.elijk zichtbaar, d.at zij zteh als het ware opd.rong. Zo d.e bonden gemeend. mochten hebben, dat een d.ergelijke d.emonstratie als d.ie van d.e 2e april weer eens het

nod-ige zou kr:nnen bijdragen tot een hand.harring van de vakbewegl-ngsmythe, d.an zijn
zti wel zéér bed.rogen uitgekomen. i{ythen hebben een taaier leven nog d.an katten
en het spreekt vanzelf r dat het niet bij ons opkomt te beweren, dat d.e vakbond-smythe d.aar op d.ie 2e april in Den llaag gesto:rren is.Maa,r aa^n stuklcen J.ag zíj wel.
A1 wie direct of ind.ireet van d.e bouwvakkersd.emonstratie in Den Haag getui8e is geweest, zal moeten erkerunen, d.at tot dusvere alleen nog maar tijd.ens zo:
genaamd.e rrwi-Id.erf acties, ti jd.ens onoffj-ciële stakingen of spontane demonstraties
d.e vakbondsbureaucratj-e zó in haar hemd. gestaan heeft als d.eze mi-dd.ag. Laat men
ons niet aankomen met d.e opmerking, d,at d.e massale wijze, waarop aan d.e oprqep
tot d.it protest gevolg werd. gegeven toch nog maar weer bewijst hoe groot de i-nvloedr hoe stevig d.e greep is, d.ie d.e bond en op d.e werkers hebben. Zeker, wil ztjn
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om te ontker:nen, da,t,er in het jongste verled.en tal varr voorbeeld,en
d.ie d.e taaiheid. van mythe en trad.itie overduid.elijk ond.erstïepen. Die voorbeeld.en z1jn er ni-ettegenstaand.e d.e steed.s luj-d.er wordend.e kritiek, het dn:idelijke
onbehagenr d.e onloochenbare tegenstelling van de arbeid.ers ten opzichte van d.e
organisaties. Blj d.e protestd.emonstratie van d.e 2e april echter was er van een
g?eep van d-e orgartisaties op d.e arbeiders geen sprake. Zeker, de bouwvakkers waren met bussen vo1 tta.ar Den Haag gekomen. Maar t t is niet overdreven om te beweren, d.at zíi, eer::naal da.ar geariveerd., hun zogenaamd-e leid.ers gewoon aIs l-ucht
beschouwd.en en d.at d.e bestuurders gewoon voor spek en bonen meed.ed.en.
Tel-kenmale wanneeï d.e een of and.ere bestuurd.er een pog'ing ond.ernarn om d.e
schaapkens va^n zijn kud.d.e toe te spreken, bleken d.ie schapen te hebben opgehoud.en
als schapen te reageren. Zíj toond.en geen énkele; rrroax dan ook geen énkele interesse, waren niet bereid. hun spreekkoren tot zwijgen te brengen, bleken niet bereid. tot lulsteren, zod.at het tenslotte d.e bestuurd.ers waren, d.ie klaagl1jk blaatten, vaak zond.er ztch verstaanbaar te kunnen maken. Voor zover d.e verslaggevers
arbeid.ers-d.emonstranten voor d.e mlcrofoon haald.en, bl-eef er geen twijfel over bestaan, d.at d.eze van een gans 6nd.ere geest vervul-d. waren d.an d.e bureaucraten. Waren d.e bouwvakarbeid.ers in Den Haag, hr:n bestur:rd.ers \^raren nergens.
Aa,nvankelijk kon het de schijn hebben, d.at de tegenstelling tussen feiders en
bestuurd.ers bovenal aan het licht trad. voor wat betreft het C.N.V, De leid.ers
van d.e christelijke bouwvakarbeid.ersbond. waren het niet eens geweest met de organisatie der protestaetie en had.d.en hun med.ewerking d.aaraatrr onthoud.en. Desalniettemin bevond.en zích ond.er d.e d.emonstranten in Den Haag zoveel CNV-ers, fut er
Seen twijfel over kon bestaan, dat d.e led.en varr d.e christelijke bond. er een óndere
mening op na hield.en d.an d.e Ieid.ing. Achteraf beschouwd eehter is het de vraag,
in wéIke organisatie d.e tegenstelling tussen leid.ers en geleid.en sterker aarr d.e
d.ag getred en is r in d.e christelijke bond., d.ie niet, of in d.e katholieke- en algemene bond., d.ie wél- tot d.emonstreren hebben opgeroepen. In d.e bond. van het CIW
openbaard,e ztch een merringsveïschi}, d.at overigens natuurlijk volstrekt niet op
zichzeLf staat en even qrmptomatisch is als ieder confl-ict tussen leden en bestuurd.ersrdat zteh in welke vakorgani-satie d.an ook bij herhaling voord,oet. Schijnbaar was van een d.ergelijk meningsverschi,l bij d.e algemene en katholieke bond. geen
sprake. Wat d6àr te zien viel echter !Ías voor het zo zorgrmld.ig gekoesterd.e vakbond.ssprookje nog erger d.an een conflict. Wat men beleefd.e was d.e totale oplossing d.er betrokken organisaties in twee verschillend.e wereld.en, d.ie niets meer
met elkaar gemeen had.d.en: d.e arbeid-ers hier, de bestuurd.ers dddr. Zo, Ín zeker
opzicht d.an en in beperkte mate, beweerd. zou kulrtnen word.en, d.at d.e onmst in het
bouwbed.rijf voor d.e katholieke- en d-e algemene bond. aanleid.ing was geweest om
ztch "na€,sttr d.e arbeid-ers op te stel-l-en, in Den Haag bleek duidelijk, dat de arbeid.ers ztch noch trnaast?r, noeh achter hr:n bestuurd.ers bevond.en. ZLj vo:md.en een
wereld. apart. Overigens behoeft men slechts naar d-e achtergrond.en d.er gebeurtenissen te kijken, om te beseffen hoe men d.at ttzídn naast d.e arbeiders opstellen'r
van d-e bond.en in werkelijkheid. had. te verstaatrt.
d.e

laatsten

zijnr

ACHIERGRONDM\T.

De d.emonstratie van d.e 2e april is niet uit d.e hemel- komen valIen. Twee onmstige maand-en zijn er aan voorafgegaan,Een weigering van de patroons om compensatie te geven voor d.e met ingang van januari j . 1. verhoogd.e sociale premies en
loonbelasting leid-d.e tot een aantal stakingen op Amsterd.amse bouwobj ecten. Het
werk werd neergelegd. bij de E:sre-Jansen, bij Banero en bij d.e B.A.M. (Utaafse Aannemings Maatschappi j ) . Stakingen braken eveneens uit in Alloaar ea Zaand.am. Ilet
Amsterd.amse bouwvak-eomité d.at sterke bind-ingen heeft met d.e C.P.N. , een comité waa.rop d.e arbeiders zéLf weinig d-irecte invloed. uitoefenen en d.at een sterke
voorkeur a.an d.e dag legt voor d.emonstratieve optochten naaï partij-politieke
trant organiseerd.e een 'rmobilisatie-vergadering" i.n Krasnapolslgr op 1{ febnrari, waar besloten werd- ( d.oor het comité uiteraard.) tot een I'marsrr d.oor A:nsterdam

op d.e 22e van d.ie

maand.

1L

Dat er omtrent d.ezeLfd.e ti-jd. tussen d.e ond-ernemers en de vertegenwoord.igers
varr d.e trerkend-err bond.en overeenstemming werd. bereikt oveï een c.&.o. vooï 1968,
uras naar orlze overtuigrng mind.er een gevolg van d.at soort - van led.ere werkelÍ,jke
dreiging ontblote betogingenr dan wel een ultvloeisel van d.e stakingen.
Voor ons ligt een foto var. d.e Amsterd-amse d.emonstratie, genomen op het Ceramplein in Amsterd.am-Oost op I t moment, d.at Klaas Staphorst van het bouwvak-comité zj-ch per megafoon tot d.e d.emonstranten richt. Tussen hen staat, breed.-grilnzend., een vriend.eli jke rroom-agent", d.ie even ]ater d-e rustige en ord.elijke stoet
even nrstig zou begeleid.en. De foto is karakteristiek, zoals het ook karakteristiek is, d.at er politie werd. gestuurd- naar d.iverse boulrurerken in A:nsterd.am (een
krarttenbericht van 11 febnrari t 68) waar moeili jiched.en d.reigd-en te ontstaan en
dat d6ét een heel wat grimmiger atmosfeer heerste dan men op het Cera^urplein en
t\id.ens d.e Amsterdamse optocht proeven kon. De bor-ugeoisie en haar gezagsapparaat
waard.eerd.enr met een bijzond.er fijne neus voor dat soort verschillen, de strijd op
d.e bouwwerken en d.e optocht vaÍr het bouwvak-comité blijkbaar hééI and.ers.
Overigens duurd.en d.e stakingen nog voort ook nad.at bond-en en patroons tot
een akkoord. gekomen waren.De arbeid.ers zoal-s gebruikel[jk niet gekend. in d.e besprekingen - vond-en d.e 4/, loonsverhog'ing, d.ie d.e c. &. o. in uitzicht steld.e r onvold.oend.e; zti meend.en bovend-ien, dat de ontwerp-c.&. o. d.iverse toepassingsmogelijkhed.en bood. en d-at het zaak was d.e patroons ond-er d.rLrk te zetten om een maximum te verkrijgen.
Over hetgeen volgd.e bestaan verschill-end.e lezingen. Eén ervan zegt, d.at op
d.e 26e febmari d.e directle van E:sre-Jansen d.oor de lmieën ging. Binnen het raa.rn
van d.e c. à. o. zoud-en daar, in overleg met een cornmissie van d.e stakers, d.Íverse
verbeteringen tot stand. gekomen zijn en op 1 maart zou het even ver geweest ztjn
bii Banero . Bij d.eze grootste combinatie in d.e bouwwereld. (Ansterd.a.mse BAlIast Mij , I
NE1issen en ROzenstraten) zou een regeling tot stand. zËn gekomen ter compensatie
vart d.e gewraakte inhoud.ingen. Volgens d.eze lezing ook meend.e d.e Banero-directie,
op rt moment d.at z4 d.e arbej-d-ers het been toewierp waaïom gevochten werd- d.e hand.en vrij te hebben voor eeïr. wïaakoefening. Zij zou 26 man ontslagen hebben, ond-er
wie d.e gehele vertrouwensconmissie van d.e stakers en d.at zou geleid. hebben tot
een schipbreuk van het compromis en een voortzetting van d.e strijd.. Volgens een
and.ere lezing echter, waarbi.j vaÍl d.at compromis niet word.t gerept, zou d-e Banerod.irectie de strijd. gebroken hebben d.oor aan de stakers een brief te sturen, waarin met ontslag gedreigd. werd zo het werk niet terstond. zou word.en hervat. Dat is
wat i-n hun ed.ities van 1 maart liberale krarrten a1s het "Algemeen Dagblad.tr en d-e
rrNi-euwe Rotterd.aJnse Courantrr berichtten. Zij spraken niet van 26, maar vaJl 110
ontslageneni d.iegenen nameLijk, d.ie niet voor het d.reigement gezwacht waren en
volhard.d.en.

