
5e JAARGAIIG

NUMI{m ft
DECEIÍBER 1g6g

EIAAE!
ET\I

GBEEDAEHTE

sF$sËn geffiriid ÉËn de prGlblernem
treErï de E€lfsËa rldEge Ës.beideÍi*sëriid



BÏJ iÏ,IG BIJZOI{DERE HÀITDEI-,ING GAAT

HET DENKEIT A/rN HET DOEN VOORAF.

BIJ iítrT IIA}IDEI-,EN VAN IGASSEIV OF

IUIÀSSA I S BLIJKT DE BITIN(EI.ilS VA}i

iiET }IAIVDTILEII PAS ACIÍTERAF. HIER

GAAT DE DAAD VOORAF AAN HET tsE.

GRIP, AAI],T DE GEDACHTE.



MAAM
Hru

Orgaan gewild aan de ProhlermËn
van de zelfstandlge arbeidersstriid

GEEN VASÏE ABONNEMENTSPRIJS

De uitgave aal wcrden bekostigd uit VRIJWILLIGE biidragen

Red. en adrn.: Corn. Outshoornstraat 15.Amsterdam-W

Poetgiro 3S76gEffiffiroAffiffiTffi

DE ÀCTÏE BIJ W E R K S P O O R

EN DE VAKBEWEGING

ZETFS d.e burgerl[jke blad.en ziyt er achter gekomen, welk een d.iepe tegenste]-
ling er bestaat tussen de aI d.an niet-georganiseerd.e arbeid.ers enerzijd.s en
d.e vakbeweging and.erzi jds. Dat n1 ook d.e oorzakeE van d.ie tegenstelling begrijpen
zoud.enwijnieigraag,i]}enbeweren.Inte@zi3gevenerbijnazond.àruitzon-
d.ering bli jk van, d.ie of in het geheel niet te zien, of volkomen op d.e verkeerd.e
plaats te zoeken. Igor Cornelissen bijvoorbeel-d. 1) schrijft op 22 november in ttvrlj
Ned.er1and.rr, d.at rrd-e bestuurd.ers sind.s 1945 aarr d.e ond.erhand.ellngstafe] vastge-
kleefd. raakten en er niet meer weg te slaan warenrr en nu moelte hebben ttbij het
(hee1 voorzichtig) zoeken rtaar een and.ere opstellingtt. Z\y't zienswijze is, d.at rrd.e

erkend.e vakbeweging in Utrecht een mogelijkheid. kreeg om ztch te revancheren voor
haar starre en fo:rtele houd.ing tijd.ens d.e strokartonstaking in Groningenrt en d.at
d.ie kans rrgrand.J-oos is misluktt'. Ietwat beter brengt P.E. d.e Hen het er af in
t'De Groene Amsterd.ammertr van d.ezelfd.e d.atr.m, want hij constateert d.aar, d.at d-e

bond.en d.e in d.e àetj-e tot stand. gekomen eenheicl van c1e arbeiders |tzorgrnrld.ig ka-
pot sloegenrr. Maar even verd.erop in zijn reportage noemt hij t t d.esbetreffend.e op-
tred.en van vakbond.sbestur:rd.er Jaap Meijnil«nan trd.6 fout van d.e stakingsweekrf . Hij
geeft d.aamee eigenlijk te kennen, d.at d.e zaakttmisgelopentf is d.oor een "ónzorg-
rnrld.igt'optred.en, waaruit d.an bIljkt, dat h{j het woorrl I'zorgvu}c1ig" (in verband.
met het kapotslaan van d.e eenheid.) geenszj-ns in tegenstelling tot bnzorgrmld.ig
heeft gebmikt, maaï meer in d.e ztrr van volled.ig. De zorgnrld.igheid., d.ie hij bij
het kapotslaan constateert heeft niet op het s166n betrekking, d.och meer op het
resultaat en hij zegt bepaald. niet, d.at d.e vakbeweging het ook zo bedoel-d. heeft.
Dat zou trouwens ook welnig stroken met een op clezelfd.e pagj-na van I'De Groenerl
voorkomend. commentaartje van Wouter Gortzakrwaarin gesteld. word.t, d.at d.e vakbon-
d.en d.e w-ild.e staking bij Werkspoor rrovernameÍrttr d,at wil zeggen! er d.e verantwoor-
d.elijkJeeid. voor aarlvaard.den. Noch bij Gortzak, noch bij Hen, noch brj Coz:nelissen
treft men het inzicht aaÍl, dat d.e vakbond.en d.e staking overnamen o m d.ie kapot
te slaan. Het ligt voor d.e hand om te verzuchten, dat men, wa^nneer het z6 ge-
ste1d. is met het ttgroenerr hout, men zích gemakkelijk voor kan stellen hoe of het
gesteld. is met het d.orre!

Niettemin: d.e berichtgeving in d.e burgerlijke pers omtrent datgene wat er
z:ckr bij Werkspoor heeft afgespeeld. I<an rrheiligtt genoemd. word.en vergeleken bij d.at
wat in d.e laatste tientallen jaren ond.er soortgelijke omstand.igheden gpbnÉkelijk

1 ) Zíe ook
van Igor

het artikel ffDe stakingen i-n d.e strokarton-industrie en d.e illusies
Cornerissentt in het vorige nunmerl vatrr frDaad. en Ged.achte*.



2

was. Toen placht zrj strijk en zet d.e vakbeweging ats d.e belangenvertegenwoord.ig-
ster van f rd-e werk:eemerstr te karakteriseren , ltaat 'rf lchttr uitsluitend. bi j d.e vak-
bond-sbestuurders op te steken en al-Ies r,'at ztJ klakkeloos - uit hun mond. opte-
kend.e bij haar lezers a1s I'het stand.pmt d.er arbeid-ers'r te presenteren. Daarin is
nu wél- verand.ering gekomen. De fej-ten d.ienen zrclt té nad.rukkelijk aanrd.e frequen-
tie waarin z\ zLch voord-oen i s d.ermate groot, d-at d.e burgerlijke blad.en ze eenvou-
d.ig niet langer negeren k u n n e n .De gebei;rtenissen in d.e Groninger strokar-
toninCustrie had. al-s het ware hun blik ervooï gescherpt. Toen z\ zich pal d.aarop
bij Werkspoor herhaal-d.en, moesten d.e kranten er wel over vallen of zij wild-en of
niet.

YxtzeLfsprekend- hebben z\) zelfs d.e feiten - wat nog heel iets anders is d.an
een verklaring - niet allemaal even scherp gezi-ert. Mogelijk heeft d.aarbij ook d-e

afstand. tot Utrecht een rol meegespeeld-. Hoe het zi, in het'rNieuw Utrechts Dag-
bl-ad.rr verl maand.ag 17 november hebben wi j een commentaartje aangetroffen, dat tot
d.e meest realistische behoort, d.ie eï naaï aanleid.ing van d.e gebeurtenissen bij
\alerkspoor zi jn ge schreven. Daarin word.t namelijk geconstateerd., d.at d.e I'tien pun-
tenrr l,ÀIaa.rover d.e vakbond.slei-d.ers en d-e Raad. van Bestuur van Vir{F/Stork-Werkspoor
het eens geword.en waren, voor d.e arbeid-ers maar weinig aanleid.ing tot geest-
d.rif t gaven. ItDe vakbond.sleid-ersr' , al-d.us het rrNieuw Utrechts Dagblad'r , rrnoemen

d.e tÍen pr.rrten een goed.e basis om samen te werken met de Raad van Bestuur. De
tien punten garanderen echter zotrt samenwerking in t t geheel niet.r' Nu maakt het
trNieuw Utrechts Dagblad-'r in zoverïe rn d.enkfout, d.at een goed.e samenwerking tus-
sen d.e vakbeweging en het bed.rijfsleven natuurlijk in het geheel niet afhangt van
d.e ( d.eugd-elijke of ond.eugd.elJ,jke ) infroud. van een bepaald.e overeenkomst. Die goed.e
sameil/'íerking be staat los d.aa:rran en spnrit d.irect voort ui-t de plaats, die d-e

vakbewesrng inneemt in d.e huid.ige maatschappij al-s officieel orgaarr va^n d.e burger-
lijke samenleving, waarmee zij naar d.e erkeruring van haar eigen offlciëIe verte-
genrdooïd.igers vofkomen j-s vergroeid-. Wat het rrNieuw Utrechts Dagbladrr echter
zeggen wil, en aan d.e hand. van een scherpe en nuchtere analyse d.erIttien puntenrt
ook bewUst, is d.it, d.at d.e overeenkomst d.ie men d.e 1,'Ierkspoor-arbeid.ers triomfan-
teli jk voorhield., niet meer was d.an een d.od.e mus. Dat is een heel wat zakeli jker
en heel- wat betere kijk op het zogenaarnd-e I'vakbond-ssucces'ï dan dj-e welke men bij-
voorbeeld. bij Correellssen aantreft, d.ie het tfeen aklcoord. met inhoud.rt noemd.e en
schreef, d.attreen bestuurd.er van d.e christelijke bond. terecht zeí, dat er resuf-
taten bereikt $iaren als nooit tevoren bij V}lIFt':

Nu is dat in zoverre l,raa.r, d.at het akkoord. o.a,. inhoud.t, d.at d.e Werkspooï-
d.irectle bereid. is gebleken d-e vakbond.en in een paaï rapporten te laten neuzen.
Dat is ind.erd.aad bij \rlerkspoor nog niet eerd-er vertoond. Maar het "Nieuw Utrechts
Dagblad.t' merkt heel- sarcastisch opr d.at zoiets natuurlijk a11een maar hééI wat is
vooï mensen, d-ie op het gebied- van inspraak niets gewend. zijn, zoal- s het geval is
met de vakbond.sleid.ers. 'f Het verkri jgen van inlichtingen garand.eert niet dat d.e

vakbond.en enige invloed. uit zoud.en krmnen oefenen, laat staan inspraak.t' I4et an-
d.ere woord-en: d.it blad- betoogt, d.at d e vakbond.en genoegen hebben genomen met d.e

schone sehijn en vervolgens vari d.e arbeid-ers verlangd.en, d-at zl hetzelfd.e zoud.en
d.oen. Het b1ad. vind.t het begri-jpelijk, d-at d.ie Werkspoor-arbeid.ers d.at niet ge-
d.aan hebben.

0f de vakbond.sleiders ztch inderd.aaó d.oor d.e schone schijn hebben laten beet-
ne.r"nTs voor ons rrog zeer d.e vraag. Wat aI]een maar onomstotelijk vaststaat is,
d-at zLJ van d-e arbeid.ers verlangd-en, d.at z\j dat zoud.en d-oen. En d.at is natuurlijk
niet hetzelfde. Wie verond.erstelt d.at Zondenran c. s. ztclt d.oor d.e Werkspoor-d.i-
rectie in d.e boot hebben laten nemen, schrijft hen een kind.erlijke naiviteit toe,
d.ie wi j hen niet gïaag zoud-en willen toeschrijven. Maar ztln wq dan, zal men moge-
lijk vraSenr wéI bereid om hen een zekere lc'rraad.wil.Ligheid. toe te schrijven? Achten
wij hen d.an wel in staat d.e arbeid.ers te belazeren?

