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IN ?rVRlJ NEDERIA]ïD'i var. p november j.]. heeft drs. B,B. van Dongen ,n beschouw'ing gewijd. aan d.e gebeurtenissen rond.om de zogenaa^md.e revolutiepoging vaJr
Troelstra in d.e novemberd.agen van 19t9. Alhoewe} ook d.rs. Yan Dongen - als zovelen'- va,n mening is, d,at Troelstra d.e realiteit uit I t oog verloor en zLch teveel d.oor ziin emoties liet meeslepen, komt hij toch tot d.e conclusÍe, d.at d.e misluklcing van d.e revolutiepoging med.e te w[jten is ae;rl d.e tegenstand. van Troe]-strds
part{genoten. Het za} we} waar ziln. Wd nemen d.irect aanrd.at sommige va^n zijn partijgenoten zio)rr in d.ie d.agen tegenover Troelstra hebben opgesteld.. 0f d.at echter
zijn oorzaak vond. in I t feit, dat Troelstra een revolutie wiId.e en zïn tegenstand.ers in d.e partij !ig!, zoals Van Dongen stelt, dat wagen wil te betwijfelen. Trouwens, de concLusies d.ie hij trekt en het beeld. dat hij van Troelstra schetst, wijzett er volgens ons drrid.elijk op, d.at ook hij d.e realiteit uit het oog verliest en
zickr laat meeslepen d.oor z:'jn sympathie voor Troelstra. Daarb[j komt, d.at de heer
Van Dongen vergeten heeft zijn sociaal-democratisehe brÍI af te zetten alvorens
hfi aan d.eze beschouwing begon, met het resultaa.t, d.at hij a1les vertekend. zíet.
Het is natuurlijk ond.oenlijk ztjn beschouwing i:a zijn geheel weer te geveïr.. Zi beslaat namel{]k vr[jwel een hele pagina varr t'Yr1j Ned.er]and.f'. WU zulJen ons dus moeten beperken tot I t weergeven v€ua zijn opvattingen en hier en d.aar een eitaat van
hem te brengen.
Drs. Van Dongen schild.ert ons Troelstra aJs een figur-rr, die zeker gezien
moet word.en als een stimrlator van een op d.e d.irecte nod.en d.er arbeid.ers gerichte politÍek. rfMaar and.ers d.an bij d.e echte refo:rristent', aldus Van Dongenr rfna.nnen als Vliegen en Schaperr bleef in hem het verlangen naar de totaLe ommekeer
levenrr. ïets verd.er zegt §j

d.an:

rrOok

in Ned.erland. had.d"en zich gedurend.e d.e oorlogsjaren ontwikkelingen
voorged.aatrL, d.ie Troelstra sceptisch gestemd. had.d.en over d.e waard.e va^n
parlementaire actie voor d.e SDAP. De grote bed.rljven had.d.en ongehind.erd.
enoflne oorlogswinsten krrrrnen maken, te::wijl d.e grote massa steed.s meer
gebrek glrng lijd.en. Troelstra meende d.at d.it mogelijk was geword.en omd.at
het groot-kapitaal regering en staat steed.s meer d.ienstbaar had. weten
te maken aar. zijn belarr.gen.D ow.z. juist op het moment d.at d.e kroon werd.

gezet op d.e refomistische parlementaire arbeid, de invoering van het
kiesrecht, vermind.erd.e d.e waard.e van. d.e Ned.erland.se volksvertegenwoord-iging. Aar:.gezien hij ook ond.er d.e confessionele arbeid.ers een
groeiend.e ontevred.enheid. over deze ontwikkeling geconstateerd. had.,
achtte Troelstra ook i-n Ned.erland een revolutie mogefijk.tt
Uit d.eze woord.en zou men d.e conclusie trekken, d.at Troelstra dus meer zotr
algemeen
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zLJn gaan voel-en vooï buiten-parlementaire acti-e; d.at hij d.e ontevred.enheid. wel
wil-d.e aartwakkeren om zod.oend-e d.e mogelijkheid- van een revol-utie te bevord.eren.
Immers, ind.ien hij ook vanwege d-e groeiend-e ontevred.enheid. bij d.e confessionele
arbeiders een revolutie mogelijk achtte, d.an is het duid.elijk, d.at bij een groeien
van d.e ontevred.enheid. bij d.e arbeid-ers in t t algemeen, d.e mogelijH:eid- van een revol-utie groter zou woïd-en. Niets is echter mind-er waar d.an d.at Troel stra d.e ontevred.enheid. van d.e arbeid.ers wiId.e. Integend.eel: ook in die period.e ríaarop d-e
heer Van Dongen hier doel-t rnamelijk de period.e van maart 1917 tot september 1918,
d-ie volgens hem trva^rr beslissend.e betekenis is geweest vooï Troelstra's houd.i-:ng
in november 1!1gtt , heeft Troelstra geen ogenblik d.e behoefte gevoeld. om zj-cL's, te
begeven op het pad- d.er buiten-parlementaire actie. Dat d.e enonne oorlogsw-insten
d.er grote bedrijven een d.oorn in z.jn oog waren wil-}en we wel aa^nnemen. Maar d.at
neemt niet wegr d-at hij d-e ontevred-enh.eid- van d.e gebrek lijd.end-e grote massa op d.e
felste manier heeft bestred.en. Ook Troelstra heeft alles ged.aan om d.e onterued.enheid. van d.e grote massa in voor d-e bourgeoisie ongevaarlijke banen te }eid.en.
Toen in d.e herf st van 1918 naaï aanf eid-ing van d.e sl-echte voed.selpo sitie ond-er
d.e arbeid.ers grote ontevred.enheid. heerste, toen dus d-e mogeli jkheÍd. vooï Troelstra aarrwezig r,ras om d.eze ontevred.enheid. voor een revolutionaj-re poging te benutten, toen heeft hij alles in het werk gesteld om d.e arbeid-ers mstig te houd-en. Neen, d-at is niet zo maav een bewering van ons. Troelstra verhaaLt in ztJrr
Ged.enkschriften zelf hoe in d.e maand oktober van het Ja.ar 1918 het partijbestuur
van d.e SDAP en het hoofdbestuur van het NW met el-kaar overlegden. 0p één van
d-e bijeenkomsten verklaard.e Oud.egeest, d-at het nood.zakelijk was trom stoom af te
blazenrr. Troelstra zegt er verd.er nog over in z:.jn Gedenkschriften (d.ee1 4, bJ.z.
t6e):
rrHet plan van een d-emonstratief congres kwa:n reed.s ter sprake, evenals
I t organiseren van d.emonstraties; d.at d.ergelijke d.emonstraties tot ernstige botsingen zoud.en l«.mnen Ie j-d.en, ontveinsd.en wij ons niet, m€Lar z4
waïen wel-licht het enige mid-del om 'uitingen van razernij en wanhoop
(lees: een revolutionaire situatie red-. D & G) t" voorkomenr.rr
Dit was d.an notabene amper een maand- voor ztjn zogenaamd.e revolutiepoging in
november 1918. Een nog sterker voorbeeld. z:-1n echter d-e gebeurtenissen ei-nd juni
1917, d.us tijd.ens d-e period.ee die volgens Van Dongen beslissend. is geweest voor
Troelstrars houd.ing in november 1918. In d-ie d-agen, toen d.e oud-e aard.appelen op
waren en d.e nieuwe varrwege d.e grote winsten werden uitgevoerd- naar Duitsland.rbestormd.en d.e gebrek lijd-end-e arbeid-ers van Amsterd.am d.e aard.appelschuiten. Doch
het gemeentebestuur van Amsterd.a"n, waarin d-e soci-aal--democraten een machtspositie hadd.enr zette d.e politie tegen d.e arbeÍd.ers in en riep militairen te huIp.
Er rriel-en d-od.en en gewond-en. Hier werd- dus het begin van een revolutie d.oor d.e
sociaal-d-emocraten in bl-oed- ge smoord.. Trad-itiegetrouw had. ze ztch verzet tegen
het eigerrmachtig optred-en van d-e arbej-d-ers. Wie echter mocht menen, d-at Troelstra d-it optred.en van d-e sociaal-d-emocratische gemeenteraad.sled.en van Amsterd.aur
als potentië1e I'revoluti-onaj-rrf zou afkeuren, komt bed-rogen uit. Wibaut zaten d.ie
d-od.en en gewond-en nog wel- d-wars. fn een artikel in 'rHet Vol-k'ï noemd.e hij het gewel-d- dat was gebmikt wel onvermijd-e1ijk, maaï sprak toch d.e wens uit, dat d.e poIitie-d-eskrmd-igen een niet-geweld-d-ad-ig mid-d-el zoud-en uitd-enken om plund.eren te
voorkomen. Iroelstra was t t d.aar echter heJemaal niet mee eens. Volgens hem liet
lIibaut ztch leid.en d-oor gevoel sargumenten en was d.at helemaal f out. ItAf s wi j sociaal-d.emocratert', aldus Troelstra, t'een belangrijke machtspositie hebben veroverd.r i s d.at in het belang van d-e gehele arbeid.ersklasse, en d-aarom moet d.ie
machtspositie word-en verd-ed.igd- met alLe mid.d-elen,zonod.ig geweld.d.ad-ige"r! (Ceaenlschrif ten, deel 4, bl-z, 72/71) .
Hoe het in ' t belang van d.e gehele arbeid.erskLasse kan ztjn om ond-er een sociaal-d-emocratisch bewind- honger te lijd.en en inplaats van eten bl-auwe bonen te
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kr{genrvergeet Troelstra er bij te vertellen. In e1k geval blijkt hieruit we1 heel
duidelijk, dat Troelstra d.e ontevredenheid. van d.e arbeid.ers (ook d.ie vem. d.e confessionelen) niet wild.e benutten voor een eventuele revolutie. Wij geloven d.art
ook niet, d.at Troelstra een revolutie wild.e. 0f beter gezegd: wij weten het we]
zeker. En ook drs. B.B" van Dongeor d.ie zo gewichtig verklaart, d.at hij enkele
jaren geled.en een ond.erzoek heeft ingesteld. naar d.e gebeurtenissen en d.e houd.ing
varr Troelstra in november 191e; rD€LB^r blijkens zijn beschouwing bij dat onzerzoek
in hoofdzaa,k d.e Ged.enkschrlften van Troelstra heeft geraad.pleegÈ? zot) }<unnen weten d.at TroeLstra helemaal geen revolutie rrrilde. Daàr zr1n j-n d.e eerste plaats
zin toespraken i-n d.e Ka.ruerrwaarin hij d.e regeri-ng herhaa.ldelijk toevoegt d.at, warlneer zij niet wat meer toegeeft, zij wellicht d.oor d.e komend.e gebeurteni-ssen opzfi
zal word.en gezet. Dat is toch geen uiting van iemand. d.ie een revoLutie wil? Dat
is alleen een pogen om ond.er d.e dwang van d.e geber:rtenissen iets aan ooncessies
af te dwingen. Heeft hij ook niet d.uid.elijk verklaard. geen geweld. te wiIIen, ondat
d.it d.od.en zou }«.mnen kosten (waar Troelstra, getuige zijn uitlatingen na d.e aard.appel-oproer te Ansterd.a^ur, and.ers helemaal niet zo bang voor was), d.och d.at hij
slechts een staatsgreep wild.e? Verklaart hij ze),f niet i-n zijn Ged.enkschriften,
dat hij Schaper na afloop van d.e "misl-uf<te revolutj-e'r een verklaring op schrift
had. gegeven, waarin hij zei.met d.e ttd.iktatuur van het proletariaatfr niets and.ers
te bed.oelen d.an tn korte overgangsperio.d.e, totd.at een konstituerend.e vergad.erlng
volgens algemeen kiesrecht voor maÍrnen en vrouwen gekozen zou ztpn? Noemt d.e heer
Van Dongen d.at misschien een revolutie, een omwenteling? Zou d-aa:gned.e soms een
artd.er maatschappelijk stelsel geboren ztjrfrlvla.ar Troelstra verklaart in zijn Ged.enkschriften nog meer. Hij vertelt hoe hij op een later gehouden cong?es z1jn stand.punt principieel hand.haafd-e en zei-z "Wij roepen thans d.e revolutie niet , maÀÍ d.e
revolutie roept ons. . . r . Ook ik wens geen revolutie 1n Ned.erland. 2 rrràa;r ik zie d.e
nood.zakelijkleeid., dat wij orLze houding bepalenr DU z4 in Europa aaïtwel-lg is. .. Het
gebeurd.e in d.e land.en, welke een revoLutie doo:maakten, d.oet mij zeggen", w\j moeten als het hier zover komt d.e leid.ing nemen.rr fs d.at d.e taal van een revolutionair? I s d.at de taaL van iemand r d.ie een trtotale ommekeer" wil? Wat Troelstra
bed.oelt met I'het nemen va.rr d.e leid.ingrt lcan men ook drrid.elijk 1n zijn Ged.enkschriften Lezerr. Schrljvend.e over d.e matrozenopstand., d.ie op J november 1918 te Kie]
uitbrak, zegt hí.j: f'De meerd.erheid.ssocialist Noske ,naar KieI gezond-en, om d.e toestand. te red.d.en, kart, w:L] hij niet in d.e onmogelijke positie komen, zícln tegenover
d.e gehele arbeid.erskLasse te plaatsen, niet and.ers d.oen d.an d.e leid.ing b{j d.e oprichting van een arbeid.ers- en sold.atenraad. nemen.trHet is zond.er meer duid.ehjk,
d.at Noske d.at d.eed. met d.e bed.oeling om d.e toestand. te red.d.en. 1) Doch bij Troelstra geen woord. van afker:ring voor Noske. Natuurlijk niet, want d.e taak, d.ie Noske in Kiel op ztch nam (a" zaa"k red.d.en voor het Duitse kapitalisme), d.ie taak
wild.e Troelstra in Ned.erland. op zi-cln nemen. Daa,rmee zeg'gen we echt niet te veel.
Wat Troelstra met ziTn rrrevolutieil wild.e bereiken, d.at was geen verand.ering van
het maatschappelijk stelsel, zelfs geen totale ommekeer, zoal-s de heer Van Dongen
meent. I'Iat Troelstra wiId.e bereiken, was niets and.ers d.an een d.eelname van d.e
sociaaL-democraten aan de regering. Lees slechts wat hij schrijft op pag.arra 2O9
van het vierd.e deel van zijn Ged.enkschriften:
rrHoe moest nu mijn houd-ing in d.e Kaner ntrn? Ik overwoog d.ie vra.a.g, zond.er bij mijzelf tot een resultaat te komen. Wij had.d.en er op aan kr,lnnen
sturen, de regering te dwingen, enhele l-ed.en otazer Partij in het mirulsterie op te nemen;hoogstwaarschijnlijk zou d.at wel- zÍjn gelukt. Maar hoe
meeï ik er over d.acht, d.es te duid.elijker besef te ik, d.at een d.ergelijke
regeringskombinatie alleen het product van een revolutie mocht zijn."
Uit d.it al-Ies blijkt toch wel- heel duid.elijk,d.at wat Troelstra hardneklcig een
1aard.evoorhijIaa.aTKie]vertrok;'|Iemarrd.moetd.eb1oed.hond.
z{ntt ("Einer musz d.en Bluthr:nd. sein!tt). Nóg duid.elijker kan niet.
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revolutie bleef noemen, niets and-ers z,o1:- ztjn d.an een kl-eine wijziging in d.e regeri-ng en dat het al-Ie s met een werkeli jke revolutie, d.us met een omruenteling van
het maatschappelijk stel-sel helemaal niets te maken had." Hoe d-e l-atere geschied.schri jvers nog alti j d. over een "mislukte revolutiepog"ingrt hebben kunnen schrijven
is ons een raa.d.sel. Hoe zou men ook kurulen vervíachten, dat een partij al-s d-e SDAP
d.e leid.ing van een r^rerkeli jtre revol-utie op ztclt zou nemen. Hoe zou men kunnen
ve:r,uachten, d-at een man als Troelstra een wérkelijke revoLutie wild.e, een ma:r notabene, d.ie zeLf op een buitengewoon congres van febmari 1918 verkl-aard.e: rrOnd.er d.e stormen d-er revolutie moeten wij nu een nieuw politiek tijd.perk in, moeten
wi j voo:rrit, met nuchter hoofd, eigenli jk eerst een begin maken met de werkelijke
socialistische strijd", Onze huid.ige strijd- voor kiesrecht onz. was feitelijk geen
social-istische strijd-; ons prograrn was eigenlijk een wat scherper r:-itged-nrkt burgerlijk progran,fr Het is gewoon belachelijk, dat een dergelijke partij, met een burgerlijk progra^n de leid-ing van een maatschappelijke omwenteling op ztch zou moeten
nemen, Wat froelstra wild.e, d-at was geen maatschappeli jke omwenteling. WeI wiId.e
hij, d.at d.e partij d.e leiC.ing van eventuele opstand.ige bewegingen zou nemen, om te
voorkomen, d-at er rr chao s en a,narchierr krnram " Chao s en anarchie , woord-en, d.ie elke
nette burger gebruikt voor gebeurtenissen en toestand.en, d.ie in tegenstelling