hÍelke va.:: d.e twee lezingen d-e juiste is, Ís voor n ju:ist begrip van d-e posÍtie van d.e bond.en niet zo heel belangrijk. De twee d.ingen waar het om ga;.t z:-jn
volkomen d.uid-elÍjk. Onrust ond.er en strijd.bereidheid. van d.e betrokken arbeÍders
d.riiven ond-ernemers en bond.en in febmarj- tot een overeenkomstrÍraaïvan d.e werlmemers in februari en maalt d.uid.elijk maken, d.at ztj hen nog niet ver genoeg gaat.
Als mlnister Roolvink d.an over d.ie overeenkomst zijn veto uitspreekt en errlcele ond.erd.elen elrran onverbind-end. wi] verklaren staat d.e vakber^reging met d.e mg tegen
d.e muur. trDe regeringrr, zo verklaart d.e heer A. Buys, bestuurd.er var. d.e bij het
N.V.If. aangesloten Algemene Ned.er1and.se Bouwbed.rijfsbond. tot een red.acter:r van
ilHet VrÍ je VoLkt',
'rheeft dg Fi jf gelegd aan d.e wortels van de vrlje vakbeweg'ing. r'
('Vri;e Volktr , 5O maart 1968).
De heer Buys heeft d.e spijker op ae kop g"sÍagón:
een vakbewegingr d.ie vrije vakbeweging l^riI blijven, dat wi-I zeggon, de mythe wil
handhaven, d.ie ztS behoeft om haar fi,rnctie in d.e burgerlijke samenlevlng te kr:nnen
ve:rmlIen, moet wel iets ond-ernemen. Het val,t haar des te gemakkelijker nu géón
stap tegen het ond.ernemerd.om vereist is doch slechts een politieke d.emonstratie.
Niet voor d-e belangen van de arbeid.ers trokken d.e bond.en op d.e 2e april ten strijde, d-och ter verd.ed.iging va.n hun ei-gen positie.
I

r'À]s

d.e

ministerrr s ze riepen d.e bond.en, rrzich bemoeit met

d.e af

spraken tus-

é
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sen ons en d.e ond.ernemeïs, \^raar blijft d.an ons prestige?rr Had. d.e heer Buys gezegilr dat d.e minister van Sociale Zaken en Volksgezond,heid. de bÍj1 aan de wortels
van d.e vrije vakbewegrng sloeg, d.e Centrale Commissie Bouwnijverheid - waarin de
drie bonden verenigd. ztjn - verkLaarde in een ad.res aa.n d.e led.en van d.e Eersteen Tweed.e Karner, d.at d.e minister rtd.e bijl zette in d.e vrije loonpolitiek'r.
Tien Ja.ar ge1ed.en, in een ónd.er socj-aal-politiek klima,at, riep d.e vakbewegang: ttln hemelsnaann géén rrije loonpolitiek! ", thans, nu d.e sociaal-politieke
bord-jes verhangen ztJn, roept z\)z I'Leve de vrije }oonpolitiek!t' In beid.e gevallen
heeft ztS op de baz:u:-n geblazen voor in wezen d.ezel-fd.e zaak!
DE DHqONSTRATIE YAN DINSDAG

2 APRIL.

IIPAROOL||-REDACTEIIR

Klaas Peereboom, d.ie in een d-er Amsterdamse bussen d.e
reis naar Den Haag heeft meegemaakt en daarvan op 1 april ond.er de kop ItBouw is
boos op rBoukerrr in zijn krant verslag heeft uitgebracht, constateerde kort na tt
vertrek van het Museumplein onder d.e aanstaand.e d.emonstranten een behaaglijke
stemming. rrDe klassenstrijd.rr, sehreef hij t " zal- pas om half elf begir:nen.'r
De heer Peereboom vergiste ztch. Er zou d.j-e d.ag van klassenstrijd. in het geheel geen sprake ztjn, zeker niet voor zover het grng om het officië]e aspect van
de d.emonstratie, d.at d.e heer Peereboom - zulks in tegenstelling bijvoorbeeld. tot
de tv-verslaggever Koos Posthuma, d.ie vroeger aI eens in Genk bewezen had. van
dit soort dingen heeL wat meer begrip te hebben d.an het gros vatrr zir. collegats
vart het onofficiële aspect in het geheel niet wist te scheÍd.en.
Hoe het net het begrip van d.e heer Peereboom gesteld. is, bewijst zirL opmerking, d.at er in d.e bus I'niet van ged.achten werd- gewisseld. over het leninistischma:tcisme of oveï d.e nieuwe Cubaanse menstr. Had., is men geneigd te vragen, d.e
heer Peereboom i et s d.ergelijks dan ve:r,racht? lJe et hij nie t , d.at arbeid.ers ni-e t pra-

ten over d.at soort ond-e::weïpen en d.at d.ie alleen maaÍ d-e gespreksstof vonnen v€l:r
politiek-geïnteresseerd.e, id.ealistische i-ntellectuelen?
Van klassenstrijd. of strijd. d.er arbeid.ers - verd.erop in zijn verslag heeft de
heer Peereboom d.e d.emonstratie in Den Haag aldus betiteld. - was sprake geweest
op d.e platgelegd.e bouwwerken in Amsterd.am en andere d.elen van Noord.-Ho1fa^rtd.. De
d.emonstratie van d.e 2e april strekte er juist toe d.e klassenstrijd. d.e wincl uit d.e
zeilen te nemen en ind.ien mogelijk voor d.e toekomst te voorkomen. De in d.e bus
aarrwezi.ge AlrTB-vertegenwoordiger H. HoLman zei- (Ut:-;i<ens het verslag van d.e heer
Peereboom) : ttDe vakbond.en gaan eind.elijk vakbond.sstrijd. voeren.'r Het verschil tussen I'vakbond.sstrijd-'r en I'arbeid-ersstrijd.tris d.e heer Peereboom - niet voor het

eerst

ontgaan.

Peereboom legd.en enige ( ongeorganiseerd.e) Alkmaaïse bour,wakarbeid-ers aan d.e dag, d.Íe niet aan d.e d.emonstratie d.eelnamen en
d.ie d.oor d.e t?Allm.aarse Courantr' (ed.itie vaJr 2 april) gevraagd. werd.en naar d.e red.en van hun thuisblijven. 'rHet houd-en van zotn protestd.emonstratietr, antwoorclden
za t Itis onzin. Die Roolvink b1i jft aan zrjn mening vasthoud.en. Als d.e borrd.en wijs
waïen geweest, had.d-en ze d-ireet een staking uitgeroepen. Moet je zien wat er d.an
gebeurt.rr Maar ook bij d-eze bouwvakarbeid,ers was sprake van een misverstand.. De
bond.en besloten niet tot het houd.en van een d.emonstratie uit gebrek aart wijsheid;
het was niet zot d-at zLJ een demonstratie organiseerd.en inpfaats van een staking
te procla:neren. Hi:n wijsheid. bestond. hieri-n, d-at n1 in een d.emonstratie juist een
remed.Íe tegen staking zageÍl. Hun wijshej-d. is nu eenrnaal een and-ere d.an die van d.e
arbeid.ers, omd.at hr.rn belangen gans and-ere belangen z:-Jn d.an d-e arbeiders hebben.
Het is niet sl-echts zo t d.at vakbond.sstrijd. iets and-ers is d.an arbeid.ersstrijd.; het
is zo s d-at vakbond.sstrijd. tegen d.e arbeid-ersstri jd. gericht is. Overigens hadden
d.ie Allsraarse ongeorganiseerd-en natuurlijk in zoverre gelijk, d.at trd-ie Roolvinkrr
bU ztjn s tand.punt blééf .

Veel meer begrip dan d.e heer

HET i{AI{ER-DEEUE EN DAARNA.

na d.e d.emonstrati-e in Den Haag werd. over d.e c.à.o. voor t t bouween d.ebat gehoud.en in d-e Tweede Ka.mer. De parlementaire verslaggever varr

T\^IEE DAGEN

bedrijf

- )rrDe

vatte het dF-t geslxokene aldus sarnen, dat ninj,§ter Roorrriak en
regeritgslnrt$en en dat de p,rlenentaire opepma,E voor de bou\ vakkers. In werkelijkheid g.ing het tle KÉraer niet oa
d.e arbeírlersp rnÉla;r on de loonpolitiek en nergens and.ers otr.
De bouwpatroons waren, blijkens cle ontr,rerlrcra.o., bereiA een half uur korter te laten rrerken; ze waren ó6k bereid. een hogere pensioenpremie te betalen.
!e regeri-rig sprak /rary' haar veto over uitromdat àie h"ree voord.eLen voor de bouwva.karbei<lers strijdig zoualen zin net rrhet algemeen bela.ngrr, d,at w"i1 zeggeni striidig net het bela.ng varr ale ond.emeners in anclere bedrijfst€,kken. 0n de vraag of tle
regering daar gelijk irr had, on d.e vraag bijvoorbeeld of ile r,{erktijdverkortiag in
d.e bouv zich inaleïalaz,al rrals een olievlek'r tot de overige industrieën rrit zou
breiden, da:'on d.raa,icle het. I(a.ner1ed.en als de heer tJleldraaijer ( van d.e P.v.d.À. )
en aLIs. Aard.en (va.n cle katholieke ratticalen) riepen de heer Rooh,:in]< niet toe:
rlEn wat zou dat rlanr nog?rt rnee, zij betwistten, tl,s,t er van een dergelljk trolievlekYorkskTaÍrtri

het líEbinet
positie het

effectÍ

ge

steund. werden d.oor de

spral<e zou zÍjn.

IÍaartoe het debat geleitl heeft is bekend.. De neerd.erheid van de Ka,mer verklaarde zich ald<oord met de lngreep van ninister Roolvink, die d.e bonden in zulk
een moeilijke posÍtie harl gepla^atst. Zo noeilijk wa,E dèze positie nu echter ook
weer niet, clat d.e bonden zich genooilzaakt voelden naar krachtj-gex wapenen te gri5pen cia.n tle orclelijke d,emonstratie. Weliswaar heeft d.e vakbonclsbureaucr&tie het ex
bjj tiid en $iile ovex, d€,t er oEstsndighed.en denkbaar zijn, waarin zij na"ar I'het u-iterste mitklel-'r ( van de staking) zou kwrnen grijpen, in de pxaktjjk bliÈt altijat en
altijd tÍeerr tlat ithet uiterste xnid.dëI" b{jkans altoos een midilel van de arbeitiers
en ni.et va,n de vakbeweg:ing is.
Zeker, lagere kad.erleden, zoals bj-jvoorbeelcl de
heer F.I,l. t/isnan, secretaris-penninpeester van ite afcleling A1l@aar van dè Algpnene Bond., ha.dden we1 te keruren gBgeven, dat een staking niet tot rie orunogelijkhed.en behoord.e, warneer d.e regerÍng op haar stuk zou blijven sta€n, naar d.e werkelijke bazen van de vakbeweging dachten d.aar totaal and.ers over.
Het Kamerd.èbat r+as nog naar nauwelijks achter dè rug toen de heren ï,. Srour{re! en A. Bulis van respectievelift d.e katholieke en d.e algenene bour arbeidersbontl
tegenover ale Ha^a,gse corrqrond.ent van rrDe VolkskraJrtrr de ver.rachting u-i tspraken,
dat cle beslissing vam d.e Ka,mer zou leid.en tot:....tr€rote onrust in de bedrijven
en nogeli jk tot spoÍrtanè stakingen. . . " Let wel: d.e here!. Brouwer en zus spraken
van spontane
stali-ngen; ze zeiden niet: onze bonclen zuflen nu tot staking opxoepen. En tle heer Srouwer voegde er, voor lÍie de positie van de bontlen
soDs nog niet helenaal ttuiclelijk mocht ziinrnog zeer nad.rukhelijk aan toe: rrDe va.kbeweging za1 niet tot staking opwekken. i/ij staken niet tegpn de regering! 't Dat
vraB een níet nis te verstaar geluid l dat voor cle d.enonstratie van 2 apr:iI, dat
v.il zeggen v66r de vakbe$egÍng d.e arbeiders rrat stoon had laten afblazen, niet
zo aiuiideLUk werd. vernonen. Med.e in het licht echter van wat zjj na het Ka.rnerdebat
zeid.en dient nen datgene wat cle bonilen ervóór d.eclen te beoorrlel-en.

BOTSJEWTEKEN

AAN

HE

T

WERK

DE FRANSE bolsjewieken hebben de euvel-e moed- gehad- om te beweren, d.at al
die kleine groepen j-n Frar:krijkrd.ie scher'pe kritiek hebben laten horen op d.e eeuwige method.e vaJl d.e C. P. d.e arbeÍd.ers maar op te roepen tot politleke protes/ra.
d.emonstraties, d.ie geen enkel nut afwerpen ... !..rrgebruikt werd.en d.oor d-e grote
bourgeoisie.tr Daarentegen zou volgens d.e bolsjewisten zotn grote mani.festatie
voor d.e arbeid.ers zljn vruchten afwerpen.