WU antwoord-en: dat 211 d.e arbeid-ers bel-azerd. hebben is rrr onomstotelijk feit.
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Ii'Iant men zolt - heel misschien - aan hr:n onschuld. nog kururen geloven, ware het
niet, d.at zti t ook nad.at het z. g. akkoord. al-s een 1,^raa.rd.eloos vod. ontmaskerd. was
ge\^íoon voort zt)n gegaan met hun pogj-ngen om het d.oor d.e arbeid.ers te d-oen accep-
teren. Zij hebben d.aartoe zelf s een oud.e en bekend.e tnrc ! - het \rlerkspoorperso-
neel in groepen opged.eeld. om in kl-eine bijeenJromsten aI hrm gewieht in d.e schaa]
te l«.mnen weïpen, waartoe zii in een massa-vergad.ering niet in staat waren. 0p
een d.ergelijke method.e i-s het woord. ttd.oortrapttt eerd.er van toep,assing d.an het
woord. ilnaief rt. En toch is d.ie overigens no::maIe houd.ing van d.e vakbond.sbe-
stuurd.ers, geen kwestie van ff lcr^raadwilligheid.tr . V/ie het zo stelt geef t d.aarmee te
kennen, d.at d.e houd.ing d.er bond.en eigenlijk een and.ere zou moeten zirr. Dat nu be-
twj-sten Írij" Niet uit Isíaad.will-igheid. breken d.e vakorganisaties d.e strijd van d.e

arbeid.ers kapot, maar omd.at zulks nu eenmaal behoort bfj d.e fi,rnctie, d-i-e ziJ in
d.e maatschappij vervullen.

Wie let op d.e gaïr.g van zaken bd Werkspoor waaJrover aa,nstond.s meer d.ie
moet, dunkt ons, toch wel enig bezwa,ar maken tegen d.e titel waarond.er Igor
Cornel-issen zijn beschouwingen heeft gepubliceerd.. rrDe vakbond.en opnieuw d-oor d.e

arbeid.ers overrompeld.rrheet zirr stuk. VIij zoud-en zo zeggen, 'àat daa:snee d.e d.ingen
precies op hr:n kop gesteld. zijn. Niet d.e arbeid.ers hebben d.e bond.en oveïrompeld.,
het zijn omgekeercL d.e bonden, d.ie d.e arbeid.ers overrompeld, hebben en wie zich met
d.e gebeurtenj-ssen bij Werkspoor bezig houd.t zal ook een antwoord. moeten geven op
d.e vraag wa.arom, d.ie in de burgerli jke pers niet sl-echts onbeantwoord. bl-eef , doch
d-aarjn zelfs niet eens werd. gesteld..

Het is niet onnogelijk, dat d.eze vraag - in ged.achten d.an - óók gesteld. is
d.oor d.ie Werkspoor-arbeid.er, d.ie wij nog maar zeer onlangs in voLLe ernst hebben
horen beweren, d.at d.e vakbond.en, ook in d.eze tijd- nogr d.e natur-rrlijke verd.ed.i-gers
van d.e arbeid.ersbelangen zoud-en zijn en d.at het alléén maar aan d.e t'slechte" be-
stuurd.ers ]agr ind.ien zij d.e arbeid.ers in d.e kou lieten staan. ttDe organisatiestr,
zo betoogde hi j , rrd.at zrJr: niet d-e bestur-lrd.ers, d.at zjyt d.e arbeid.ers. Als d.e €Lr-
beid.ers er maa"r in slagen genoeg d.ruk uit te oefenen, d.ar:. worclen d.e organisaties
wel gedwongen om achter hun acties te gaan sta^a^n.rr Het was v66r d.e staking bij
Werkspoor, d.at hij deze woord.en sprak. Vrij kort er voor zelfs. Zou hij ze Dlrr na,
d.e e:rrari:ogen van d.ie actie r BoB herhalen en in d.ie vorm? 0f zou hij I t eens z:Jr:
met d.e bittere woord.enr d.ie het kad.erlid. Groeneveld. in het Utrechtse Gebouw voor
Kunsten en laletenschappen tot zLJrr bestuurd-ers richtte: t\Iie is eigenliik d.ie vak-
organisatie r ziin wU d.at , of zijn jullie d.at? "

In het geval van Werkspoor hebben d.e bond.en ztch achter d.e actie van d.e a,r-
beid.ers geschaard.. Zii hebben d.at zel-f s ged.aan, zond.er d.at er sprake rrras van d.e
d.:r.lk, d.ie d.e zo juist geciteerd.e Werkspoor-arbeid.er d.aa:rroor onontbeerlijk achtte,
De vreugde bij d.e arbeid.ers \^ras on:niskenbaar. 0p het televi-sieschem is iets van
d.i-e vreugde overgekomen in ontelbare huiskarlers. ItEind.eli jk, einCeli jktt , zo werd.
er geroepen, rrstaa^rr ze achter onsltt Maar d.e vreugd.e 1s va^n bijzond.er korte dur-lr
geweest, rrïk schaam me, d-at ik Iid. ben!'r, riep een oud.e vakbond.sman i-n d.ezelfd.e
vergad.ering in K. en W. waa.rvan we aI spraken. ZiTn woord.en Laten er geen twijfel
over bestaan hoe d-e situatie wérkelijk is geweest. Zou hij ze óók gesproken hebben
ind.ien d.e bond.en écht achter de arbeid.ers had.d.en gestaan? Nee natuurlijk! Conclu-
sie: d.e bond.en hebben zteh al1een ma€,r fo:meel- achter d.e arbeid.ers geschaard.;
niet f eiteli jk. Conclusie uit d.ie conclusie: d.e bond.en hebben ztch alLeen maar
met d.e staking akkoord. verklaard. om d.e eigen actie d.er arbeid.ers d.e wind. uit d.e
zeilen te nemen en in staat te zijn haar te beëind.igen.

Ind.erd.aad.! !Íie of rrrat ztjn eigenlijk d.e vakbond.en? Ziin het d.e arbeid.ers, of
zijn het d.e arbeid.ers niet? De gebeurtenj-ssen bi j Werkspoor 1aten er geen twijfel
over bestaan, d.at het in ied-er geval d-e arbeid-ers ni-et z7yt. Is er werkelijk red.en
tot vreugd.e als d.e bond.en rreind.elijk" eens d.e arbeid.ers willen rrsteunent'? Dat het
antwoord- op d.ie vraa,g ontkennend. moet l-uid,en, dat is d-e Ies, d.1e d.e actie bU
\a/erkspoor geleerd. heeft aan ied.er, d.ie tot dusver d.at lesje nog niet d.romen kon.
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Afgezien van cle principiële kritiek d-ie wij op d.e strekking van d.e beschou-
wing in rfDe Groenerr hebben,staan d.aar over d.e gebeurtenissen een aantal- interes-
sante opmerkingen in voor wat d.e feitelijidred.en aangaat. In tt stuk van Igor Cor-
nelissen trouwens eveneens.

Tijd.ens d.e actLerzo bericht rrDe Groenerr,bestond. er ond.er d.e iríerkspooï-arbei-
d.ers een eenheid-, zoals men d.ie zeld-en te zlen krijgt. tfDe Groenerr beweert zelfs,
d.at een d.ergelijke eer:heid in een bed-rijf van deze omvant QZOO man) er no€t nooit
eerd.er is gewee st . 0f d.at nu we1 waar i s , betwijf elen we . Waa::trree men hier te ma-
ken had was een eenheid., zoals d.ie in ied.ere I'wilderr actie groeit. De man va"n
frDe Groenerr heeft er - d.at is we1 duio-eÏpvoor het eerst iets va.n geproefd. en
is er va:: ond.er d.e ind.ruk gekomen. Waar wij d.e nad.rulc op wi11en leggen is, d.at
d.ie eenheid. j-n en d-oor d.e strild. tot stand. gekomen is, d.at niet d-e eenheid. tot d.e

strijd. geleid- heeft, maaï omgekeerd. d.e strijd- tot d.e eenheid."
Het tweed.e liaarop geÍrezen nroet word.en is, d.at d.e staking bij Werkspoor 1n

feite een bed.rijfsbezetting is geweest. Díàrvoor heeft van allen d.ie zich met d.e

actie hebben bezig gehoud.en Cornelissen het meeste oog. ItDie woensd.agrf (woensd.ag
12 november), schrÍjft hij, rrwas het bed"rijf in hand.en van de werlmenersl ond.era.a,r1-
nemers werd-en van het terrein verwíjd-erd.r er werd.en alleen nog vrachtwagens van
partieulj-ere ond.ernemingen gelost (niet d.e vrachtwagens van Werkspoor zel-f - red..
D. & G. ), de telefoniste werd. geïnstmeerd, geen zakelijke berichten meer d-oor te
g'even..., d.e televisie, waaïaan d.oor d.e d.irectie d.e toegang tot iret terrein was
ontzegd., word.t d.oor d.e arbeid.ers binitengelatenn d.e d.irectie heeft niets meer te
zeggen.tr Zijn berichtgeving is juist, maar z1j karr nog wat word.en aangevuld.. Toen
I t om d-e toelating van d.e televisie ging en d.e d.irecteur zich weigerachtig toon-
de, toen werd. d.oor enkele in d.e nabijheid. van hem en televisiereporter Koos Poste-
ma staand.e Werkspoor-arbeid.ers tegen d.e d.irecteur gezegd.: trAf s hij er niet in mag
d.an gaat u er zeLf rritltr Ddt is tekenend voor d.e machtsverhoud.j-ngen op d.at ogen-
blik.

