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STAKING BIJ tr.ORD ÏN ENGEIAND

0P 20 MAARI j.1. ei.:aöigd.e d.e staking '\ran de !6.000 arbeiders d-er 3r'itse
tr'ord.-fabrj-eken in Dagenlam, die ft week had. geduurd.. Over d.it conflict, dat d.e
productÍe volled.ig tot stilstandl bracht, waarb[j ! miljoen oor-ur€r verloren gin-
gen en d.at ile tr1ord.-mpatschappij op een productÍeverlies van {0 niljoen pond- Ster-
ling kr^ra,m te staarr, zijn w{j nad.er gelnfo:mreerd. d.oor een vElrr onze Britse wriend.en,
tlie zelf in Dagenharo aan de lopend.e band. werkt. HU vertelde ons, d.at tLe strijd in
d.e allereerste plaats werd. gekenmerkt d.oor een buitengevoon grote mate van soli-
d.ariteit. Er was geen enkele afd.eling van het bedrijf waar ook nog maar iets ge-
produceerd. r,rerd.. Nog niet eerd.er in d.e geschled.enis van d-e Britse Ford,-fabrieken
werd-en alle ond.erd.elen d.er fabricage zo voIled.ig lamgelegd..

De staking begon als een rrwildefl strijd.. &:kele d.agen nad.erhand. pas schaar-
den tttree grote vakbond.en zich er achter en d.aarna volgd-en pas acht and,ere.Dat ge-
beurd.e, nad.at in d.e tweed.e helft van het vorige jaar op beperkte schaaf reed.s d-e
àiepe ontevred.enheid. varl d.e Ford.-arbeid.ers tot uiting was gekomen. In juni 1!68
lras er een staking op beperkte schaal. Aarrleid.ing tot d.at alles lras een oveïeen-
komst, d.ie d.e bond.en met d.e Ford.-d.irectie had.d.en gesloten en waarb{j de fabrieks-
leid.ing het recht kreeg om binnen het bed.rijf volkonen naaï eigen goed.dudcen ar-
bej-d.ers van de ene naar d.e andere afd.eling over te plaatsen of arbeid-ers met to-taal and.ere werkzaafilhed.en te belasten da.n hr:n aanvarrkelijk was opged.ragen. ïIet
ging d.aarbij om een systeem van werkclassificatie 7 w&trraiyt d.e fijne Imóepjes a1-
Ieen maar aan d,e bedrj-jfsleid.ing bekend- lra.ren en d.at voor d.e arbeid.ers neerkvram
op d.e grofste willekeur.

De beperkte staking van juni 1968 was d.ireet gericht tegen d-e overeenkomst
&ie tussen d.e Ford.-cLirectie en d,e vakbeweging was gesloten. Niettemin werd.rmerk-
waard.igerwiize, d.ie beperkte staking door de twee grootste, bij het confl-ict d.i-
rect betrokken vakbond-en gester:nd.. Dat is een uitzond.erlijk feit, d.at alleen maarlhierrrit te verkl-aren va1t, d.at d-ie twee bond-en eenvoud-ig-ni-et arrd-ers kond.en. De
ontevred.enheid. ond.er d.e arbeid.exs was té groot geword-en en d.e bond.en moesten wel
wild.en zij hrm greep op hun Ieden nog enigszins behoud.en.

0p d,e beperkte staking van juni t6B volgd.e in d,e herfst'yarr d.at jaar nog rn
reeks van kleinere conflicten. Het werd. duid.elijk, d.at d.e positie van d.e vakbewe-
ging we1 uite:zrate moeilift d.reigd.e te word-en. Daarop volgd-en - na het wond.erlifte
feit varr vakbonden d.ie zidn achter een staking tegen een d.oor hén gesloten ak-
koord. schaard.en - nog meer merkwaard.ighed.en.Ongevraagd. verklaard.e d-e tr''ord.-d.irec-
tie zich bereid. om aan vakbond.sled.en bepaald.e faciLiteiten te verstreklcen. Tege-
lijkertijd- steld,e d.e Ford.-d.irecti.e - eveneens ongevraagd - aan d.e bond.en voor, dat
in het verrolg d.e vakbondscontri.butie (bij verplicht lidmaatschap) van het loon
zou word.en afgetrokken. Met and-ere woord.en: il het geval van haar eigen arbei-
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d-ers was d-e Ford-directie bereid- zorn beetje al-s incassobank van d-e vakbeweging
op te tred.en. Het id.ee was nieuw voor d.e Ford-fabrieken in Engeland-, maar werd-
aI eerd-er in toepassing gebracht in d-e Amerika,anse tr'ord-fabriel<en. Dóór werd- het
geÏntrod.uceerd. door Henry tr'orà zelf in d-e d-ertiger jaren, die verklaa:d-e, dat hij
er twee d-ingen van verwachtte: a) grotere j-nvl-oed- van het bedrrijf op c1e vakbewe-
ging; b) grotere onafhankelijkheid- van d.e vakbeweg-ingsbestuurd-ers van haar lecien,
omd-at bij inning der contributie d-oor het bedrijf d-e arbeiclers er mind-er snel toe
komen voor h-un verlangens drr.lk op d.e bestuurd.ers ui-t te oefenen. Trouwens, welk
pressi e-mid,clel- bli jft hurr over? Zolang ze br1 tr'ord. werken ond.er d-i-e omstand-ighe-
d.en, zljn ze vakbond.sl-id- en word.t hun contributie ingehoud.en. De bestuurd.ers ku:r-
nen hun gaJlg gaan zonder vrees voor led-enverlies of contributied-ervi-ng. Volgens
onze Elgel-se vriend. liet ook d-e Britse F'ord--d-Írectie zich d-oor d.ergelijke over.lÍe-
g"ingen l-eio,en. Hoe het zij, d.it alles steit wé] d-;-iid-elijk in het licht hoe erg d-e

vakbeweging we1 in c1e knoop zat.
In het begin van d.it jaar was d.e onn-rst in d-e Britse tr'ord--fabrÍeken zó bui-

tenger.roon groot geworden, d-at d-e d-irectie besfoot tot special-e ma,atregelen. Ze
kwa.rn voor d.e dag met een l-oonsverhosrngr d-ie ovei:igens het l-oon van d-e Ford--ar-
beid.er nog altijd- bened-en het gemiddel-de in d-e Britse auto-industrie liet. Ze was
voorts bereid- tot gelijke beloning van maJ-Inen en vrouwen, wat k1einere facilitei-
ten (op het gebied- van premies e.d-.) en wat meer vakantiegeld-. In mil daarvoor
wilde dan d-e directie strafbepalingen invoeren,i-n d.ie ztn dal, bepaald.e loorÈoog-
ten afha:rkelijk werd-en gesteld. van I'goed ged-ragrr" Onder'rgoed- ged-rag'r diende d-an
te word-en verstaarr: géén verzet tegen overwerk en géén d.eel-nemlng aarl stakings-
acti-es. Tegelijkertijd hield-en d.e d-j-rectie-voorstellen ook bepalingen in, d-ie er
toe zoud.en moeten leiden, dat in d.e toekomst mincler sprake zoa ztjn van ond-erhan-
delingen niet werkplaats-vertegenwoord-Ígers en méér sprake van aLleen maar ond-er-
handelingen met d-e vakbond-en op land-elijk nj-veau. De positie van d-e Shop-Steward.s
(gekozen arbeiclers-vertegenwoord.igers in d-e bed-rijven) zou word-en verzwakt,d-e po-
sitie van d-1rect ond-er de control-e van d-e bond-en staarrd-e vakbewegingsfurrctiona-
ri-ssen in het bedrijf zou word_en versterkt"

In het officiële overlegorgaan van de vakbewegang werd-en d-eze voorstellen
van d-e Ford-directie aanvaard-. ne Shop-Steward-s echter aanvaard.d-en ze nie-[; uit
naaJn van d-e tr'ord--arleTOeÏs aie zij vurtegenwoord-Ígd-en verluierpen zr1 ,el-T-aarrnee
was op 2{ februarí 1969 d.e "wil-d.eil staking bij Ford- een feit.

Bewijst nu d-e omstand-igheid., dat d.e vakbeweging enkele dagen l-ater d.ie "wil--
d.eil staking toeh maar schoorvoetend- erkend.e, dat het er sl-echts op aa,::t kont dat
de werkers voet bij stuk houd-en om van d.e vakbewegingsbureaucraten toch d-appere
strijders te maken? Het aniwoord l-uid-t natur:rlijk nee! Een vakbeweging, die kort
tevoren d.e voorstel]en van d.e Ford.-d.irectie aanv""IEI, ond-er mee= ondat zij er
toe ku:rnen leid-en d-e invloed. van d-e bond.en uit te breiCen ten koste van d.e àicht
bji d.e arbeid-ers staand-e Shop-Steward-s, is natuuriijk niei van harte voor een stuk
strijd,, d-ie aI]een maal is ontbrand. omdat d.e arbeid.ers zich tegen een vergroting
van d-e invl-oed. der bestuurd.ers met al-le macht verzetten. De vakbond.en hebben
zich niet achter d.e Ford--staking geschaard omd-at ze tot beter inzicht i<wamen, ze
hebben zích er achter geschaard omd-at ze wel- moesten en omd-at ze er op uit \,{aren
voor hen nog te red-den wat er te red-den viel. Dat d.it zo is bhjkt ook uit rt ak-
koord-, waannee tenslotte aan d.e grote tr''ord.-staking van februari/maa,rt een eind.e
lc,+am.

fn dat akkoord- nameli jk siaa.n nog altijd strafbepallngen , Ze ztjn alleen maar
een beetie verzacitt wat d-e financiëIe konsekwenties betreft. En alle bepallngen
van het oud-e contract, waarbij d-e C.irectie het recht kreeg te besl-issen over d.e
prod-uctie-snelheid. en overwerk (ae aingen d-us, d-ie d-e d-irecte oorzaak cler larig
heersend-e ontevred-enheid. vormd-en) zijn in het nieuwe contract gehandhaafd..