Wat -roor v:rrchten dam.?, vraagt n6 de bewuste beschuldiging één van d.ie bed.oe1d.e kleine gïoepen. Tot nu toe hebben d.e arbeid.ers er nog geen silclepit van
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gemeïkti wat jammer, d.at d.e bolsjewiki er geen kleine opsomming
veï1,.

va"rr hebben gege-

Een dergelijke opsommlng zijn de Franse bolsjewieken uiteraard tot dusver
schuld.ig gebleven. Ze hebben wél- wat and-ers ged.aan" &e hebben aan hun bewering
aan het adres van hwt critici nog toegevoegdr d.at zLj die op het stand.pr.mt
staanr dat alLeen d.e strijd van d.e arbeid-ers zéLf resultaten af kan werpen - d.e
arbeÍd.ers alleen maar d.e weg van het avontuur op wiIlen d.rijven.
Dat i-s krasse taal. Het komt er zo ong'eveer op neer, d.at arbeiders, d.ie omtrent hr.m eigen strijd- en hun eigen actie s zélf willen beslissen, a1s avonturi-ers
d.ienen te word.en be schouwd-. Wie is d.an géén avonturj-er? Diegene natuurLi jk, d.ie
braaf d.e parolen en d.e politiek van d.e C.P. voIgt" De C.P, voert géénrtavonturierspolitiekrt , " zi - wij citeren de bols j ewisten - weet het volk op te roepen om
weerstand te bied.en aart d.e bourgeoisie \^ranneer dat nood.zakelijk is en zLj heeft
d.at herhaald.elijk bewezen.rf Voorbeel-d.en ontbreken. Maar ach, d.at j-s niet zo erg.
De oproepen van d.e tr'ranse C. P. liggen d.e Franse arbej-d.ers nog sterk in ' t geheugen en d.ie voorbeeld-en zijn van vad.er op zoon verd-er verteLd..
Hoe was het ook weer? 0 Jat in 1916, toen d.e bed.rijfsbezettlng in vol-Ie gang
was, lanceerd-e d.e tr'ranse C.P. een opïoep om weer aan het werk te gaan. frMen moet
een stakingt'szo verklaard.e Mauriee Thorez, 'rweten te beëind.igenltt En hoe was het
d-irect na de berrcijd.ing? Er golfd.e een reeks van stakingen oveï het Franse land.,
zoals wii d.ie in Nederland. ook gekend hebben, bijvoorbeeld. 1n de Rotterd.amse havens, De Franse C. P. nam op d.at ti jd.stip d.eel- aa.n d.e regering. Hoe luid.d.e de oproep van d.e C. P. d.erhalve? "Een staking is niet in het voord.eel van d.e arbej-d.ers
maar in het voord.eel vaJl. d.e trusts!'r Met and.ere woord.en: nÍet staken mensen. De
tnrsts moeten er d.e C.P. d.ankbaar voor zun geweest, maaï zullen z:-c}i er wel voor
gewacht hebben om dat te tonen. Enfin, tenslotte was d.e C " P. voor het uitoefenen
varr d.ergelijke praktijken in d.e regering opgenomen.
Irrmid.d.els liggen d.it soort wapenfeÍten van de Franse C.P. al- weer een aanta1 jaren achter ons. Maar eï zrJn nieuwe te vermeld.en, I,{at verkl-aart d.e Frarrse
C.P" vand.aag d-e da# 'tZích ervan bewust, d.at d.e economische strijd., hoe onmisbaar
ook op ztchzelf , niet vold.oend.e is, blijft d.e C. P. werken aan d.e eenheid- van alle
d-emocraten om d.e peïsoonlijke regering (rrn d.e Gau1le) ten val te brengen en een
waarachtige d.emocratie in te stellen, noodzakelijke etappe op d.e weg naar het socialisme.ttWat verstaat d-e C. P" ond-er d.e r?eenheid. van alle d.emocratentr? Niets and-ers d-an de eenheid. met d.e Linkse Federatie van de heer Mitterand., een burgerIijk rad.icaal van het zuiverste water. Mitterand. samen met d.e C.P. aarr d.e macht!
Dat is het d.oel va,rr de bols jewlki, rrx HerlevÍng van het "Volksfrontr? varr de d.ertiger jaren. U zt et het, I t was heus niet all-een maar d.e lust tot d.orre geschied.enis d-ie ons d.eed. omzien naar wat d.e C.P. voor praktijken had. toen zij sauen met
and-ere parti jen het regeringskasteel bezette. 0f d.acht u soms, dat Mitterand. z6
d.om was, d.at hij ztch zond.er meer d.oor de bolsjewisten zou laten gebmiken? A1s
d-e L inkse Fed-eratie een minister-presid-ent levert, d-an zar. de C . P. we1 weer een
minister van arbeid. en sociale zaken mogen leveren, d-ie in staat is Iteen eventueJe staking te beëind-igen". Dacht u niet? Dacht u werkelijk, d.at men samen met d.e
bourgeoisie naar het socialisme kon marcheren? Wij hebbën altijd. ged-acht, d.at er
a1leen maar tegen d-e bourgeoisie traar t t social-isme kon word-en 'rgemarcheerd-tt" En
d-an bepaald nÍ.eí d-oor d.e partÍ jen, wel-ke d.an ook. Het zir- de arbeid.ers, d.ie d.oor
hLm strijd. het sociallsme zuJlen real-iseren, al is dan het socialisme bij hr:n d.agelijkse strijd. in het geheel niet in het ged.ing.
0, pard.on, we zoud-en bijna vergeten, d.at d.e C.P. ond.er socialisme iets heel
and-ers verstaat d.an wij. Wij bed-oelen er de arbeid-ersmacht, de heerschappij van d.e
rad.en en de opheffing van d.e loonarbeid. mee. De C. P. verstaat ond.er socialisme l
het staatskapitalisme , hetzij ond.er d-e partijd.ictatuur, hetzij met de 'rnieuwe klasse[ aan het hoofd- van d.e samenleving. Ja, ind.erd.aad., mÍsschi-en is zulk een perspectief ook wel aantrekkelijk vooï meneer Mitterand..
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OVER

DE

ZOGENAAMDE
!ÍEST

IN

MEDEZEGGENSCHAP
DUITSLAND

OVIR DE zogenaarnd"e med.ezeggenschap in d.e West-Duitse Bond.srepubliek bevatte
ffHet Parool" vatrr 1 april j .1. een i-nteressante bi jd.rage van een med.ewerker. Het
stuk werd. gesehreven rtaar aanleid.ing van het feit, d.at d.e West-Duitse vakbeweglrng weer eens op uitbreid.ing van d.ie itmed.ezeggenschaprf had. aanged-rongen. De auteur gaf d.aar een toelichting op. Hij zette uiteen, w66r d.e wens veu: de vakbeweglng nu precies op neerkwam, maar hij d.eed. d.at na tevoren een kort historisch
overzicht te hebben gegeven.
Dat d.e werknemers in West-Duitsland sed.ert d.e oorlog rn grote mate va.nrfmed.ezeggenschapil hebben verkregen, zo zet hij uiteen, is voor een groot d.ee1 toe te
schrijven aan het initiatief van d.e vroegere bond.skanselier Konrad. Ad.enauer.
rrAdenauer hoopterr, zo schreef hij, ttd.at d.e socÍale spanningeÍrr d.ie zo nood.lottig vooï d.e eerste republiek waren geword.enrzoud.en afnemen, wanneer d.e arbeid.ers meer verantwoord.ing te d.ragen zoud.en krijgen en d.at daard.oor ook t t socialiseren (zoals men d.at op bepaald terrein in Frankïijk en in Engeland. had. gezien)
zou kunnen worÖen venned.en. De vakverenigingen, d.ie ovenregend- sociaal-d-emocratisch georiënteerd. warenrzoud.en sterker met d.e regering word.en gelieerd... Ad.enauer ond.ervond. in zljn eiegn partij vrij veeL tegenstand., maaï d.oor met een algemene staking te d.relgen konden de vakverenigingen hr.m zin (en d.ie van Ad.enauer red.. D. & G. ) d.oord.rijven.rl

het

We komen straks op d.e bi j d.rage in "Het Parooltt nad.er
bovenstaand.e eerst erÈere korte opmerkingen maken.

te:rrg. I'i e wil}en over

ten eerste: in z:-jn algemeenheld geeft de geciteerd.e passage de historische achtergrond. var. de zogenaa.u,d.e med-ezeggenschap in West-Duitsland uitstekend.
I^reer. Ad.enauer, d.ie we1 ftd-e sluwe vosrt v€lJ3 d.e na-oorlogse Duitse politiek genoemd. is, komt hÍemit ook als itd.e sl-uwe vosrr van d.e sociale politiek tevoorschijn. Het realisme waarvoor men Ad.enauer we1 geroemd. heeftrtreed.t ook hier duid.elijk aan d.e d.ag. Niet het sprookje, d.at d.e zogenaa^md.e med.ezeggenschap échte med.ezeggenschap zov zijn is voor Ad.enauer het uitgangspr:nt geweest, d.och d.e nuchtere werkelijkheid, d.at d.e zogenaamde med.ezeggenschap niets and.ers is d.an een mid.d.e} om d.e arbeid.ers nauwer aan het kapitaal te bi-nd.en.
ten tweed.e: b\j zin belangwekkend.e schild.ering van hetgeen Adenauers politiek in d.it opzicht is gerÍeest maakt de auteur van het ttParoolrr-artikef enkele
terloopse opmerkingen, waarover wij grond.ig met hem .ratrr mening verschillen. IIet
d.oet daarbij weinig terzake of hij d.e opvattingen van Ad.enauer d.an we1 zirr eigen
opvattingen heeft weergegeven.
De punten waarop wij een and-ere kijk hebben zijn d.e volgend.el
1 . niet d-e soclale sparu:ingen zi:n d.e republiek van Wj-emar nood.lottig geword.en, d.och d.e omstarrd.igheid-,d.at in d.e felle klassebotsing d.e arbeid.ers het ond.erspit d.olven. ilet lot van d.e eerste Dui-tse republi-ek was bezegeld. met d.e ned.erlaag van d.e Roeropstand.. Met t Bielefeld.er-Abkommen werd. Víeimars d.ood.vonnis getekend.. Dat het pas een kLeine d.ertien jaar later zou word.en voltrokken maakt
?

g:een

verschil.