De actie bij Werkspoor - we spreken over d.e oorspïonkellj}ce, spontaan uitge-
broken actie d.er arbej-ders werd. geleid d-oor d.e ond.erreemingsraad, ni-et d.oor een
door d.e arbeid.ers gekozen stakingscomité . Dat verschi jnsel örui st j-n tegen wat
men rrd.e regelrr zou Io;ruren noemen, tegen d.e bij een rtti'iJdert actie gebn-dkelijke
gang van zakett. De oorzaken d.aa::van zijn wellicht d66r te rrind.en i^raar trDe Groenerr
ze aanwijst:ond.ernem-Lngsraad.secretaris NoI d.e Jong was er tevoren van op de hoog-
te, d.at d.e bond.en ( altharrs d.e AIrII{B van het }fW) d-e actie zoud.en trsteur.enrr . trNor-
maalrr toch is het, d.at een ond-errremi-ngsraad-, waarin meestal een aantal verlmoch-
te led.en van d.e vakbewegrng zitten, dat wil zeggen Ied.en, d.ie aan het vakbewe-
gingssprookje even hardnekkig geloven als eï (vroeger) aan Sinterklaas of aan
d.e ooievaar geloofd. werd., zo niet helemaal d.an toch bijna net zo huiverig voor
Itactierr is aJs d.e vakbeweging zelf. Bi-jna, omd.at d.e ond.ernemingsrad.en in zoverve
van d.e vakbond.en versehillen, d-at ze veel dichter bij d.e arbeid-ers staan. Toen d.e

vakbewegÍng zíclt achter d.e actÍe had. ge schaard. ontstond. er een situatie , d.ie men
met het woord. Itdubbe-'1-heerschappij" zou l«.:nnen aand.uid-en. Districtsbestur.ud-er Jaap
Meijniloen en d.istrietsbestuurd-er E,H. Bood.e van d-e katholieke bond. St. EIoy
kwan'ren we1 het Werkspoor-bed-ri jf binnen aIs stakingsleid.ers, maar d.e feiteli jke
zeggenschap bemstte nog bij d-e ond-eznemingsraad- en pas langzaam, geleid-elj.jk aan,
d.eed. z:-ch een verschuiving voor. Dat d.ie nog betrekkel{jk snel- grng is waarsch[jn-
lijk juist aan het feit toe te schr\jven, dat in d.ie ond-ernemi-ngsraad d-e vakbond.s-
mythe nog sterk leefd.e en d.e weerstand- tegen een feitelijkerrmachtsoverd.rachtil
aaf,7 de vakbeweging nog betrekkelijk gering was. Bij een stakÍngscomité zov d-e heer
Meiinil«ran op méér weerstand- zljn gestuit d.an bij IIol d-e Jong"

Dat d.e Werlcspoor-actie d.oor d.e ond-ernemingsraad. geleid. werd- bracht ook i-n
and.er opzicht nog merkwaard.ige facetten mee. Nol cle Jong bi jvoorbeeld. (*" d.anken
d.e inforrnatie aan een bevriend. ooggetuige en het j-s zeer d-e vïa.ag of Nol d.e Jong
het z:-clnzel-f bevmst is geweest) scheen het ene ogenblik veel dichter bij zijn me-
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d.e-Werkspoorkameraden te staan d.an bij het officiële vakbond.sstand.pr.mt, het and,e-
re ogenblik weer d.j-chter bij het vakbond.sstand.pr.mt d.an bij d-at van z{jn lca^merad.en.

En d.at 66k aI in d.e eerste fase van d.e actie. Dat echter in ied.er geval NoI d.e

Jong op het moment, d.at hem d.oor Meijnikman werd. meegedeeld, wat d.e bond.en zoud.en
d.oen, z:.cln héél wat anclers voorsteld.e d.an wat er ui t d.e bus gekomen i s , d.at i s
zeker. NoI d.e Jong zéLf is het, d.ie gezegd heeft: tfEen machtige actie is ontaard
in een puinhooptt. Een 6nd.er lid. van d.e ond.ernemingsraad., Jan vart Montfoort, ver-
klaart (alweer in d.e vergadering in K en W): t'Ik ben zoëven (fret is d.ond.erd.ag 11

november - red.. D. en G.) naar huis gegaan met een vieze smaak in mijn mond.. Een
fatsoenlijke actj-e is afgesloten op een onfatsoenl{jke manier. We zijn gebruikt om

een d.oel te bereiken, d.at geen betrexl<ing heef t op 6nze belangeÍr. . .rt
De bewuste vergaöering in K. & Ví. (van d.e bond.en met hr.m kad.erled.en) was rn

drasratische. Dat word.t uit d.e krantenverslagen weL erg duid.elijk. Het rrNieuw Ut-
rechts Dagb1ad." vertelt van een aa^nwezLge vakbondsgetrouwe, d.j-e aanstalten maak-
te zijn bond.sboekje te verscheuren, ma,ar d.aarvan nog net weerhoud.en werd. d.oor een
co}lega. Het blad. ve:rrolgt:

trDatrr komt H. Bood.e, viee-voorzitter van St. Eloy in actie. Overmand d.oor e-
moties en met een telkens hoorbaar brok Ín d.e keel roept hij op tot eend.racht en
verstand,igheid....De zaal is bezig van mening te verand.eren.Er word.t l«achtig ge-
klapt voor Bood.e... Als ook nog ClW-bestur:rder C.J. Nieuwland. zijn nj-et geringe
spreekl«ualiteiten in d.e strijd. heeft geworpenris d.e zaaL rijp om ontwapend. te wor-
d.en d.oor d.e leid.er zeLf : Jaap Meijnilanan. . . .rr

Waa^rmee we hier te maken hebben is ind.erd.aad. een exacte beschrijving van het
bij d.e vakbond.en gebruikelJjke procéd.é" Nad.at de ad-jud.anten Bood.e en Nieuwland. d.e

vesting sto:mrijp hebben gebeukt komt generaal Meijnil«nan om hem in te neme?. Maar
d.at rrir*sr.rrr ,ià= hij vaà fret begin aÍ aan at vari pIan. De bond.en wild.en (aat j-s
komen vast te staan) op I t moment d.at Meijnilsl€r] aan No1 d.e Jong ztin tt ster.lr:.tt toe-
zegd.e, een soort van protestactie van 2/y utr, Dat plan l-eed. al aanstond.s schip-
breuk op d.e onveïzettelijke strijdwil van d.e Werkspoorarbeid.ers. Het liep and.ers
d.arr d.e vakbond,sstrategen het z:-ch had.d.en voorgesteld.. Dus moest zwa"ard.er geschut
aarurrkken en een and.ere, voorzichtiger, strategie worden toegepast. Ook d.ie l[d-t
in eerste instantie schipbreuk. AIs Mednil«ran, met het rrakkoordrr in d.e zak uit
Amsterda^ur terugkeert in het Utrechtse ïIerkspoorbed.rijf en d.e bijna 2C00 aartwezige
stakers rmaagt om het werk te hervatten, staan d.e arbeid.ers als een eenheid. te-
genover hem. De zaal Laat een d.ond.erend. rri{eent rr horen.

Zieda.ar een voorbeeld. van d.e eenheid., waar"v'an rrDe Groenerr spreekt. Waarom,
zal men ztch afvragen, d-eed. Bood.e van St, Eloy d.iezelfd.e avond. in K. en W. toch
zot 17 hartstochteli jk beroep op d.e eend.racht? Die was er toch al? Die hoefd.e men
toch bepaald. niet meer tot stand. te brengen? Het Ii jkt a-l-sof Bood.e iets volkomen
overboillgs d.eed.. Maar zo was het niet. De eend-racht waarom hi-j vroeg was niet
d.e reed.s aarrwezige eend.racht van d.e arbeid.ers , nee , hi j verlangd.e d.e eend.racht
van d.e arbeid.ers-kad.erl-ed.en met d.e be stuurd.ers. Hi j had het niet oveï d.e eenheid.
van d.e arbeid.ers, hij had. het over d.e eerÈreid. van d.e vakbewegrng. Hij verlangd.e
d.at d.e arbeid.ers-kad.erled.en d.e eenheid. met hun stakend.e makkers zoud.en verbreken
te::wiIIe van d.e eend.racht in d.e vakbeweging.Wat d.e heer Bood.e met het hartstoch-
teli jk beroep op d.e eenheid beoogd.e, d.at \^ras d.e arbeid.erseenheid. kapot te bre-
ken. AIs men d.e }eantenverslagen geloven wil, d.an h u i 1 d- e hU eï ook nog bij.
Krokod.il-l-entranen ui teraard. !

EEN TRÀDITIE VAN HET N. V. V.

In 1906 begon het N.V.V. zijn werk met het afkeuren van een
tie bij llerkspoor J-iet zj.ert, d.at het afker:ren van stakingen
den waannee het N.V.V. niet I€n en w1I breken.

heiersstaki-ng. De ac-
een trad.itie i-s gewoï-
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GEWÀARDEERD rïD VAN DE

BURGERLIJKE }IAATSCHAPPIJ

KORT NA DE tweed.e ldereld.oorl-og ontmoette B. zi.Jn oud.e kameraad- W. , l,.raarmee

hi j in d-e jaren voor d.e oorlog in d.e R, S. A" P. had. gezeten. Na een harteli jke be-
groeting werd. er verd-er gepraat en al gauw viel d-e rrïààS of W. ook nog actief in
ttile arbeid.ersbewegingtt was. Het antwoord. luid.d.e ontkeirnend.. W. was van mening,
d.at d-e arbeid-ers te beroerd- waren om j-n verzet te kornenl zLJ waren d.e vijand" van
z:-cltzel,f , ertz., eyrz. Toen W. eind.el{jk kLaar was rnet zlyt litanie oveï de laksheicl
en lamlend.igheid. vam. d.e arbeid.ers zel B. tegen hem: t'Ji j bent baas geword-eÍt.rr Wo
erkend.e d.at, maar vïoeg z:-clt toch wel- af hoe B. C.at wi-st, 'rNogal duid-eIljk", ant-
woord.d.e B. , trna aI je opmerkÍngen oveï d-e lanl-end.igheid. van de arbeid.ers was het
me d.j-rect duid.elijk, d.at jU er niet meer bij hoord.e.rf

Aan d.eze historische geber.rrtenis moesten wij d-enken, toen we inrrHet Vrije
Volkt' van zateydag 25 oktober j . 1. het i-nterview Lazen, d.at een vetÍslaggever van
d.at b1ad. had. met Ben Sijes aan wie door d.e Universiteit van Amsterd.an'r een ered.oc-
toraat is verleend. Yoor d.e oorlog maakte Ben Sijes d.eel uit van c1e Groepen van
International-e Cornmr:nisten en was een gewaard.eerd- med.ewerker van d.e blad.en en
geschrif ten, d.ie d.e G,I. C. uitgaf . Ook in d-e bezettings jaren was hU actief in d-e

groep, die het b1ad. rrSpartacusrt uitgaf . Na d-e oorlog werd- Sijes echter med-ewerker
van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie en was het ged.aan met zijn activi-
teiten Yooï rrd.e bewegingtt .

Natur:rlijk, Ben Sijes praat nog we1 graag over Pannekoek, Herrriëtte Roland.
HoJ-st en Gorter, zoals uj-t het interview b1i jkt. Yolgens ons is dat echter niet
zozeer omöat hij z:-ckr nog met hun opvattingen verbond.en voe1t, maaï meeï op d-e

manier waarop men praat over een oud.e liefd.e r,,raarvan men volkomen is vervreemd.t
d.och waar men toch met heimldee aan terug d.enkt.