zijn met d.e burgerlijke ord-e.
Er is nog veel meer te zeggen over d-e beschouwing van d-rs" Van Dongen. Daar
is bi jvoorbeeld. z\n opmerking, d.at Troelstrar s id.ee, d.at na d.e verovering van d.e
politieke macht meteen het social-isme zou kunnen word-en ingevoerd., utopi sch was .
En Van Dongen zegt d-an; 'rIn d-it opzicht is een vergelijki-ng met d-e resuLtaten van
d.e Duitse revol-utie van, 1918 op zrjn plaats. " WI vragen ons af t of d.e kennis van
Van Dongen omtrent d-e sociaaf-d.emocrati-e en d.e gebeurtenissen in en vl-ak na d.e
eerste wereLd.oorlog ztch bepaalt tot hetgeen hij in d.e Ged.errkschriften van Troelstra heeft gelezen. Had- hij varr d.ie gebeurtenj-ssen slechts eeh oppervlakirige stud-ie gemaakt, d.an kon hij weten, d.at het juist d-e Duitse sociaaL-d.emocratie was,
d-ie op alle mogelijke manieren een slagen van d.e Duitse revol-utie heeft voorkomen.
ïnd.erd.aad-, d.e Dultse arbeid-ers l<rnra^uren in 1918 in verzet, maar zeLfs bij Troelstra
kan men lezen, dat d.e socj-aaf-d.emocratie voor het Duitse kapitalisme d.e toestandmoest red.d.en . Zegt het d.e heer Van Dongen d.an nj-ets, dat bij het uitbreken va,n d.e
matrozenopstand- in Kiel- Noske d.aarheen werd. gezond-en trom d.e toestand. te red-d-enrf?
Red.d.en vooï wie? Voor wat? Zirr d.e Duitse sociaaLd.emocraten niet med.e verantwoord.elijk voor d-e moord. op Karl Liebknecht en Rosa Lr.»cemburg? BekenC is trouwens ook
d-e uitspraak van Ebert rrd-e revolutie te haten al s d.e pe stt' . Bekend. i s ook, d.at
Scheid.emann verklaard.e er trots op te zirr twee zoner: aan het vad.erland. te hebben
geoff erd.. Dat wil d-us zeggen, d-at hi j er trots op was twee zonen te hebben geofferd. voor het imperialistische Duitse Ke:'zerrijk. Het was dezelfde Scheid.erruLnn,
d.ie in ztjnrrMemoirenrt vertelt, d.at toen d.e d-eiegatie van d.e Duitse sociaal--d-emocratische parti j temg kwarn van het f . S. B. ( Internationaal- Socialistisch Bureau)
te StockJaolm, zLJ verslag uitbracht aan d.e regering en d-eze, zowel als de Keizer
persoonlijk zeer tevreclen waren over hrrn optred-en te Stockholm.Niet aLs socialisten waren ze dus :naar het I.S.B. gegaan, maar al-s l-akeien van d.e Duitse Keizer"
Maar 1918 zou niet d.e enige keer z:Jrr, d.at d-e sociaal--d.emocratie het Duitse
kapitalisme van een d.reigend-e ond.ergan g zov red-d.en. Toen in maart 1920 d.e Roerarbeid-ers flaar d-e wapens grepen en d.e Reichswehr versl-oeg€nr toen hraren het weer
d.e sociaal--d.emocraten, die samen met d-e onafhankelijken en d-e bolsjewiki voor d.e
Reichswehr d.e krijgskansen wisten te d-oen keren. Ond.er leiding van KarI Severing
kwa^uren ze te Bielefeld bi jeen en beraamd.en daar hrrn plannen om de Roeropstand. om
zeep te helpen. Later beriepen ze er ztch op, d.at hrrn dat was gelukt " In een veïkiezingsmanifest in 1932 beklaagd.en ze ztclt er narnelijk over, d.at d-e grote heren
d-er ind.ustrie hen in hr:n hemd. lieten staan, terwijl ze in april 1920 toch zo vol
bewond.ering waren voor KarI Severing, d-ie met weergaloze handigheid- in d.at duistere uuï een sit.,ratie meester had weten te word.en, d.ie i-ed-ereen aL als verloren
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beschouwd.e. Verzwegen word.t het allemaaf . DAt leest men niet in d.e historische
werken d.er ttgrotett sociaald.emocraten. Gepraat en geschreven word.t er alleen maar
ovel? t t roemrijke verled.en d.er sociaaLd.emocratie. Een verled.en, d.at echter alleen
maar roemrijk was in het laten afslachten van arbeid.ers en 1n het optred.en aIs
red.d.ers van het kapitalisme.
Drs. Van Dongen zou er goed. aan d.oen het verl-ed.en van d.e sociaal-d.emocratj-e
eens wérkelijk te ond-erzoeken. Dat zal hem er d.an wellicht ook voor hehoeden om
te sohrijven:
rrHèt kenmerk va,n de mod-err:e arbeid.ersbeweg"ing is irmers d.at d.e led.en
er d.oor hechte organisatie en strakke d.iscipllne geheel op ingesteld.
zin, slechts op initiatief van hr:n leid.ers in actie te komen.'r
Wij vragen ons af waar hij d.eze wijsheid., d.ie hij zelfs nog eens herhaalt, toch
wel opged.aan heeft . Zott het mogeluk zí1n, d.at Van Dongen nog nooit heeft gehoord.
van d.e grote tegenstelling tussen bijvoorbeeld. d.e leid.ing en d.e led.en van d.e mod.erne vakbewegrng? Zou Lrij er ook nooit van gehoord. hebben, d.at bij d.e staking van
het Amsterd.a^ms gemeentepersoneel i-n 1955 Ad Vermeulen langs d.e stakers bU d.e ïe-

hij werkelijk menen, dat

aan d.e acties van d.e arbeid.ers zélf nooj-t led.en van d.e
rfmod.eme arbeÍd.ersbewegingrt hebben deelgenomen? En
waar en rrrar.neerrzo rrcagen w[j,

heeft d.ie beweging de arbeid.ers ooit opgeroepen tot aetie tegen het kapitalistisch stelsel? Het antwoord daarop za.l moeil{k te geven ztjn, want d.e sociaal-d.emocratie, d.e mod.erne arbeid-ersbeweging heeft zich altijd. de grootste hoed.ster vaÍr
d.at steLsel betoont. En wa.nneer 211 d.e arbeid.ers al eens oprJ-ep, d-at was het voor
een d.emonstratie, d.ie d.an meestal nog tot d.oeL had. d.e arbeid.ers itstoom te laten

afblazenrr. En d.e acties van de arbeid.ers z6l,f? Daar heeft d.e trmod.erne arbeid.ersbewegingt' zich altijd- met hand. en tand. tegen verzet" Da,n l«ramen weer d.e burgerwoord.en rr chao s en €uÍl.archietf op d.e proppen. Ook wat d.at be tref t is d.e sociaald.emoeratie nirmer va^rr haar weg afgeweken.
Zo zou er over d.e beschouwing van d.rs. B. B. van Dongen nog weI meer te zegzijn'
Wij menen echter d-at we in d.it artikel d.e hoofd.zaken wel hebben besproSen
ken. En het zal d.e lezer wellicht d.uid.elijk z:-jn, d.at volgens ons d.e heer Va.rr Dongen geen duid.el{jker licht geworpen heeft op d.e gebeurtenissen van d.ie woelige ro.
vembe:rtaand. van het jaar 191e. Eeerd.er heeft hU voed.sel gegeven a^a;n de mytherdat
d.e sociaa,ld.emocratie toch echt wel een socialistische beweging was en is. 0f d.at
ziin bedoeling l,rasr of d-at hij d.e zaken niet anders kon zi-en d.an hij heeft weergegeven is van geen betekenis.