De manier waarop het lord.-conflict eind.igd.e is interessant. Nadat d.e bond,en
zich namel-ijk eenmaal achter d-e "wil-d-err staking had-den geschaard-, waren zy daar-
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mee ook il staat geraakt de actie geheel ond-er hun controle te lcrdigen. Ze slaag-
den er in d.e Shol»Steward-s bij cLe neus te nemen, d-ie zich d.oor het blote feit,
d.ót d-e vakbeweging hrrn rru'ildert aetie officieel erkend had. volIed.ig ilr d.e luren
lieten leggen. tt Nieuwe akl<oord. (van d.e bond.en) werd. d-erhalve besproken in vak-
bond.wergad.eringen, waarin d.e arbeid.er?s murn^r gepraat werden d.oor officiëIe firnc-
tionarissen, die d.e een na d.e arrder achter de microfoon Is^Iamen om het akkoord- te
verd.ed.igen. In Dagenha:n (er zijn ook Ford.-fabrieken eld.ers 1n Engeland., d-ie e-
veneens j:n d.e strijd. betrokken waren) lieten zich achter elkaar niet mind.er dar:,

zeven woord.voerd-ers van de bond.en horen. Tegenstanders v€tÍI het nieuwe akkoord.
Iqua.nen niet aan bod.. tt Resultaat: in nagenha.m 1O/o voor voortzetting van d-e sta-
king; in Halewood een demonstratie v66r voortzetting van d-e strijd-; in Basold,on
zelfs een meerd.erheid. voor vooïtzetting van d.e strijd.. Daar echter wist d.e vakbe-
weging d.e arbeider?s vElJl ged-achten te d-oen verand-eren met d-e med.ed.eling; d-at het
personeel van de moed.erfabriek te Dagenha^n tot werklaervatting had besloten.

Naar wij vaJr. onze Britse vriend vernaJrren werd- de werkhervatting d-oor de bon-
den doorged.reven met behulp vaJr een ongelooflijke hoeveelheid. d-emogogie. De bepa-
lingen van het nieuwe contract werden veel en veel gunstiger uitgelegd dan ze in
werkelijld:eid. zijn. Soms wekten d-e sprekers opzettelijk d.e ind.ruk alsof vager tot
nj-ets verplichtend-e toezeggingen vaJr d-e d-irectie voor een veme toekomstral in
het contract gerealiseerd. r,{aren, enzovoorts, De bonden zeiden niet tot de arbei-
d-ers (zoals vaak hun method.e is geweest): beter een haff ei dan een Iege dop,
nee, ze presenteerd.en d.e lege d.op als een heel ei. De staking werd opgehevenrna-
dat er ten onrechte van een rroverwinning'r was gesproken.

Niettemin, zo verkl-aart onze Engefse makker, 1s na de werkhervatting d.e si-
tuatie in het bedrijf geheel verschillend- van d-e situatie vóór d.e staking. De
arbeid-ers waïen nog steed.s vol- strijd-Iust. Er d.ed-en zich al- d-ad.elijk confficten
voor, bijvoorbeeld- toen sonmigen weigerd.en saJnen te werken met enkelen, die zlch
bereid had.d-en verklaard- a1s ond.erk:ruiper op te tred-en, ook aI was het, d.oor d.e

samenhang tussen de diverse productie-afd.elingen en ond.erdelen d.an ook niet tot
ond-erkru-lperswerk gekomen.

Aan het ej-nd. varr zijn med-ed.elingen stelt onze Britse vri-end. d.e vraag, wat of
we] d.e grote les van de Ford.-staking is geweest. Dezet zest hij, d.at duidelijk ge-
bleken is, d-at alle bonden, of ze nu als linkse-, dan we1 als behoud.end.e organi-
saties bekend. staarr, gekarrt zijn tegen alles wat naar invloed- van ond-erop zweemt,
wat ook inaar op enige zeggenschap varr d.e arbeid.ers lijkt. Vand.aar d.at het nieuwe
contract, d-at afs resultaat van d-e staking u-it d-e bus gekomen is, ri,aar zo weinig
afwijkt van het oorspronkelijke, d-at de stakj-ngsactie uitlokte. Met d-ie woord-en
zijn wfj het voll-edig eens

DE IAAK DM. VÀKMNNH\I Er zijn rta de tweede wereld.oorlog
dan ook heef weinig stakingen d.oor d.e

vakbewegingen geproclameerd- en wan-
neer dat aI eens gebeurd.e, d-an was I t
met het oogmerk een rrwifderr staking
te voorkomen of om rn rhrilderr staking
ond.er beheer te nemen met rt doel er
zo ga\7w mogelijk een einde aan te ma-
ken. Bekend- is het optred.en vart d.e
bolsjewistj-sehe C.G.[. tijd-ens d.e woe-
lige maarrd-en mei en juni. '1968 in
Frar:krijk. 0p a1le nogelijke manieren
heeft d.eze vakbond zich tegen d-e ei--
gen strijd- van d.e arbeid-ers gekeerd..

RffiDS I(EERMALEN hebben wij aange-
toond. en verklaard, d-at d.e vakbond.en
volledig d-eel ziin van de kapitalisti-
sche maa,tschappij en geen and.er d-oel
hebben dan het bewaren varr. d.e klas-
senvred.e. Dit is niet zomaaÍ een be-
wer:Lng vaJl ons, maar d.e praktijk van
de vakbeweg'jng heeft het bewezen. De
vakbeweg"ingen zeLf hebben trouwens
mee::malen tegen d-e ondernemeïs gezegd
d.at d-ank zij hín streven er zoveel
nrst aan het arbeid.sfront heerst.
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Een treffend. staaltje hoe. d-e vak-
beweging d.oor het ui-troepen varr een
staking erger weet te voorkomen, Ia-
zen we dezer d-agen in d-e pers. In het
f taliaa.nse stad.je Battipaglia braken
ongeregeld.hed-en uit naar aanleid.ing
van d-e voorgenomen sl-uiting van een
tabaksfabriek net zeshond-erd-vijftig ar-
beiders. Zoals gewoonlijk greep d-e po-
litj-e hard.hand-ig in en er viel-en vele
gewond-en en twee clod-en. nat dit d-e

verbi-ttering d.eed. toenemen behoef t
geen betoog.De spanning steeg dan ook
voortd-urend-. Gelukkig waren er echter
nog d-e d"rie grote vakcentrales, die
voor vrijd-ag 1'1 april een stal<ing van
d-rie ui;r afkond.igden. Een stal<ing van
langere d.uur kon natuurlijk niet, want
dat zor- d.e economie maar in gevaa.r

gebracht hebben. Naar aanLeid-ing van
d-ie staking bericht rtHet Paroolrr van
zaterd-ag 1 2 april j .1. , dat in tt ge-
hele l-and- naaï schatting ongeveer -1 0
miljoen arbeiders aan d-e opïoep van
d-e d-rie grote vakcentrales gevolg ge-
geven had-d-en, d-och d.at waarnemers nu
eehter menen, dat de onrust in het
Iand. waarschijnlijk zal- afnemen.

Zo ztet men maar weer eens, d-at de
staking van d.e d.rie grote vakcentra-
Ies geen and-er d.oel had- dan d.e arbei-
d.ers stoom te laten afblazen, opdat
d-e rust in het bed-rijfsleven zou te-
rugkeren. Wie twÍjfelt er nog aan, d-at
d-e vakbeweging tot taak heeft de ar-
beid-srust in het bedrijfsleven veilig
te steIIen, opd-at d-e uitbuiting rrrs-
tig voortgang kan vind-en?

EtrN STERK MISLEIDEND tsOEKJE

BTJ DE DUITSE uitgeverij Suhrkamp in Frankfort aarr cle }4ain is vorig jaar een
boekje verschenen oncLer d-e titel "Arbeiterràte in d-er lfovemberrevo]-utionrr ("A=-
beid-ersrad.en i-n d-e Novemberrevoluti"" ). Het handelt over verschi jnselen in d-e
Duitse revolutie vari 1!-1 B. Wie in het allereerste hoofd.stuk en op d-e allereerste
blad-zijd.e leest, dat trarbeiclersrad-en in d,e novemberrevolutie revolutionaire orga-
nen warenil en d.at d.e arbeid-ersrrspontaan en zond-er een theoretische voorstelling
in hun hoofd te hebben d-e maatschappij Ír.md-arnenteel verarrd-eren wilden'r, begint d,e
l-ektuur van het boekje met grote verwachtingen. Hij meent een kl-ein en vrij goed-
koop ( f 5"7O) werkje in hand-en te hebben, dat informatie verschaft over een ui-
terst belangrijk verschijnseJ-: de spontane rad.envorming d.oor het Duitse proleta-
riaat. Die verwachting wordt nog versterkt, !/anneeï de lezer op bIz. 10 uit d-e
pen van d-e beid.e auteurs ervaart, d.at het met d-e rad-enbeweging in Dri-itsland was
afgelopen op hetzelfde moment, d-at d-e K"P.D. op het congres van Hafle (t9ZO) een
massabasis had- gekregen. 'rMooirr, d-enkt d-e lezer bi. j zíchzelf ,r,aan de schrijvers
van d-it boekje is het princlpiëIe verschil tussen d.e rad-enbeweging en d-e partij-
strijd- d-us volkomen d.uid.eLijk. 'r

Helaas, die concfusie is voorba.rig. Heel de rest van het boekje (vanaf pag.
11 tot en met pag. 168) blijkt niet over d.e rad.en van d-e arbeid-ers te gaan, maar
over d-e wettelijke bed.rijfsrad-en (d-ie óók arbei-d.ersrad-en werd-en genoemd-, al had-d-en
ze d-aarmee niets te maken), d-ie juist werd,en opgericht om d-e rad.en d-er arbeid-ers
concurïentie aan te d-oen en d.e w-ind, uit d-e zeilen te nemen. Om die red-en kurmen
wij het boekje alleen maar sterk misleid-encl noemen, hoe belangrijk het natuurlijk
ook is, d-at er ook omtrent die wetteldke bed-rijfsrad.en wat feitenmateriaal bekend-
word.t.

De schrijvers zler! d-e tegenstelling tussen het werk van de KPD en d-e arbei-
d.ersraden. De tegenstelling tussen d-e wettefijke bed.rijfsrad-en (aie door d.e KPD
gesteund. werclen) en d.e arbeid.ersrad-en zter\ ze niet.