Dat hij d.e opvattingen van bijvoorbeeld Anton Pannekoek en H. Roland. Holst
niet meer d.eelt blfikt d-uid.elijk uit ztJrr opmerkingen. Zij missen niet alleen d.e e-
motionaliteit en begeestering van H. Roland. Holst, maar ook het weloverwogene en
het d.egelijke vELn Pannekoek, ja zijn met d.e opvattingen van d.eze beid.en in strijd..
Wie bijvoorbeeld. het boek t'Kapitaal en arbeid- in Ned.er-1and." van H. Rol-and- Holst
openslaat, d.ie leest op blz. 11'2 een uiteenzetting over d.e positie van het Ne-
d.erland.se proletariaat in d.e 19e eeuw, een rriteenzetting, d.ie er geen twijfel aan
laat bestaan, d.at het proletariaat in d.e eerste driel«^rart vaJr o.e vorige eeuw i-rr

. d.usd,anige ellend.ige omstand-ighed.en verkeerd.e, dat er van een worsteling tussen
kapitaal en arbeid. geen sprake kon ztJrL. frHrrn eJ-lend-er' , zo schrijft ztJ t 'twas die
van stompzinnige schepselen, zwak in l-ichamelijke, fysieker nog zwakker in gees-
telijke l«achten, Iijd.end" zond-er uitzicht en van hul clegrad-atie onbewust. r' Uit d.e-
ze woord.en blijkt duid-e1ijk, d.at een pïoletariaat, d-at in zulke eIlend-ige omstan-
d.ighed.en verkeert, niet tot verzet in staa"t is.

Doch er waren meer mensen, d.ie d.at we1 begrepen en dat \{aïen zelfs niet aL-
l-een " socialistische stri jclersrt" ln VIVAT ' S GtrIILUSTREBJE ENCYCTOPEDIE (uitgave
1910) kan men ond.er 't woord. social-isrne o.à. lezen: tflnderd.aad. leert d.e geschie-
d.enis !-ar1 d.e hed-end.aagse arbeid.ersbeweging dat ie uitersten van gebrek en ellen-
d-e zeld.en of noolt gepaard. gaan met enig d-aad-werkelijk verzet of zelfs met d.e be-
wustgeword.en behoefte aan yerbetering. tt

Dit is dan wel heeJ wat anciers dan c1e uitspraak varr Ben Sfies, d.at d-e arbei-
d.ers alleen maav voor het naakte L even zel-f zoud-en willen vechten. Natuurli jk,
een o-ergelijke ultspraa,k ligt goed- in het gehocr bij ged.esillusioneerde id"ealis-
ten, d"och is ten enenmale in stri jd met d-e werkeli jkheid-, d-i e ons laat zi.ert, d-at
juist in d.e hoogst ontwikkel-d.e ind.ustriële staten d.e klassenstrijd. altijd het he-
vigst was en is. Niet het proletartaat, d.at leef t op een bestaansminj-rnum is het
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meest tot str[jd. bereid., d.och integend.ee] ddt proletartaat, d.at reed.s iets van d.e
rrwelvaa^rtrf heeft geproefd.. Daa:ruit valt ook te verklaren, d.at de stakingsbewe-
gangen i-n Franco-Spanje overwegend. d66r zLJn, waar sprake is van een ind.ustriëIe
ontwikkeling en waar het levenspeil zoveel hoger is dan in d.e agrarische provin-
cies. En in Italië ligt het net zo. ïn het zuiden van d.at land. mag d.an wel eens
een uitbarstj-ng van wanhoop ztJn, maar d e grote stakingsbewegingen vi-nd.en plaats
in het ind.ustrië}e noord.en, waar het levenspeil zoveel hoger i s .

Wat Ben Sijes nu nog niet ztet werd. in 1871 reed.s d.oor d.e behoud.end.e econoom
Leroy Beauli-eu begrepen. Die schreef in ztjn ttQuestion Ouvrièrerr reed.s: trMen kan
met zekerheid. beweren d.at ond.er d.e arbeid.ers d.ie I t sterkste neigen tot het com-
mr"m.isme, juist d.ie zrJn waarvan het lot het meest verzekerd. is.rr Bekend. zijn ook
d.e woord-en van De Toquerrille, d.at d.e Franse |td.erd.e stand.tt zLJ;a ketenen nooit zo-
zeer heeft verfoeid. als toen ziJ het l-ichtst te dragen warren. Welnu, wat voor d.e

Franse I'd.erd.e stand.rr gold., d.at geld.t ook voor d.e Itvierd.e stand-rr, voor het prole-
tari-aat. De werkelijkheid heef t d.at laten ziert.

Maar orLze ered.octor heeft nog meer gezegd., d.at met d.e werkelijkheid. i-n strijd.
is. Daar zin bijvoorbeeld. d.e volgende uitlatÍngen3

ItNa d.e oorlog hersteld.e zich het kapitalisme. Er was wel- wat strijd ,
maaï van maatschappij-ontwrichtend.e, uitzichtloze stakingsbewegingen is
geen sprake. Het kapitalisme krlgt nieuwe kracht.rl

En verd.er;
trOp het moment zie ik het niet" De arbeld.erskfasse speelt nauwelijks

een ro1, De inzet is gering. Actie word.t overgelaten aan d.e organi sa-
ties.rr
Hoezeer deze uitlatingen van Sijes in strijd zijn met d.e werkelijkl:eid. word.t aI-

f een aI bewezen d.oor het feit, d.at er in d.e jaren na d.e tweede werel-d.oorlog een
vloed. van boeken en geschriften is verschenen over het verschijnsel van d.e wild.e
stakingen. Overheid., professoren, sociologerlr ond.ernemers en vakbond.en houd.en
z:-clt er mee bezig, maer Sijes heeft er blijkbaar nog nooit van gehoord-. Terrtrijl i-e-
d-ereen weet, althans kan weten, dat de organisaties na d.e oorlog vrijwel geen sta-
klng meer hebben geproclameerd., doch j-ntegend.eel juist hun activiteit hebben ge-
rlcht op het om zeep brengen van d.e eigen acties d.er arbeid-ers, beweert hi j, d-at
d.e arbeid.ers d.e acties over:laten aa.n d-e organisaties.

Mag d.e heer Si j e s aI met blind.heid. ge slagen zt jn, de heersend.e machten zt jn
d.at niet. Niet voor niets kunnen we binnen nlet al te larrge t\id een wet ve:r,rach-
ten, d.ie beoogt het recht van staken all-een rlog aan d.e erkende organisaties toe
te kennen, waarbij d.an uiteraard. al-l-e wiid e stakingen buiten d.e wet gesteld. zíjn.
Zou Ben SÍjes nu menen, d.at men met zotn wet zou komen, vranneer er geen enkel-e
aanLeid.ing vooï lras . WU vragen ons af waartoe zo tn wet zou dienen wanneer er van
eigen acties geen sprake zou ztJn en alle actie d.oor d.e arbeiders aan c1e organi-
saties werd- overgelaten. Wij hebben nooj-t and.ers geweten, d.an dat wetten d-ienen
om d.e maatschappelijke ord.e te beschermen. Volgens d-e opvattingeu van Sijes echter
maakt men nu ook al wetten, d-ie zond.er enige ztn ztjn en maken d-e heersend.e mach-
ten zteh d ruk oveï d.ingen d.ie nie t be staa^r:. .

rrAltijd. heb ik me geïnteresseerd- vooï bewegingen d.ie d.e zelfwerkzaanheid. van
d.e mensen propageren't , zegt Ben Sijes tegen d.e verslaggever van "Het Vrije Yo-l-kr'.
Blijkbaar heeft hfj meer interesse voor d.e ze.Lfwerkzaamheid- propagerend.e beweg'in-
gen d.an voor d.e zelfwerkzaamheid. d.er arbe j-d.ers . Hoe i s het and-ers te verklaren,
d.at hU d-e zelfwerkzaanrheid. van d.e arbeid.ers volkomen over het hoofd. z:et? Het is
toch een niet te ontkennen feit, dat d.e zel-fwerkzaamheid. d.er arbeld.ers nog nooit
zo groot is gevieest als na d.e tweed.e wereld.oorlog. Wat voor d.ie oorlog tot d.e
uitzond.eringen behoord.e werd. d.aarna regel. ItIk ken natuurlijk ook op een prikje
de geschied.enis van d.e Ned.erland.se arbej-d.ersbewegi-rgttr zegt Sijes tegen d.e inter-
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viewer. \de geloven het graag: maar d.an we1 met d-e bemerking, d.at hU blijkbaaï van
d.e rrbeweging d.er arbeid-ersrr geen kaas heef t gegeten.

Voorts vragen wij ons af wat hij toch wel- bed.oel-t met I'maatschappij-ontwrich-
tend-e, uttzichtloze stakingert': waar\ran thans geen sprake zov z: Jtt. Zeker, de
spooïwegstaking van 19Oi was maatschappij-ontwrichtend.. Geen mens zou d.at d-urven
ontkennen. Zeker waren er vooï d-e tweed-e wereld.oorlog ook vel-e uitzichtloze sta-
kingen, stakingen d.oor d.e vakbond.en (veelal ond-er d.ruk van d.e Ied.en) geprocla-
meerd., maar d.ie volkomen uitzichtloos waren omd-at d.e bond.en meer het belang van
hun organisatie op het oog had.d-en d.an het belang van d.e arbeid.ers. En het is a,an
geen twijfel ond.erhevigr d.at d.ergel[jke uitzichtloze stakÍngen vri;wel tot het tijd-
perk van voor d.e oorlog behoren. Doch cle maatschappij-ontwrichtend-e stakj-ngen zW
veel meer van d-eze tijd-. 0f was soms d.e staking van het gemeentepersoneel van Am-
sterd-a^m in 1955 niet maatschappi j-ontwrichtend.? Mr. Ensing, d-e ad-vocaat van d.e
gemeente Amsterd.am noemd-e d-ie staking zeer terecht 'rin wezen I t begin van d.e re-
volutierr . En d.e staking van d-e buschauffeurs van het streekvervoer i-n jarruari
1961? Zozeer ontwrichtend. was deze staking 'blijkbaar, dat d.e regeri-ng-De Quay be-
reid. was om over d.e hoofd-en van d.e vakbond-en heen met d.e wild.e stakers te ond-er-
handelen. Di-e staking was niet alleen rrmaatschappij-ontwrichtend.tr , maar ook min-
derrruitzichtfoos" d.an d.e zojuist genoemd.e spoorwegstaking van 1901. Nu geen
worgrnret, d.och een tegemoet komen aan de eisen d-er stakers. En mogen we Ben Si jes
eï ook nog even aan herinneren, dat d-e arbeid-ers van na d.e trveed.e werel-d.oorlog
in d.e herfst van 1961 een reed.s vaststaand. l-oonbeleid- d-oor mid.d-el- van wilde ac-
ties wisten te d-oorbreken en een zogenaamd.eItll-oonexplosiettyeroorzaakten? fnd-er-
d-aad., :u:-tzi-chtl-oos kan men d-eze acties niet noemen. Maa.r hoe kond.en d.e ar'beid.ers
d.ezerrloonexplosierr verooïzaken, wanneer hun acties nietitmaatschappij-ontwrieh-
tend. waren? 0f meent Ben Sijes soms, d.at het geweten van d.e overheid-, d-e ond.erne-
mers en d.e vakbond.en plotseling ging spreken?