PARTTJ-BEX,ANG

EN MGÏNSU-,trN

Wij hebben er herhaald.el[jk d.e aand.acht voor gevraagd.rd.at partijen organisaties zirrt d.ie aan eigen ontwikkelingswetten gehoorzamen en d_at wel d.e
belangrijkste d-aarvan deze is, d_at het
bestaan van d.e partij afs zod"anig naarmate zo I rt parti j langer be staat meei
en meer een d.oel op z:-chzelf word-t.
Wij hebben ind.ertijd., toen d-e PSP werd.
opgericht , van d.ie politieke organi-satie gezegd., d.at ook zal z:-ch niet aan
de werking van die algemene wet zo\)

onttrekken en r,'rij hebben er bij
gelegenheid. op g€lrezen, d.at een socioIoog als d.r. Lukas van d.er Land., d.ie
op een stud.ie over d.e PSP promoveerd.e
d.e werking van d.ie wet al kon consta-

kr-rnnen

teren.

Dezer d-agen zijn i,,i"ij aan d.it al1es
nog eens herinnerd., toen wij in d.e d.ag-

l.azen, d.at een aantal Jed.en
van d.e afd.eling Groningen d.ier partij
voor het lidmaatschap bed.ankt had.,
omd.at naaÍ hun mening t t partijbestuqr
d.e parti j belangen zwàard.er liet wege]I
d.an d.e beginseLen. Ja, zo gaat dat.
blad.en
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AtS MEN DE OPPERSffi leid-ers van het Algemeen Belgisch Vakverbond. en van het
Algemeen Christelijk Vakverbond-, de katholieke centrale in België, wil geloven,
d.an is de d-oor beide organisaties gezamenlijk geprocla-meerd-e staking bij d.e nu vijf
jaar bestaand.e Ford.-fabriek i-n d.e Limbr.rgse industriestad. Genk het belangrijkste
arbeid.sconflict, d.at d.e Be1gen sind,s het eind.e van d-e tweed-e wereld.oorlog hebben
beleefd.. De staking zaT naar hun mening van hi-storische betekenis blijken, niet
slechts voor Belg:ië zelf , maaï voor West-Europa en zelfs vooï d.e Verenigd.e Staten. Dat om geen and.ere red.en d.an d.eze, dat d.eputaties van beid.e Belgische vakcentraJen contacten hebben gelegd met zowel- Britse- aI s Duitse vakbond.en in d.e
auto-industrie om te voorkomen d.at Ford. bepaald.e ord.ers voor het Genkse bed.ri jf ,
of ond.erd.elen d.aarvan. d.oor Ford.bed.rijven eLd.ers
l-aten uitvoeren.
'betreftzott
hun eigen rol- in de geschied.eni-s
De vakbond.sl-eid-ers hebben voor wat
varr d.e arbeid.ersbeweging zotrt kwaad. geweten, d.at zti er behoefte aa^n hebben er in
het openbaar over op te snijd.en, d.at zti d.itmaal- voor het eerst j-n d.e geschied.enis
een beroep hebben ged.aan op d.e internationale sol-id.ariteit, of liever gezegd een
stap hebben ond-ernomen, d.ie ztj al- s zul-k rn beroep op d-e internationale solid.ariteit trachten te presenteren. Intussen is d.at wat ziJ ged.aan hebben nÍet iets om
over te pochen. fn d.e ogen van d.e gemid.d.e1d.e arbeid.er is het niet meer dan de
vanzelfsprekend.ste zaak ter wereld-. Dat zi, d-e vakbond.sbureaucraten, er zorn ophef van maken bewijst alleen maar, hoezeer d.it vanzelfsprekende voor hrín d.oen

iets

b'trjzond-ers

is.

Ind.ien d.e staking bij Ford. in d.e geschied.enis zal blijven opgetekend., d.an aIle:sninst omd.at d.e vakbond.sbureaucraten op ongekende schaal activiteiten hebben
ontplooi-d., d.och integend.eel omd.at zLJ op grote schaal tekort ztJn geschoten" De
staking bij Ford. kan hoogstens een klassiek voorbeeld. word.en va^n d-e manier waarop d.e vakbeweging d.e strijd-baarheid. van d-e arbeid.ers weet in te tomen.
Zeker, het is waaï, d-at Belgische vakbond.sleid.ers naar Lond.en en naar Keulen zLJn geweest om d-aar regelingen te treffen met hrm buitenland.se eollegar s.
Maar het is even waar, d-at ztJ er ook maar geen moment aan hebben ged.acht om zoiets al-s een sympathie-staking van d.e Antwerpse Ford.-arbeid.ers te bevord.eren,
waarrnee d.e Ford.-arbeid.ers in Belgisch Limburg een ster-rntje in d-e rug zoud-en hebben gekregen. A1 hrur gepraat over d.e internationale aspecten var. d.eze staking d-ie er op z..chzel-f beschouwd. natuurlijk ztjn - is al-l-een maar keihard.e bluf.
Op zaterdagmid.dag 2 november stond. een van orlze makkers op ' t kleine pleintje voor het stadhuis yar. d-e Limburgse hoofd.stad. Hassel-t. Hij l-uj-sterd.e eï naar
d.e d.emagogische red-evoeringen van vijf kopstukken van beid.e Belgische vakcentraIen. Onwil1ekeurig kwam bij hem d.e herirrnering op aan een ónd.ere staking in d.atzel-fd.e Belgische Limburg , waar\ïan hrj twee jaar tevoren getuige was geweest.
Toen, in een varr d.e eerste maand.en van 1966, }«vamen in d.eze d.oor werkloosheid. en armoed.e geteisterde streek, de mijnwerkers van Zwartberg en Víaterschei in
actÍe tegen d.e d.rei-gend.e mi jnsluitingen. Spontaan bezetten n1 d.e schachten en d.e
mijngebouwen en ze hielden d-apper stand. toen d.e mijnd-irectie s d.e hulp inriepen rran
d.e beruchte Rijkswacht " Ze slaagden er zeifs in d-ie Rijkswacht op de vl-ucht te jagen tijd.ens een hevi-g straatgevecht bij een spoora*regrriad.uct harver,^rege Zwartberg
en Waterschei.
De Belgische mijnwerkersbond-en I'steund-enrt d.ie strijd. aarzelend., d.och wachtten
ond.erwijl op een geschikte gelegenheid. om ztch aan het hoofd. van d.ie actie te
plaatsen met geen and-er doel- d-an haar om zeep te brengen en aldus d.e kapitalistische openbare ord.e te herstellen, waarop d.e vakbeweging nu c.enmaal al-s op een
sol-id.e basi-s rust.
Ditmaal, in oktober 1968, kon d.e vakbond.sbr.treaucratj-e ztch niet veroorLoven
op eend.ere wijze op te tred-en. Haar houd-ing tijd-ens d.e mijnwerkersactie wekte een
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eno:rne ontevred.enheid.T d.ie zowel d.e arbeid.end.e bevolking Van d.e streek aLs d.e
bonzen zelf nog vers in de herlnnering fag. In haar eigen belang (niet in het
belang van d.e arbeid.ers) en om ha.ar taak in d.e burgerlijke maatschappij zo goed
mogelijk te vervrlIen, d.at wil zeggen om er voor te zorgen, d.at d.e kapitalistische prod.uctle niet d.oor strijd. van ernstige omvang zou word.en gestoord., moest ztl
d.itnaal wel de schijn ophoud,en d.at ztj voor d.e belangen d.er werkers in het krijt
trad..

Yan d.e eerste stakingsd.ag af (maandag 21 oktober) fr:-efa zii al-Ie stakingsactj-viteiten volled.ig ond.er lnaar controfe. Zo slaagde zrj er in d.e actie voLkomen
binnen d.e perken d.er wetteli jkheid te houd.en. Het gevolg was, d.at d.ie twee stakingenrd.ie van d.e mijnwerkers in 1966 en d.ie bU d.e Genkse Ford.-fabriek nu, sarnen
aLs het ware illustreerd.en wat Kar] Ma::r bed.oeld.e toen hij eens opmerkter d.at
sommige geber:rtenissen in d.e geschiedenis zích tweemaal voord.oen: d.e eerste keer
als tragedie en d.e volgend.e keer als klucht. Want d.e staking bi j d.e Genkse Ford.fabriek kan men alLeen maaï een klucht noemen ríaJnneer men haar vergelijkt met d.e
actj-e van d.e kompels uit 1966.
!íat deze staking b\j Ford. wel in d.e allereerste plaats grond.ig d.oet verschil-l-en van d.ie and.ere is, d.at er d.itmaa.l- geen spoor van enige strijd.lust te bekennen
valt niettegenstaend.e d.e snorkend.e red.evoeringen van d.e l-eid.ers op d.e trap van
het Hassel,tse stad-huis. Dat feit behoef t overigens géén ve:r^rond.erj-ng te wekken.
Het is het logrsche gevolg van d.e method-en, d.ie d.e vakbond.sLeid.ers tot nu toe
hebben toegepast. 0m d.at du1d.eli jk te nnaken behoeven wU slechts het een en and.er
mee te d.elen ult de tijd., waarin d.e Ford.-fabriek te Genk gesticht werd..
NET

AtS IN

LIVERPOOL.

In het begin van d.e zestiger jaren verkeerd.e de Be1g:tsche mijnindustrie in
verval.Omd.at d.e kolennijnen d.e ruggegraa.t vo::md.en van heel d.e economie in d.e Belgische provincie Limbr:rg en speciaal van het gebied. rond. Genk, heerste er ond.er
d.e arbeid.ersbevolking grote werkloosheid.. Om d.ie red-en d.rongen zowe] d.e provinciale autoriteiten a1s d.e vakbewegingsJeid.ers er bij d.e regering voortdurend. op
aal:, d.at ztJ in Llmburg and.ere vonnen vam, werkgelegenheid. zoiJ. creëren en ten behoeve d.aanran iàvesteringen zou d.oen.
De Ford.-fabrj-eken beschouwd.en d.e situatie in Limburg aIs een goed.e gelegenheid. tot het maken v€un flinke wlnsten, Zii lieten al-Ie betrokken partijen weten,
d.at zttr wel zo goed. waren om d.e vestiging va^:a tn nj-euwe fabriek Ín dit gebied- s€rieus te overwegen. Maar d.at d.an alLeen op d.eze vooïwaard.erd.at d.e Belgische vakbeweging akkoord. zou gaan met iets, waaïmee eerd-eï d.e vakbewegang in d.e Britse
stad. Liverpool ook akkoord. was gegaan., namelijk een aanloopperiod.e van vijf jaar,
gedr:rend.e welke d.e maatschappi j lagere lonen zov betalen dan elders in d.e Ford.fabrieken, met name d.ie te Antwerpen gebmikehjk waren.
De voorgesteld.e uurlonen waïen 12 Belgische frarrcs lager d.an d.ie te An+:werpen. Niettemin werd.en ze d.oor d.e Belgj-sche vakbeweging geaccepteerd.. Dat was het
begin van rn nieuwe industri-e in Li-mburg, d.ie op d.e dur.r d.e mijnindustrie verva,ngen moest" Het hras een nogal a:rrn,zalr,g begin want d.e Ford.-fabriek was weliswaar
groot, maar zlj was na vijf jaar nog altijd. een van d.e weinige bedrijven, d-ie men in
Limburg had. zien verri j zert. De sociaal--economische situatÍe was d.j-entengevolge
sleeht gebleven; zLJ was hier een va.rr de sl-echtste van heel- Belgie en nog altijdbaard.e d.e werkgelegenheid. grote zoïgen. Dat verklaart, waarom eï gedurend.e d.ie
eerste v{f JaaT ín d.e tr'ord.-fabriek te Genk nooit sprake was vaÍl l-oonverhogingen,
zodat aan het eind.e van d.e !-jarige aanloopperiod.e het uurloonverschil met d.e
Antwerpse Ford.-fabri-eken tot 20 franken was gestegen. Het verkl-aart ook, hraarom
d.e tr'ord.-d.irectie aan het eind.e van d.e aanloopperiod.e weini-g neiging toond.e om d-e
si tuatie te verartd.eren. rÍWe kwrnentr , zo red.eneerd-e zL j t il be st d.oor bli jven gaan
met lagere Lonen te betalen d.an in Antwerpen. Als het thans in d.ienst zijnd.e personeeL er geen genoegen mee neemt, Icunnen wij in een streek met zoveeL werkloos-

B

heid-, gemakkelijk and-eren kr{jgen.I' Z:-edaar

d.e achter:grond-

van het conflict.