Die beid-e auteurs zijn Dieter Schneid-er en Rud.ol-f Kud,a. Ze behoren all-ebei
tot het bestuur van c1e Duitse metaalbewerkersbond-. Het zijn dus alfebei vakbewe-
gingsbnreaucraten. Dót verklaart waarschi]ntljk hraa-rom ze er geen flauw benul_ van
hebben wat arbeid.ersrad-en eigenlljk zljn"
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ZIJN IiíIJSï{EDEN

WIE MOCHT MH{EN, d.at na het congres varr d-e P.v.d.À. d.e rust in die partij is
weergekeerd., d-ie heeft zich wel d-eerlijk vergist. Het geharrewaï d.uurt voort. De
heer Meyer Sluyser lucht z{jn hart tegen Nieuw Links in I'Het Paroolrt en d-e nieuwe
partij-vooxzítter dr. Arune Vond.eling verkond.igt d.an d.at t1 ttgemelerrr hem tot hier
zit. IntrVrij Ned-erlarrd-rr van J april j.1. r,rerd- een interview varr Joop van Tijn met
Joop d.en Uyl gepubliceerd- en een week later reageert Nieuw-Links-man en part\jbe-
stuurslid L,aurens ten Cate daarop met een lang str:k in hetzelfd-e b1ad., waarin hil
verkond-igt niets meer gemeen te hebben met een marr als Den UyI .

Nu hebben wij natuurlijk niets gemeen met aI d.ie partijmensen. Er zou vooï ons
d.a::. ook geen enkele red.en zijn ons met d.at geharrewar te bemoei-en, ware het niet,
d-at Den UyI in het i-nterview met Joop van fijn zo hier en daar wat uitspraken
d.oet, d.ie interessant genoeg zljn er wat aandacht aan te bested.en. Uit d.at inter-
view blijkt ook, d-at Den UyI blijkhaat zo in d.e war is d-oor wat men rrd-e overwin-
ning van Nieuw Links in d.e lnrtij'r noemt, dat hU bij d.e bestrSd.ing varr Nieuw Links
d-e grootste bokken schiet en d.e grootste tegenstrijd-ighed-en verkond.igt. Zo zegt
hij r d.at groepen als Nieuw Links zo weini-g belangstelling hebben rtrrooï het bief-
stuk-social-isme, d.e butter and. bread--vragen, waarin een oud-ere generati-e socia-
listen ziclt tverteerd-r heeft." Nu kan het natuurlijk best waar zi1n, d.at Nieuw
Links geen oog heeft voor d-e d,agelijkse behoeften vaÍr d-e arbeid-eïs en zich richt
op rrhet grote doef rre r&aÍ het word.t toch wel wat v-reemd als later in het i-nter-
view d-e heer Den UyI precies het tegenovergesteld.e aan Nieuw Links verw-ijt d.oor
op d.e vraag van Joop van Tijn welke bezwaren hij heeft tegen de Nieuw Links-bena-
dering varr l-and.en als Cuba te verklaren:

trlk proef in d-ie waard-ering van linlcse d.ictaturen d-e id-ee dat voor
a:rtre mensen a11een geId.t of je brood. hebt, en d.an is d.ie hefe boven-
bouw verd.er niet zo interessant. Daar is d.us een d.ictatuirr niet zo erg
voor. Dat rrind. i-k gewoon een heef funrlamentele misvatting. Alsof voor
arrne mensen d-e vrijheid- om zelf te bepalen hoe je kind.eren word-en opge-
voed. m-ind-er teft.rt
Hier zegt Den Uy1 dus preeies het tegenovergesteld.e van wat hij eerst heeft

beweerd-. Heet het eerst, dat Nieuw Links zo weinig belangstelling heeft voor het
biefstuk-soeialisme, thans beweert §j, d.at voor Nieuw LÍnks alleen geldt of arme
mensen brood. hebben en d-at d-e bovenboutr er d-an n-iet op aankomt, Wat is nu waaï
en wat niet? En meent Den Uy1 werkelljk, d.at in een rtd.emocratj-schrt geregeerd. larrd-
d-e mensen zelf kururen bepalen hoe hun kind.eren zu-ffen word.en opgevoed.? Naturrrlijk
kan men in d-it land- zijn kind-eren naar een Christel-ijke, een katholieke of tn o-
penbare school- sturenrmaaï dat is d.an ook al-les. 0p a1 d.ie scholen wordt d.e kin-
d-eren d-e liefd-e voor het vad-erl-and., de schoonheid. van d,e ei-gen laal , het natio-
nalisme ingepompt. De belangrijkheid. varr ord-e en gezag, d-e verheerl{jking vaJr ne,-
tional-e figuren, d-e nood.zakelijkheid. van militarisme enzovoorts, enzovoorts, wor-
d.en op d-e rrd.emocratische't scholen even grond-ig ond.erwezen als op d.ictatoriale
scholen. Zowel in d-ictatoriaLe l-and-en a1s in rrdemocratischetr land-en word-t d-6t
ond-erwijs gegeven, d-at d-ienstig is aarr d.e belangen van d.e heersend.e klasse, d-at
d-ienstig is aan d-e berangen v€Ln d-e bestaand-e maatschappelijke ord.e.

Maar Den UyI zegt nog meer" Wij hebben bovenstaand- citaat ond.erbroken, d.och
wat er nog volgt j-s minstens zo belangrijk. Daar zegt hij namelijk:

I'De id.ee dat je met geweld. d-e maatschappelijke vooruitgang kunt afdwin-
gen.0p d.at punt is d-e bolsjewistische revolutie scheef gegaan en heeft
tot rn onnoemelijke ellend-e geleid. en ik vj-nd. dus d-at op dat punt Nieuw
Links en al-ferlej- stromingen eromheen veel- d.u-id.elijker moeten word.en.
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Ik vind- het, juist omd-at ik weiger rnijn ogen d-icht te doen voor: d.e ge-
sehied.enis - iets \rat -regemroordig herhaald-elilk uordt aanbevolen - een
soort bad- in irrationaliteit.rr
\rtrelnu, ook wij weigeren onze ogen d-icht te d-oen voor de geschied-enis en toch

zijn wij het volkomen oneens met Den Uy1. Om dus cie uitspraak van Den UyI, dat je
met geweld, geen maatschappeiijke vooruitgang kr-rnt afdwingen, op zijn waard-e te
toetsen, zull-en we ons even in de geschiedenis moeten verd-i-epen. En de geschie-
d.enis leert ons dat, dat d-e vernietÍging van d-e macht van het feodalisme en d-e

daa:mree gepaard- gaand-e opkomst en ontwikkeling van het kapitalisme een geweld-ige
rnaatschappelijke vooruitgang heeft gebracht. Niemand zal dat toch d.urven ontken-
nen" Everunin zal men durven ontkennen, d.at d-e af schaffing van de slavernij 1n d.e

zuidelijke staten van Noord.-Amerika een geweld.ige maatschappelijke voo:rritgang was.
Zou d.e heer Den UyI nu soms menen, d-at zowef het aan d-e macht komen van het bur-
gerd-om al-s het afschaffen van de sfavernij der negers in d-e zuidelijke staten van
Noord--Amerika niet gepaard. is gegaan met ger,reld-? Met een open oog voor d-e ge-
schied.enis kan men niet and-ers dan constateren, d-at bij d-ie gebeurtenissen het
geweld hoogtij heeft gevierd. De vernietiging van het feod.alisme en het aan d-e

macht komen van het burgerd-om is gepaard- gegaan met stromen bl-oed.. De Parijse
quillotine kreeg tijd.ens de Franse revolutie bij wijze van spreken geen tijd- om af
te koelen. En d-e afschaffing van d-e sfavernij in d.e Zuid-elijke staten van Noord--
Amerika was het gevolg vaf,l een vierjarige burgeroorlog. Duidelijke voorbeeld-en,
d-achten wij, d-ie bewljzen, d-at het open oog voor d-e geschied-enis van Den Uyl we1
heel erg vertroebel-d- moet zí1n, Ja, maar d-e bolsjewistÍsche revofutie in Rusfa;rd
d-a,n? Ook díe revol-utie was 'n burgerlijke revol-utie en ook d-at was een maatschap-
pelijke voomi-tgar:.g. Waren het niet d-e Duitse sociaal--d-emocratische geestverwaJt-
ten var. Den UyI , die hurl vooraangaarr in d.e oorlog van '1 91 4 motleerd-en met de
verkl-aringrdat wanneer Duitsfand- Rusland- zijn gang zou l-aten gaarr Europa zou wor-
d-en overspoeld d-oor het Russische absolutisme en feod.al-isme? \{as dat voor die
"nationafe social-istenrt geen red-en om vooï 1O@" acl.ter d.e nationafe bourgeoisÍe
te gaan staarr? We1nu, wij hebben de heer Den Uyl of zijn partijgenoten nog nooit d.e

rol, d.ie hurr Duitse geestverwanten in d-e eerste werel-d-oorlog hebben gespeeld- ho-
ren velroordelen.

Natuurlijk zoud.en wij nog veel meer voorbeelden kmnen aanhalen om aaJI te to-
nen, dat geweld wel degelijk maatschappelÍjke vooruitgang kan afdwingen. We achten
de hier gebrachte voorbeeld.en echter meer dan d.uid.elijk. Duiclelijk genoeg ook voor
Den Uy1, die bliksems best weet, dat het aan d-e macht komen van het kapi-talisme
en de afschaffing van d"e slavernij in de zuidefijke staten van Noord--Amerika ge-
paard. gegaan is r:ret veel gr=weld. Waarom dan toch clie uitspraak van hem? Om d-at
te begrijpen d-ient men óók de geschJ-ed-enÍs te raadplegen. Welnu, d-e geschiedenis
Ieert, d-at d.e sociaal-d.emocratie een wezenlijk bestand.d.eel van d,e kapitalistische
maatschappij is, dj-e in het verfed.en geen and-ere taak had- d-an het bewoonbaar ma-
ken van het kapital-isme voor d.e arbej,d-ers. En d.it niet tegen de u'il van het ka-
pitalisme, d-och integend.eel juist in grote sameruÍerking met het kapitalisme. De
sociaaf-democratie was in Í/.Iezen het meest vooruitstrevende deef d-er industriëIe
bourgeoisie" De geschied-enis, waar ook Den UyI zegt zoÍn open oog voor te heb-
ben, Ieert ons, dat d-e sociaal--democratie op kritieke momenten altijd. d-e zijd.e d-er
bourgeoisie heeft gekozen en zich iegen de arbeid.ersstrijd keerd-e. Was d-e soci-
aaf-d-emocratie vroeger d-e beweging d-ie j-n samenwerking met rt kapítalj-sme streed.
voor d-e sociale wetgeving en het bewoonbaar maken van d"at kapitalisne, thans, nu
d-at bewoonbaar maken is vol-tooÍd- is ze evengoed nog d.e beweging, die het kapita-
lisme op een hoger plan wi} stuwen. Daarom zijn d-e sociaal-d.emocraten en is dus
ook Den Uyl tegen het geweld-, d-at is gericht tegen d-e bestaarrd-e maatschappelijke
ord-e.