Het lijkt er echt wel opr dat Ben Sijes d.aar op het Rijksinstituut vooï Oor-
Iogsd-ocumentatie zod.anig in beslag is genomen d-oor het verled.enrd-at hij d.e hed.en-
d-aagse werkelijklreid. vol-komen i;-it het oog veïloren heeft. Wat aan ied.ereen bekend.
is, namelijk d.at d.e organisaties geen acties meer voeren, ja zicLt keren tegen eI-
ke eigen actj-e d.er arbeiders, d.at is aan hem voorbij gegaan. 0m zijn kijk op t t ge-
ber.ren van na d-e tweede wereld-oorlog wat te vergroten, zul-len we hier een sta-
tistiekje opnemen, d"at we aantroffen in P. S, van 'rHet Parool-fr van 17 september
1966. Het is zeer onvol l-ed.ig omd.at het van een ti jd.sbestek van twintig jaren er
maar zes ztjn opgenomen. Zo ontbreekt bijvoorbeeld het jaar 195-5, tt jaar van d.e
staking van het Amsterd-arnse gemeentepersoneel. Ook het jaar 1961, toen d-e arbei-
d.ers met hun wild.e actles d.e 'floonexplosietf verooïzaakten komt er nieÍ in voor.
Desond-anks geeft I t toch een aarttal. cijfers, d.ie d.e uitlatingen van Ben Sijes vol-
komen logenstraff en. Hier cLus het statistiekje:

STAKI}'{GEN ]N NEDERLAND

Jaar aantal
conflicten

gemid-o-e1d
aantal stakers

verloren
werkd.agen

1g 46
1949
1 956
1 960
1 964
1965

270
116

BO

121
51
60

72 "1O0
1 4"5OC
,7.100
75 .40A
8"494

21.215

691 .6o0
289 " 400
212.BOO

467 .4O0
45.862
54.607
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Wat d.irect opvalt is, dat het Jaar 1964 net geringste aantal stakingen ken-
de, het geringste aantal stakers en het geri-ngste aantal verloren iverkd.agen. Dit
is niet zo verwond-erlijk \^ranneel nen bed.enkt, d.at in d.e herf st van I t jaar daar-
voor d.e Ned.erland.se arbeid.ers d.usd.anig in beweg:j-ng róraren, d.at al-s gevolg daa:sran
in janr.nri 1964 een Ioonsverhoging van 10 tot 11 procent werd. doorgevoerd.. Voor
d.e rest ztet men, d.at het aartta! stakingen nogal respectabe} is. Dit in tegen-
stel-ling tot d.e uitlatinEen van Ben Sijes, d.ie getuigen van een voLled.ige misken-
ning van d.e werkelllkheicl. En d.an gaan we nog niet in op d.e Oost-Duitse gebeurte-
nissen van juni 1951, de Hongaarse opstand. van oktober/november 1956 en d.e llre:,f
jr:ni-acties in 1968 in Framrijk, toen tien rnil j oen arbeid.ers staakten en meestal
d-e bed.rijven nog bezet had.den ook.

Hoe nu te verklaren, d-at een voormalig rad-enconrounist blijk geeft van zo
weinig werkeli jkheid.szin? \rías hi j , ond.anks ztjn grote belangstelling vooï Marx en
Enge1s, waaïvan hij ook nog in het interview getuigt, toch niet d.e wetenschappe-
ldke socialist waa:rroor hlj z:clt voor cie oorlog uitgaf? Was hij tóch een id.ealist,
d.ie nu zLJri d.esillusie afwentelt op d.e arbeid.ers, zoals zovele teler-lrgestel-d.e i-
d.ealisten d.oen? 0f is het zo; d.at hi j d-oor zijn positie van ad.junct-d.irecteur van
het Rijksinstituut voor 0orl-ogsd.ocr-mentatie and.ere opvatti-ngen heef t gelcregen,dat
ook voor hem geld.t, d.at het maatschappelijk zijn het bewustzijn bepaalt? l,fe weten
het niet, Maar wat we wél weten is, d.at Ben Sijes een gewaard-eerd. Iid. van d.e bur-
gerli jke maatschappij is geword-en, een r^raard.ering d.ie z:-jn bekroning voncl in een
ered.octoraat. Dat hf j het prettig vind.t een ered.octoraat te hebben gekregen, zo-
aJs hij in t t interview zegt, wijst er volgens ons oF r d.at hU ztchzeLf ook een ge-
waard.eerd- Iid. van de bestaand.e maatschappelijke ord.e voe1t. Doch eï is meer d.at
d-aar op wijst. Het is bekend., d.at Ben Sijes getuige-d.eskund.ige is geweest in ver-
sch'i l-lend-e processen irr Duitsla,nd. tegen oorlogsmisd.ad.igeïs. Vooral het proces
tegen Rajakowitsch heeft veel aand.acht van d.e pers gelaegen. In rrHet Paroolr' van
11 oktober j .1. ztJn enige fragmenten gepubliceerd. uit een red.e, d.ie Si jes heef t
uitgesproken ter gelegenheid. van d.e vijfentwintigjarige herdenking van d.e bevrij-
d.ing van Bergen op Zoom. In d.ie red.e protesteercle hij i;egen een eventuele vrijla-
ting van d.e d.rie oorlogsmisd.ao-igers, d.ie nog in d.e Bred-ase gevangenis zj-tten.
Ook hebben wij hem d.ergelijke u-Ltlatingen over d.e oorlogsmisd.ad.igers we1 voor d-e

rad.io horen doen en Ín meerd.ere perspubl-icaties is zijn stand.punt Caarover naar
voren gebracht. \nlij d.enken over d-e vrijlating van d.e oorlogsmisd"ad.igers and.ers d.an
hii, zoals uÍt een artikel in het vorige nulltnel van t'Daad- en Ged.achte'f d-uid-e1ijk
blijkt 2 IIIà&ï natuurlijk heef t Ben Sije s vo-l-komen het recht daar anders oveï te d-en-
ken dan wii. Maar het is wel- een merkvraard.igheid., d.at ons nog ni-mmer een afkeu-
rend. woord. van d-eze voormalige rad-encommr.rnist onder d-e ogen is gekomen over d.e
oorlogsmisd.ad.en van d.e geallieerd-en" Herinneren wij slechts aan d.e terreurbombar-
d.ementen op d.e Duitse sied.en, bombard-ementen, d.ie vrrjwel niets hebben bijged.ragen
tot d.e overwinning der geallieerden, doch Cie onteibare rrcouwen, kinderen en
grijsaard.s he t leven hebben geko s t .

Zeker, in verba^nd- net ztJn vrerkzaan'rheclen word.t Sijes d-agelijks geconfronteerd.
met d-e moord- op zes miljoen jod.en en vooral met d.e moord op de Ned-erland.se jod.en.
Maar nog nooit hebben wij hem gehoord- over het íeit , dat d-e geallieerden vri jwel
niets hebben ged-aan om zoveel niogelijii jod.en te red-d.en. En dat feit kan hem toch
werkelijk niet onbekend. zrJn, want het rrYerhaal van Joel Brand.r' en het boek van
Arthur D. Morse rrTerw{j} d.e zes mil joen stierven" hebben mime aandacht gekregen.
Ook hebben wÍj van hem geen protest gehoord. tegen d.e oorlogsmisd.ad.en d.oor d.e Ame-
rikarren in Vietnam bedreven, terwijl een opmerking ztJnerzijcls d.ie z,.ch zo j-n
oorlogsmisd-aden heeft verd.iept over het optred.en der Necierland.se mÍlitairen in
Ind.one sië toch niet zo ve:rrond-erlijk zou zijn gewee st.

Niets van d.at alles echter. llen voormalig ra,d.encommr-rnist werd. een gewaar-
d.eerd. Lid. van o-e burgerlijke maatschappij, d.ie gelukkig is met ztjn ered.octoraat.
Het zlj zo.De arbeiclers zu1len ztch er niet d.ruk over maken. Z\ zull-en - ond.anks
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het feit d.at Sijes het niet meer vermag te zterl
Het is maar goed., d.at d.e arbeid.ersstrijd. niet
van Ben S{jes of van wie d.an ook.

voortgaan met hrm eigen acties.
afhankelijk is van de opvattingen

EEN DEMAGOOG AAN HE T WOORD

Ond.er bovenstaand.e titel is een ingezond.en stukje
van één onzer med-ewerkers opgenomen in rrHet Parooltr
van d.insd-ag 25 november j .I, À]leen heef t men d.e

d.erd-e alinea plus de eerste zi.n van d.e vierd.e en d.e

Iaatste a1inea weggelaten. Wij vi-nd.en echterr dat we
ottze lezers van het hele stukje keruris moeten Ia-
ten nemen en d.us volgt het hierond.er.

De red.actie.

fN '!HET PAROOL|i van woensd-ag 12 november j,1. Ís een stukje opgenomen oveï
d.e |tsociale on:rust in f taliërt van d.e heer J.R. Evenhuis. In d.at stukje verwijt hij
d.e Italiaarrse mlnister van Arbeid., d.at hij d.emagogie bed.rijft inplaats van iets
constructiefs te doen aan het bijleggen va^n arbeid-sgeschill-en"

Nu weet ik niet in iroeveme d-at waar i-srmaar wé1 weet ik, clat d.e heer Even-
hui s zéLf een uitstekend.e d.emagoog is .rt llerlei beweringen over d.e politieke paï-
tijen, de vakbond-en en de arbeid-ers word.en d.oor hem ged.aan zond-er één van d-ie be-
weringen ook maar met een enkel bewi j s te staven, En is dat niet het ken:nerk van
d.e waïe d.emagoog?

Nu zou men over het d-emagog'isch geleuter van d-e heer Evenhuis d.e schoud-ers
krrnnen ophalen, ware het niet, d-at hij d-usd.anige insinuerend.e opmerkingen maakt
aan het ad-res van d.e Italiaanse anarcho-synd.ical-isten, d-at het doet d-enken aan
d.e pïopagand.a van f'Het Derd-e Rijkt' of aarr d.e propagand.a van tr{af ter Ul-bricht.