SIECHTS HAL\MRWEGE.

ZeLfs aan rt ged.uld-, dat vakbond.sleid.ers jegens kapitalistische onclernemingen aan d.e d.ag plegen te leggen komt soms een eind.. Op 1 oktober 1968 eind.igd.e
d-e contractueel oveïeengekomen aanlocpperi-od-e"De eerste d.rie weken van d.ie oktobermaand. voerden d-e bonzen ond-erhand-elingen in d-e overigens voortd.urend- kleiner word.end.e hoop, d-at het tot een overeenstemmi-ng zou komen, d-ie hen zotL ontheffen van d-e l-ood-zware l-ast van een sociale strijd., d-ie ztj in het d.iepst van hun
hart verafschuwd-en en d-ie ztj d-erhalve l-iever niet op hr.:n schoud.ers wi-ld.en nemen.
Na d.rie weken van beraad.slagen echter bl-eek een staking onontkoombaar. Toen echter d-e Belgische vakbeweging d-oor d.e omstandighed.en d.ie weg op werd- ged-reven,
gang zLJ slechts halverwege. Inplaats van d-e staxing zo effectief mogelijk te naken d.eed. zti juist het volstrekte tegend-eeI.
Zíi verkl-aard-e bijvoorbeeld- aIle begrip te hebben vooï d-e moeilijke positj-e
van het kantoorpersoneel en d.e beambten en 271 ging er mee aklioord.rd.at d-eze categorieën niet aarl d-e staking d-eelnamen d-och aan het werk bleven. Dat schiep natuurlijk ztJn bijzond-ere problenen. Toen d.e vakbonzen ztclt vanaf d.e trap van het
Hasseltse staclhui-s, op d-ie 2e november, tot d-e d.eel-nemers aa"n een cloor hen georganiseerd-e betoging richtten, kond.en ztJ d.ie bijzond-ere problemen onmogelijk omzeilen al- werd. er d.ar: d.oor vier van d.e vijf sprekers met geen woord- over gerept. De
ene spreker d.ie dat wél- d.eed., ze)- het vol-gend-e:
rrDe directie van d.e Genkse Ford.-fabriek heeft niet d.e minste d.ankbaarheid
getoond- voor ons besluit om beambten en kantoorpersoneel niet aaxr d.e staking
te l-aten d-eelnemen. Zi heeft integend.eel het aantal- beambten en het kantoorpersoneel uitgebreid. en ztj is er niet voor tenrggeschrokken d.eze mensen werkzaa.nrhed.en op te d-ragen, d-j-e normaal- d-oor d.e arbeid-ers word.en verricht.rr
Dat d-eze kritiek op een directie, d.ie ui-teraard. hé6r positi-e zo goed. mogeIj- jk trachtte te verd.ed.igen in feite alIeen maar een kritiek was op d.e vakbeweging,d.ie d.e d.irectie tot d.it soort tegenzetten de mogelijkheid. had. gelaten, d.aaraa^n ging d.e spreker stilzwijgend. voorbi j. Hij zweeg er ook i-n alle talen over, wat
d.e vakbeweging tegen d-e method.en d.er d.irectie d.acht te d-oen. En natuurljjk hoedd.e
d.e spreker ztch er wel voor om op te merkenrd.at d.e d.oor hem gecritiseerd.e sltua-

tie ztcLt nooit zou hebben kunnen voord-oen als d-e Ford--arbeid-ers het bed-rijf had.den bezet zoals 2lg jaar eerd-er d-oor d.e mijnwerkers was ged-a,an met d-e mijnen.
De spreker, betaald. rrvertegenwoord-iger van d-e arbeid.eïsttr toond.e ztcLt verontwaard-igd-, d.at d-e Ford--d.j-rectie ztcLt niet wat d.ankbaard.er had- getoond. jegens een
vakbewegingr clie Ltaar zoveel- ond-erknripers had- gelaten. Die d.arrkbaarheid. meende
hii te mogen hebben verwacht al-s iets vanzelfsprekend-s. Dat juist een bezetting
van het bed-rijf zoals rrwilde'r stakers d.ie herhaald.elijk met succes toepassen iets
veel vanzelfsprekend.ers is, d.at ontsnapte hem geheel en aI, of t zo het hem niet
ontsnapte, werd- zorgvuld.ig d,oor hen.r genegeerd_.
Dezelfd.e spreker zei nog meer. Hij verteld.e, dat d-e arbei-d-sverhoud.ingen in
d.e Genkse Ford.-fabriek bijzond-er slecht wa.ren; d-at d.e arbeid. d.er zogenaamd.e vakbond.sged.elegeerd-en in het bedrijf van het begin af aan werd.en bemoeil-ijkt; d.at er
voortdurend- sprake was van oververk en d.at d.e arbeid-ers d.aartoe met aIle mogelijke mid.d-elen werd-en geprest;d-at d-e sociale voorzieningen in geval van ziekte e.d.
zo slecht \^Iaïen, d-at arbej-d-ers zelfs als ze ztch z:-ek voeld-en toch nog maar liever aan het werk bl-even en dat e r r sed-ert d.e fabriek geopend, werd-, 9 . 000 arbeid.ers waren, d-ie vroeg of laat naar liever Íreer el-d-ers werk waïen gaan zoeken,
hetgeen j-n d.e Limburgse verhoud-ingen zeggen wilde, teruggekeerd. waren naar de
werkloosheiclskas. Dat d.it alles al-leen maar een bewijs \^ras, hoe verkeerd- (varruit
het stand.pirnt d.er arbeid-ers) iret was, d.at d-e vakbeweging (in tret belang van het
kapitaal ) akkoord- wa,s gegaan met d-e aanloop-period.e met lagere Ionen, d.at zei- d-e
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vakbond.sbureaucraat d.ie wij

hier clteren er natuurlijk n i e t bI.

Ifl{AIIJKE GRAP.
De betoging en d.e massa-meeting, d.ie d.e vakbeweging in d.e na,:nid.d-ag van zaterdag 2 november in d-e straten van Hasselt organiseerd-e kan alleen maar word.en
gekarakteriseerd- als een kwalijke g.rap, Zi maakte zelfs op d.egenen d.ie er aan
d.eelnamen ma"ar weinig ind.nrk. In d.e plaatselijke pers was n1 aangekond.igd. a1s een
krachtige pogrng om d.e bewoners van d.e provinciale hoofd.stad. op d.e hoog:be te
brengen met d.e achtergrond.en van het confLict. Maar d.e vakbewegrng hacL - in nauw
overleg met d.e plaatselijke mid.d.enstand - d.e zaak zo opgezet , naa,T Hasseltse
krant onthulde, d.at d.e route vEu:. d.e d.emonstratie nauweli jks d.oor d.e bi-nnenstad.
voerd.e. In d.ie Hasseltse binnenstad. begon d-iezeLfd.e zatevdagrnid.d.ag een winkelweek. De opening ervaJr grng gepaard met folkloristische evenementen, d.ie duizend.en inwoners van Hasselt op d.e been brachten en duj-zend.en mensen uit d-e omtrek
naar Hasselt had.d.en gelokt. Een betere gelegenhej-d. om d.e aand.acht van d.e gehele
streek op d-e staking bij Ford. te vestigen zou men moeilijk hebben kr-:nnen rrind.en.
Maar juist d.e aand.acht trekl<en scheen wel het laatste te zijn wat d.e Belgische
vakcentraLen wil-d.en. In werkelijkheid. was d.e demonstratie d.an ook al-l-een maar georganiseerd. om d.e vakbond.sled.en te misleid.en omtrent d.e ontwiklseling van I t conEEN

flict,

i{aar zelfs a}s zod.anig was d.e betogJ-ng een m'islukking. Yan d.e ongeveer 6OOO
Genkse Ford.-arbeid.ers namen er slechts een paar hond.erd. aan d.e betoging d.ee}. De
rest d.er circa 2000 betogers bestond. uit d.oor d.e vakbond.en opgetrommeld.e d.elegaties vam. and.ere bed.rijven, hetzij bed.rijven in d.e buurt van Genk, hetzttr bed.rijven
el-d.ers in België. Zi had-d.en, uit trad.itie en omd.at zi1 nog steed.s geloof hechtten
aan d.e vakbond.smythergehoor gegeven aan d.e oproep om te komen d.emonstreren, teneind.e d.e geled.eren d.er stakers te versterken. Het meerend.eeL d.er stakers zelf
echter bleek voor d.e machinaties van d.e vakbond.en niet zoveel belangstelling te
hebben.
WAT

EMI DUITSE FOND.ARBEIDER

VERTEI,DE.

het grootste deeI der Hasvormd.en \^ras ook tn afvaard.iging van d.e Duitse Ford-Werke in Keulen.Haar aanwezigheid bood. d.e Belgische vakbonzen d.e gelegenheid. nog eens te ond.erstrepen hoeveel aand.acht zrJ voor d.e international-e kant van d.eze staking weI
aan d.e d.ag gelegd. had.d-en. Met veeL strijkages werd.en d.e Duitse Ford.-arbeiders op
Tussen d.e d.elegaties van el-d.ers, d-ie met elkaar

seltse betoging

het pleintje voor het Hasseltse raadhuis begroet. De heer Louis van Meuld.err secretaris voor lÍmbr:rg van het Algemeen Christelijk Vakverbond., verklaard.e, d-at eï

trrssen d.e Duitse- en d-e Belgische vakbewegang besprekingen waren gevoerd. en d.at
nad-1en absol-uut overtuigd. was van d.e algehele sol-id.ariteit d.er Duitse arbeid.ersr d.ie vol-]ed.ig waren ingelicht over hetgeen er in Genk aarr d.e hand. Ïras.
Een van orLze makkers heeft d.e d.emonstratie in Hasselt meegemaakt. Hij heeft
gedurend.e ruim een uu-r meegelopen d-oor d.e buitenwijken van Hasselt t zi aart zij met
een Duitse Ford.-arbeid.er. Die Duitse kameraad. verteld.e hem, dat het officiëIe orgaan van d.e Drrltse metaalarbeid.ersbond. ( a" "Ivletall-Kurierf r van d.e "Ind.ustriegewerkschaft Meta1l") geen regel aan d.e staking bij Ford. in Genk had. gewijd..De Duitse vakbond. had. er ztch toe beperkt om aan d-e uitgang van de Keulse Ford.-fabriek
wat pa^mfletjes uit te d.elen " Zíj wenste klaarblijkelijk, d.at zo min mogelljk Dui'tse
metaaLarbeid.ers va.n d.e Genkse staking en haar achtergrond.en op d.e hoogte zoud.en

hij

zir,.