NatuurliSk is Den UyI niet tegen aIIe geweld-. Hij is affeen tegen geweld-, d.at
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de maatschappelijke ord-e aarrtast.Maar gaarne gebruiken hij en zijn partijgenoten ge-
weld- wanneer d.e ord.e moet word.en beschermd.. Zin grote voorgaÍIger Troelstra keer-
d.e zich tegen Wibaut toen d.ie naar aarrleid.ing van rt aard.appeloproer in Amster-
d.arr in juni 1917 -wa,xbij dod.en vielen- d.e hoop r-uitsprak,dat de Amsterd.amse poli-
tied.eskund.igen ninder geweld.d.ad.ige mid.d.elen zoud.en r:-itd.enken om plund.eringen te
voorkomen. Ontelbare arbeid.ersmoord.en hebben d.e Duitse sociaal-d.emocraten op hun
geweten. Verantwoord.elijk zijn zij voor d-e moord, op Rosa Lr-:.rcenburg en Karl Lieb-
lcrecht. Na d,e eerste wereld.oorlog gebruikten d.e soeiaal-d.emocraten in Duitsland.
d.e oud-e keizerlijke wee::macht onr de arbeid.ers er ond.er te houd.en. Hier jl Neéer-
Land. was tijd.ens d.e eerste wereld.oorlog d.e sociaal-d.emocratie de ster:n en toever-
laat van het Ned.erlandse kapitalisme. En zelfs na d.e tweed.e wereld.oorlog nam d-e

partij van Den Uy1, met zijn partijgenoot d.r. WÍIlem Drees als minister-president,
d.e verantwoord-elijkJ:eid. voor een kol-oniale oorlog op zich., terwille rran d.e Ned-er-
Iand-se bourgeoisie. En Den UyI weet d.at. In het interview met Joop van Tijn zegt
hij namelijk:

rrln d.ie zin vind. ik het winst a1s men wil werken binnen een politieke
partij d.ie nooit geschroomd. heeft als het nod-ig was om d.e hand.en vuil
te makenren wat ik d-an noem med.everantwoord.elijkheid te aanvaard.en bin-
nen d-e bestaartd.e instellingen, d-e bestaand.e instituties va,n deze zo
rijk bewerktuigd.e samenlerring. I'

Medeverantwoord.elijidreid. ilus voor d.e bestaand.e kapitalistische maatschappij.
Dat wil dus zeggen: streven naarr een zo goed. mogelijk functioneren van d.eze maat-
schappij, die is gebaseerd- op de f oonarbeid-, op het mee:r.raard.evo:mingsprocesi op
d.e uitbuiting van d.e arbeÍd-ers, Med.everantwoord.elijkheid. voor het zo hoog mogelijk
opvoeren varr het nilitaire apparaat en dus het laaghoud.en van het levenspeil d-er
arbeid.ersklasse. Med-everantwoordelijkrzoals reed.s #ze&t voor een kol-oniafe oor-
log in ïnd-onesië; med.everantwoord-elijk voor d.e loonstop van rt eerste tiental ja-
ren na d.e oorlog met als resuftaat, d.at de onderrremingen - zoals prof . d.r. Van
Rljsinge eens vooï een Vara-forrm verkl-aard.e - d.ikke winsten kond.en maken. Ter
meerd-ere glorie van het kapitalisne heeft Den UyI - toendertijd. wethouder van Am-
sterd.a,rr - d.e Amsterda,rnners en d.e Za,ankanteïs opgescheept met de stanl< varr Mobif-
0ir.

Dat d.e partij van Joop d.en UyI niet schroomt om d.e hand-en vrli1 te maken aIs
d.e belangen van het kapital-isme moeten word.en ged-iend., is bekend.. Die hand-en zljn
in d.e loop d.er geschied.enis d.er soclaaf-d.emocratie zo vuil gevord.en en zo met
arbeid-ersbloed- besmeurd., dat ze niet meer schoon te wassen zijn.

EEN TESJE IN HISTORÏSgi{-MATERÏA1,ÏSME

ffiIJKHVS een verslag, d.at wij onlangs aantroffen in het rrNieuw Utrechts Dag-
blad.'r heeft ir. G.D. Perk, verbond-en aarr de Cul-tuurtechnische Dienst der prorrin-
ci-e Utrecht, d.e boeren van d.e ï,opikerwaard- onlangs een lesje in historisch-mate-
rj-alisme gegeven. Hij noemd-e het natuurlijk niet zo, ÍLaa.r het kwam er wel op neeï.

Sprekend-e i-n een vergad.erilg te Montfoort, verklaard.e hij, d-at d-e l-and.bouw
in d-e laatste ti-en jaar een buitengewoon sto::urachtige ontwikkellng heeft d.oorge-
maakt. Die ontwikkeling - aldus ir. Perk - dwingt d.e boeren met méér land. en met
méér d.ieren d.e veehoud-erij te bed-rijven, omd.at zij aI1een langs die weg j:r staat
zullen zljn hr:n kostprijzen per eenheid- van product te d-oen d-alen.

Dit is niets and-ers d-an een uiterst simpele, maaÍ daarom nj-et mj-nder tref-
fend.e u-lteenzetting van het wezen d-er kapitalistische akkunrulatie.

De tijd- i-s voorbij - zei Ír. Perk - d.at vakkennis en ijver van d.e boer al1een
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vold-oend-e waïen om een bed-rijf in stand. te houden en goed te doen fimctioneren.
Er zijn krachten aan I t wer ( ond-erstreping
van ons - red-. D. en G.), of een vereenvoud.ig:ing van rLe produkti-e.

Ztedaar, zeer kort geformuleerd., d-e erkenning van ,t feit, dat i-n d-e mod.er-
ne maatschappij niet d-e mensen cie gang van zaken beheersen, maar omgekeerd. d-e

maatschappelijke gang van zaken d-e mensen.ivlét d.e ontwikkel-ing der produktiekrach-
ten en met het ontstaan van nie'*we prcd.',:ktieverhoudingen (aat ,i;n: verhoud.ingen
tussen d-e mensen!) word-t het gehele bestaan volledig omgewenteld-. Ook d-aarvan
gaf ir. Perk interessante voorbeelden.

rrEensrr, zo zeí b,í7, rrbeheersten d.e boeren d-e d.orpsgemeenschap en drr;kten zij
hun stempel op het karalcter van een streek. Maar dat ís allemaa] verleden tijd-.
Op het verstedel-ijhte en geïnciustrialiseerd-e plattefand van nu vormt de boer een
minderheid.. Z4n invloed. is aanzienlijk gedaald en d-aalt nog steed.s.r'

Het kapitalisme maakt grond-ig een eind-e aan alle ill-usj-es omtrent ind-ivid.u-
ele l-otsverbetering. Die maatschappeli.lke waarheid- geldt óók in het agrarisch be-
d.rijf sleven.

rrNa d.e eerste wereld.oorlog", aldus ir. Perk, rrwas het nog mogelijk, d-at een
Iand.arbeid-er met wat steur van d-e regering zich tot keuterboertje opwerkte. Daar
is allemaal geen sprake meer vaJr" Bedrijfsvergroting en verdwijning van kl-eine be-
drijven is aan d-e orde van de dag, want de inl<omsten per hectare en per d-ier zijn
da1end.e en alleen met méér d-ieren en grotere bed.rijven z4n de inkomsten op peil
te houd-en. vtrie niets ond-ezneemt om zijn produktiemethooen te ratÍonal-iseren ga,al,
onherroepelijk van d-e kaart.r'

Is het nÍet net alsof ir. Perk stond voor te l-ezen uit rrDas Kanitalt' varl
KarI luïarx?

BEDRIJFSSTUITING BIJ THOMASSEN EN DRIJVER

DE MNGEKONDIGDE sluiting van een aantaf d"oor d-e n.v. Thomassen & Drljver i-n
het jongste verl-ed.en opgekcchte Verblifa-fabrieken in Krommenie, Utrecht en Dor-
d-recht vormt door d-e mamier waaróp zij is geschied, d-oor d.e bed-rijfseconomi-sche
achtergrond-en err door d-e roi, d-ie d-e vakbonden bij dat alles hebben gespeeld. een
bijzonder belangwekkend- lesje. Een lesje in kapitafistische mentaliteit; een lles-
je in kapitafistische economie; een lesje tensl-otte omtrent d-e werkel-ijke positie
d-ie d-e vakbeweging in onze huidige samenlevrng inneenmt.

Een lesie in kapital-istische menla.Iiteit. Zeld-en is er d.oor l-ed.en van het
ond-ernemerd,cm zó onbesche-amd- gelogen af s door mr. B. ter Haar, de president-di-
recter-rr van het concern, ged-aan is tegenoveï personeelsfeclen en led-en van de on-
d.erriemingsraad van het bedrijf in l{rommenie; moeilijk kan er een tweede voorbeefd
worden gevond-en, waarbij de arbeiders zó al s oud- vuil behand.eld. zijn dan hier. Nog
enkef e uren voor rt begin va,n een bijeenkomst in d.e kantine waarin de personeef s-
l-ed.en meded-eling zou word.en ged-a,an van hetgeeït er stond. te gebeuren, r,rrerd.en affe
daaromtrent circul-erend-e geruchten al-s een rronwaarheidt' bestempeld. Leden van de
onderrremingsraadrd-ie al eerd-er ?t fijne van d-ie geruchten hadclen will-en weten wa-
rer. op precies dezelfde manier met een goed- gespeeld.e komed.ie voor het lapje ge-
houden" I4en kan niet beweren d-at d.e arbeiciers om de tuin zi;n geleid-, ze ziln een-
voudig op d.e grofst mogelijke manier bed.rogen. De ondernemingsraad (een lesje op
zíchzeTf voor d-egenen die aan d-at soort institu-ten nog een bepaafde betekenis
hechten! ) werd- al- even hard. bed-ot als d-- rest van het personeel . Nad-at dat alfes
geschied was verkl-aarde president-d.irecteur Ter Haar, dat voor hen d-ie ontsJ-agen
zouden worden een regei-ing was getroffen, d-ie een schoolvoorbeeld. kon word-en ge-
noemd. van wat een d-ergel-ijke regeling uit sociaal oogpr:n-b behoort te zljn. We had--
den niet and-ers verrracht van 'n rlirectie, die bij haar honcisvotterige behandeling
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va:: de arbeid.ers reed.s b1{ft had. gegeven van tn we1 bijzonder soort sociaal gevoel
te bezitten.