Geleuter is het gesehrijf vaÍl d.e heer Evenhuis omd.at hij d.e merken volkomen
d-oor elkaar haalt . Zo beweert hij eerst d.at een groot clee1 van I t Italiaanse volk
in d.e oppo sltie is. Dat d.it d.e mensen zt jn, d.ie I'weg met d-e regeringrr roepen, de
mensen d.ie helemaai geen regering wil-len, zel-f s geen betere. Van d-ie omstand-ig-
hed.en zegt hij dan d-at het trer op uit zou ]<r-umen d.raaien d-at er \^reer een sterke
man komt en d-ie word.t d-an eventueel d.oor anarcho-synd-icalÍsten het hard.ste ge-
steund.. Mussol- j-ni was zelf zot n t bekeerd-et anarcho- synd-ical-i st . tt Even later be-
weert hi j rustig, d.at het synclicali sme rrog niet openli jk anti-parlementair, maar
wel a-parlementair is en d.at d-e vakbond-sleid.ers z:-cln d-emonstratief uit het par-
lement terugtrekken en tevens hun banCen met d"e politieke partíjen opgeven. En t t
slot varr ztjn betoog lui'it d-an ald,us:

ttEr za:- overigens niet vooï d.e tvreed-e keer fascisme opkomen in I talië ,
maar als het sotrrs zo iijkt, d.an cLragen d-aar in het bijzond-er d.e synclica-
listen, rdaaïaan ltaiÍë nr-t l$/eer zo rijk is, toe b{.tt

Een ied-er, d.ie ook maar enigszins op d-e hoogte is, weet, dat d.e anarcho-
synd-icalisten altijd- anti-pa,rlementair zijn geweest en ztclt nimmer in een pclitie-
ke partij hebben georganiseer,l. Gefe't-ter is het Caarom te beweren, d-at het synd-i-
calisme nog niet openlijk anti-parlementair i.s. Het syndicalisme is dat namelijk
wél en is d.er.t ook altijd- getueest.

Met zLJn opmerkirlg oveï Ulussolini en d-e anarcho-syndicaiisten suggereert d"e

heer Evenhuis, dat cle sy-nd-icalisten vooï een sterke man zLJn en - hoewel hi j het
niet met zoveel- woorclen ze* ook lviussolini het hard-st hebben gesteund.. fn d.e

eerste plaats lras lvlusso1ini geen ?',:ekeerd-et anarcho-syndicalist, maaï een rbe-
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keerd.er sociaal-d.emocraat. We gaan nu maar van d.e verond.erstel-l-ing ult, dat het
verschil tussen starcho-qlnd.icalisten en sociaal--democraten aan de heer Evenhuis
bekend. is. In d-e tweed.e plaats moet d.e heer Evenhuis mij maar eens met feiten
aarttonen waar en wa^nneer anarcho-synd.icalisten een sterke man hebben gester.md..
MU zijn d.ergelijke feiten niet bekend.. WéI is mij bekend, d.at 1n d.e Russische ïevo-
Iutie d.e anarchj-sten en synd.icalisten tot d.e felste tegenstand.ers vaJr d.e bolsje-
wiki behoord.en, feit, clat ook d.e heer Evenhuis bekend. zou ki;nnen ztjn, wanneer hlj
ook maar iets afwist van bijvoorbeeld. d.e Machno-beweging in d.e Oekraïne in d.e ja-
ren 1918-1921 . Eveneens i-s een ied.er, d.ie ook maar ieis afweet van d,e Spaarrse
burgeroorlog bekend., d.at d.e anarcho-syndical-istische arbeid.ers d-aar tot d.e fel-
ste bestrdd.ers van tr'ranco behoord.en.

Duid-elijk wil ik stellen, d.at ik niet d.e id.ealistische opvattingen d.er anar-
chisten en arlarecho-synd.icalisten d-eel-l-Sesond.anks voel- ik mij geïoepen d.e aflar-
cho-qrnd.ical-isten tegen d-e d.emogogische en insinuerend-e opmerkingen van d.e heer
Evenhuis in bescherming te nemen.

Het slot van zirr betoog is een variant op het zo d.ilo^iijls verkond-igd.e stand.-
punt , dat het verzet van ]írrlcs het verzet van rechts oproept. Dat d.Ít veelal het

geval is kan natuurlijk niet word.en ontkend.. Moet links d.aarom het verzet
opgeven? Hebben d.e Ned.erland.ers, d.ie tijd.ens d.e bezetting d.oor d.e nazif s verzets-
d.ad.en pleegd.en, verkeerd. gehand.eld.? We weten toch, d.at d.ie verzetsdaclen d.e reac-
tie d.er bezetters opriep. Hoevele gijzelaars zljn niet d.oor d.e bezetters gefusil-
leerd. als repïessaill-e vooï gepleegd.e verzetsdad.en. Is niet vrijwel d.e gehele m€Ln-
nelijke bevolking van hrtten ter dood. gebracht varrwege d.e aanslag op Rauter? Had.

men d.ie aanslagr err zovele aanslagen en overvallen, vanvrege d.e reacti-e d.er be-
zetters, toch niet moeten plegen? Konzels^rent zijn is moellijker d.an men d.enkt.

WAAR VOMII,ING O\[ER A^IEEG

\B.IJDAGIfiDDAG 24 oktober j .1. pro-
testeerd-en 2500 Friese scholieren met
e en be to ging te L e euward-en t e gen d.e

moord. op Btazih-aanse Ind.i-anen.
Na d.e betoging werd.en d.e scholie-

ïen op d.e veemarkt ioege sproken d.oor
d.e voorzitter van d-e Partij van d.e Ar-
beid-, d-r. Ànne Vond-eling, d.ie ze)- o-at
d.e Ind.i-anen veltmoord- werclen om land.
mineral-en en d.iamanten te veï'brerven.

Volgens het verslagje in'rHet Vrije
Yofkrr van 25 oirt. d.rong Vond.eling er
bij d.e seholieren op aaJr rrniet stil te
blijven staan bij d-e strijd vocr c1e In-
d.ianen; rrraaï ook te denken aalr d.e Jc-
d.en i-n Polen, de Chinezen in Ind-one-
sië en d.e nomad,en in Pakistan en Irr-
d.ia,

Hij vroeg «i-e scholieren natuurlijk

niet ztclt ook eens te verd.iepen in d-e

geschied.enis van d.e twee politionele
acties, Cie door Ned.erland- kort na d.e

tweed-e werel-d.oorlog in ïnd.onesië zijn
gevoerd. en waa.r'v'oor d.e partÍj, waarrran
Vond.eling thans voorzitter is, med.e

de verantwoordelijkheid. d.roeg. Evenmin
vertelcle hij hen waaïvoor d.ie politio-
nele acties werd-en gevoerd-. 0f werd.
d-ie pogrng tot moord. op d.e Indonesi-
sche onafhankelijkheid.sstrijd. soms uit
hunanitaire ove::v,regingen bed.reven? Hij
repte d.aar natuurl-ijk niet vatrr.

\rli-j vind.en het echter ja^nmer, d.at
geen van d.e 25OO scholieren kritisch
genoeg was om Vond.eling daarover aan
d.e tand- te voel-en. De brutaliteit van
d.e voorzÍtter van een parti,j, d.ie med.e

verantr,roord.elijkheid draagt voor d.e

moord- op ontelbare Ind.onesiërs, had
het wel verd.iend. om openlijk aan d.e

kaak te word.en gesteld.,



WAAROM DOMELÀ

4^IZ

NIEU\i/ENHUIS I'APOSIELII \,íAS

HET HffiFT naar or:rze mening niet zo heel veel zi.n ornr gelijk d.e bejaard-e A1-
bert d.e Jong in rtVrij Ned-erland-fr ged.aan heeft, vijftig jaar na de d.ood- van Ferd.i-
nand. Domela Nieuwenhuis in november 1918r rlog eens d.e voor:naa,:nste bijzond.erhed.en
uit d-iens leven d.e revue te Iaten passeren en cle omtrent hem nog altoos in om-
loop ziind.e legend.en te ontmaskeïen, z o n d. e r tegelijkertíjd. een pogj-ng te on-
d.ernemen om zijn positie te bepalen in d.at wat men d.e Ned.erland.se arbeid.ersbewe-
grng pleegt te noemenr zijn positie t zo zoud.en wij het liever wj-Ilen noemen, in d.e
maat schappelijke ontwikkeling in d.i t land..

Wi j ueggen natuurlijk niet, dat de d.ata en
niet op aan komen. Wat wij wéI zeggen is d.it, dat
tie s van arbeid.ers r die hem in grote meerd-erheid.
als uit een nevelige verte komen en d-at ztJ pas
plaatst word-en tegen een zod.anige achtergrond.,

d.e bijzond.erhed.en uit z\)n l-even eï
ztS voor d.e thans levend.e genera-
slechts van overlevering kennen,
scherpte krijgenr vranneer nS ge-
d-at zLj d.aa::mee opeens duidelijk

contrasteren.
Met die achtergrond. bed"oel-en wU niet eï is red-en om d.at in aIle duid.elijk-

heid- vooïop te stellen - d.e wel ui-termate miserabele toestand. van het toenmalige
Ned-erland.se proletariaat. Wie d-aarop d-e nad.mk legt om yervolgens te conclud-eren
d.at d.e verhoud.ingen d.e geesten als het ware rijp maakten voor Me ssiaanse verwach-
tingen, hraaïd.oor het maar al te begrijpeli jk is, d"at een man af s Domela als rrd.e

verlosser[ werd- begroet ( "U. Ver]-osserrf ,zei d.e Friese platteland.sbevolking) , d.ie
i s naar onze mening totaa,l op het verkeerd-e spoor.

Diepe proletarische eIl-end.e namelijk, is er niet sLechts in het Ned.erland.se
verled.en ge!Íeestrmaar ook in dat van and.ere l-and.en. Dddt eehter heeft z4 er vol--
strekt niet toe geIeid., d-at een figuur a1s Dome1a Nieuwenhuis opstond . Hij is een
vol-strekt r:niek Nederland.s verschijnsel, dat men nj-et uit d.e misère als zod-anig
verkl-aren kan, d.och sleehts uit het bijzond.ere karakter van d.ie vrelke hier te lan-
d.e heerste. Wie I n boek al-s 'rKapitaal en arbeid." van Henriëtte Roland- Holst-v. d-..

S chalk n66st een boek al s t'De toe starrd. d.er arbeid end-e klas se in Engeland-" va"n
Fried.rich Engels legt, d-ie komt tot d.e slotsom, d.at d-e armoed-e hier niet groter
'yías d.an d.e azmoed-e d.aar en omgekeerd-. Maar hi j bemerkt tevens, dat d.e armoed-e in
Ned-erIand. van een am.d.ere karakter was dan d-e Engelse. rrHet Ned.erland. d.er vorige
eeuwrr s zo heeft wijlen Sam d.e Wolff eens gezegd., jui-st in een verhand-e1ing, d.ie
ó6k over Dome1a Nj-euwenhuis ging, ftl-eed. niet zozeer d.oor het kapltalj-sme l d.arr
weJ d.oor het gebrek daaraan.rr Met De Wofff rs kijk op Domefa Nieuwenhuis ku-rrnen wij
ons lang niet in a}le opzichten verenigen. Maar met d.eze rritspraak was hij op d.e
goed-e weg.