Intussen, niet Keulen, maar Liverpool was het werkelijke parad.e-paard.je van
op het bord.es van het Has seltse stadhuis. De heer Gerard.
Heizmans, nationaal secretaris van het Algemeen Christelijk Vakverbond., verteld.e
zijn toehoord.ers, d.at d.e Ford.-fabrieken in deze Engelse stad. bU de vestiging van
een bed.rijf ald.aar op precies d.ezelfd.e manier te werk waïen gegaan a1s in Genk.
d.e vakbond.sbureaucraten
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Ook d-ó6r was sprake vaJI een aanloopperiod.e met lagere 1onen, d-ie zeven jaar zou
d.uren. Maar na d.rie jaar aI gingen d.e Ford.-arbeid-ers in Liverpool en d.e arbeid.ers van d.e overige Ford.-fabrieken in Engeland. in stal<ing.
ffBinnen 24, aurtt t zo riep d.e heer Hej-rmans triomfantelijk uitr"ging d.e d.irectie d-oor d.e l«rieën en besl-oot zLJ voor hetzelfd.e werk ook hetzeLfd.e loon al-s eld-ers te betal-en. Dat is wat wij met orlze staking ook bereiken will-en en de betekenis van wat er in Liverpool gebeurd.e i-s d.eze, d.at wij er zeker van la;nnen zirrt
d.at wij zullen winnen.f t
WAT DE HEER }IEINJViANS NTtrT ZET.

\dat d.e heer Heirmans er niet bij verteld-e was, d.at er bij d.e Ford-fabrieken
in Liverpool sprake ',,ras van een rtwildett staking. De heer Heirman§ grng ook met
geen woord. in op d-e brand.end-e vraag? hoe of het wel te verklaren viel, d.at d-e
Ford.-d-irectie in Li-verpool zo spoed.ig toegaf, de Ford--d.irectie te Genk d-aarente-

gen na veertien d.agen staken nog van g:een toegeven wild-e weten.
Vanzel-fsprekend- kón d.e heer Heirmans hier niet op in gaarr Dat wil zeggeai
al-s hii er wéI op j-n was gegaan zou hij genood.zaakt zt;n geweest wat uiteraardgeenszi-ns zLJn bed-oeling was d.e zwakte te onthullen van j-ed.ere vakbond.sstrijd.,
vergeleken met wat voor soort van strijd- ook van d.e arbeid-ers zelf .
Een strijd. van d.e arbeid.ers zel-f was d-e staking bij Ford. in Gerrlc stellig nj-et.
Dat is niet alleen 6nze opvatting, dat is ó6k d.e opvatiing: van de bij het conflict betrokken bonzen. Dat zeid.en ze uiteraard- niet ronduit, maar het viel wéI
onmid.d.ellijk af te leid.en uit d.e manier, waarop ze d.aar in Hasselt optrad.en, uit
d-e manier, waaïop ze ztch tot d.e arbeid-ers ri-chtten. Zo zet bijvoorbeeld. Louis
van Meuld.er in ztjn begroetingswoord. tot d.e d-emonstranten: "Hartelijk dank Ford.arbeid.ers en vri-end-en, d-at g1j zo vriend.elijk ztjt geweest hier te komen d-emonstreren.r'Vooï hem, d.aar kon geen mi-sverstand- oveï bestaan, was d-e betoging er niet
een vam. d.e arbeid-ers, maar van d.e vakbeweging en moesten d.e arbeid-ers bed.ankt
word-en, d.at ze ten^rilIe van d-e vakbewegang rraar Ha.ssel-t waïen gekomen. Een d.ergelijke kiJk op d.e zaak was natuurl-i jk wé1 belachelfjk, maaï ze ki,ram tegelijkertljd.
volkomen overeen met d.e real-itei_t.
OFTAILENDE VERSCHILLEN

"

Er zin tussen d.e 'wilcle" staking van d.e Ford.-arbeid.ers in Liverpool en d.e
vakbond-sstaking bij Ford. in Genk opvallend.e en betekenisvol-Ie verschill-en aa3 te
wijzen. Ïn Engeland- werd-r we wezen er aI opr ook in and.ere Ford.-fabrj-eken d.an aIleen d.ie in Liverpool d.e arbeid. neergelegd, In België was d.aar geen sprake valt.
Er verscheen op d.e meeting in Hasselt wel-iswaar een "d-elegatie van d-e Antwerpse
Ford-arbeid-ers'? d-ie met even stozmachtig gejuich begroet werd- a1s d.e d.elegatie
uit Keulen, maar het 1^r e r Ic in d.e Antwerpse Ford.-fabrieken vond. zijn normale
f

voortgang.
Waarom d-óchten d-e vakbond-en er niet aan het werk ook bij d.e Antwerpse Ford-fabrieken stil te leggen? in/aarom spraken d-e vakbonzen d-aar op het bord.es van het
Hassel-tse gemeentehuis met geen woord- over d-e situatie bij d.e Ford-fabrieken te
Amsterd.am? iiíaarorn beperkten d.e bonzen ztch. tot een scheld.kanonnad-e tegen d.e ond.erkruipers, maar gingen ze niet in op d.e vraag hoe men het ond.erkruipen wel zou
kunreen beletten?
Het antwoord- op aI d.eze vragen ligt naar onze mening aI in het bovenstaasd.e
besloten. Het is niet d.e functie v€u3. d.e vakbeweging in d.e mod-ern-kapitalistische
maatschappii om d-e belangen van d.e arbeiclers te behartigen. De vakbeweging behartigt d.e belangen van het kapitaal. Warlreer ztj t bi j wi jze van uitzond.ering, een
staking proclameert, d-an is d-eze al-l-esbehal-ve dít wat zli oppervlakkig beschouwdschi jnt te hlezen. Niet voor een overwinning van d-e arbeid.ers stri jd.t d.e vakbewemaa.r voor een zo spoed-ig mogeli jke overeenkomst met d.e ond-ernemers, d.ie d.e
$ing,
Itnormal-e gang van zakerttt kan herstel-len. Een d.ergelijke overeenkomst,
niet tussen

II

de arbeid.ers en d.e d.irectie, d.och tussen d-eze en d.e vakbeweging
vermijd.elijke uitkomst van d.e vakbond.sactie bij Ford..

li-ikt

ons d.e on-

NASCHRÏFTO
Bovenstaend. stuk werd. gesehreven op zond-ag J november, nad.at een onzer makkers van een bezoek aan Hassel-t en Genk was tenrggekeerd.. Er Ís d.aarin uiteraard.
geen sprake van d.e ontwikkelingen na d.ie datr:m. Ook mist men in d.e voorafgaand.e
beschouwing enJcele andere aspecten, zoals bijvoorbeel-d. d.e botsingen tussen stakers en werkwilligen en tussen stakers en politie, die er - alle ver:maningen vaÍr
d.e vakbeweging ten spijt
wel- degelijk zty:^ geweest. Daa:rroor, en voor d.e gebeurtenissen nd ] november, verwijzen we naar een tweed.e aarr de Genkse Ford.-staking
ger,rijd.e bijd.rage in d.it m.mmer. In bovenstaand. artikel ging het er in d.e eerste
plaats om zo scherp mogelijk d.e positi-e van d.e vakbeweg"ing te bel-ichten. Wij hopen
d.aarin geslaagd te ztjn en wij hopenrd.at d.e lezer met ons zaL }cunr:.en instenmen ind.ien wij beweren, d.at d.e heer Louis van Meuld-er het volkomen bij het rechte eind
had. toen hij,
staand.e op het bord.es van het Hasseltse stadhuis verklaard.e, dat
rf
het veelbetekenend. kan word.en genoemd., d.at d.e plaatseli jke autoriteiten d.er
Linburgse hoofd.stad. aan d.e vakbond.slej-d.ers toestemming verl-eend.en om juist op d.ie
plaats het woord. te voeren.

NOGMAAIS:

OVER

BOLSJEW]SME

EN

FASCISME

In het oktober-nummeï va^n ttDaad. en Ged.achterr plaatsten wij
het artikel Over bolsjewisme en fascismerr. Eén d.er medewerkers van It anarchj-stisch maand.blad. rrDe Vrijerf reageeït hierop in nummer 26 van d.at blad.. Voor één orrzer kamerad.en rras
d.at d.e aanleid-ing om ond-erstaande open brief aaJr d.e schrijver
van d.at stukje te richten.
tf

Red.actie D. & G.

o

Beste Hans Jar,

ik je reactie op het stuk overrrBolsjewisme en fascismert. Je had. het ook genrst aan ons kr,mnen zend.enl want het is onze gewoonte niet om kritiek op onze opvattingen of op één der artlkelen te weigeren. trnfin, je hebt dat nu eenmaal niet ged.aam.. 0m toch oraze lezers jouw ïeactie niet te onthouden, wil ik allereerst jouw stukje laten volgen. Het luidt aIIn het

oktober-nurnmeï va^n rrDe

Vrijst'

l-as

d.us:

Hier

rrMet nog een paar and-eren heeft ook mijn persoontje het bï d.e red.aktie van rDaad. en Ged.achtet verkofiren. ïn een zoaf s gewoonlijk niet ond.ertekend. arti-keI rOver bols jewj-sme en fascismet in het oktoberr:ummer
word. ik op een hoop gegooid. met DDR-aanbid.d.ers en bolsjewiki-vereerd.ers.De aanf eid.ing d.aartoe is mijn artikel over neonazj-sme in tt maartnuinmer va^n tDe Vrijet (atz. 16/17). Want toen heb ik du::ven schrijven:
rWeL moet opgemerkt word.en d.at d.e oost-d.uitse eks-nazies i-n hoge furÈties hi-m verl-ed.en hebben afgezworen, d.it j-n tegenstelling tot veLen in
Westduitsfand,. I D & G reageert d.aarop met te schrijven: tln zoverre is
d.it juist d.at deze eks-nazies him woord.gebnrik vol-komen aa.ri hlm nieuwe
brood.heren hebben aangepast. ( . ., )
moet ik je even ond.erbreken, want waa,r jij d.rie pr:ntjes tussen haakjes

zet,

d,aar had.d.en wij geschrevenB rrSchreven d-e nazirs van Hitler in 1919: rJod.en regeren in Praagt , de ex-nazi' s van Ufbricht schreven in augustus 1968o t Zionisme
regeert in Praagt . " Het is misschien niet zo belangrijk, maaï het maakt toch wel
d.uid.eIfik in welk opzicht hun woord.gebruik zich heeft aangepast. Maar nu weer het

vervolg van jouw st-ukje.