2. d-oor d.e manleï waarop d.e schrijver van het stuk over sociaal--d-emocratische vakverenigingen spreekt, krijgt men d.e ind.ruk, d.at naar z:.jn (of Ad.enauers)
mening speciaal d6t soort vakverenigingen extra stevig aan de burgerlijke ord.e
moet word.en gebond.en. Dat is een misvatting. De socj-aaldemocratie stond. en staat
op burgerlijke bod.em, d.e sociaald.emocratische vakverenigingen niet mind.er stevig
d.an d.e sociaald.emocratische partij. Het theoretisehe bewÍjs van d.eze stetling heb-

B

-,, .ben w-ij herhaaldelljk geleverd l het .p3l§[!g@. bew\js behoeven wij voor i,^Íest-Duits, :.]and niet te Leveren. Het § a1 geleverd: door Kiesinger en d.oor Bra^rrd.t.
l. in d.e geciteerd.e passage word.t het zd voorgesteld., aLsof Atlenauer in tle
nedezeggenschap een mid.d.el zag on rr soci-aliseringrr te voorkomen. 0f Adenauer het
- werkelijk zo za"g \teten we niet.Maar de ziensrdjze is verkeerd.. De zogenaand.e nedezeggenschap staat niet in tegenstelling tot d.e socialisering, zjj is er een zusje
vsn. Net aIs de zogenaa.nde medezeggenschap is de socialisering arbeid.ersbetlrog.
De kapi taal sverhourling word.t er niet door opgeheven, aan de positie van àe arbeider vera"nclert nlets. De socialisering is een verLakkeriitje, zogoecl als de rrmeclezeggenschaprr. Zij is alleen een dnd.er verlakkerijtje. De heeïsend.e klassen in W.Duitsland kozen na de tweed.e wereld.oorlog tn dnd.er niddel d.an d.e heersend.e klassen in blvoorbeeld. Groot-Brittannië. Maar zij d.ed.en d.at om hetzél,fde te bereiken.
orn terug te keren tot rt artikel in rrHet Parool'r, de schrijver zet da.g,r vervolgens uiteen, alat er in Du:itsland. twee soorten van medezeggenschap bestaan3 d.e
u-itgsbreide en ale beperkte. BJj de uitgebreide kent men het instituut va.n de z.g.
rrArbeitsd.irektorrr , bij d.e beperkte medezeggenschap ni-et. l,Iat d.e Duitse vakbeweging wil is, de uitgèbreide rrmed.ezeggenschaprr , zoals d.ie in d.e l^Iestduitse mijnbouw en sta:lindustrie bestaat, uitbreid.en tot een aantal s,nd.ere ond ernemingen.
De schriiver van het stuk Ín I'IIet Paroolrr zegt even verd.er:
rrne med.ezeggenschap is in West-Duitsland. natuurlijk onstreden. De ond.erÍremers zijn er: haast zond.er uitzond.eríng tegen en d.e vakverenigingen ziin ervoor.
0och hoort nen vaak beweren, d.at het omgekeercl zou moeten zijn. De ondernemeïs
zouden .IIoor cle medezeggenschap noeten wezen, ondat zij daard.oor meer oor en meer
begrip voor hr::r zorgen bij de vakverenigingen zoud.en vind.en. De va,Jrverenig'ilgen
zouden ertegen moeten zijn, omd.at zij hun krachten niet ten volle kr:nnen ontplooien. Uit enquètes is vooral gebleken, dat d.e arbeidexs niet neer zoveel belargr
stelling voor d.e medezeggenschap aan d.e da,g leggen....'r, enz.
Zijn inderdaa,cl de l,rle st-Dui ts e ondernemers tegen d.e rned.ezeggenschap gekant?
I^I{j betwijfelen sterk of de auteur varr het bewuste artikel hier d.e werkelijkheid op
d.e jriste wi-jze weergeeft. In elk geval verschiLlen zijn lraarneldngen nogal van
die van de heer Th. Coppens van het Ned.eïIanals Katholiek Vakverbond, die in een
stuclie over d.e 'rmed.ezeggenschaptr i.rr ÍIest-Du-ltsland tot een heeL a.nd.ere conclusie
kra.n.

het rrParoolrr-artike]- zal we1 bedoelen, dat d.e Westduitse onren tegen de med.ezeggenschap gekant te zijn. Dat is natuurlijk iets geheel 6nders. Dat ook, ui-Ilen r^rij weL aarnemen. SteI je voo?, dat zij
luid.e zouden verkond.igen, dat zii er vóór zijn (om soortgelijke motieven als Ad enauer bijvoorbeeld.). Dan zou het net het sprookje van de medezeggenschap gedaa.n
De auteur van
dem.emers b ewe

zijn en eerumal van d.e sprookjesglans beroofd., zou d.e 'rmed.ezeggenschap[ niet meer
functie kunnen vervullen, d.ie d.e vossen haar hebben toebed.acht. Wi1 de "rneclezeggenschaprr in het voord.eel van de 1»,troons werkea, dan moeten de patroons er
het tegend.eel van enthousiast over d.oen. Met d.e zogenaamd.e " socialisering'r is
het precies hetzelfd,e. Natuurlïk: een na,n a1s Ad enauer ksÍl bij gelegenheid, on d.e
ond.èmemeres te overtu-igenrwel eens zdn d.iepere motieven moeten bloot geven. IvIaar
d.e onèernemers als groep Inmnen d.at onnogelÍjk. Het is net als net sormige rrirld.eltjes rrit een huisapotheek: je moet niet vertellen r,rat er in zit, want dan
d.e
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HE1I K01{T er niet op aan,wat d.eze of gene proletarj.ër of ze}fs heel het prol-etariae,t zich vooxfopig a1s rloel vo o r É t e 1t.
Het gaat er on wa t
he t pxo 1e tariaat
i s, en uat het d.ienovereenkonstig hÍstorisch

ï:*

::l:=ï:==l==::l:=l==:======lyi=iï:=r::=:::r1-=:ï:1::r:t====

9

REGIS

DEBRAY

REVOTUTIE

ÏN

OVER

EN

DE

KOMENDE

ZTJID-ÀMERIKA

WIE ZïCH ZOU wiLlen verd.iepen j.n d.e problemen van d.e

proletarische klassen-

strijd., het karakter e:sran wj-I leren versta^an, de verand.eringen die zj-ett d.aarln
voltrekken wenst te volgen, het klimaat waarin hij z:-ch afspeelt op wil snulven,
omd.at het hem van nature onbekend. is, d.ie moeten uij rt boekje van d.e jonge Franse filosoof en jouznalist Régis Debray: ftRevolutie bir:nen d.e revolutiert 1 ) beslist ontrad.en. Wie met d.e strijd. van d.e arbeid.ere, zoals àie zíeh in d.e prakt{jk
in land.en als bijvoorbeeld. d.e Yerenigd.e Staten, Groot-Brittannië, Ned.erland., BeIg:ië en Fra:rkrijk manifesteert, wéI vertrouwd. is, d.ie kunnen wij het geschrift van

Debray alleen maar van harte aanbevelen.
De red.en is een and.ere dan men wellicht ve:moed.en zou3 de eerste categorie
zal in d-eze bespiegelingen over de guerilla in d.e latijns-A.merikaanse land.en niet
vinden wat ztl er in zoekt, d.oeh - onbekend. als z\) is met d.e realiteit voor zover
het d.e arbej-d.erskl-asse betreft - d.at niet beseffen en d.e sehijn aanzj-en voor het
wezen. De hveed.e categorie daarentegen za;-, op vrijwel ied.ere blad.zijd.e d.e overtuigend.e bewijzen aantreffen, d.at d.e worsteling, d.ie in Zuid.- en Mid.rlen-Amerika aart
d.e gang is, d.e strijd van Che Guevara en van Fid.e] Castro, niets, maa.r d.an ook
niets met de dagelijkse klassenstr[jd. van d.e arbeid,ers te maken heeft.Zij zal d.aard.oor juist meer begrip krijgen voor wat er wéI aan de ord.e 1s: d.e revolutionaire
opmars naar een mod.ern-kapitalistische maatschappil.
De jeugd.ige schrijver zelf zal d.e eerste zijn om ons oord.eel over zijn werkrof
Ij-ever over datgene wat er het ond.e:*rerp van vo:mtrmet energieke ijver te bestrijd.en. Dat is geen wond.er: Hij behóórt tot d.ie eerste categorie, feit, waa:sran hem
natuurlijk in geen enkel opzicht een verhrijt valt te makenr omdat het iets is, d.at
h{j ze1'f ook niet helpen kaJr.
Waar en watrrneer zou h{j iets var. I t proletarisch levenslot hebben moeten ervaren, iets van d.e arbeid-ersstrijd. hebben moeten opsteken? Zijn moeder is lid. vart
d.e Parijse gemeenteraad. voor de Gaullistische partij; z:-jn vad.er, bekend. abvocaat
bi j d.e Parijse baLie, is een van Frantraijks vooraanstaand.e katholieken. Hï zelf is
een typisch intellectueel, gevoflnd- aarr een Fratrrs gmnasir:m eerst, aan d.e Sorbonre r de Parijse r.miversiteit verrrolgens, afgestud.eerd in d.e filosofie. Dat hi j met
zljn familie en zijn milieu gebroken heeft is een onbetwistbaar feit, maar niqt om
in d.e arbeid.erskÍasse op tó gaan, d.oeh om zich in d.e geled.eren te scharen-ffi d.e
overal ter wereld. aan de horizon opd.oemend.e en opged.oemd.e id.ealistische intelligentsia: d.ie het ttma:rcistlschtt jargon spreekt, de he::rro:rning d.er maatschappij
voortdurend. op d.e lippen heeft en d.e kad.ers of toekomstige kaders vo:stt van een
staatskapitalistische samenleving, waarvan ztJ het ware karakter even fanatiek
ontkend. aJs ztJ haar praktisch nastreeft.
Régis Debray in é6n woord., was op aIle mogelijke manieren voorbestend. om d.e
apologeet te word.en va^n. d.e komend.e omwenteling in latijns-Amerlka, waanra^n even
stellig kan word.en a"angenomen, d.at zij het kapitalisme tot heersend stelsel maken
zaL a1s d.at ervan kan word.en aangenomenrd.at z\ d.at n i e t zal. d.oen i-:n d.e klassieke vorm, maar in een vorÍr, d.ie duidelijk verwantschap zal vertonen met d.e Russisehe-, oe Chjnese of d-e Cubaanse, a] zaL ztJ van d.ie vonnen ui-teraard. evenveel
of nog meer verschilLen als d.ie typen van staatskapitalisme ond.erling,
Het is d.e verd.ienste van Debnay, d.at hij zieh van d.at laatste sterk bewust
i s. Z4n realiteitsbe sef is oneind-ig veel groter dan d.at van vele bols j ewistÍsche
lakeien, d.ie d.omweg en tot vervelens toe geijkte schemar s en formules herhalen.
Maar zijn realiteitsbesef houd.t op bij bepaald.e grenzerL. Men behoeft hem niet vqjs
te rnaken, d.at d.e nieuwe heersend.e kfasse op het vasteland. van Zuid.-Amerika z,.e}e
voor precies dezelfd.e taken en problemen gesteld. z:.et aIs bijvoorbeeld. Fid.el Castro of Mao Ese-toeng in China. Overeenkomst naar het wezen houd.t ind.erd.aad. nog
niet automatisch overeenkomst naar d.e vorm in. Maar Debray b1j-jkt niet over d.e
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toekomstige kLassenscheid.ing in het Latijns-Amerika varr morgen heen te ln:nnen
zien; hij z:.et de werelè d.aar voLstrekt niet met t t oog van d.e toekomstige industrie-arbeid.er of met het oog van d.e Europese arbeid.er, maar met het oog van d.e
p e o n e s , de boeren, d.ie boeren zlJrr gebleven, ook waar ze in een of arrd.ere
fabriek of mijn zi jn gaan werken. Als hij een scherpe kritiek op d.e Bol-iviaarlse
trotzkisten uitoefent, dan is het geen kritiek zoal-s bijvoorbeeld. eens d.e arbeid.ers van Kroonstad. of d.e Rus sische Arbeid.ers-Oppositie op Leo Trotzki hebben
uitgeoefend., maa"r d.an is het een kritiek, waarin met zoveel woord-en eï terecht
op word.t gewezen, d.at Bolivië geen RusLand- i-s en d.at het klakkel-oos overplanten
van Russi sche method.en op Boliviaa:lse verhoud.ingen even onzinni g al.s misd.ad.ig

is.