Een lesje jn kapitalistische economie. De Verblifa-fabrieken gp.an niet
d-icht orod-at er bij Ïhomassen & Drijver zulke grote verliezen word.en geled.en.Direo-
teur B" ter Haar heeft wel gezegd-, dat d.e resrltaten mind-er waren, maar het is
niet waa,r. (1" heer Ter Haar is bepaald. aan d-e eerste leugen niet gebarsten!) In
de ttNieuwe Rotterd-anse Courantrt van 1l april 1969 wordt het jongste jaarrerslag
besproken. Daaru-it bljJkt, d-at d.e winst, d.ie in 1967 circa / 20 miljoen bed.roeg,
in 1968 nagenoeg werd. geëvenaard.. Zij bed.roeg na.meliik f 19,11 miljoen. 1 )

De omzetstijgÍng, ald.us het jaarverslag, bleef enigszins achter bij d-e ver-
wachtingen, maar d-e kostenstijging kon toch word-en goed.gemaakt d-ank zij een voort-
gezette verhoging van d-e produktiviteit. Het verslag zegt voorts, d-at d.e omzet-
verwachting voor het lopend-e jaar gunstiger h:-id,t d.an d-ie voor 1)68 en dat men
over 1 969 een ongeveer even gunstlg resultaat als in d-e twee afgelopen jaren te-
gemoet mag zien.De export-resul-taten van het bed.rijf word.en in het verslag bevre-
d.igend- genoemd-.

Wat bed.rijfsresultaten betreft dus geen kou aarr de lucht. (Vanaaar dan ook,
d.at d-irecteur Ter ilaar bij het beduvelen van d.e arbeid-ers kon opmerken; rrI{et gaat
goed-! Waarom in hemelsnaa.:n zoud-e we sluiten?" ) . Waarom gaan er dan nj-ettemin
d.rie Verblifa-fabrieken d.icht?

Twee feiten zijn er, d.ie d-aar naar onze mening enig nader licht op kunnen
hreïpen. In d-e eerste plaats het zinnetje in het jaarverslag, d.at als terloops
ve:meId.t, dat er het afgelopen jaar voor f 2J ni-ljoen in het bedrijf geïnvesteerd-
werd. (en j-n 1967 yoor / 19 miljoen). Er van afgezien, d.at d.ergelijke jrrvesterin-
gen in wezen betekenen, dat d.e rrr^rinstrt (of beter de geprod-uceerd.e meerwaarde)
nog veel- groter is geweest dan rond. d.e twintig miljoen, betekent d-itrd.at d,e ren-
tabiliteit van Thomassen & Drijver (we bed-oel-en d-e winst in verhoud.ing tot tt ge-
investeerd.e kapitaal) natuirrlijk d,alend-e is en d,at d.it uiteraard de directie voor
d-e nood-zakelijkheid. pJ-aa,tst d-oor nieuwe investeri-ngen (mod.erniseringen) d.e produk-
tiviteit nog verd-er op te voeïen dan in het jongste verled-en reed.s geschied-de.
Dat (verd.ere) mod-errriseringen in d"e mod-ernste fabrieken van het concern (reIa-
tief) goedkoper tot stand. kunnen r^rord-en gebracht d-an in oud.ere en mind.er mod-er-
ne bed-rijven spreekt vanzel-f . De mi-nder mod-e:=re fabrj-eken echter zijn juist d.e

Verblifa-fabri-eken. Met and-ere woord-en: zi1 ztjn het sl-achtoffer geword-en, niet
van een slechte gang varr zaken, maar varr de omstand-ighed-en, dat het het concern
zo goed. gaat en d.at d.ie goed.e gang van zaken al1een door een zich toespitsen op
d.e al-lermod-ernste ond-erd.elen der prod.uktie op peil kan word-en gehoud-en. Dat
klinkt parad.oxaa,I, maar d.ergelijke paradoxen karakteriseren nu eenmaal het kapi-
talisme.

Wat d.e rol van d-e vakbeweginËbetreft, daarover kunnen we kort zijn. De bon-
den namelijk blijken van d.e voorgenomen bedr\jfssluitingen van te voïen op d.e hoog-
te te zijn geweest. Zij echter hebben het niet nod.ig gevonden d.e arbeid.ers Ín te
lichten. Natuurlijk, er was d.e bestuurd-ers geheimhoufling opgelegd-. Dat spreekt
vanzeff. Maar is er één bestuurder geweest, die toen hem geheimhoud.ing gevraagd.
werd. gezegd. heeft: rrMeneeï Ter Haar, u kunt naar d.e ponp Iopen, we zitten hj-er
niet voor rrw beJ-a:rgen, maar voor d.Íe .ran orvze Ied-enrr? Nee, zotn bestur.lrd.er is er
ni-et geweest. En dat zegt alles!

t ) ttet gaat hier om d.e netto-wj-nst, waarvan d-e belasti-ngen en het bedrag, dat
voor d-e boekhoudkund-ige reserve e.d,. bestemd- is nog moet word-en afgetrokken.
Voor een beoord-e1ing d-er bed.rijfsresu-l-taten is echter natuurlijk vooral d.e net-
to-winst belangrijk-
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GEBREK AAN VISIEINDERDAÀD:

IN DE Nieuwe Rotterclamse Courant van za,terda"g 2) maart j.1. heeít or. Ger
Harmsen een hele pagina gewijd aan het lO-jarig bestaan van de C.P.N..trGebrek aa"n

visie en verstarring kenmerken d.e ' jubilerender C.P.ltr.r' luid-t zijn beschouwJ-ng. En
na lezing van deze beschouwing varl Ger Harmsen zijn we tot d-e conclusie gekomen,
dat ook d66rvan gezegd- Ican word-en, dat zij word,t gekenmerkt d-oor eenrrgebrek aan
visierr. Dat is natuurlijl< niet zo verl/ond-erlijk wanneeï men bed.enkt, dat Ger Harm-
sen zelf d-eel heeft uitgemaakt van d-e CPN. \{e1 heeft hij het bolsjer+istisch jasje
verva^ngen d-oor een P.S.P.-jasje, maar daar ond-er is afles bij het oud.e gebleven.
Dat hebben we trouiuens reed-s eerd-er gemerkt. Nog maar een vijftal jaren geleden
heeft Ger Harmsen korte tijd. meegew-^rkt aa,n he*u l-ater opgei-ieven maa"ndbfadrrBr-riten
d.e Perken". Ind.erd.aad, een blad van anaïcho-synd.icalistische huize, d,och dat ver-
hind-erde hem niet om in d.at blad var, 2) mei 1964 een heel- verhaal op te harrgen o-
ver d.e verdediging van het CP}T-gebouw lel-ix lt'leritis, een vercied.iging uraaraart hlj-
zelf had. d-eelgenomen en d.ie blijkbaar nood-zakelijk was toen dit gebouw werd- aange-
vallen naar aanfeid-ing van het Russische optrecien in de Hongaarse r:evoLutie van
1956, Nu ktrinen wj-j ons i,re1 ind-enlsen, d.at iemand-, d-ie het niet helemaaf eens is
rnet d.e bolsjewilri toch meent hen bijstand te inoeten verlenen, lraflneer hun gebouw
d-oor opgezweepte eiementen word-t aa.rrgevallen. llaar opmerkelijk vond.en we, dat er
bij d-r. Ge-r Harmsen geen l,roord" van mecledogen af kon voor de d-oor Russische tanks
vermorzefd-e arbeiders. Geen woord- van protest ook tegen de :roord op Imre Nagl en
Pa1 Maleter, beid.en eerst d-oor cle Russen in een valstrik gelokt en d-aazna om zeep
gebracht. Duid-elijk was ons toen, dat ook Cer Harrnsen d.e moord- op d-e Hongaarse re-
volutie met gejuich en instea,ming heeft begroet.

I'Gebrek aan visie kenmerllt zi jn beschouwingrr, zetden we. Niet afleen ons is
dat opgevallen, maar ook een zehere d-r. A.À. d-e Jonge uit Den Haag. Hij reageerd.e
dan ook met een ingezonden st,uk in de I.T.R.C. van zaterdag 12 april . Helaas, ook
dr. De Jonge, ook a} is hij niet zo mil-d in zijn oo::deel als Ger Harutsen,ziet in
d-e CPltr nog wel mogelijkhed-en. 'r,vanneer d-ie CPII maar van het autoritaire stand-pÉnt
af zou wi]len stappen, dan zou het volgens hem best een democratische partij kun-
nen worden waar mee te praterL is. Ook ne Jonge ziet dus niet, evenmin als d-r. Ger
Harmsen natuurlÍjk, dat er tussen d-e zogenaamd.e democratische partj-jen en d-e CPN

eigenlijk geen lrezenlijk verschil is. Neen, ook het stukje van hen d.raagt er niet
toe bij om een d-uidelijker licht op de CPN te laten schijnen.