Maar d.at i s d.an ook he t enige . 0f
meent Hans Jar soms d.at deze ex-nazi ? s rn mentaliteitsverand-ering hebben ond.ergaatt? |
In een mentaliteitsveranderÍng varr d-e eks-nazies in d.e DDR geloof
ik even:nin als d-e D & G-red.aktie, maar zLJ hebben ind.erd.aad- hun verl-ed-en afgezwoïen. Waamee ik wil zeggen d.at d.e eks-nazies in Westd.uitslend d.e rrijheid. hebben om hrxr fascisme weer vol-l-ed.ig met d.e mond. te
belijd-en; misschien is d.e tijd niet veï d.at zri het ook met d.e d-aad. kunnen d-oen. In Oostd.uitsland. daarentegen vind-t men geen fascisten, wéI
eks-nazies ( i-n troge funkties) d.ie ztch uitstekend. thuis voelen in een
br-rolcratie se d-iktatuur,
Als D & G ineent d.at rer geen wezenlijk verschil is tussen nationaalsocj-al-isme en bolsjewismet, ztt ztJ keurig op schoot bij d-e Jacq. d.e
Kad.ten, de Lou d.e Jongs en d-e Heertjes. Natuurlijk kan ik niet aantonen
d-at er in Rusland. en d.e DDR geen national-isme en leid.ersverering isr
zoaLs D & G vraagt, want d-ie is er - heJaa.s wél-. Maar d-e bolsjewiki
en d.e natj-onaal--soci-alisten gelÍjkstel lenr all-een omd.at beid.en nationalisme pred-iken, i-s wel eïg g'emakkelijk.

hans jar

Beste Hans Jan, hoe komt het toch d.at juist d.e mensen, d.ie 't steed-s hebben
over ethiek, menselijkheid. en red.e, altijd. zo onverd-raagza.am zirfi Ook jouw hierboven volIed-ig geciteerd- str.rkje d.ruipt weer van d-e intolerantie. In orlze beschouwing oveï bolsjewisme en fascisme gaven wij al-leen blijk een and-ere mening te hebben d.an jij " Daarbi j hebben we je niet op één hoop gegooid. met DDR-aanbid.d-ers en
bols jewiki-vereerd.ers. Lezen is bli jkbaar moeilijker d.an men d.enkt. We had.den het
naurelijk niet over kritiekloze vereerd-ers en aanbid.d-ers, d.och over mensen, d.ie d.e
bolsjewistische staten wel niet d.emocratisch vond-en, het social-isme d.aar vel:waterd- achten? maar d.ie staten toch als niet-kapltalistisch beschouwd.en. En van
jou hebben wij gezegd. grond.ig met je van mening te verschillen. Dit zej-d.en we
niet, omd.at jij het bij ons verkorven had., maar we @p@ nu eenmaal een and.ere
mening. Mag het soms? Bij jou heeft blijkbaar iedereen het verko:rren, d.ie er and-ers oveï d-enkt d.an ji j " t t Li jkt me nogal een moeilijk leven, maar enfin, d.at is
jouw za,ak Maa.r Hans Jar, wanneeï je er zotït. bezwaar tegen hebt op één hoop te
word-en gegooid met DDR-aanbid-d.ers en bol- s j ewiki-veïeeïd.ers ( hetgeen d-oor ons zeker niet is gedaan) waarom ons d-an we} op rn hoop gegooid- met d.e Jacq. d-e Kad.ten
d-e Lou d-e Jongs en d.e Heertjes? Terwijl je weet, d.at het onrechtvaard-ig is, want
in oÍ'Lze beschouwing werd. duid-e1ijk gesteld., d.at wat voor de bolsjewiki geld-t ook
van toepassing is op d.e sociaal-d.emocratie. En vianrleer Jacq. d-e Kad.t, Lou d-e
Jong en prof. Heertje óók het bolsjewisme fascistisch noemen; d.an moet het jou
toch r*e1 d.uid-elijk ztjn, dat ze d.at uit heel- and-ere oversregingen d.oen dan wij. idatrrneeÍ w{ stell-ing nemen tegen het bolsjewisme, d.an d-oen we d.at omd.at we menenrd.at
d.e bolsjewistische staten d-e arbeid.ers net zo goed. uitbuiten al-s d.e zogenaa,md.e
d.emocratisehe staten; omd.at wij menen, d-at het "socÍalisme'r in d-ie staten niets
and.ers is d-an een mytherd.ie d.ient om d.e uitbuiting:rustig te ]«.rruren laten voortgaan. Jij en wij weten echter, d-at Jacq. d.e Kad t, Lou d-e Jong en Heert je het bols*
jewisme fascistiseh noemen omd.at ze aanbid-d-ers zijn van het fascisme van d.e Verenigd.e staten. In I'De Vrijef' van september 1968 is d.e Russische inval (waaraan ook
aridere Warschau-pact-1and.en deelnamen) in Tsjechoslowakije besproken ën verooïd.eeld.. Maar ook Vorster van Zand--Afrika heeft d-ie inval- veroord-ee1d.. Jouw metho-
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volgend" zoir. men dus Inrnnen beweren, d.atrrDe Vrfieft bÍj d.e racist Vorster op
schoot j-s gaan z:-tten. Geen zinnig mens d.oet natuurljjk zot n. bewering. Ik heb alleen hie::mee duid.elijk will-en makenrhoe gevaarlijk en onjuist d.e cloor jou gebnrikte method.e is, Een method.e, d.ie met red.elijke d.iscussie niets heeft te maken. 0f
red.elijke d.iscussie jouw bed.oel-ing is? Ik twijfel er ten sterkste aarr. Daar is biivoorbeel-d. ook d.e opmerking, d-at het artikel over boJs jewisme en fasci sme, zoals
gewoonlijk, niet was ond.ertekend.. Ook weer zot yt mooie uitd.rukking \^Íaar een ied.er
het zijne uit kan halen. De één zal d.enken: d.ie }ui wroeten in het geheim; een
and.er: ze du:sren hun naa^m niet eens te noemen. Voor jou geId.t blijkbaar, d.at niet
w6.t gezegd. word.t belanffik is 7 TILààT wle het heeft gezegd. Alhoewel het je bekend.
kan zijn waarom onze artikefen niet zijn ond-ertekend., wil ik I t hier ten ove:srloed.e nog we1 even vertel-1en. Bij rfDaad. en Ged.achte'r ztjn d.e artikelen nooit ond.ertekend., omd.at ze het stand.punt van d.e gehele red.actie weergeven. AIIe geschreven
artikelen word.en d-oor d.e red.actj-e beöiscussieerd. en zo nod.ig verand.erd.. Bij plaatsing staan alle red.actieLed.en eï achter. Dit voorkomt, d.at in het ene nummer v€Ln
ons blad. een artikel verschijnt met opvattingen, d-ie in lijnrechte tegenstelling
staan met d-e opvattingen i-n een artikel van een arrd.er in een vorig of volgend.
nuinmer?. Dat is namelijk rn euvel wa.araan vel-e blad.en ook trDe Vrijerr - mank gaa^n.
Alleen d.an, \^raJÍ]r.eer d.e red.actie het over een bepaald. artikel of een ond.erd-ee}
d.aa:sran niet eens kan word.en, word.t het al s d.iscussie-artikel geplaatst en word.t
het ond.ertekend.. ïnd.erd-aad, in d.e regel sl-echts met initialen, omd.at wrj heel- weini-g waard.e hechten aan naJnen. Met orTze naam ond.ertekenen d-oen we alleen maar al-s
\^re een stukje naaï een am.d.er blad. sturen, bi jvoorbeeld. naar rrVri j Ned-erland-rr,
rfRecht voor A1l-enrr of trDe Vrijett.And.ers zoud.en I t anonieme stukjes z\n en r,re krmnen ons ind-enken, Cat men d.ie niet plaatst. AlhoeweJ.... het d.an met rraam ond.ertekenen geeft nog helemaa.I geen garantie, d-at het drín wel word.t geplaatst. Dat
heeft de ervaring ons we1 geleerd.. Maar mocht jij zo gesteld- zin op namen, welnu,
ond.er d.eze brj-ef vind. je er één. Wees er gelukkig mee. Het is nog een §chte ook
en geen schuilnaam, zoals we1 gebruikelijk is. Wel- wil ik nog even opmerken, d.at
ond-anks d.e ond.ertekening met mljn naa,m, de gehele red.actie toch achter d.eze brief
staat.
Beste Hans Jar, we hebben in het artikel f'Over bolsjewisme en fascismerreen
verklarj-ng trachten te geven var:. het wezenli jke vatrr bols jewisme en fascisme. En
ïÍe kuIanen tot d.e conclusie, d.at er wezenli jk geen verschil is tussen d.ie twee.
\riartneer jU t t d.aa,r niet mee eens bentrwaaïom toon je d.an niet aan d-at onze conclusie onjuist is? Je zegt, d-at d.e ex-nazirs van d.e DDR hr-rr verled-en hebben afgezwoïen. En toeh geloof je niet in f n mentaliteitsverand-ering. Maar in wat voor
opzicht hebben ze d.an hun verled-en afgezworen? Omd.at ze het fascisme niet meeï
met d-e mond. kunnen beli jd-en zoals in West-Duitsl-and.? Dus, a1s er morgen in l,{estDuitsland. een algemeen verbod. komt om fascisme in woord. en geschrift te belijd.en,
d.arr zoud-en er ook geen fascisten meer ztjn? Er zijn dus ook geen d-ieven, omd.at het
stelen verbod.en is? Een wel eïg simpele red.enering. 0f zijn het soms geen fascisten meer, omd-at ze ztch niet meeï zo noemen? Dat is d.an we] een maatstaf d.ie d.e
onze niet is. En wanneer jij stelt d.at men in Oost-Duitsland. geen fascistel meeï
vind.t, d.art is d.at een bewering zond-er meer. Met hetzelfd.e gemak kan j e natuurlijk
beweren, d.at d-e zon in het westen opkomt en in het oosten ond-ergaat. NIaar beweringen zond-er meer hebben natuurlijk geen enkele waard.e. Op zf n mj-nst had. je toch
d.uid.elijk moeten maken, wat jij ond-er fascisme verstaat. Je ver:r^rijt ons wel, d.at wij
het ons erg gemakkel-ijk maken d.oor bolsjewisme en fascisme gelijk te ste11en omdat beid.en het nationali-sme pred.iken en aan leid.ersverering d-oen, ma,ar zo gemakkelijk als jij hebben wij het ons toch niet gemaakt" Want als het nationalj-sme
en d.e leid-ersverering niet rt wezenlijke van het fascisme is, wat is het d.an wel?
Je d.enkt toch zeker niet ons te kunnen overtuigen met d.e bewering, d.at het niet
waar is, en verd-er ied-ere verklaring achterr^iege te laten? Natuurlijk, i-n d.e d.ertiger jaren riepen we : ttFascisrre i s moord. ! ! ! rr Maar ook d-at is een bewering zonder een enkefe verklaring. En wat d-at rrmoord.rr betreft, de bolsjewisten hebben
d.e
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\^rat dí,t aangaat hun sporen we1 verd-iend-. De aanhangers van Machno in de OekraÏne,
d-e sold-aten en arbeid.ers van Kroonstad-, d-e Oost-Duitse en d.e Ilongaarse arbeid.ers
irunnen er over meepraten, om maar te zwijgen over d.e ontelbaren, d-ie in d.e d.erti-

geï jaren ztjn gelikwid.eerd- en omgekomen in

Zi

d.e

Siberische

kampen.

hebben hun verled.en afgezworen, d.och geen mentaliteitsverand.ering ond.ergaarr en Inlnnen het fascisme in Oost-Duitsland. niet belijden zoals in West-DuitsIarrd., ald.us jouw red enering. Over d-at beli jd.en heb ik a] eerd,er gesproken. Alaar
ik wil het toch nog we1 even hebben over d,ie mentallteitsveram.d.ering. Laten we
als voorbeeld- een nazí nemen uit d.e Hitler-period.e. Hij maakte d.eel uit van d.e SS
of welke moord.-bend.e van Hitl-er d.an ook. Hï was in staat moord-en op weeïLozen te
begaan, te martelen en te mishand.elen; hij deed. mee aan d.e Kristall-nacht, schreef
in opd.racht van Goebel s gnrwelpropagand.a, enzovoorts , enzovoorts. Na het eind-e
van d.e oorlog komt hij in Oost-Duitsland. terecht. Natuurlijk verheimelijkt hU z:Jrr
verled.en. Ja, hij zaL d-aar gek z|1n en tegen d.e Russen of tegen d.e geheime politie
van Víal-ter Ul-bricht zeggen, d-at hij nog steed.s facist is. Welnee, h:j meId.t z:-c}r
aan aI s Iid. varr d.e commr.rristische partij ( pard-on: al s l-id. van d.e SED ) . A1 spoed.ig
heeft hij het hoogste woord. en roept het hard-st over d.e nazir s in West-Duitslam.d..
Hi j moet immers bewi JZe:n, d-at hi j een goed.e bols jewiek is. Maa.r al- met al is zijn
mental-iteit niet verand-erd-. Althans, ji j geloof t d.aarin evenmin a] s wij. Qua mentaliteit i-s hij d.us nog steed.s in staat om weerl-ozen te velanooïd.en, te martefen
en te mishand-elen. Qua mentaliteit is hij ook nog steed.s in staat om mee te d-oen
aa,n een Kristallrracht, nu d-an niet in Duitse sted-en, maar we1l-icht in Boed.apest
of Praag" Ook d-e Oo st-Duitse stedren hebben tijd.ens en na d.e jr.mi-revolte van 1951
hurr portie gehad- . Ztjn gnrwelpropagar:.d.a schrijft hij nu tegen Tsjechoslowakije (Zioni-sme regeert in Praag). Tegen Amerika en Israë1 bijvoorbeeld. schrljft hij nu wat
hij rrcoeger tegen Rusl-and. schreef. De toon is niet verand.erd., alleen d-e na^men.
Maar toch is hij volgens jou geen fascist. Waarom niet, d.at blijft vooï ons en d.e
lezers vanrrDe Vrijerr een raad.sel. De oplossing verzuim je eï bij te geven.
Beste Hans Jar, je hebt het echt niet bi j ons verkorven. \r/i j gunnen jou je
eigen mening. Wij menen echter het recht te hebben om d.aar ortze mening tegenover
te stellen zoals wij ook jou en j-ed-er ander het recht toekennen onze opvattingen
te bestri jd.en, zelf s in rrDaad- en Ged.achtett. Maar l-iever niet zo rancuneus en zo
onverdraagzaail. Scherpte in d.e d.ircussie: graag. Maar d.an wel- serieus.