Uit het bovenstaand-e volgt eigenlijk aI terstond., dat het strikt genomen on-
juist is olllr zoals wij gemakshalve zopas gedaan hebben in het voetspoor vatrr be-
paald.e autei.lrs r die over llieuwerrhui s ge schreven hebben, van prol-etari sche ellen-
d.e in het laat-1le-eeuwse Ned.erland- te spreken. Wat de Ned-erfand-se el-l-end.e van
d-ie d.agen kerrmerkt - en d.e zo juist geciteerd-e uitspraak van De Wolff vo::nt d.e

sleutel tot nad.er begrip - is het feit, d.at ztJ welbeschouwd. niet-'proletarisch
\^ras. Wie Nieuwenhuis als verschi jnsel wil begrijpen moet niet van d.e ellend.e uit-
gaan, d.och van het karakter d.ier el-lend-e. En d-at karakter is vóór-kapitalistisch
op een zeer bijzond.ere wdze , zoals d.ie ztch all-een in Ned.erl-and. heeft voorged.aan.
Nieuwenhuls i s d-aarvan geenszins het eni-ge product. Dat een schri jver aIs Ed.uard
Douwes DekJcer, beter bekend. ond.er zÍ,jn pseud.oniem van Multatuli, in d.e ÏIed.erlaad.se
Ietteren en in het Ned-erl-and-se l-even een even uniek verschijnsel is als Dome-
la het op and.er terrein geweest is, is een gevolg van d.ezelfd.e omstand.ighed-en en
het is niet vooï niets , d.at d.e wat oud-ere Multatuli op d.e wat j ongere Domela een
moeilijk te ond.erschatten invloed- heeft uitgeoefend..

Uit d.e voor-kapitalistische, z6ér, zéér kl-einburgerlijke verhoud-ingen in Ne-
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d.erland vaf t ongetwijf eld. d.atgene te verklaren, wat algemeen al- s |thet anarehismert
van Dome1a word.t aangeduid.. Maar men moet met d.ie verklaring oppassen. Niet vooï
niets en zeer terecht heeft ÀIbert d.e Jong er in zt jn stuk in t'Yrlj Ned.erl-and.t' op
gewezen - ook aI weet hij daa::mee d.arr weinig aan te vangen - d.at hettranarchismert
Yan Domela verschj-It van d.at in and-ere land.en. Men mag het niet over een kam
scheren. Dat and.ere anarchisme, \^raarr/an het anarchisme van Domela sterk ver-
schiltr mist in sterke mate de hyper-ind.ivid.uele trekken d.ie juist het z,ijne ken-
merken. In latijnse land.en al-s Spanje en ftalië is het krachtig" Dat is weliswaar
ind.erdaad. zo t omdat ook d.aar, langer bi jvoorbeeld d-an in Engeland., Duitsland of
and.ere Europese landen ( Oost-Er:ropa buiten be schouwing gelaten) voorkapitalisti-
sche verhoud.ingen hebben be staan, maar d.ie voorkapi tali sti sche verhoud.i-ngen ver-
schil-len toch we1 bijzond.er sterk van die in Ned.erland-.

Na het voorafgaand.e zal het d.e lezer al wel enigszins d.uidelijk ztfut d.at wij
ons al- d.ad.el-i jk niet verenj-gen }«.:rueen met de tii;eI van d-e meergenoemd.e beschou-
wing van Albert d.e Jong. "Ferdinand. Domela Nieuwenhuis grond.legger van t t socia-
Iisme in Ned.erlandrf , heet 24. WI achten een d-ergelijke karakteristiek om vele re-
d.enen onjuist. ZéLf s wanneer men varl opvatting zou zijn, d.at d-e Sociaal Democrati-
sche Bondl weL&rtoe Domela toetreed.t, t'socialistischil is geweest, d.an nóg blijft
het feit bestaan, d.at d-ie bond. voor d.at hfj als lid toetrad. eï aI ldas en d.at het
niet zó is, d.at hi j z\yt stempel op d.ie bond. ged-n:kt heef t, maaï Ín hoge mate zó ,
d.at hij omgekeerd. d.oor d.1e bond. tot d.atgene gevormd- werd, wat hij geword.en j-s. Af-
gezien d.aarvan echter houd.en wij het voor volkomen verkeerd om d.e Sociaal Demo-
cratische Bond. alsrfsocialistisch'r te karakteriseren. Dat d.ie bond- atchzelf voor
zodanig hield., d.at l{ieuwenhuis het d.eed- en d.at hij ook zt-chzeLd. a}s "socj-alistrf
beschouwd-e, is onbetwistbaar. Maar sind.s l,^ranneer is het verstand-ig om mensen of
bewegingen voor o-atgene te hoi;,.d-en waarvoor ze ztchzelf houd.en?

Jan en Annie Romein hebben in hwr boek "Erflaters van oÍ1.2e beschaving" Dome-
la ltriouwenhui-s ónd.ers getypeerd. d.an Albert d-e Jong. ltriet d.e grond.legger van het
Ned-erland.se rrsocialismert is hij geweest, maar, wat zq hem noemen: "d.e apostel d.er
arbeid-ers" . iviet d.ie typering zi jn wi j het wéI eens, mits men er maaï onmiddellfik
aan toevoegt, d.at hij d.e'rapostel" i-s geweest van arbeiders, clie nog géén mod.erne
pro.l-etariërs waïen, de apostel r hog nauwkeuriger gezegd.2 v&rl een "werkvolkt' , d.at
juist nog géén arbeid.erskl-asse 1n d.e mod-erne betekenis van het woord. vormd.e. En
hii was hun apostel, juist omd.at "arbeidersr?ond-er d-ie verhoud-ingen een apostel
nod-i-g hebben. De Britse arbei-d"ers, uit het kapitalistische beginti jd.perk, waren
proletariërs . Ond.er hen komt géén rtDomela" op, d.och d.e Charti stenbeweging. 1 )

De 'fapostel d.er (t<teinUurgerlijke, nog niet proletarische) meaerl-and.se ar-
beid-ersrrheeft ni-et ztjn stenpel op d.e z,g. Oud-e Beweg'ing ged.nrkt. De rol- die hij
ve:rru1d- heef t, de plaats d-ie hi j in d.e typisch ltTed-erland.se verhoud.ingen vermld.
heef t r was al vakant eeï ze cioor hern bezet werd-. Het enige r,rrat z;LJrr voorafgaand.e
levensloop en zijn karakter dan ook slechts duid-elÍjk kr-rnnen maken, is e waarom hii
juist in aanmerking Isnram voor ' t ve:rmllen van d.e d-oor d.e maatschappelijke omstan-
d.ighed.en geschapen vakature.

Deze rraltostel d.er arbeid.ers, was d.e exponent van een beweg-ing, wier trekken
volkomen in overeenstemmlng met d-e }tred.erlandse verhoud-ingenr o? eà top kleinbur-
gerlijk waren. Dat feit d.oet ean d.e volstrekt eerl-ijke, bewondeïens\^raard.ig eerl{j-
ke gezindheid- van Nj-eurvenhuis natuurlijk geen sikkepit af . Aan d.e oprechtheid. van
z]-Jrl bed.oelingen behoeft zorni-n te word.en getwijfeld- als aan het beperkt kleinbur-
gerli jk karakter vart zt jn strijd, l'laar d.ie eerlijkheid. is niet een gevolg van zt jn
opvattingen, nee ztJ is er zel-fs mee in strijd.. Nieuwenhuis is niet d.ank ztj ztJn
denkbeelden altijd aan de zijd-e d-er verd-n:kten gebleven, hij j-s het o_nd-anks z\y1
d-enkbee-l-d.en. Hij is altijd. d-e "apostel d.er arbeid-ers?r gebleven, ook in een volg€n-
d.e tiid., toen ook in het achterlijke Ned.erland. d.e verhoud.i-ngen aI lang niet rneer
kleinburgerli jk waren en ztj aarl een ttapostel't geen enkele behoefte meer had.d.en.
De kleinburgerli jke beweg'ing, d.ie Nieuwenhuis representeerd-e, verloor toen logr-
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scherr,rijze voortd.urend. aan betekenis en kracht. Datrrapostelschaprrvan Domela,
waaraari hij ond-er d-e achterlljke verhoud.ingen van wel-eer zijn kracht ontleend.c, is
in later tljd d.e bron van z1Ín ztrraktel zwakte, d.ie natuurlijk niets afd.oet aan het
respekt, dat hij altijd- is blijven inboezemen.

Maar tot goed. begrip, zowel van Nieuwenhuis ztjn beweg"ing, af s van d-e even
kl-einburgerlijke SDAP, d-ie er d.e reactie op vormt, maa.r d.ie op ónd.ere wijze, aa:n
d.e 6nd.ere pool der kleinburgerli jkheid- en van het keuterkapitalisme, zoals Saks
he t gezegd. heef t, de toerunalige .rerhcud.ingen tot uitdrukhing bracht, is het van
d.e grootste betekenis, clat men d-e werkelijke situatie zoals d.ie was geen moment
verd,oezelt.