Voor zover Debray ztch in zLJn l-even tegen d.e klasse heeft gekeerd- waarui-t
hij is voortgekomen en zich - in een achter in z:-jr- boekje opgenomen brief naa^r
aarrleld-ing van z:-Jrr pïoces tegen d.ie kl-asse keert d.oet hij dat als ideoloog van
een r^reïeId., d-ie met d.e wereld van het mod-erne Franse kapitalisme zelfs met d.e

staatskapitalistische, d.at wi1 zeggon Gaullistische variant d.aarvan - niets geheeft. Dat d.e kringen waamit hfj is voortgekomen t Jà d.at presid.ent d.e Gaull-e persoonlijk tegen z:-Jrr - vartzelfsprekend. schand.alige veroord-eling geprotesteerd. hebben, is iets dat hij hoogst onverkwikkeldk en compromitterend. vind.t. Dat
zijn verontwaard.iging oprecht 1s vaft niet te betwÍjfeIen, juist omd-at hij d.e og'en
sluit voor d.e realiteit waaruj-t d-eze hem onwel-kome bemoeiÍng voortvloeit en hij
eï d.e oorzaa"k van nie t be sef t Maar d.at alle s wil- geenszins zeggerr, d.at Rógi s Debray tot d.e wereld. d.er arbeid.ers behoort. Voor een strijd-end.e proletariër zouden
noch een Charl-es d.e Gau11e, noch d.e ad-vocaat Debray sr. in d.e bres gesprongen
zijn. WeIk een afstand-, zowel letterlijk a1s figuurlijk, d-e wereld. van het Elysée
ook scheid.t van d.e wereld. van Che Guevara t ztj is kl-einer d.an d.e afstand- tussen
d.atzelfd.e Elysée en d.e proletariërswijken van Aube::villiers of Saint-Denis.
Het is niet toevall-ig d.at overal ter wereld. d-e stud.enten, d-at wi1 zegger. d.e
managers van morgen en overmorgenrals zij uiting geven aan hun onvred.e met d.e bestaand.e verhoud-ingen, de beeltenj-ssen van Mao en Che Guevara rond.d-ragen en d.at
er geen arbeid.er i-s te vind-enrni-et hier en niet buiten oflze grerrzerr, aan wie d-ed-e beld.en ook maar iets te zeggen zoud-en hebben. In het geschrift van Régis Debray ka;1 men d.e oorzaken d-aarvan ontd-ekken. Men kan er uit Ieren, dat lati]ns-A-rierika een 6nd.ere toekomst tegemoet gaat d.an d.ie, welke zteh af tekent tiid.ens klassegevechten al-s d.ie varr d.e Renauf t-arbeid.ers in Caen of van d.e d.okwerkers in Lon-

meen

.

d-en.
1

)

De Franse titel van. Debray' s boekje is "Révolution dans Ia révolutionrr , zond.er vraagteken.De Ned-erl-and.se titel }uid.t: 'rRevolutie binnen d.e revolutie??r,
mét een vraagteken. Waar d.at vraagteken vand.aan komt 1s ons een vraagteken.
Overigens is d.e Ned.erfandse uitgave verschenen al-s Zwart Beertje vaJt A.W.
Bnrna. De prij s bedraagt f . 2 ,5O .

B]J

DE

DOOD VAN

i/ÍARTIN

LUTHER

KING

DE TRAGISCHE d.ood. van d-e Amerikaanse negerd-ominee l{artin Luther King heeft
het overtuigend-e bewijs geleverd., hoe onhoud.baar d-e opvattingen zirrt waarvoor hij
ztJn leven larrg heeft geijverd-. Vreed.zame samenwerking tussen blank en zwattr oplossing van het rassenvraagstuk in d.e Verenigd.e Staten langs d.e weg van overtuiging en overred-ing, d.at was het waarrran hij d.roomd.e en waaïvoor hij ijverd.e. En met

saJnenwerking tussen blank en zwant bed-oe1d-e hU geenszins een samenwerking tussen
aune blanken en aflne negers, zoals vorig jaar d.e trlange hete zomertr heeft l-aten
ziert. Die saJnenwerking bleek inderd.aad- een reali-teit, maar het was een samenwerking, d-ie in het vuur van d.e geweld.d.ad.ige strijd. gesmeed. werd. en juist d.ie strijd
heef t d.s. King altijd. gezocht te voorkomen. Hij speeld-e nimmer met d-e ged.achte, d.e
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kapitalistische winstmakers uit d.e beurstempel van d.e New Yorkse Wallstreet te
jagen. Hd wilde, d,at ied.ere keer wa.mleer een zwatte rechte:*rang d.oor d.e politieimuppels r^ras getroffen aan d.e klabakken of d.e fed.erale troepen ook een zwatte
linke:s,lEu3.g zou word.en aangeboden. H{j wild,e d.e oor}og niet, maar d.e rtïrredert t zorud.er aan de raad. van Jean d.e la Fontaine te d.enken, d.at d.e vred.e op ztchzeLf wel
een mooi d.ing is, ma^a.r niet met meed.ogenloze fiartd.en.
Ond-anks zj'jn ijveren voor rrsa:nenwerklng'r, ond.anks het feltr d-at d.s. Ki-ng in
d.e conflicten, d.ie d.e Verenigde Staten verscheuren, de positle innam van II1 rrrefo:mrist", j-s hij toch ond.er moord.enaarshand gevallen, zo goed als rui-m een halve eeuw geled.en d.e refo:rnist Jean Jaurès het sLachtoffer werd. van een moord.enaElr. Waarvoor d.ie d.ood. Martin Luther King behoed. heeft bittere kritiek misschien, bittere ontgoocheling en d.esillusie zeer waarschdjnlijk, een nood.lot mogelijk, waarvan hij zelf nimmer ged.roomd. had. - valt nooit met zekerheid. te zeggen.
Wat w6I vaststaat echter is, d.at d.e moord.enaar heeft toegeslagen, juist op een
momentrdat Martin Luther King z:-ch te Menphls bevond. om zijn morele ster:n te verIenen aan d.e klasse-actie van een aantal- zwatte proletariërs: d.e in staki-ng zinde rmilnismaru:en van d.ie stad.. 0f d-6t tot zijn nood,lottige eind.e heeft bijged.rageflr
of d.e moord.enaar er qrmptoom in heeft gezíen van hem onwelkome ontwikkelingent
is alweer iets, d.at men alleen maar kan g"issen.Ivlaar ' t is wel z6t d.at ind.erd.aad.
Martin Luther King d-e d.ood. vond- op hetzel-fd.e moment, d.at hi j aan een k:rri-sweg in
zijn leven was

gekomen.

d.at te begrijpen d.ient men te beseffen, dat niet Martin Luther King ztJn
stempel op d.e strijd. van d.e Amerikaense negers heeft ged-:rukt, maar dat hii omgekeerd. een exponent van d.ie strijd. was, van een bepaald facet enran althansr geUík
d.e voor hem ve:moord.e Malcolm X d.e exponent was van rn and.er faeet. Het is namelijk niet juist om van d.e strijd. van @ Amerikaanse negers te spreken2zoals wij 8emakshalve zopas even hebben gedaan. De negerbevolking van d.e Yerenigd.e Staten
vo::mt a}le:mrinst een soclale eenheid. en er is geen sprake van, d.at alle negers
in d.e Verenigd.e Staten strijd.en voor hetzelfd.e d.oel. Ond.er d.e negerbevolkingr zo
goed. aIs ond.er d.e blanke Amerikanen kent men rijken en arÍnen, proletari-ërs en intellectuelen, mid.d.enstand.ers ( r1 zijn het dan misschi-en mid.d.enstanders i-n negerwijken) en zakenlied.en. Dwars d.oor d.e strijd. voor gelijke burgemechten loopt 66k
in zwatt A.urerika d.e klassenstrijd van d.e arbei-ders.
Zolang d.s. Martin Luther King d.e rfvreedza,me wegt' naar de geliike burgerrechten pred.ikte , zol.ang kon hij ztch gesterrnd. weten d.oor d.e bovenlaag d.er zwarte
Amerikanen, die zich weJ ged.iscrimeerd. en achtemitgezet voelen d.oor d.e blanJren,
maar d-ie tegelijkertijd. als d.e d.ood- zijn voor wat daar ond.er d.e oppe:srlakte smeult
in d.e ghettor s der zwarte proletariërs en d.ie liever helemaal geen stri jd. tegen
blarrk willen, d.an een strijd., in d.e loop waa:sran het zwarte proletariaat opeens
veel en veel verd.er zou gaan dan d.e gezeten negerbevolking wel voor wenselijk
Om

houd.t.

0p hetzelfde moment rllrr dat l{artin Luther King, om welke red.en d.aJI ook,
zich met het zwarte proletariaat van Memphis solid.ariseert sIaa,t hij een weg in
vol gevaren. VoI gevaren voor ztjnttriteed-zamert politiekrvol gevaren voor d.e nietproletarische negers; vol gevaren ook voor d.e blanke bor:rgeoisie d.er Verenigde
Staten, d.ie er tot dusver we1 zeker varr was op het morele vlak d.s. King als tegenstand.er te ontmoeten, maar d.ie vóór Memphis althans niet behoefd.e te vrezen hem ook te zullen ontmoeten aan. het front van d.e klassenstrijd..
trDe lange hete zomeï", d.at wil zeggen het proletari-sche geweld. tegen d.e
bijzond.ere vormen waarin in Amerika d.e kapitalistische uitbuÍting verschijntr er
r{aerxaarr d.an ook d"oor blank én zwart is dee}genomen, is d.oor Martin Luther King
afgeker:rd.. Maar zou hij het hebben la:ruren blijven afker:ren en tegelijk ndÉst d.e
zwarte arbeid.ers hebben }cunnen blijven staan? Iviartin Luther King was op een pi:nt
gekomen, dat hij moest kiezen. l,rlat zijn keuze geweest zou zin zaL men nooit weten.
De d.ood. heeft hem die bespaard.. Maar d.oor ztln d.ood. is een fe1 licht geworpen op
het verschil tussen d.e twee taktieken in de negerstrijd-.
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EEN