I4et kam. groeten,

J.

GEBOREN

OF

GEMAAKT?

IN EEN interview met d-e Yr{j Ned-erl-and.-red.acteur D.F.v.d-.Pol- heeft d.e bekend.e schrijver Gerard- Walschap ztehzelf
een rrgeboren revol-utionairrf genoemd-. De
gekozen term is een belachelÍjkheid-. Revolutionai-ren worCen niet al s zod.anig
geboren s ze word-en a1s zod-anig gemaakt,
gemaakt d.oor d-e maatschappij en - merkwaard.ig feit - meestal niet v66r d.at er

MeulenkaJnp.

revol-utionai-re gebeurtenj-ssen te bekennen ztJyr. Niet d-oor d.e maatschappij tot
revolutionairen gemaakte mensen maken
op hun beurt d.e revolutie s . Deze word.en
namelijk evenmin gemd6kt als d.e revol-u-

tionairen als

zod.anig geboren word.en.
word-en geboren en
eenmaal- geboren revonuties maken d.e merrsen tot revolutionairen.De zaken liggen
net omgekeerd- al-s d-e meeste mensen verond-erstell-en.

Revoluties namelijk

t)

V A K B E WE G I N
(Wogmaals d.e

G

EN

ARBEIDERS

staking bij Ford. in Genk)

DE STAKING bij d.e Ford--fabrieken in Genh (nefgisch Linburg) is achter d.e rug.
ZLj is z6 geëind.igd. als reed-s bÍj het uitbreken daarvan gemakJrelijk te vooïspellen
viel " De Belg"ische vakbeweging heef t met de Ford--d-irectie een akkoord. gesloten.
Het karakter ervan viel- al duid.elljk d.aaru-it af te leid.en, d.at er over d-e inhoud.
het d-iepste stilzwijgen werd- bewaard- van d.e kant van alle betroklcenen, Noch d.e
vakbond.sbi.lreaucraten, noch d.e d-irectieled.en van Ford., noch d.e vertegenwoord.j-gers
van Eabrimetaal, d.e patroonsorganisatj-e in d.e Belgische metaaLnijverheid., noch d.e
minister varr Arbeid., de bemchte, uit het Algemeen Bel-gisch Vakverbond. voortgekomen heer Louis Major, noch d-e rranwege het ministerie aangewezen bemid.delaar,
d.e heer Van Bl-ad.el hebben oveï d-e overeenkomst ook maar één woord. losgelaten aLvorens zrJ op d.ond.erd.agavond- 21 novembet aaÍr d.e Ford--arbeid-ers werd. voorgelegd.
KennelÍjk moest tot ied.ere prijs voorkomen word.en, d.at d.e Ford.-arbeid-ers er va^n te
voren rustig en nuchter over zoud-en kurnnen oord-elen.
0p d.ond-erd.agavond- 21 november kwa.men d-e Ford--arbeid-ers, of l-iever gezeg:d- d.e
bij een van d.e beid.e vakcentralen aangesloten Ford--arbeid.ers - wat zoal-s wij nog
zull-en zLerr op geen str-rkken na hetzelfd.e is bijeen op een, wat wij zoud.en willen
noemen histroische plaats.De Be1gi-sche vakbeweging had. namelijk voor d,eze besl-issend-e vergad.ering precies d-ezelfd-e zaa! I'Famil-iart te Hoevezavel-h/aterschei afgehuurd-, d-ie zrJ ook in 1966 huurd-e ten tijd.e van d-e mijnwerkersstaking. In d.ezelfd.e
:rrimte, waar twee jaar geled-en d-e stri jd- van d.e Limbr:rgse kompels om zeep geholpen werd. d.aafd.e thans ook d.e Ford.-staking ten gïave. Toen wij in orrze eerste beschouwing over d.eze vakbond.sactie (zie eld-ers in d-it nummeï van ttDaad- en Ged.acht") schreven, d-at d.it gebeuren d-i-e strijd. van d.e mijnwerkers in t t geheugen terugriep en d.at d.e geschied-enis soms al-s kLucht schijnt te herhalen wat eenmaal reed.s
als traged.ie op het toneel- d-er geschi-edenis is opgevoerd-, toen kond-en wij nauweIijks vermoed-en d.at het slot van. d-e klucht zo sterk op het slot van d-e traged.ie
zou gaan lijken, d.at het zelfs in precies hetzelfd.e d-ecor gespeeld. werd..
Het is niet slechts d.e zaal t'Fanifia" geweest waard.oor het laatste bed.rijf
van het één zo sterk op het laatste bed.rijf van het and-er heeft geleken. De vakbonzen hebben zowel i-n 1966 als nu een eend-ere tactiek toegepast om hÍn wil over
d.ie van d.e arbeid-ers te laten zegevieren. ïn beid,e gevallen stond.en aan d-e ingang van d.e zaal d.e vertrouwenslied-en d-er bonzokratie, die zeer zorgrmld.ig d.e
lid-maatschapsboekjes controleerd-en" Men kon hond.erdmaal arbeid-er, stókend- arbeid.er bij Ford. jn Genk zint zond.er geld.ig lidmaatschapsboekje lcnam men d-e zaal niet
binnen en d.e politie van Genk en d.e Belgische rijkswacht stond.en gereed. in d-e bred.e al-l-ee tegenover d.e zaal om zonod-ig hardhandig in te grÍjpen a1s d-e waakhond-en
van d.e vakbeweging het met d.e stakers soms niet zoud-en I«:nnen klaarspelen.
Gevolg; va^n oe ci-rca 6OOO stakers bevond-er er ztcLt maar 2.970 oftewel nog
mind.er d.an d.e helf t in gebouw rf tr'amiliarr . Van d-ie 2.970 aanwezige arbeid-ers hebben ztch 197 voor een voortzetttng' van d.e staking uitgesproken. Het akkoord.. werdnad.at d.e bonzen er urenlang rroor had.d.en moeten pleiten - aanvaard- d.oor 2,571
marr. Dat betekent, d.at niet d.e meer.d-erheid. van d.e Ford.-arbeid-ers zteh vooï werkhe:sratting heeft uitgesproken, d-och d.e mi-nd.erheid.. Naar d.e meni.:ag van zotn slord.ige d.rieduizend. man. is nlet gevraagd. Zo ging het ook bi j d-e mijnwerkersstakJ-ng.
Ook toen hetzelfd.e bed-rog, d.ezelfd-e zwend-e}. De vakbeweging heeft eïvaren, d.at
d.ergelljke praktijken haar het beste in d.e kaart spelen.
Overigens: het zijn niet sl-echts d-eze vakbond-spraktijken waard-oor zich het
eind.e van d.e Ford--staking heeft geken:nerkt" Víat ztclt tevens openbaard-e, d-at was
een duid-eli jke tegenstelling tussen d.e bonzen en d.e arbeid-ers, tussen d.e bond.en
en hun Ied.en. De staking bij Ford. mocht d-an een 'rofficiël-e'r staking zt1n geweest
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van het begin af aan., d.at wild.e toch niet zeggen, d.at het aan het stakingsfront
allemaal pais en vïee was. Ook binnen het raam van d-e vakbond.sactie bl-eek d.e positie d-er arbeid-ers toch een gans and-ere d.an d-ie d-er bureaucratie.
Volgens een verslaggever van het Belgisch blad trDe \Tieuwe Gid.srt, waaraaJr
wI orrze feitenkennis d-ankenrwas d-e vergad-ering buitengewoon roerig. Aanvankelijk,
zo schreef rtNieuvre Gid.s"-verslaggever Maurj-ts Stand.aert, scheen er voor het akkoord. een ongr.instige atmosfeer te bestaan. Herhaald-e1ijk werd.en d.e aan het woord.
zijnd.e leid.ers geïnterumpeerd. met het gescand.eerd- geroep van trStaking, staking! rr
Dat wil niets and-ers zeggerr, d.an d.at d-e sprekers der vakbeweging moeÍte hebben
gehad. om hun led-en in het schuitje te krijgen Ïraaï ztJ hen wi1d.e hebben. AIs het
z6 gegaan i.s met hun led-en (aie blijkens hrrn }id.maatschap in d.e vakbeweging nog
enig vertrouwen stell-en) A"r, kan men z:.dh gemakkelijk voorstell-en welke geest er
geheerst heeft ond-er d-e niet-toegeiaten ongeorganiseerden, d-ie getuige hr.m buiten d.e vakbeweging blijven - in d-ie organisatie gé6n vertrouwen stel-l-en"
Men kan ztch d.e stemming d.er arbeid.ers ook gemakkelijk voorstel-len als men
weet, dat gelijk in d.e Belgische pers uiteengezet is
d.e stakers bij het thans
met kunst en vl-Íegruerk aanvaard.e akkoord. ook niet d.e geli jkstelling in beloning
met d-e Aniwerpse Ford--fabrieken hebben verkregen, waarom het al-l-emaal was begonnen. Zo beschouwd. kan bepaald- niet beweerd. word.en, wat d.e vakbond-en hebben ged-aan, d.at het conflict met een overrariruring van d.e arbeid-ers is geëind.igd.. Het is
geëind.igd- met een compromis, dat d.e d.irectie na vier weken staking beslist vol-d-oeni-ng moet hebben gegeven. De strijd., waarï'an vakbond-s1eid.er Louis van i{euld.er
op 2 november op het stadhuisplein van Hassel-t zet, d.at hi j aI geÏ/onnen wós, f everd-e niet dít opr vraaïvan d-e vakbewegrng verklaard-e, d-at zal er tot het ei-nd.e
toe voor zou blijven vechten.
Wat d-e tegenstelling tussen arbeid-ers en bestuurd-ers aangaatt ztJ openbaard.e
ztch ni-et slechts in het laatste bed.rijf t zLJ was ook al- eerd-er zichtbaar. De arbeid-ers van Ford. en zijrd.ie zi-ch als hun zogenaa.md.e leid.ers aand-iend.en, bewand-el-den in d.e vier weken varr het confli-ct niet d.ezelfd.e weg. De arbeiders liaren van
I t begin af aaJl. bijzond.er strijd-lustig.
Vand.aar d-an ook d.at georganiseerd-en én ongeoïganiseerden als één man het werk hebben neergelegd. Die strijd-Iust had. ond.er
and-ere incid.enten tengevolge, waarvan al- op d-e tweed.e dag van d.e staking sprake
was. De arbeiCers blokkeerd.en, in stri jd- met d.e af spraak tussen bond-en en d.irectie over het d.oorwerken van het kantoorpersoneel, de wegen d.ie naar d.e buiten
het centrum van Genk gelegen fabriek l-ej-d.en.Er d.ed.en ztch botsingen met d.e politie voor toen autobussen met kantoorpersoneel door d.e arbeid-ers op d-e aanwezigheid. van ond-erkruipers werd.en d.oorzocht. Bij het tegenhoud-en van auto t s met werkwilligen werd. een staker d-oor een werkwillige aa^ngered-en,politie en vakbond.sl-eid.ers naJnen d.e werl«rillige tegen d-e woede d.er stakers in bescherming. De d.irecti-e
weigerd.e voor d.e gewond.e staker een ambul-ance te l-aten komen. Een dag l-aterc opnieuw soortgelijke incid.enten; stakers laten - gelijk d.e stakend-e mijnwerkers vooï
hen, in 1966 boinen over d-e wegen vaIIen; twee gewond.en. Op 28 oktober ten d-erd.en male inoid.enten, nu tussen stakers en een vakbond.sbestuurd.er. In d.e omgeving van Genk, vooral in d-e l',leinere d-orpen ten noord-en d.aarvan was in d.ie d.agen
sprake van soortgelijke botsingen, waartegen d-e vakbond.sleid-ers z:-cLt op energieke
wijze keerd.en, zond-er al te veel resultaat"
Geheel buiten d.e vakbeweging om ztJn d.e stakend.e Ford--arbeid.ers otr hdn wijze
opgetred.en tegen werkwilligen: op 2B oktober ztjn er 12 rijkswachten en een overvalrvagen nod.ig om een onderkruiper veilig in t1e fabriek te loodsen. Het materiaa:-- voor d.e geenszins lamgelegd.e fabriek - word.t aar:.gevoerd- op grote vrachtwagens, d.ie door wel hond.erd- rijkswachten geëscorteerd- word.en. De Ford.-d.irectie uit
d.e klacht, d-at d.e politie nj-et d-oortastend genoeg optreed-t. De vakbondsleid.ers
zeggen, d.at d-e houd-ing van d-e rijkswacht d.ie er notabene voor zorgt, d-at het effect van d.e staking zo veel mogelijk vermi-nd.erd. word-t ltvoortreffelijkrr is" Met
and-ere woord.en: de strijd- zoals d-e arbeid.ers ztch die voorstell-en en voeïen wi-l--
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Ien en d.at wat d-e vakbeweging ond-er strijd verstaatrd.at zUn twee geheel verschilIend.e d.ingen, zoals ook d.at wat d-e vakbeweging ond.erltover:urinningil verstaat iets