Doch ni-et om d:r. De Jonge is het ons in d-it stukje te doen. U/fj willen ons
hier even hezig houd-en met sonurige uitspraken varr Ger Harmsen, u-itspraken die al
te zeer met d-e werkeli;kheid in stri;d. zijn om ze onweersproken te laten. Daar is i-n
d.e eerste plaats zijn weergave van d-e houding o-er CPllI ten opzichte van d.e kolonia-
le oorlog in Inclonesië. Volgens hem nam d"e CPlti fel stelling tegen d.eze oorlog,
riep zij op tot staking en demonstratie en stuurd-e aa:rvankeli"ik zelfs aan op coI-
Iectieve d-ienstweigering. Dat is je nogal wat" Helaas, zoals bij d.e bolsjewiki de
gewoonte i-s verzuimt ooli Ger }larmsen om feiten te vermelden. En feit is, dat d.e

zaken r^rel- iets and.ers lagen dan Ger Harrnsen ons wil d.oen geloven. Ya,n d.oor d.e CPIT

georgarriseerd.e d.emonstraties tegen de koloniafe oorlog is ons niets bekend. Wel
is ons be.riend., d-at d-e toend-ertÍjd- vooraanstaande CPI{-er ir. S.J. Rutgers in'rDe
Yrije Kathed-ertrrran 1! augustus 1946 schreef, d.at d-e CPN niet voor d-e orryrcorwaard.e-
lijke en absol-ute onafhankelijkheid van d-e Renub-Liek Inaor,.E6íë was.Onze }ezers zul-
leo ztch herinneren, dat vrij ir. Rutgers in ons nulllmer van maart j.1. nog hebben
geciteerd. Dat is wel heel- iets and-ers da,n Ger Harmsen d.e l-ozers varr d-e líRC pro-
beert wijs te maken. Dat d.e CPN naar aa"irleid.ing varl de kofoniale oorlog in Indone-
sië tot staking zou hebben opgeroepen moet eveneens naar het rijk der fabelen r,ror-
d-en verwezen. De staking tegen de troepenuitzendingen naai Ind-cnesië in d-e zomer
van 1946 was een spontarte actie van arbeid.ers en arbeid-ersvrouwen en zeker niet
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geoïganiseerd- d-oor CLe CPN. In Amsterd-am begonnen, sloeg de staking dezelíd.e d-ag

nog over naaï de Zaarrstreek en het Gooi, Voor de stal<ing echter d-e kans kreeg om

zich over het hefe tand- uj-t te breid-en, wercl zij in opd-racht van juist d.e CPN door
d-e bolsjewiek Henk Gortzak - thans PSP-er en dus wéér partijgenoot van Ger Harm-
sen - om zeep gehclpen met het smoesje, d-at d-e staking hras bed,oel-d- al s een pro-
teststaking van 2{ uur,

Het was trouwens ni-et d.e eerste staking d-ie d-oor d.e CPN werd vermoord. Ook

d.e haven- en zeelied,enstaking in Rotterdam van april 1946 was d-at fot reed-s ten
d.eel geval--l-en. De CPN was namel-Ijk zo tuk op een paar ministerzetels, d-at ze ltaar
bmikbaarheid voor d-e bezittend.e en heersend-e kfasse ging bewijzen d-oor stakende
arbeid-ers in de rug aan te vallen. En het zou h.aar nog we1 gelukt zijn ook om een
paar CPN-rninisters in het kabinet te krÍjgen - afthans voigens d.e meded-elingen van
Drees - als ze maar niet had vastgehouden aan haar eis, d-at PauI de Groot in het
kabinet moest wcrden opgenomen.

Ook met de dienstweigering is het wef even and.ers dan Harmsen zo 'rvrijmoed-igI
beweert. \íat dat betreft is het verhaal leerzaam, d-at een Ind.ië-d.eserteur inrrVrij
Ned.erland-'t va.n 2! maart j"1. verteld-e. Deze d-eserter.r was toend-ertijd- lid. van het
Algemeen Nederiand.s Jeugd- Verbond-, zoaf s men weet een jeugd-orgzurisatie, d-ie vo]-
komen op d-e CPN is afgestemd" Welnu, deze man mocht in zijn d-eserteursperiod.e niet
op d.e bijeenkomsten van het ANW komen omd.at d-it d-eze organisatie zou compromitte-
ren en hij d-aarnee de partij (ae CUV) in gevaar zou brengen. I'Actieve ster.rn van d-e

partÍjr', a,ldus deze man, rrwas er niet bij . Het meest frappante was wel- dat d.e AIIJV-
ers d-ie uit Ind-onesië terugkwamen met tromgeroffel werden binnengehae,ld en o-at
hel-e afd-el-ingen r,,rerd-en georganiseerd- om d-eze man,d-ie zijn d-ienst in Ind-onesië ver-
vuld. had-, met cad.eaurs enzovoort te féteren." Ja, en d-at klopt da.n wond-erwel met
het verrnoord.en varL d-e staking tegen d.e troepenu-itzend-ingen en ook met d.e uitla-
tingen van ir. Rutgers in rrDe Vrije Kathed-errr . Dit zijn feiten en niet zomaar losse
beweringen à l-a Ger Harmsen.

Maàr Harmsen bewee.rt nog meer. [olgens hem was d.e CPN een k] eine fel]-e oppo-
sitionele beweging, clie hartgrond-ig neen zeí tegen de bestaande maatschappij. lviaar
alweer word.t die bewering niet met feiten gestaafd-. Da.t kan natuurlijk ook moeilijk
uant d-e praktijk heeft we1 l-aten zíert, d-at mensen, die deel-nemen aan d-e regeri-ng,
of beter gezegrl: d-ie afs minister z,itti-ng nemen in het kabinet, mee moeten wer-
ken aan het befang van de bestaend.e maatschappetijke orde. 0f meent Ger Harrnsen
soms, d.at een CPN-er afs minister activiteiten kan ontplooien die tegen het be-
lang varr d,e bestaand.e maatschappr,l ingaan? Dan moeten we afweer d.e praktijk te hulp
ïoepen. Kort na d.e tweed-e wereld,oorl-og namelijk lukte het d-e Franse CP wéI om een
paar van haar mensen afs minister in rt kabrnet te krijgen. De bolsjewiek AMBROISE
CROIZAT, minister van Arbeid in de eerste twee na-oorlogse Franse regeringen,
heeft zieh toen feller tegen stakende arbeiders gekeerd. dan welke and-ere reactÍ-
onaire minister ooit heef t gedaan. \{a.nneer rt de CPN hier was ge}ukt oro ministers
in het kabinet te krijgen, zoud,en die ministers ongetwijfeld- d-ezel-fd-e rol hebben
gespeeld als hurr Franse partijgenoot"

En wanneer Harmsen komt te spreken over d-e kwaliteit van d-e mensen in d-e ja-
ren vall d.e bezetting en d.an het oml-aag' storten vaír een man al-s Jan de Quay memo-
reert, waarom prae.t hij dan niet over d-e rol- van Pauf de Groot in de oorlogsjaren?
O nee, wij zuI1en heus niet beweren, dat Paul- de Groot zich heeft schuldig gerna.akt
aan mind-erwaard-ige praktijken. llaar het is toch vrij algemeen bel<end., dat er in d-e

CPN grote weerstand-en tegen hem zijn geweest omd-at hij zich in de oorlogsjaren zou
hebben ged-ru-rct. Ind-erd.aad, Piet Nak, t^/il]em KraaÍr, Gerben V/agenaar en zove-Le a.n-
d-ere bolsjewiki zijn bekend va.nwege hun activiteiten in de oorlogsjaren. Van De

Groots verzetsactiviter ten is echter niets, maar dan ook niets bekend.. Ger Harm-
sen zwijgt er wr;seli,lk ook over.

Natuurlijk is er op de beschouwi-ng van Harmsen nog veel meer aan te merken.
Wij menen echter met d-it korte stukje duidelijk aangetoond. te hebben, d.at Ceze be-
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OVER EEN BOEK VAN CHE GUEVARA

I'De guerifJa-oorlog[ d.oor Eznesto Che Guevara;
vert. d.oor C. Thrrnd-erruitgave in d-e reeks rrMa-

nifesten" van de r:-ltgeverii L.J.C. Boucherl Den
Haag. Formaat; pocketboek; 2{O bladzijd-en. Prijs
f Br9O; losse omslag; twee afbeeld-ingen.

DE REEKS 'rManifestenrr van Boucher heeft ten doel-, diverse zeer belangrijke
geschri-ften uit verled-en en hed-en op een overzichtelijke wijze voor ons te presen-
teren en d.an liefst in een harrdelbare vorln. De geschriften waar het hier om gaat
hebben alle op d-e een of andere manier te maken gehad- met de gestage ontwikke-
ling van ons maatschappelijk bestel of zij hebben er tharrs nog steed-s mee te maken.
Dat l-aatste geld-t ín zeer sterke mate vooï het ond-erhavige werk varr Che Guevara,
d-e afgod- en martelaaï van alfe radicaal denkend-en in Europa en I t lichtend- Yooï-
beeld. van afle guerilla-strijd-ers ter wereld-. Een man ook, d-ie in taktiek en d.en-
ken betreffend-e d-e gueril-Ia-strijd- sterk werd. beïnvloed d-oor zijn Chinese vooï-
beeld. Mao Tse-toeng. Het is niet voor niets, dat in zovele demonstraties juist
hrín portretten word-en meegedragen"

Che Guevara lras een mens zond-er weeïga. Voor d-e meeste West-Etrropeanen - en
d-at geld-t juist irt zeer sterke mate voor de l-inkse-, demonstrerende groepen - is
hij het meest romantische voorbeeld- van de guerilla-held-. Niets is rn-ind-er wàaÍt
niets is mind.er roma^ntisch. rr0he?r was een d-oor en d-oor nuchter mens, d-ie ook wel
Iteens wat vergatrr, die I'ook we} eens tot de orde geroepen.werd-tr en d.ie steed.s
zoveel hij kon met beid.e benen op d-e grond- stond.. Het onderhavige boek getr:-igt
d-aariran. Het is namelijk een hand.feid-ing voor toekomstige guerilla-strijd-ers.

Misschien is het niet als zod-anig bed.oeld- geweest in zijn oorspronkelijke op-
zet, maar zoafs het boek in zijn huid-ige vollrn voor ons ligt is het duid-elijk het
produkt van een leraar in d-e t'guerilla-taktiek'r voor leerlingen. En Ïret is een
onthullend- boek, want Ít geeft eens te meer d-uj-d.eli;k aan, lraarom nu jrrist Ernes-
to Che Guevara h e t lichtend-e voorbeeld- werd voor af d-ie strijders in Zuid- Ame-
rika en r^raaron juist h ij ook naar Zuid--Amerika ging. \die d-it boek tot op d-e

Ietter naleeft, zal zeker een succesvol guerilla-strijd-er worden, zelfs in líest-
Europa.