GRAF

i\m[ KAN I{ET natuurlÍjk d.e heer J. C. F. B I e t z , de Lond.ense correspond.ent
varr rrllet Parool-" rnlet }«^ralijk nemen, d.at hU van bepaalde zaken een zee! gebrekkige kennis heef t; vooral niet a1s d-eze zaken niet tot het eigenli jke terrein van
zLJn beroepsmatige belangstelling behoren. Dat een figuur als mr. Ray Gunter, d.e
huid.ige minister van Arbeid. in Harold. Wilsons Labourkabinet, in z:-Jn berichtgeving oveï Enge1and. een wat sehimmige figuur blijft kan men hem eerd.er aanrekenen
d.an dat hij met de schimmen van een overigens geenszins typisch Engels en niet
erg recent verled.en op gespannen voet blUkt te staan. Journalist is hj, niet een
sociaaL-historicus, ook al zou men dan zélfs rran een burgerlijk journalist wat
grotere sociaal-historische kennis en wat meer achtergrond- verwachten d.an hij tentoonspreid.t. Vandaar, d-at wij wel- geneigd. zijn hem te vergeven, d.at hij in ztjn stukje 'rBloemen op het graf van i{arx" ( ir, "Het Parool-rt van 11 april ) een aantal verbijsterend-e ultspraken heeft gelanceerd-, d.ie de eerste de beste stud.ent in d.e sociale geschied-enis nooi-t uit ztJn pen zou hebben d-urven laten vloeien en d.ie een
hel-e generatie van met een bepaald. soort literatuur opgegroeid.e arbei-d.ers een
even geamuseerd-e glimlach zou hebben ontlokt als d.e onwetendheid. van juffrouw
Laps ontlokte aarl broer Stoffel in Multatulir s "Woutertje Pieterser' .
Dat de Amsterd.amse bureaured.actie van "Het Paroolr' d-e enormi teiten van d.e
heer Bl-etz argeloos heeft laten passeren is natuurl"ijk aI een 6nd.ere zaak. Maar
zo ztJ al- een tikje onbegrijpelijker is, voLkomen onverkl-aarbaar is ztj d-aarmee nog
niet. Het moge raad.seLachtig bIi jven d.at de heer Bletz ztch speciaal geroepen
voeld.e over Marx te schrijven, van d-e Parool-red-actie viel- uiteraard. niet te verwachten d.at zLJ in staat zo\t zrJn geweest d.e opvallend.e leemten in d-e kennis va::
haar Lond-ense correspond.ent omtrent zirr onderwerp aan te vullen of zljn misslagen
te corrigereïl. Weliswaar zotl één simpele informatie bij het Instituut voor Socia1e Geschied-enis haar in staat hebben gesteld d.e ontboezeming van d.e heer Bletz
aarrzienlijk bij te schaven, rrraar op d-ie ged-achte is zy1 kennelijk niet gekomen. Zi
d-e Parool-redactie heeft blijkbaar voetstoots aangenomen, d.at het blote feit al-leen aI , d.at haar Londense man aan Ma,rxr graf gestaan had., hem stempeld.e tot een
specJ-a1ist. Al-sof men d.oor enkel maar een bezoek aan het graf van Toetanchamon
iets zinnigs over d-e Egyptologie zou kunnen zeggenl inplaats van omgekeerd- d.oor
stud.ie d.er Eryptologie iets zinnigs over het graf van Toetanchamon.
rrHij" r zegt d-e heer Bletz over Marx in een wat onvol-l-edige beschrijving,
rrligt op het
Highgate-kerkhof , hoog boven Noord.-Lond.en, met z:-Jrl vrouw Jenny von
Westphalen, een d-ochter, een kl-einkind. en een zekere Frau Dehmut, wi-er aanwezigheid- niet nad-er word.t verklaard..rr
Dat kl-einkind. is IIarry Longtret rhet bij ztjn overlijd.en 5 Jaar oude, eerstgeboren zoontje va,n d-ochter Je::iny Marx en d.e oud.-communestrijd.er Charles Longuet. Wat
d.ie d.ochter betreft, d.oor d.e heer Eletz aI evenmin bij nalne genoemd., d.at moet d.e
met d.e Britse geleerd.e Richard- Avel-ing gehuwd-e Efeanor zrJrrz d-ie'tTussy" werd. genoemd.. Zii nrstte oorspronkelÍjk iriet in hetzelfd.e graf als haar oud-ers , Mt ztch
overi-gens thans op een and.ere plaats bevind.t dan oorspronkelijk het geval was.In
een d.onkere novembernacht van het iaar '1954 ztjn d.e kisten, waar d.ie van Elearror
toen nog niet bi j \^ras, bi j het spaarzame licht van olielampen opgegïaven en naar
een d.riemaal zo grote rustpla,ats, tweehonderd. meter verd.erop vervoerd., omd-at het
oorspronkelijke graf te klein was voor het monument, d.at het een of and.ere comit6
d.e opvattingen van Marx zeJ.f , van vri-end-en en familieled.en negerend- - gemeend.
heeft te moeten oprichten.
Omd.at zogenaamd.e bed.evaarten ons vreemd. zi jn en gïaven ons nauwelijks belang
inboezemen hebben wi j noch het oud-e, noch het ni-euwe graf van Marx ooit gezien.
Het is ons echter bekend- - en ied.ereen d.ie wil kan het nalezen in d.e beschrijving
d.ie d.e oud-e Liebknecht in zLJri aan Marx gewijde boekje van het graf gegeven heeft
d.at d.e oorspronkelijke mal:meïen steen een in d-e Engelse taal gesteld.e tekst behelsd.e. ïn d-ie tekst was sprake van H e 1 e n e Demuth, niet van F r a u De-
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muthr zoaTs d,e heer Bletz schri jf t. Ind.ien hij op d e huid.ige steen ind.erd.aad d.at
Duitse woord. Frau, d.at mevroul^r betekent, heeft gelezen, dan is dat een onjuistheid.. Helene Demuth, het rrtrouwe Leentjert, zoals Wilhelm Irieblceecht haar genoemd.
heeft, het rrd-ienstmeisjert, d.at sind.s d.e begintijd. van hr.rr huwelljk bij Karl en Jenny Ma:rc in huis gewoond. heeft en een stuk van d.e familie werd., was niet getrouwd,
en heette Demuth van zidnzeI,f . Bl-etzt opmerking, d.at "haar aanweztgheid niet nader verklaard. word.t't j-s eenvoud.ig kostelijk. Zíi il-lustreert ztjn volslagen onbekend.heid. met het Leven van henT d.ie in het d.oor hem beschreven graf :usten.
Overigens; wat aan mr. Bletz op d.it punt ond.uid.elijk is en wat d.oor hem als
een onduid.elijkheid (op z:.cinzel-f) word.t gepresenteerd. is maar een b{jkomstigheid.
Wie geglinlacht heeft bij zin passage over Leentje Demuth zaL ongetwijfeld. hebben
moeten schateren bij he t l-ezen va^n d.atgene wat r.f . Bletz op het papier wierp, nad.at d.e stilte op het Londense kerkhof hem tot'rd.enkent'had. gebracht. lvien l-uiste1Àa

ItHoe

in

hemelsnaam kon iemand. menen d.oor stud.ie

van juist

d.e

Engelse

samen-

Ieving conclusies te bereiken, d.ie voor d.e hele mensheid. zoud.en gelden. , .rt
De zin is alweer karakteristiek voor d.e heer Bletz, voor wie d.atgene wat
Ma:*i in f eite meend.e te kr-mnen bereiken I n ge sloten boek gebleven i-s en d.j-e d.erhalve bepaald. niet uitmunt d-oor een exacte formulering. Niet het "trekken van
rrvoor d-e hele mensheid. geld.end-e conclusies" vo:md.e Ma::c' bezigheid-, d.ooh het naspell-ren d-er wetmatighed.en, d-ie d.e ontwikkeling d.er kapitalistische produktieffize
beheersen. Waar ter wereld. in hemelsnaa^rn - om met d.e heer Bletz te spreken - zo17
men die bezigheid- beter en met groter kans op resultaat hebben }a;nnen veruichten
d.an juist in Engelarrd.? Daar was d.e kapitalistische ontwikkeling sed.ert het begin
van d.e 19e eeuw het verst voortgeschredenl d.aar was het kapitalisme mind-er darr

in welk and-er

land- ook vermengd- met resten va^n rrroegere maatschappelijke verhoud.ingen; d-aar trof men het aarr in z:-Jrr zuiverste ged-aante; d.aar openbaard-en z:cin
verschi jnselenr d.ie elders nog veïsl-uierd. bleven; d.aar bloeid.e, juist tengevolge
van aI deze omstand.ighed.en, de economische literatur:r rijker d.an eld.ers, sterker:

d.aar bevond. ztc}:' om d-ezelfd.e red.en d.e bakermat d.er staathui-shoudl«nd,e.
Dat het kapitalisme het best j-n (en aan) Engeland. bestud.eerd. kon word.en is
trouwens geen mening, d-ie alleen Marx er op na gehoud.en heeft. Tot aan het tijdstip, d.at and-ere l-and-en hun historische ackrterstand enigszins hebben ingehaald
kiikt ied.er die zj-ch met d.e nieuwe wetenschap d.er economie wil bezig houd.en over
Het Kanaal, \^Iaar Sir Viilliam Petty, Charles DtAvenant en Sir Dud.ley North, om
maar enkelen te noemen, een pioniersarbej-d. hebben vemicht, d.ie el-d-ers niet verricht zou hebben kr:nnen worden en ook niet verricht is, met uitzond.ering d.an van
enkele pioniers al s d-e Hollander Pieter d-e la Court en sommige I taf iaanse Auteurs al s Pietro Aretino , Ferd-inand.o Paoletti en Pietro Yerri, d-ie op plaatsen
leefd.en líaar d.e warenproduktie nog vïoeger een vlucht na:n d-an in Groot-Brittanniër overigens zond.er vooralsnog hetzelfde niveau te bereiken. In Engeland, ook
vind.t men d.e werkel{jke, de ff kl-assiekert economisten als Smith en Ricard.o, te:r^rljl
eld.ers d.e economie pas opkomt wa,nneer d.e d-oor haar blootgelegd.e tegenstellingen
d.er kapitalistische prod.uktiewi j ze reed.s tot tegenstellingen in d.e economie zel.f
voeren, d.ie haar tot rrrmlgair-economiert d-oemen. Een historisch 1ot, d.at aan
d.e Lond-ense comespond.ent van itHet Parool-" even zo onbekend. schijnt te zijn als d.e
ga:ng van Ma:ccr economische stud.j-es"
Hoe het ond.er d.ie omstand.ighed.en met ztJn kennis var. d.e inhoud d.aaruan gesteld. moet z:,Jrr laat zt-ch gemakkelijk rad-en. Het word-t bovend.ien - voor hen, d.ie
in rad.en mind.er sterk z1-Jn - nog eens gerlemonstreerd. d.oor het feit, d.at d.e heer
Bletz er in zijn heilige onnozelheid- niet voor temgschrikt om Marx even verclerop
rrd-e apostel van het overhej-d.seígendoulrr
te noemen en d.aa:mree d.e |tkleinigheid.tt
presteert om hem precj-es in het tegend.eel te verandeïen van hetgeen hij in werkelijkheid. is geweest.
Toegegeven, met een d.ergelijke venralsing staat d.e heer Bletz nj-et aIleen.
Hii verkeert i-n het twijf elachtige gezelschap van o. ào all-e bols j ewiki, die nooit
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iets and.ers hebben beweerd. d.an dat I'kapitaalrf op zou houden rrkapitaalr' te zi.jrr
wanneer het beheerd word.t d.oor d.e staat. Bij Manc daarentegen kan men uitvoerig
nalezenrdat h{j z:-ch d.oor een fo:meel-jurid.ische schijn van d-e eigend.omsverhoudingen nooit heeft laten bed.otten, dat het wezerL van het kapitaal ("r, d.e kapitalistische produktie) voor hem niet bepaald r{ordt d.oor d-e vraag wle of wat er d.e beschikking over uitoefent, d.och d.oor het f elt, d.at het d.e loonarbeid. vooropstelt,
kenmerk, d.at zowelrrparticulier eigend.omrt aLsrroverheid.seigend.omil gemeen hebben.
Verre van d.e ttapostel van het overheid.seigend.omil te zt jn gewee st , waarin d.e
heer Bletz hem met één pennestreek transfo:rmeert, heeft niemand. met meer vlijt
d.an juist hij d.e bouwstenen aangedrag:en voor d.e opvatting, d.at met het aan d.e
staat brengen d.er prod.uktiemid.d.elen - gelijk in Rusland. is geschied. a€ul een kapitalistische ontwikkeling géén halt wordt toegeroepen, d.at daazmee aan d-e economische uitbuiting en d.erhalve ook aan de politieke ond.erd.nlkking van het proletariaat géén eind.e komt.
fWe wetentt , zegt d.e heer Bletz in ztJrr knullige ontboezeming, rrwat er vaJI
(iUarxt conclusi-es) terecht gekomen is.fr De Lezer weet nu hoezeer d.atgene wat d.e
heer Bletz "d-e conclusies van Marxtrnoemt in feite zijn eige! conclusies zin, d.ie
met Marx niets hebben uit te staan, wél bijvoorbeeld. met d.e aanvankelijke illusies
(a" Latere zwend.el-) aer bolsjewi-sten. De heer Bletz heeft gelijk a1s hij bed.oelt,
d.at d.aarvan niets terecht gekomen is. Maar kan Marx d.at helpen? Scherpere waarschuwing tegen d.at soort illusies heeft niemand. Iaten horen d.an juist hij. 0p het
moment, d.at d.e heer Bletz d,aar op het kerkhof van Highgate begon te "d.enkenrf
moet Marx ztch bij wijze varr spreken hebben omgekeerd. in zijn graf .
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\IJ,OEDGOIF van wiId.e stakingen is onlangs d-oor d.e Amerikaanse staten Pennsylvanië, West-Yirginië, Ohio, 0ost-Virginië en Tennessee gespoeld.. Binnen
het tijd-sverloop van óén week werd- d.e gehele vetkoolprod.uktie in d.e U. S"A. practisch volkomen stil- ge1egd.. Van Tennessee spreid-d.e d.e staking z:-cln ook nog uit
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yraar