totaal am.d-ers is

d.an

wat

d.e

arbeid.ers daarond.eï verstaan.

VERBETERÏNG
IN HET ARTIKff., rrStakjng bij Ford. in Genk" in d.it nummer varr I'Daad. en Ged-achterr i s een storend e fout ge slopen, Er staat ( op pagina 6) in d-e d.erd e alinea ,
d-at d.e vakbond-sbr.rreaucraten op grote schaal tekort zijn geschoten. De bed.oeling
was natuurlijk te zeggen, d-at d.e vakbond.sl-eid.ers ztch mind.er d-oor een groot aaÍrtal d.an wel juist omgekeerd cloor een uiterst gering aantal activiteiten had.d.en
ond.erscheid-en. Dat is niet hetzelfd.e a1s d-e bewering, clat ztj I'tekortrr zouden ztjn
geschoten. De l-aatste formul-ering zou a-l-leen ddn maar juist zfin, ind.ien het tot
d.e taak van d.e vakbeweging behoord-e om bij een confl-ict zo actief en krachtig mogelijk voor d-e d.ag te komen. Dat echter is geenszins het geval. De taak van d.e
vakbewegi-ng in d.e mod-errre maatschappij is het, d-e arbeid.ers in het gareel te houden en bij voorkomend.e conflicten hun strijd.lust zoveel mogelijk in te perken en af
te d.ammen. Het is dus stellig wà6r d.at C.e bond-en i-n d.e staking van d.e Genkse
Ford.-fabriek bijzond.er weinig ged.aan hebben, maar het is niet waar, d.at z4 d.aarmee tekort ge schoten zt jn" Integend-ee1 , jui st d-c-.,or zo min mogeli jk te ond.errnemen
en alleen maar d.e s c h Íj n ener aetiviteit op ztch te lad.en teneind.e d.e arbeÍd.ers te misleid.en, hebben zLJ hun taak in d.e kapÍtalisti sche samenleving op een
(voor het kapitaal- en d-e gevestigde orcle,ti.ie ztj d.ienen) voortreffelijke wijze vervuld-.

OVER

WINSTDELING

ten, klakkeloze ui-tspraken en een op-

gemis aan keruris van d.e werkeeen kapitalist aan
een arbei-d-er d-e prils va:n ztp, atbeid-skracht betaalt, geeft hij hem exact
wat d.ie arbeid.er rechtens toekomt. Hij
d.oet, om hei in huis, tuin en keukentaal te zeg,gen, d.ie arbeid.er niet tekort. Niettemin word-t d.ie arbeid-er
uitgebuit. Dat is niet een gevolg van
d.e boo saa.rd-igheid- van de patroon,
d-och een gevolg van het bijzond.ere karakter van d-e waar arbeid-skracht, d.1e
bij gebmik m66r prod.uceert d.an. haar
eigen waard.e.
Vanui t I t burgerlijke re cht en va,nuit d.e burgerlijke economie, d.ie d.e rerlal,l-end-

AtS het N/V beweert, d.at d.e arbeid-ers recht hebben op een d-eel- van d.e
( onaeröEfrgs )winst en prof . .r L . rra^n
Mui swinkel , hoogleraar in d-e bed.rijf shuisho-ràkr-rnd.e aaJr d-e Vrije Universiteit
o

varr A.ursterd.a^n,

verklaart d.at zLJ dat

recht missen, is het gelijk natuurlijk
volkomen aarr d.e kant van prof . Muiswinkel. Het is ook wel wat bi j zond-er
d-waas en naief om te verond-erstel1en,
dat d-e wet, d.ie d.e burgerli;ke eigend-om erkent, d.at wi-1 zeggen d-e eigend.om van ope engehoopte , geakkumul- eerd.e
arbeid- evenzeer aI s d-e eigend.om van
arbeid-skracht, tegeljjkertÍ,jd- d-e ontkenning van dat recht op ei-gend-om zoa

pro clam eïen.

Prof, ltluisw1rÈel heeft gelijk als
hij betoogt,d-at d.e openbare ged.achtenwisseling over l-oon, winst en vermogen vaak word-t ontsierd- d-oor sentimen-

Iijke situatie. Als

sultante zW 'uari d.e burgerlijke realiteit kan d.e zogenaa.md.e'f rechtvaa.:rd.igheidrr van d.e winstd.eling niet word-en

aangetoond-. Wat wé} kan. word-en aangetoond-, r,rarr:teeï men het wezen van d,e
meelsraard.eprod.uctj-e eer:maal heeft be-

grepen

is,

d.at d6dr

waar winstd-eling

1B

om welke red.en d-an ook worclt toegepast, va^n rn opheffing van d-e uitbu-iting niet kan word-en ge sproken. Meerwaard-eprod.uctie houd-t niet op meerwaard.epro duc tie te z:-Jr:, ind-i en achteraf een d.ee1 van d.e geprod-uceerd-e
meerwaard.e temgvloeit rraaT d-e verkopers van arbeid.skracht. Ook om d-ie
red-en al heef t prof . lviuiswinkel gelijk
als hij betoogt, d.at men met aïgunen-

ten van gerechtigheid- en naastenfief-

d.e d.e zaak niet oplost.
AI s prof . Mui swinkel verklaart , d.at
d-e w-inst ontstaat d.oor d.e kocpl«achtige vraa,g en d-e be sted.ingskeuze op d.e
af zetmarkt, d-ie huiten d.e invloed.ssfeer van zowel werlm.emers als ond-er-

nemers liggen en hij betoogt voorts,
d.at er geen oorzakàijk verband. is tus-

sen d.e productiefactor arbeid. en d.e
d-an haal t hi j twee d.ingen d.oor
elkaar. Hij ve::'*art het verschijnsel ,
d-at ond-er bepaald.e omstandighed.en d.e
gereali seerdond-ernemerswinst niet

wi-nst,

kan word.en met d.e vïaag waar C.e cnd.gnemersr,.rinst vand.ó6n komt. Iedere waar
belichaa"rnt rn zekere hoeveel-heid. meerwaard.e, maar als d-i-e waaï onverkocht
bli jft kan d,ie hoeveel-heid- meerwaard-e

niet in d-e abstrakte
verkregen

om

geld.vo:mTword-en

vervolgens op d-ie manier

EEN

HARDNEKKIG

opnieuw tegen arbeiclskracht of and.ere
waren te word-en gerui1d.. Maar d-at wil
natur-rrlijk niet zeggen, clat wanneer d.e
waar wél- verkocht word.tr pàs d.oor d.ie
verkoop d-e winst ontstaat.
Overigens heeft prof. Muiswinkel
natuurlijk ge1{k, d-at arbeid. een prod.uctiefactoï is. Overigens ook staat

hij veel d-ichter bij

d.e

realiteit

d.an

bi-jvoorbeeld- d.e woord-voerd.ers van het
I[W, d.ie bU hrm krj-tiek op Muiswinkel
om d.e problemen heenzwammen. 0p één
enkel prrrrt slechts legt prof . Muiswinkel een gebrek aan realiteit aan d.e
d.ag. Als hij zegt d.at d.e collectj.eve
vermogens dcr i^reric:emers in d.e vofln
van pensioenrechten mé6r bed.ragen d-an
d.e collectieve privé-veïmogens der
ond.ernemers bij elkae,r, d.an verliest
hij wel- even uit het oogr d.at er heel
wat meeï arbeid.ers dan ond.ernemers
ztjn en d-at d-e f 25 miljard. aan pensj-oenbed.ragen bij elkaar net genoeg
zijn voor een karig oud.ed-agsui-tkerinirj e ( aat d-e orrmGbare sterrn van d.e even
karige A. O.W. behoef t) en de f 21È
miljard varr d-e ond-ernemers hen rn behoorlijk leventje garand-eren. Cijferen
is voor prof . Iviuiswinkel blijkbaar een
even grote }«rnst als nuchterheid- voor
d-e vakbond.en.

MISVERSTAND

0P DE EERSTE pagina van el-k nummer van I'Daad- en Ged.achten staat vermeldrdat
voor d-it b1ad. geen vaste abonnementsprijs word.t gevraagd-, d.och d.at d.e uitgave zal
word-en bekostigd. uit vriiwil-lÍge bijd.ragen. Dlt nu schijnt sommlge lezers in d-e
waa.n. te hebben gebracht, d-at ze helemaal niets behoeven te betalen. Dat is echter een hardnekkig misverstand. WI willen gïaag geven naar krachten, maar hebben
er? bezwaat tegen, d-at sommi-ge lezers aI]een maar wil-Ien nemen naar behoefte en
niets geven. rn Dergelijke vorm van parasitisme is in strijd. met onze opvattingen.
We zullen d.aarom voortaarr lezers, d-ie bU d.e a€nva,Irg van een nieuw imr oveï
het jaar d.aarvoor niets hebben betaald-, onherroepelijk van onze lezerslijst afvoeren. Tenslotte hebben wij alleen maar belang bij geïnteresseerd.e Jezers en we veïond.erstel-1en, d.at d-ie categorie met genoegen een geld-elijke bi;d.rage l-evert. Mocht
het u onmogelijk ztJrl te betalen en wilt u toch graa.g ons blad- ontvangen, d.an is
een brief j e vold-oend-e " Geld- en energle verspillen aan het schrijven van aanmaningen d.oen we niet meer. We verwachten van ortze lezers verantvrclordelijkheid.sgevoel
genoeg om uit z:-cllzelf hun bijd.rage over te maken.
We hopen, d.at d-it stukje tot resultaat zal hebben, d-at we niemand. van otrze
lezerslijst behoeven af te voeren.
Red-. en adm. trDaad. en Gedachterr