Bij het boek zijn enige d-ocumenten opgenomen van d-e faatste d-agen van Che Gue-
vara in Bolivia. Deze d-ocumenten behand-elen al-leen d-e persoon Guevara als strij-
d-er die ged-ood- 1s. Was het werkelijk Che? IIoe kwam hij in Bol-iiria en bovenaf: wat
was zijn bood.schap? Wild.e hij ook hÍer weer een revolutie beginnen en van welke
aard. darr? Word-t Zuid--Amerika het Algerije van d-e Verenigd-e Staten? Vele vragen,
d.ie nog vooï ons open blijven. Maar het antwoord- Iigt in de kiem reed.s besloten
in d-it opwi-nd.end-e boek over d-e guerilla-oorlog van Che Guevara. Het is een boek
voor a1le tijd-en, maar vooral een boek voor d.eze bewogen tijd-.

W" Muld-er"

COMMENTAAR

Ziehier weer een boekbespreking van d-e

een welkome aanleid-ing tot discussie bied-t.
harrd- van onze vriend Mulder, die ons

Niet omd-at we de grootheid, van Che
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Gtevara ook maar enigszins in tvijfeJ. trekken.Die staat voor ons boven enige twij-
fe1 vast. W61 omd,at wij hem als grote figuur veel neer gebond-en acirten aan een
bepaald-e tijd- en aan Zuid-Amerika d.an kennelijk het geval is met de recensent" Als
hij aa:r het slot van zijn bespreking opnerkt, d-at het hier om een boekrrvoor all-e
tijden'r gaat, d-an kunnen we d-at wel met hem eens zijn, doch all-een in historische
zín, zoal-s bijvoorbeeld. d.e kronieken van Titus Livius over de romeinse geschie-
d-enis nog altijd- d-e moeite waard- zijn om ie Lezen, ornd-at men er iets uit leren kan
van de toen-rnalige maatschappij-verhoud-ingen en d-e toenmalige klassentegenstellin-
genr omd-at zij ons maatschappelijk inzicht verrijken. l[aar zo heeft Mu]d-er het, ge-
Ioven wíj, toen hij het werk van Che Guevara op d-e aargegeven wijze kwali-ficeerd-e,
niet bed-oeId-. trn Aót nil het zó niet bed.oeld heeft, blijkt volgens ons vooral ook
uit zijn opmerking, dat degene d-ie het boek aandachtig bestud.eert mogelijk ook i-n
West-E[ropa een succesvol guerilla-strijd.er zal worden.

fn wat vooï gueïil}a-strijd?, vragen wij. Dat is de zaak, waarom het naar on-
ze mening bÍj een beoord-eling van d-j-t boek boven affes d-raait, Zuid--Amerika name-
lijk kent een strijd. of staat op het punt een strijd- te feren kennen, d-ie in Euro-
pa a1 verled-en tijd is" Zuid--Amerika is hei tijd.perk der burgerl5ke omwentelingen
binnengetred-en. Niet precies d-e burgerlijke omwentelingen, zoals Europa d.ie in d-e

negentiend.e eeuw beleefd-e, maar d-e burgerlrjke omwentelingen, zoals die zich p1e-
gen te voltrekken in achterlijke land-en, d-at r^ril zeggonz burgerlijke revoluties,
d-ie niet word.en d-oorgevoerd. C.oor d-e opkomend-e bourgeoisie, roaaT d.oor d-e arïne, in
hoofd-zaak uit arme boeren bestaarrde volksmassarsl uit arme boeren in hoofd.zaak,
omdat juist de achterlijkheid- van het gebied. (d.e oorzaak van d.e zwai<te der bour-
geoisie), het ontbreken van moderne industri-e en de feod-ale verhoud-ingen tevens
tot gevolg hebben, clat er een modern proletariaat ontbreekt.

\rlaar ter wereld- zi jn dergeli jke revoluties (en dergeti jke guerilla-oorlogen)
mogelijk? In 1918-1920 werd-en ze door d-e Russische (boeren)partisanen gevoerd- in
d.e steppen van d-e VIolga; tussen 1927 en 1947 werd.en ze d-oor Chinese partisanen
gevoerd- in d-e uitgestrekte vlakten vaJr d,e Jangtse-kiang. In Spanje werd-en ze in
de Napol-eontische tijd gevoerd en in het half-feod.ale Duitsl-and- in het begin van
d-e 19e eeur,r in de d-agen van Gneisenau. Maar oneind-ig groot is d-e af stand. tussen
d-ie gueril-fa-oorlogen en bijvoorbeeld d-e strijd- van tien miljoen, d.e bedrijven be-
zet houd-end-e arbeid.ers in Frankrijk i-n mei 1968.

Als Che Guevara !n lichtend voorbeel-d. is,dan slechts wat betreft zljn karak-
ter, zijn mensenliefde en zijn onvoorwaard-e1ijke, d-e persoonlijld:eid- wegcijferend-e
toewijding aan de zaak van ZuÍd--Amerikars ber,,rijd-ing ui-t de achterlijkheid- en d.e

corruptie. Maar d-e peones va;n Zutd-Arnerika vermogen wéI onze bewond.ering en onze
sympathie te wekken, zíj vermogen de industrie-arbeid-ers varr llest-Europa in het
tijd.perk van rational-isatie en fusies niet te Leren hoe zij moeten strijd-en"

Laten we het terwill-e van d-e d-uid,elijkheid. wat scherp ( en wat onaard.ig) stel-
Ien: ind-ien d-e arbej-ders van de Verblifafabrieken bij hul d-emonstratie in d.e stra-
ten van Krommenie portretten van Che Guevara zoud-en hebben meeged-ragen, dan zou
dat aarr d-e resuftaten, het effect en de situatie weinig of niets verarrd-erd. heb-
ben. Maar wanneer zi1 zicLt niet d-oor de directie zoud-en hebben l-aten overrompelen
en naar huis str.ren, maar -waar het een ogenblik naa.r toe scheen te gaan - de
fabriek zoud-en hebben bezet, d.dn zou hr.m strijd een and-er ni-veau hebben bereikt.

I{ET KOMI er niet op aan, wat d-eze
letariaat zich voorlopig als d-oel- v o
het proletariaat is
beschouwd- gedwongen zal zrln te doen.

of gene proletariër of zelfs heel het pro-
o r s t e I t Het gaat er om na t

, en wat het d-ienovereenkomstig historisch

(rum MARX, rrDe heifige farnilie'r)
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OVER IN ITÀLIEONRUST

AI ENKELE maand,en zijn d.e ftal-iaa:rse arbeid.ers sterk in beweg'ing. Slechts en-
kele feiten clringen tot d.e Ned-erland.se peïs d.oor, zoaLs onlangs de opstand in
Battipaglia, i,raarbij d.e politÍe twee mensen d-ood.d.e. De vakhond.en proberen deze
ontwil<keling in I'geord.end,ert banen (en ond.er hu:r controle) te brengen en voor ei-
gen politieke doel-eind-en aaÍI te vÍenden. Na d.e schietpartij brJ Àveffino op Sicilië
in decenber 1968 hebben d.e bond.en hun les geleerd.. Na de d.ood. d.oor politi-escho-
ten van een land.arbeid-er reageerd.en d-e Italiaanse arbeiders toen met massale en
spontane stakingen. rn Beweging a1s in mei t68 in Frankrijk leek even héét d.icht-
bij. De vakbond.en begrepen, dat na d.e gebeurtenissen in Battipaglia opnÍeuw ge-
vaar d-rei-gd,e. 211 volgden d.e bekend.e taktiekrnamelijk zélf een kleine actie beg"in-
nen voord.at hr-rr l-ed-en tot grote acties overgr-ngen.

Onlangs is er ook een actj-e geweest van d,e Itaflaanse benzinepomphouders,
een actie d.erhalve varr mensen, d.ie niet direct tot d-e industrie-arbeid.ers krrnnen
word.en gerekend., wéI een actie die belangwekkend. is in verband- met de in ltalië
heersend-e verhoud-ingen, een actie ook, d.ie natuurlijk r^ré1 d-irect met d.e ontwikke-
lingen van het Itallaanse kapitalisme verband. houdt.

Negentig procent van de benzinepompen was gesloterr d-oor d-e pomphoud-ers, d-ie
een hoger percentage wild.en van d-e benzj-ne-verkoop. Een Itallaanse pomphoud.er
krijgt per J-iter benzlne 6 tire. Een liter kost l4O lire. Daarvan gaat 10{ lÍre
naar d-e staat. Gemid,d.eld. verkoopt een ïtal-iaanse pomphoud.er 5OO l-iter benzine
per d-ag. Hij verd-ient dus per dag J000 l-ire, wat neerkomt op f 18. Daarvoor moet
hij vaak 16 uur werken. Vakantie kent hij niet. Sommigen ku:inen hun inkomsten ver-
groten met reparaties en d-oorsmeren, enz. Maar ook clan nog is armoe troef.

Enkele maand-en geled.en richtten pomphoud.ers in het ind-ustrj-ële Bologna een
bond- op, d-e FIUB. Deze bond proclameerd.e in maart j.1. een algemene staking. Die
staking was bijzonder fef. Diverse benzinestationsrdie open bleven werd.en met mo-
lotofcocktails bestookt. Daarna ging d.e politie er toe over afle geopend,e benzi-
nestations ond.er bewaking te stell-en. Een aantal pompstationhoud-ers zocht in Mi-
Iaan d,e hulp en n,ed-ewerking van radicaie stud.enten te verkrijgen. Vóór d.e staking
een feit was zelf s al . Ze wilden een bercep d-oen op d,e studenten om stakingspi-
ketten te vormen en hen verzoeken stencilmachines ter beschikking te stellen. In
de d.oor d.e stud.enten tijd.ens een van hrin acties bezette d-ocentenkarreï van d-e Mita-
nese uni-versiteit werd d-aarover vergaderd-. 1)

Wat d.e zogenaamrie r'linkse bewegingrrin ftalië betreft: d.eze bestaat uit een
wÍrwar van groepjesrd-ie zich spli-bsen, waarvan C.e led-en elkaar ïoyeren, weer sa-
mengaaÍI, opni-euw splitsen en e1kaar voor fascist uitmaken. iiet sterkste staaltje
hiervan vernamen wij van een stud-ente, d-ie tot geen enkele groep wilde behoren.