Kentuc§. Tegen een aanta] mijnmaatschappijen, waa:rran het personeel nog nJ-et
georganiseerd. is, was de strijd gericht; and.ere maatschappijen, waar d.e vakbond.en
al- weL vaste voet gekregen hebben werd.en er later bij betrokken. Wat het conflict
bovenal merlcv'raard.ig maakte, was d.e omstand.igheid., d.at d.e kompels in actj-e i<\^ramen
omd.at zri het recht opeisten van een vrj-je keuze van vakvereniging, maar d-at d.e
bond. \^raarnaar hun voorker-rr uitging hen volkomen in hr:n hemd- liet staan.
Het begon al-lemaaI bÍ j d.e Sol-ar Steenkool- Maatschappij 1n Zuid.-Peru:sylvanië.
jaar
geled.en ongeveer kwam d.aar d.e kwestie va^rr organi-satie aan. d.e ord-e. De
Een
arbeid.ers gaven toen d.e wens te kennen ztch aart te sluiten bij d.e United Mine !Íorkers ( a" bekend.e vakbond., waaïvan eens John Lewis een der grote leid.ers was) . De
d.irectie van Solar bleek zich met d.ie keuze niet te kunnen verenigenl ztJ wilde
d.at haar werlcaemers zlcln aansloten bij d.e Southern Miners Union.
Wie etrrarr op d.e hoogte is, d.at d.e Southern Miners Union d.oor de A:nerikaanse
steer:lcoolbaronnen gebruikt werd. aLs een soort van "wapenrr tegen d.e United. Mine
Workers en d.at in d.e Southern Miners Union in het algemeen d.e kl-einere patroons
d.e lakens ui-td.eel-d.en om op d.ie manier een bastion te hebben, waarin ztj z:-cl:r verschansten tegen d.e nauw met d.e grote ond.e:memingen sameru^rerkend.e U.M.W.; begrijpt
iets van d.e situatie.0p d.e achtergrond. van het conflj-ct speeld.en naast d.e tegenstellingen tussen arbeid.ers en patroons d.e tegenstellingen tussen klein- en
groot-kapitaal een ro1,d.e tegenstelling bovenal tussen die kapitalisten, die belang hebben bi j het oud e liberaLi-sme en d.ie, welke voorstand.er zijn vari mod.ernere
organisatievormen en ord-ening varr het bed-rijf sleven op land elijke schaal.
Toen het confl-ict bij d.e Sol-ar Steenkool Maatschappij eind januari van d.it

{tr
t)

jaar tot

een uitbarsting l{wa,m, gebeurd.e er aanvankelijk d"atgene wat men veir^racht
zou hebben a1s men aIIeen maar gelet had. op d.e fo:rnele aanlei-d.ing" Kompels van
éndere mijnen namelijk, waar het personeel wéI Ij-d. van U.Iï.W. wàse verkLaard.en
zich solid-air met hun makkers bU d.e So1ar, trokken naaï d.e bewuste mijn en gangen
er posten om haar plat te leggen. De Solar-d.irectie trachtte via een gereehterlijke uitspraak dat posten onwettig te doen verklaren, maar toen veïschenen er
nog veel meer posters en ontstond.en er heftige botsingen met d.e politie. De gevechten d.roegen een rmij bloed.ig karakter en er werd-en hond-erd.en arrestaties veïricht. Natuurli jk d.roeg d.at alles er niet weinig toe bil, dat d-e sociale on:rust
zich aJs een lopend vuurtje d.oor d.e vetkoolindustrie verspreid.d-e.
Toen het eenuraal zover was kon d.e grote bond. van d.e UnÍted. Mine Workers natuurlijk niet meer net d-oen of zijn neus bloed-d.e. Wie d-acht d.at hij nu ook wel zich
zond.er enige restrictie in zo+ zetten voor d-e vrije organisatie-keaze had. buiten
d.e waard- gerekend,. Het optred-en van d-e U.Ivi.hl. was uite::rrate aarzelend. en dubbelzinnig, De ootzaak d.aanran was and-ers d.an men verond.ersteld. zou hebben -, d.at
d.e grote mijnwerkersbond. al-le::ninst vrlj was in ztjn optred.en tegen d.e mijnmaatschapp{en r^raar d.e arbeid.ers niet bij een vakorganisatie waïen aangesloten.
In twee woord-en kan men d.e situatj-e ald.us omschrijvenr er zirr in d.e V. S. mljnmaatschappijen met georganiseerd.e mi jnwerkers, d.ie rnet d.e U.M.W. collectieve contracten hebben afgesloten en er ztjn maatschappijen, vraaÍ het peïsoneel niet bij rn
bond. is aangesloten en d.ergelijke collectieve contracten niet bestaan;h{i de la,atste soort maatschappi jen word.en l-onen betaald., d-ie heel wat lager zi jn dan d-ie,
welke bij c.€L.or zrJrr vastgesteld.. Des te meer red-en voor d.e bond, om te trachten
ook in d.e laa.tste soort ondernemingen invloed. te verkr\jgen, za\ men zeggen. I[aar
zo is het niet. Want tussen d.ie laatste soort ond-ernemingen en d.e U. M.W, bestond.
een zekere afspraak: d-e bond had- verklaard. voor d.ie bed.rijven niet op organisatie
vart het personeel te zullen aand-ringen en met d.e lagere lonen genoegen te zul1en
nemen op voorwaard-e, d-at d-e bewuste maatschappijen period.iek bepaald.e soÍtmen in
d-e bondskas stortten. Dat was voord-eliger vooï d.e steenkoolbaronnen d.an een c. &.
o. en het was een voord.elig zaak1e voor de U.M.W. De arbeid.ers a1leen waren het
kind van d-e rekening, maar d-at feit lapten d.e vakbond.sbureaucraten natuurlijk aan
hr:n laars.
0p het moment, dat U"-ir[.!il. -Ied.en ztch solid-air verk]aard.en met d.e kompels bij
d-e Solar kwa.n d.e U.lvi.W. natuurlqk in een uitermate lastig parket. Gevolg: d.eze
bond. schaard.e ztch niet aan d-e kant var. d.e stakers, maar begon d.ruk op hen uit
te oefenen om hen tot werkhervatting te bewegen. Zo kwam het, dat d.e strijd. om
het recht ztch bij de U.II.V,/. aan te sluiten tot een strijd. werd. d.ie ook tegen d.e
U"Ï{"W. rloest word.en gevoerd-. Parad.oxaler kan het aI niet, Maar d.ergelijke parad.oxen zfrn nu eenmaal onl-osmakelijk verbonden met d.e werkeliikq praktijk van d.e bond.en, d.ie nogal wat verschilt van hetgeen d-e arbeid.ers ztch soms nog van zotrt organisatie voorstellen. Zagen ztj de ene bond. als een soort vaJl duivel , de and.ere,
d.ie van hun keuze, bleek zoveel als Beëlzebub !
lt
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IN IIET China van de Verheven Leid.er Mao Tse-toeng heeft d.e partij
d-oor mid-d-el van d.e zogenaamd.e itculturele revoLutier? een krampachtige pogrng

ond-ernomen d-e

historisch

gez:-err

onvermijd-eI{jke opmars van d-e rrnieuwe

klassefr uit d.e staatskapitalistische verhoud-ingen zélf geboren - tegen te houd.en. Voor zoyer daar d-e

ttculturele revolutierr enig succes
had. zegevierd.e d.e partij oud.e stijl
over d.e rrnÍeuwe kLasserf , vooï zover
d.e rrculturele revolutierf er maar aI
te vaak schipbreuk leed. betekend.e
d-at d.e ove::rnrinni-ng van d-e rrnieuwe
klassett op d.e part{j rraar oud.e trant.
In Tsjechoslowakfie, verd,er ontwikkeld- d.an China, heef t d.e rtnieuwe

klassert een d.uid.elijk zichtbare overwinni-ng geboekt op d-e païtfi naaï oud.e

trant"Dat is voor d.e rrRod.e Trlbu-
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D€ttr een rrmarxistisch-leninistischrl
maand.blad., geen beletsel- om te beweren (nummer van apríLfmet t6B) d.at
er in fsjechoslowakije een "Tsjechoslowaakse cu] ture] e revolutj-e op
gang gekomen is, of schoon d.atgene
waaïvan in Ts j echo slowakije sprake i s
nu juist precies het omgekeerd.e varr.
d-e culturel-e revoJutie is. In fsjechoslowakije is gebeurd-, wat Mao en
Lin Piao in China pogen te verijd.elen.
In Tsjechoslowakije is voltooid., wat
in Rusland. ond.er Chroestsjof aarze-

geen tijd. word.en ztch eens nad-er beztg
te houd.en met wat er in f sjechoslor^rakije en in China wérkelijk geber-rrt en
d-an bij hun stud.ie ztch nog eens voor
ogen te houd.enrwat in het Rod.e Boekje van Mao over stud.ie word-t opgemerkt?
ttSommige kamerad.efltt r
'schieten zond-er doel-wit t

zei Mao,
zLi schieten in het wild-e weg.rr Nu zijn wij
geen Mao-isten, zomin als wij Stalini-sten of Leninisten zijn, Met geen
va,n d"eze d-rie exponenten vatrl een
s taat skapi tali s ti sche ontwikke ling
vo eI en wi j ons verwartt . Maar d-at wi}
natuurlijk niet zeggen, d.at irtao nooj-t
iets verstand.igs zoa beweren. Het
komt ind.erd.aad- voor, d.at er in het
f

l-end. begon en wat toen d.e woed.e vaï1
d.e Chine se Mao-isten reed-s opwekte "
Merlcrnraard.ig genoeg laten nu d-e ïe-

zlclt in
gunstige z::rr over Tsjechoslowakije
uit, ofschoon z\) toch tegelijkertijd.
du:ld.eIijk bh-jk geven van een zekere
d-acteuren val't ttRod.e Tribuner?

wilde weg geschoten word.t. Het stukje oveï Tsjechoslowa§e inrrRod-e Tri-

sympathie voor IVIao. Zoa lnet voor hen
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VAKBE\dEGING