1) De Chartistenbeweging'r of schoon hemelsbreed. varr d-ie van Domela versehillend-,
staat eveneens volkomen op ztcbzelf en is nergens and.ers mee te vergelijken.
Hoewel d.e eerste beweging van een ond.er kapitalistische verhou&ingen levend.e
arbeid.ersklasse, staat ztJ even ver \ran o.e na haar komende sociaal-d-emocratie
afs zij van Domela staat. Ook zl is tn ggg\ verschijnsel. !íe komen 'iaar t"z.t.
nog wel eens op terug"

BIJ HET TAATSTE NUMlliER

VAN DE VIJFDE JAARGÀNG

ISXDS a:ijf jaren is het geled.en, d.at wij letterlUk beroofd. werc'.en van d.e mo-
gelijkheid. om onze i-nzichten te verkondigen. Er zat toen voor ons niets and.ers op
d€JI vaJI de grond af aan opnieuw te begir:Ien. Ivlachine s hadd.en \,rii niet; geld. evèn-
min. En toch kond.en en wild.en wij ons niet op d.ood spoor laten zetten. Met ge-
Ieend geld werd.en er clus d.e nod.ige nachine s aaÍtgeschaft, Dat d.it niet zo eenvou-
d.ig was zal men begrijpèn, wanneer men weet, dat wij voor d.e aanschaf van d.e ma-
chines, papieï en ilmt enige duizend.en guldens nodig hadden. !íe hebben hei er op
gewaagd en achteraf is gebleken, dat ve niet tevergeafs gewaagd hebben,

Vjjf jaren achtereen hebben onze lezers trouw efke ma^and hun rrDaad. en Ge-
dachterr ontvangen. I{oewel rt wel- eens moeilijk was, zijn we er toch steeds }Íeer in
geslaagd om het bLad elke r0asÍrd weer op tijd klaar te krijgen. luoeilijk was het wel
eens, omdat het aantaf medewerkers nu eenmaal gering is en afles in de rrile tijd
noet uord-en gedaan. Moeil-ijk 'ías het ook wel eens om van somnige lezers een fi.-
nanciëfe bijd.rage los te krj-jgen. Over het algemeen hebben we echter over d.e fj--
nanciël-e bijdragen varr onze lezers niet te klagen.We zijn in d.ie vijf jaar in sta.at
geweest onze schuld.en af te lossen. Het appa,ratuur voor d.e vervaardig,ing van ons
blad hebben we zelfs nog lnrruren verbeteren en hopen ' e i.n d.e toekomst nog meer
te kulrren verbeteren. Dat l<arr echter al"Ieen, waJlneer a1le lezers zich van hr:l
verar.tvroord.eli jkheid bewust z1jn. lranneer ze zich er van bewust zijn, dat ze .fe]c-
plicht zln op ziin minst financieeL er aan med.e te werken, dat rrnaad en Ged.achterr
kan blijven bestaan en ka,n worden verbeterd.

llij zijn geen orgarrisatie, die er naÀr streeft volgelingen te krjJgen. We heb-
ben alleen maa,r behoefte aan lezers, die met ons zi-ch wiflen veïd.iepen de d.e ve-
le naatschappelijke probremen, in de probLemen van de zelfstandige arbeidersstrUal
voora,l. Maar van d-1e fezers verwachten we d:,n ook, da,l ze zic}e nj.et aan hun fi-
na.riciëfe verplichting€n zullen onttrekken, dat ze utt zíc}j,zelf hun bijdrage stox-
ten, zond.er dat ze elke keer moeten worden gemaa"nd. Mogen we op u rekenen? !íe

zouden het na.melijk jammer vinden iemerrd va:r onze fezerslijst af te noeten voeren.
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HET DRÀMA VAN ERNST TOLLER

EN HET DR.èMA VAN Dtr

SOCIALÏSTISCHE JEUGD

rfEen vriend. stierf i-n d.e nacht
A11een.
De tralles hield.en C.odenwacht. tf

ERI§ST TOLLER . 1921 .

HET DRAI\IA van Ernst To11er, d-at in Duitsl-ancl begint in het Jaar 1919 en d.at
precies twintig jaren later eindigt r,;et een zelfmoord in een New Yorkse hotelka-
mer, speelt ztcLt af op het toneel- van d.e geschieclenis; het d-rama van d-e S.J., de
ztclt noemend-e Socia.listische Jeugd. t althans het d-rama hiaarover we het hier wil-
Ien hebben, speelt ztcLt af in d.e AmsterCamse Stad-sschouwburg, op een moment, d.at
d.aar op hei; toneel een voorstellÍng rvord-t tegeven, waarmee beoogd- word.t het tra-
gische l-even van Toller toneelmatig uit te beeld.en. In wezen is het hetzelfd.e
d.rama. Dat "wat het leven van Toller tot een tragisch leven heef t gemaakt, te we-
ten d.e voLstrekte eenzaa,,nheid., CÍe een gevolg was va^n een betreurenswaard.ig mis-
verstand. omtrent het werkelijk karakter d.er kapital-istische ontwikkeling en het
r+erkelijk karakter van inassa-ber,^regingen, d.at ligt óók ten grond.slag aan t t optre-
d-en van d.e S.J. tijd.ens d.e onvoering van iret toneelstuk van Tankred- Drost. Het is
bepaald- niet toevallig, d-at de S " J. ztcbt tot Ernst Toll-er aapgetrokken voelt en
ztch. geëmotioneerd. betrokken voel-t bii d.ingen, d.ie z6 nauw zïn leven raken al-s
Drostr s voor d.e planken geschreven werk. All-een: d.e ve::vrantschap tussen d"e S.J,
en Toller moet niet d66r ge zocht word-en waar z\) volgens d.e S. J. te vind.en is . ZIj,
die ve::vuantschap, bestaat niet d-aarin, dat zowel Totler a1s d.e S.J., ied.er op
huneigentfid, vooïd.e ra d. enre publ i ek inhetkrijt tred.en" De dui-
d-elijke overeenkomst tussen Toller en d.e S.J. is d.eze, d.at geen van beid.e ook
maar het flauwste benul elrran heeft, wat of een rad.enrepubliek eigenlijk weJ is.

foller schreef in d-e maarrd.en, d.at hij in Beieren Ín d.e gevarlgenis Nied.er-
schönenfeld- was opgesloten d-e bovenstaarrd.e veïsïeEels. Men kan er achteraf een
d-ichterlijk-profetisch karakter aan toekennen. Zij hebben precies betrekking op d.e
omstand.ighed.en en d.iepere 6ponden vam rs d.j-chters vrijwillige dood-.Men kan ind.er-
d.aad beweren, dat er in d.e nacht d.at hij stierf iemand- heengi-ng, d.ie een vriend.
van d.e arbeid.ers wild.e zrjn en dat hij alleen stierf, omd-at hij van d.e arbeid.Eiffi
d-e arbeidersstrijd. totaal niets had" veÏEÏffi.rrDe tralies hielden d.od.enwacht"; in-
d.erd.aad., wat d.e d.od.e To]ler s zo goed. a1s d-e levend-e Tolier, v6ór ztch had, d.at
waïen d.e stevige tralies, d.ie hem scheid.d-en van rt werkelijke maatschappelijke Ie-
Yen. Diezelfd-e trah-es omgeven óók d"e S. J" A1sof za1 d-aar nog niet genoeg aan had-
heeft ztJ in d.e Amsterd.amse Schouwburg een rookgordijn geIegd.. Iiet léék alsof ziJ
d.aarmee het gebeuren op het toneel- aan d.e waarneming van het publiek onttrok om
z,--jrr aand-acht op d.e rea1itei-b te -richten. In werkelijkheid had. d.at rookgord"ijn aI-
leen maar d.e functie Cie werkelijkheid. voor d.e S. J. nóg mistiger te maken darr ztJ
tevoren reed-s \^ras.

De S.J. 1s van irrening, d-at het stuk van Drost blijk geeft van een onjuiste
instellÍng ten opzichte van d.e Miinchener Radenrepubliek van het jaar 1919, waar-
bij Toller betrokken was a1s voorzitter van Ce centrale arl:eid-ersraad-. Of d.ie me-
ning juist is weten wij niet, want wij hebben het stuk van Drost niet gezien. Maar
voor d-atgene, waaïom het ons ]ri-er te doen is doet d.at totaal niet ter zake. Niet
om d.e inhoud. van het toneel-stuk gaat het, maar orn het feit, d.at d.e S.J. varr me-
ning is, d-at d.e Belerse Raclenrepubliek in ied-er geval verd.ed.igd- moet word.en als
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men d-e rad.en ernstig wil nemen. Naar onze mening na,melijk moet zLJ d.at volstrekt
n i e t . ïntegend.eel: werkelijk begrip van d-atgene wat arbeid-ersrad-en zijn gaat
hand- in hand. met een felle kritiek op d.e Beierse gebeurtenissen van het jaar
1919.

De zogenaamd.e Beierse rrRadenrepubliek'r staat bekend al s óe radenrepubliek
van Tol-ler,van Erich }4iihsam, vatrr. Silvio Gsel-I, van Eugen Léviné, varr Gustav Lan-
d.auer; van d-e Noord.-Duitse rad-enbeweging, die ae^n de waterkant begon bij d-e Duit-
se Kriegsmarine en d.e grote scheepswerven aan. d-e mond.ingen van El-be en Wezer en
vand.aar al-s een stoomwals d.oor d.e Duitse ind.ustriegebied.en rolcle zijn praktisch
geen namen bekerC of het moesten d.an d.e narnen van d-ie twee Duitse, eïgens op een
vliegrreld gefusill-eerd.e proletariërs z\)nt d.ie Theod.or Plivier in een van ztjn re-
portage-achtige ïoma,ns aan d.e vergetelheid. ontmkt heeft: Raumschu-h en Reich-
pietz. Dat feit alleen reed.s accentueert het verschil- tussen d.e bewegi-ng d-er ar-
bei-d-ers va"n ond-er op en d.ie van boven af, d.oor een hancljevol niet onsJrmpathieke
en goedwillende id-eal-Ísten geproklameerd-e Raderrrepubliek van l4iinchen. Dat Tol-ler
en konsorten een d-ergelijke t'gemaaktef' rad-enrepu-bliek voor een échte rad.enrepy-
bliek hield.en is tragisch, maaï d.ie Rad.enrepubliek van Mi.i:rchen zelf is een kome-
d-ie en wie haar rÈLqt als zodanig ztet is in feite een potentieel gevaar voor d-e

werkelijke rad.enbeweging, d.ie niets and.ers is d-an cre d.agelijkse kl-asseworstelÍng
van d.e arbeid.ers, niet voor id-ea1en, níet voor d"e rad.enged.achte, maar uit hirn
proletarische po sitie in d.e burgerli jke maatschappij en tegenover d-e burgerlijke
maatschappij - voortspmitend.. Het klinkt parad.oxaal, maar het is volkomen waars
niets is meer in strijd. met d-e radenbeweg"ing, d.an juist propagarrd.a voor d.e rad.en-
ged.achte " Want d-aaraan ligt d-e opvatting ten grondsl ag, dat he t id.eeën zrJn, die
d.e samenleving omwentelen, inplaats van d.e dagelijkse strijd- van het proletariaat.
Daaraan is ook d.e opvatting verbond-en, d.at een "voorhoed-err van id.eeënd.ragers in
d-e strijd. van d.e arbeid-ers vooraan moet gaaÍl. Maar juist een d-ergelijke voorhoed-e-
ged.achte is een van d.e grote gevaren d.ie de zel-fstand.i-ge strijd. van d.e arbeid.ers
bed.rei gen.

Voorhoed.es zoals d.ie r^raarva"n wij hi-er spreken staan ver van. d-e strijd. van d.e

arbeid-ers, zoals fol-l-er vér stond- van d.ie strijd-. Nóg is d.e S.J. niet overled.en.
Maar als ze eens gestorven zal ztjn.- C.an z,aL men aan haar graf kunnen zeggerr, d-at
ze bezweken is aarl dezelfd.e kwaal, d.ie Tol-l-er d.e dood- heeft inged.reven. De vol--
slagen eenzaarnheid temid.clen van d-e wérke Ii jke stri j d. van onze dagen: d.ie van d.e

arbeid.ers zéLf .