'ISTA JE HIER AIS TROTZK]STE?''

fn december j.1., zo vertelde ze, was er ln i[ilaan een staking Ín
d.e grote warenhuizen" De directies zetten werkstudenten in als ond.er-
kruipers. Andere stud-enten vormd-en met het winkelpersoneel stahingspi-
ketten om hun collegats d.e -r,oegang te verhinderen.

Voor een van de warenhuizen stond. onze stud.ente, arrn in arm j-n zotn
keten. Een Trotzkist kwan langs en vroeg haar: 'r1ríaatom sta je hier in
d-e keten?'l

Zij antwoord-d.e, d-at zij niet
d-ed-en en d.at d-e staking er een
ruas niet tevreclen en vroeg;

ItSta je hier aIs TrotzkÍst?'t

wild.e, d.ai studenten onderkruiperswerk
voor een goed.e zaak was. De Trotzkist

Het meisje antwoord.d.e; rrNee, als stakingspiket!rl
"AIs je hier niet als Trotzkiste staat, dan ben je een fasciste!'r,

zo constateerde daarop de strijdeï voor d-e rrpermanente revolutierr.
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Onmst heerst er zel-fs ook bij d.e lviÍl-anese politie. De meeste agenten in Ita-
Iië zijn afkomstig ui-t Sicilië en Zuid.-Italië. ZU zijn bij de politie gegaan, omd.at
er voor hen geen ander werk was. Na enkele jaren meestal plegen zij r,reer uit het
politiekorps te tred-en en naar hun haardsted.en terug te keren, waar zlj d-an, d.ank
zij hun kortstond.ige politietijd. gemakkelijker aan een baantje komen. fegen arbei-
d-ers en stud-enten tred-en ze vaak net tegenzin op. Hr:n betaling is slecht; hun
werktijd- is ongunstig,

In d.e nacht van18 maart kwam het tot een uitbarsting. Een compagnie agen-
ten keerde om hal-f twee terug van een wachtd.ienst bij d-e stakend.e Pirelli-banden-
fabrieken, Ze kregen te horen,dat ze om half vier opnieuw naar d,e pirelli-bedrij-
ven zoud.en moeten uitn-rkken, Ze begonnen d-aarop een zitdemonstratie, ond-er het
gescand-eerd. geroep van I'Ho Tsji Minhl" In d-e d.aarop volgend.e d.agen voerd.en ze
een nod.el-actie, weigerd.en ze overwerk, enz.

Onrust onder d-e stud,enten is er ook, In Milaan bezetten studenten d-e poly-
technische School- en werd er ged.emonstreerd- d-oor stud-enten van het beroepsond.er-
wijs. Ook d.emonstreerd-en er stud.enten bjj d-e Pirell-i-fabrj-eken om hwr solidarite1t
met d-e stakend-e arbeid.ers te betuigen.Bij die fabrieken is er d-e laatste tijd. tus-
sen d-irectie en artreid-ers een hard.e strijcl aan de gang. Buj-ten d.e vakbonden om
]roïInen d-e arbeÍclers eï comitét s van ond.er op en ze werken herhaal-d.eli]k samen met
studenten" 2)

Strijd. van d-e huurd.ers is er eveneens. In Mil-a,an weigeren IOO.OOO van d.e cir-
ca'105.000 huurclers van het Instituut voor volkswoningen om huur te betalen. Zijprotesteren tegen huurverhogingen. ne beweglng is een jaar geleden d-oor een aan-ta1 wijkcomitérs begonnen en heeft zích massaar uitgebrei-d..

Voorts is er Ín maart gestaakt d.oor het personeel van het elektriciteitsbe-d-riif ENtrÏ,, voornamelijk door monter-:rs en el-eÈtriciëns. De staking is begoru:endoor zestig jonge ongeschoold-e arbeid.ers. Zij wilden plaatsing i-n'n hogere loon-
8roep, omd'at zij voor ]retzelfde werk lager d.n1 cle and.eren werd-en betaald-" De sta-king zor-r 2$ uur duren, maar om half eÍf rs morgens mochten d.e stakers niet meernaar binnen" Dezelfd.e mid,dag kond"igd-en d-e vakbond.en een 2{-uurs-staking af. De
volgende morgell bl-even enkel-e hond.erd-en r,rerlsremers buiten d,e poort. Al-leen hetad-ministratieve personeel en enkeie monteurs werkten d.oor. Leàen va^n een strijd--
comité d.eel-d.en pamfletten uit , \iàaraax! het volgende is ontf eend,l

NOOR DE ARBEIDERS GEDWO}IGEN

rr...o Deze feiten (ae uitsluiting van 60 stakers) ontzenugen duid.e-lijk al-Ie beweringen,d-i-e willen d-oen geloven, d.at er bij het door d-e re-gering genati.onaliseerde bed.rijf van d.e ENEL geen sprake van uitbuiting
zoll Z\n..,

. . . . Na jaren van toegeYen en compromi-ssen zijn d-e vakbond.slej-ders van
de FfDAI' IT,SI en UILSP J) gedwongen cloor d.e eenheid en d.e stl;d-geest
van d.e arbeid.ers, in hun strijd in te grijpen met een pogtng d.e ieigelsin hand-en te neinen. Het strijd.comité roept d,e arbeider=-op-o, waakzaamte zijn, opd-at hrm él-an niet nisbruikt zal- wcrd-en door d.e vakbcnd.stop
om d.e oplossing rvéér in een compromi_s te zoeken.

1) le staking van d.e pomphoud-ers heeft er toe geleid, dat zij per liter één li_re

^. Tu": h:!l"i gekresen.
2) In ltalië is 2J/. van d.e stud.enten afkonstig

zin van een lagere errrployé, zo yerytaJnen we.
voorkomt, niet control_eren.

1) In Italië beheersen d-rj-e bond-en d_e arbeid.smarkt:
cial-istische en een kathofieke

uÍt een arbeÍd.ersgezin of het ge-
We }rulnen het cijíer, d.at ons hoog

een cornmunistische, een so-
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EtrN ZONDERLING COM}4ENTAAR

HET FEf[, dat N\fV-voorzitter And.ré Kloos ztch nà het Haagse congïes van de
P.v.d..A. met zijn vakcentrale wat van die partij - waanroor hÍj overigens zrttirlg
heeft ín de Eerste Kamer - heeft gedistancieerd, is voor rrHet Paroolrr aanleid.ing
geweest tot een aflerzond-erlingst commentaa.rtje. Daarin ÍÍerd- namelijk uit de op-
merkingen van Kloos min of meer d-e concl-usie getrokken, d.at hij blijkbaar weeï wat
meer het accent wilde leggen op d.e zuivere loonstri-jd- en d-at ofschoon rrhet feer-
stuk van d-e klassenstrijd-rt aI lang d-oor iedereen verworpen is.

!ilij vragen í'Het Parool-'r in alle ernst, waar of d.at befaamde rrfeerstuk van d-e

kl-assenstrijd.il toch wel te vind.en is. Bij Marx? Mis! Hij heeft nooj-t eenrtl-eerstuk
van d-e kl-assenstrijd.r' of een rrfeer van d-e kl-assenstrijdil ontwj-kkel-d." Iets d.erge-
Iijks staat weliswaar te lezen 1n de quasi-geleerd.e boeken d.ie wijlen de heer mr.
W.]vI.F. Treub over Marx en het marxisme heeft geschreven, maaï eï is géén zt-ch-
zelf respecterend. marxist in Ned-erfand geweest, die na eerst in d-averend- hoonge-
Iach te zjjn uitgebarsten, vervolgens niet met d-e stukken in de hand bewezen heeft
dat d.e heer Treub van toeten noch blazen wist.

Marx hééft geen l-eer van de kfassenstrijd- ontwi-kkefd. Hii heeft a1Ieen maar
het bestaan Yan een klassenstrijd. geconstateerd.' I{i'j r*as r+at dat betreft bepaald
niet d-e eerste, omd.at tientallen historicj- en economisten va:r naam d.e klassen-
strijd. aI lang vóór hern ontdekt had.d-en. Hij bestaat eenvoudig; hr{ word.t niet ge-
léérd- en niet gepred.ikt. &r wie in god-snaarn zoud-en hem aan d.e arbeid.ers moeten
Ieren, d.ie er zéff meer van af weten dan welke halfbakken intell-ectueef of wel-ke
geleerde professor ook?

De klassenstrijd- is een feit. Het is ook een fei-t, d.at d,e heer Kloos in die
klassenstrijd, aan d.e kant van d-e ondernemers staat" Dat hij in d.e br.rgerlijke maat-
schappij als verkopeï van d-e arbeid.skracht tegen haar ogenblikkelijke marktprijs op-
treed-t, doet d-aaraan geen sikkepit af. Zo d,e heer Kloos al beroepshalve bereid
is om bij loonond-erhand-efingen het getal van d.e arbej-derskfasse a1s gewi-cht in de
weegsehaal te uerpen, zo h:-7 al gewend j-s met de strijd, van de arbeid.ers af s stok
achter de deur een resultaat vocr zijn centrale te boeken, hij is geenszins bereid.
d-e stri-jd. van de arbeid-ers te steunen. Integendeef hij rijd.t haar i-n d-e wielen en
de enkele uitzond.eringen (schijnbaar) op d.e regelrkrxrnen slechts verkfaard worden
uit d-e tegenstelling tussen vakbond-smythe en vakbond-spraktijk.

Wíe het (niet bestaande) leerstuk va^n de klassenstrijd- verwerpt d.rukt daar-
mee afleen maar u-it wót zijn positie is in d.e werkeljjk bestaarr.d.e klassenstrijd. van
onze d.agen. Al-s de heer Kloos zov zeggen (wat hij ni-et eens d-oet), aat hij we1 d.e-
gelijk d-e kfassenstrÍjd- wil, d-an zou hij schromelijk staan liegen, omd.at zijn praktijk
het tegend,eel bewijst. Het commentaartje vanrrHet Paroolrf berust op een d.ubbele
d-waling: een d-waling omtrent d-e klassenstrijd. en een dwaling omtrent d,e werkelijke
positie van de heer Kloos.