trïIID ÀmIL i-s op d-e conferentie van d-e Ind.epend.ent Labour Party,de Onafhankelijke Arbeid.erspartij van G-:oot Brittarueië, een resol-utie over d.e vakbeweging
aangenomen. Daarin word.t geconstateerd., d-at er bij de vakbond.en duid.eliik d-e tend-ens valt waaT te nemen om aan het kad.er en d-e besturen hoe 1anger hoe meer uÍtvoerend.e macht te geven. Al-s voorbeeld. word.en d.e Loonond.erhand-elingen genoemd..
Het overleg met d.e ond-ernemers geschied.t achter gesloten d-euren. De af spraken
d.ie er gemaakt word-en ztjn d.an later bindend. voor d.e l-ed.en of schoon d.ie in het
geheel niet geraad.pleegd. zr,;n omtrent d.e oveïeenkomst, die zogenaamd. in hun naaJn
word-t gesloten, d-och geheel buiten hen om word.t geratif iceerd.. Men kan d-aarover
opmerken, d.at het wat dat betref t in Engeland. aI net zo gesteld- is als bij ons of
in d.iverse and-ere land.en.
Een and-er punt van overeenkomst tussen BrgelariC en d.e situati-e in Ned.erland.
d.at in d.e I.L.P.-resolutie ter sprake komt, is d.e houd.ing van d.iverse instanties
aan gene kant van d-e Noordzee z:-jn het niet helemaal preci-es d.ezelfd.e als hier
te 1and.e ten opzichte van d-e zogenaamd.e rrwild.e stakingentt . Een wetgeving trlzake het stakingsrecht, gelijk in Ned.erland. d.oor de voo::rialige P.v.d-.A.-minister
Sa,mkald.en werd. voorbereid., word.t ook in Engeland bepleit. Warme voorstand.ers van
een d.ergeli jke wetgeving zljn de Britse pers, de conservatieve Tory-partij en vel-e
led.en van d.e Labour-partij. Net al-s bf j het Ned-erland.se vooront\^reïp van wet wil
men in Groot-Brittannië d-e mogelijkheid- scheppen om jurid.Ísche stappen te ond.ernemen tegen arbeid-ers, d.ie d-eelnemen aan een on-officiëIe staking. Er is in d.e
openbare d.iscussie d.ie hierover in Dngeland. aan d.e gang is sprake van mogelijke
boeten, gevangenisstraf en schad-eyergoed.ing voor d-e ond.ernemers.
In d.e resol-utie van d-e I . L . P. word-t opgemerkt , d.at d.e tot Labour behorend.e
voorstand-ers van een d.ergelijke wetgeving - d.e mi-nister van Arbeid.r Ray Gunter,
bijvoorbeeld- - z:.clt voor een d.ergelijk stand.pr:nt behoord-en te schamen. Dat komt,
omd.at d.e f .L. P. , bi j aI haar kritiek op d.e Labour-party, d.ie partfj geheel and-ers
ztet d.an wij en haar altijd. nog a1s een stuk 'rarbeid-ersbeweging" beschouwt. Weliswaar al-s een bedenkelijk afgedwaald- stuk rtarbeid.ersbeweging" 7 ÍÍtàà.T niettemin een
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politieke g:coepering, d.ie zrch eigenlijk dnd.ers zou moeten en behoren te ged.ragen
d.ar: ze d.oet. Men vraagt zich in gemoed-e af t ÏÍat Ray Grmter en z:jn politieke
bentgenoten d.an toch in hemelsnaaJn zoud.en moeten d.oen, eer d.e f .L. P. zal ophoud.en ze tot d.e wereld, van d.e arbeid.ers te rekenen. De ï.L.P.2 dat wil zeggen
Fred. Morel, Bert Va1lance, Don Bateman en hr-rn geestverwanten, schijnt tot het
soort te behoren, d.at men rustig water voor rode wijn kan verkopen, mits het hun
maa,r word.t ingeschonken uit een fles waarop d.uid.elijk zichtbaa,r het etiket rrrod.e
wijnrr geplakt zit. Omd.at d.e partij van Wilson en Gr.mter zLch itarbei-d-erspartij" belieft te noemen verklaren d.e wij zen vaf,7 d.e I.L. P. e dat ztj z:-ch niet tegenover d.e
arbeid.ersklasse zou moeten opstellen. 0m soortgeldke red.enen word.t in d.e resolutie over d.e vakbeweglng opgeme rkt, d.at d.eze toch eJ-genlijk d.emocratischer zou
moeten zLJn en d.at d.e invloed. van d.e }ed.en op d.e beslissingen van het apparaat
d.ient te word.en versterkt. Met and.ere woord.en: d.e tend.ens, d.ie d.e I.L.P. bij d.e
Britse vakbewegrng constateert , be schouwt ztj af s een tendens , d.ie kan word.en afgezwakt, ja zel-f s kan word.en gestopt.
\nlat d.e Britse vakbewegang in d.e prakti jk
d. o e t ontgaat d.e heren Morel,
Vallance c. s. n i e t . Zi verzuimen ztch echter af te vragen ) waar d.atgene wat
zLJ zi-en vand.66n komt, waaruit het te verklaren va1t. ZLi brengen d-e praktijk van
d.e vakbeweg:rngr d.ie in Engeland- aL niet verschilt van d.e praktijk d.er vakbeweging
eld.ers, niet in verband. met het w e z e n vatrr d.e vakbewegrngr niet in verband.
met haar karakter en haar positie in de kapitalistische maatschapptj. Zo goed. als
zLi van meni-ng zijn, dat Wilson en Gi-mter d.e Labourpartyttmisvomenrf inplaats vaJr
te beseffen, d.at d.e Labour-party mensen aLs lr.lilson en Gr-mter heeft gevo::nd.t zo
goed. ztJn z\ van meningr d.at d.e mod.erne vakbewegingsbureaucratie een ttuitwastr van
d.e vakbeweg:ing is. Zi beffipen niet, d.at d-ie bureaucratie het nozmal-e itgewasrr is,
d-at overal ter wereLd. uit d.e d.orre bod.em van het vakverenigingswezen omhoog
schiet . Zijrde woord.voerd.ers van d.e f .L. P. , zien voor |tonkruidrt a.arl of voor trkaftr
wat in werkelijkheid. het vakbeweg:ingskoren j-s. Daarom menen ztJs d.at d.e vakbewegingsakker maar eens grond.ig moet word.en omgeploegd. In onze ogen is d-at een onv:rrchtbare i-Ilusie.
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GEESTELÏJKE
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VRIJHE]D
I{ET ZAL EEN jaar of zes geleden zirrt dat wij op een vergad.ering d.e voormalige bolsjewist thans PSP-er - Henk Gortzak hoord.en verklaren, d.at hij ztch d.ertig jaar lang d.oor Stalin bij d-e neus had. laten nemen. Terecht werd. d.an ook d.oor
iemand. in Ce zaal d-e vraag gesteld, waar hij d.an wel d.e euvele moed. vand.aan haald.e om thans weer als propagand.ist op te treden na d.ertig Jaar lang d.e leugens
van het stali-nisme te hebben verkond.igd. Het geval staat echter niet alleen. De
hele politieke werel-d. wemelt er va,trl. Zo hebben we het kort na d.e tweed.e wereld.oorlog meegema*t, d.at ing. Staf minister van d.efensie werd., notabene een rIELn,
d.ie ti jd.ens d.e Duitse bezetting d.e zogenaarnd e 0o stgangers bi j hwr vertrek sarnen
met d.e bezettend.e autori-teiten hartelijk toesprak. Zo kon het ook gebeuren, dat
een man als Jan d.e Qr:ay minister-presid.ent werd., te:srijl toch algemeen bekend is,
d.at d.ezelfd.e man tijd.ens d.e eerste bezettingsjaren j-n d.e Ned.erland.se Unie wild.e
saJnenwerken met d.e Duitse bezetting en een gematigd. ar:.ti-semitisme predikte. Ja,
Jas in d.e politieke wereld. is alles mogeli jk. Mensen d.ie kilots boter op hr.ln
hoofd. hebben, schromen niet om toch Ín d.e felle zorr te gaarr zi-tten.
Een d-ergelijke figuur is ook de vroegeïe minister-presid.ent thans minister
van staat en bijna huÍsvriend. van het vorstenhuis d.r. Wil-lem Drees. IntrVrij Ned,erlarrd.rrvan 2J maart 1968 is een intervierÀr vaÍr Joop van Tijn met Drees gepubliceerd.. Sommige van ztJn uÍtspraken will-en we oylze lezers niet onthoud,en. Zo zegt

Dree

s:

r?Nou word-en

aard.ige mensen geen d.ictator. Het d.oet me d.enken aan

d.e

aardige pl-aatjes die Íre van Hit1er te zien l«egen, lief met kinderen
omgaand en zo, die werd ook gepresenteerd aLs een aardige di-ctator. En
in Duitsland rond.reizende kon je net zorn goede indruk krijgen als in

Cuba: d.e mensen d.ie in gevangeni ssen zaten, dié zag je niet,'r
Wat Drees niet schijnt te weten, of misschien niet wi1 weten j-s, dat ni-et
al"leen in autoritaire staten de leidend.e fi-guren als l-ieve, aardig€ mensen word.en voorgesteld., ma.a,ï dat dit precies net zo gaat in de zog€naamd.e d.emocratieën.
Zo herinneren wij ons, dat d.ezelfd.e Willen Drees na het tot stand. komen van d.e
rrnoodr.ret-Dreesrr ons werd gepresenteerd. als de itvad.er der oud-en-van-dagenrr . i{aar
wat altijd. verzlregen werd. is, dat het ook d.e na.rl was, die zich steed.s weer keerde
tegen stakend.e arbelders, dj-e een voorsta:rd.eï was vaÍr d.e foon-stop (natuurlijk
niet van een dividend.-stop) en med.e het beslujit na.m tot de bestedingsbeperking,
lraarvaÍr in hoofdzaak d.e arbeid.ers de dupe ïraren. Voorts willen we even olnnerken,
dat het er niet op aa:r komt of bepa:,Id.e figuren ons a1s Lief en aardig worden
gepresenteerd, maar d.at alleen belangrijk is uàt bepaalde figuren doen. Dr. Drees
za,l zíjn Duitse socis,aL-d-enocratische 6eestvèrrarlten Ebert, S cheidema;run, Nosket
Severing, enz., misschien aardige mensen hebben g€vonden. Dat neemt echter nj-et
weg, dat diezelfde nensen verantïroordelijk zijn voor d.e noord op drri zenden Duitse
arbei-d.ers. Denken we alLeen maaï aan de Roer-opstand va:r maart/april 1)2O. En
deze aard ig€ Duitse sociaald.emocraten hebben net het neersfa€r var de Roer-op§tand. de komst vaÍr die onaardige dictator Hitler mogelijk gemaakt, Dat mag we1 even gezegd worden.
A1s d.enocraat vi-nd.t Drees natuu:eIïk ook
'rd-at rnen tegenover Portugal zeer kritisch moet staa^n. En dat is natuurIi-jk verscherpt door de ontwikkeling in de koloniën, waar de problemen
nu aI weer veel scherper liggen dan ze th'intig jaar g€Ieden lagen. "
We hebben van vad.ertje-Drees echter geen enkel protest gehoord., toen zijn
partjjgenoot fvo Sa.nkalden - de huidige burgemeesteï var] Amsterdalll - als mínister
vaJ] justitie il het kabinet-Cals Portugese politieke vluchteling€n overl-everd.e
aan de PIDE, d.e geheime staatspolitie vaÍr Portugal. En Sa.mkald.en is ook nog Lrel
zorn marI, die a1s rrzo aardigrr word.t voorgesteld. En !Íat bedoelt Drees eigenlijk
rnet d.ie rrverscherpte ontwJ-kJreling in d.e kolonlënlt? Vindt hij soms, dat we daarom kritlsch tegenovèr Portugal moeten staar? Dat vind en wij d.an wel het topprrnt
van bnutaliteit, Is Drees misschien vergetenrdat mede oÍrd.er zijn verantwoordeliikheid ruin twlltig jaar geleden Nederland. in Indonesië een koLonial-e oorLog fing
voeren? Een oorlog waarvan lrijlen Henk vsfl Randwijk zei3 I'Door i-n Indonesië een
koloniale oorlog te ontketenen begaat NederlaÍrd een zedelijk kwaad. en een politieke dwaasheid."? Had d.ie kofoniale oorlog van Nederland nlet hetzelfde óoe} afs
d.e stfijd. vaÍr d.e regering-Salazar in Poïtugal-, naIlelijk 't behoud. van de koloniën?
ïs vadertje-Drees ook vergeten, dat in die koloniale oorlog - verpakt in het
mooie woord- Itpolitionele actietr - duj-zend.en Indonesiërs, die voor een onafh.aJrkel-ijk Indonesië vochten, werd.en afgesla.chti d-a,t ka.n0pongs werd.en platgebrand. en dat
med.e in z{jn opdracht d.è Westerfingen d.aar kond"en huishoud.en? !,IU zUn er varl overtuigd., dat d.e stervend-e, afgeslachte Ind.onesiërs, de tot weduwen en ÍÍezen g€maakte vrouwen en kind.eren, hen geen }ief en aard.lg vadertje-Drees zufl,en hebben gevonden, d.och hem in ALlaàrs na,a,m zuIlen hebben vervloekt.
!íij menen, d€,t mensenr die med.e vera.ntwoordel,ijk ziin voox de in die koloniale
oorlog begane oorlogsmisd-aden rt recht verspeeld. hebben om te spreken ovèr rraantastirrg van de menselijke persoonlijkJ:eid'r ; het recht verspeeld hebben ook om te
zeggen dat het gaat om I'dè hele geestel:jke ]rrijheidrr. DergefUke uitspra"]ien kfinken
j-n d.e mond va.n iema.nd., die de fndonesiérs zelfs de nationafe vrijheid bestreed.rals
even zovele vl-oeken.

