6e

JAARGAITG

NUIVfl.,IER

1

JA.IIUARI 1970

ffiBA,^&E!
Hl\il

ffi§ffiffiN^effih#TH
)

Írr#t€rË3ï EEBlfi#frid &Ëm de prEbtre?Trer?

vsn de z,wËfetarïdEge ËrbeidercsËriid

BÏJ ELICE BÏJZONDERE HANDU,ING GAAT
HET DENKEN AAN HtrT DOEN VOORAF.
BIJ iiET HAIVDELEN VAN Iff-,ASSEiV OF
I\ÏASSA I S ELIJKT DE BETHCMUS VAI\T
HET HANDH,EI\T PAS ACHTERAF. HIER
GAAT DE DAAD VOORAF AAIV I]ET BEGRIP, AA]d DE GEDACHTE"

DAAD
Hhx

ffiHffiAffiffiYffi
WAAR

Wtr

TOE

MET
Z ]JN

Orgaan gewijd aan de problemen
van de zelfstandige arbeidersstrijd
GEEN VASÏE ABONNEMENT§PRIJS

De uitgave zal wcrden bekostigd

uit VRIJWLLIGE

biidragen

Red. en adrn.: CorsT. Outshoornstraat tr'. Amstardam-W

Fostgiro

DE

IS

3CI?695

YAKBE]dEGING
WET

AAN

DUIDELÏJK

ivmTm[S heeft op 22 d.ecember 1969 in Utrecht in een bijeenkomst van de Verbond.sraad vart I t NICV l^Ieer een va.n zijn langzamerhand. beroemd.e of zo men wil beruchte red-evoeringen gehoud-en. Hij zeÍ- d.aarin ond.er meer: t\'Iij (aat is dus d.e
vakbewegang - red.. D & G) wensen med.j-o 1970 definitief te weten-waaï \^re aar. toe
zijn. Mocht d.j-t niet het geval zijn dan zulIen wlj met een eigen conceptie d.e sociaalpolitieke aïena moeten betred-en. It
Het z:-J:e woord.en, d.i-e waarachtig d.e moeite lonen om er even over na te d.enken. Ze zíjn gerichtr d.aar kan geen twijfel over bestaan, tot d.e patroons en tot
d.e regering. Ze slaan, d.at bli jkt uit d.e totaliteit van d.e red.e, d.ie we hi-er natuurlijk niet in haar geheel krmLen weergeven, maar hraaïoveï oflze lezer in d.e d.iverse kranten wel- het nod.ige gelezen zal hebben, op het feit, d.at d.e ond.eznemers, met name d.ie in d.e metaalnijverheid-, nog alt{jd maar niet geneigd. zin om aa,n
de vakbond.sled.en d-irecte voord.elen toe te kennen.Ze slaan ook op d.e loonpolitieke ontwi-kkeIing, met name op d.atgene, wat d.e heer Mertens in z:-Jrr toespraak f'de
starre houd.ing van d.e heer Roolvi-nkrt noemd.e.
De uitspraak van Mertens, d.at wanneer d.e ond.ernemers in d.e metaaf sectoï en
d.e overhej-cl geen van beid.en bereid. zoud-en ziri om ook maar enige:mrate rekening te
houd.en met verlangens, d-ie d.e vakbeweging beslist niet ttzomaartt geuit heeft, de
l-aatste genood-zaakt zaL zijn met een "eigen conceptie d-e sociaalpolitieke arena
te betred.enrr , is een soort van stok achter d-e d.er:r, een d-reigement! Maar d.an één
d.at weI bdzond.er onthullend- is. Onthullend., ind.erd.aad.! Maar wót er onthuld. word.t
is niets nieuws. Wie na^urelijk zegtz d.enk er om; als jullie onfriet tegemoet komt
d.an komen wij met een eigen conceptie voor d-e dag, d"ie geeft d.aarmee met zoveel
woord-en te kennen, d-at hij thans in trd.e socj-aalpolitieke aïenarr om d.e woord.en
van Mertens te gebniiken - niet met een eigen conceptie voor d-e d.ag komt. And.ers
gezegd.: d.e conceptie, waa^::rrffie vakbeweffilot nu toe gewerkt heeft is d.ezel-fd.e als d.ie van het ond.eznemerd.om. Dat nu wisten we aL 1ang. Het verschil- tussen
Mertens en velen z\y1,er collega-vakbond.sbestuurd.ers is niet, d.at d.e heer Mertens

ons j-ets nieuws vertelt. Het verschil is d.it, dat d.e heer Mertens bij tild en w[j1e
iets belieft te vertellen, waarover de and-eren hardnekkig zwijgen of wel hardnekkig pogen te ontkennen.
Goed., de med.ed.eling van Mertens, d.at d.e vakbeweging tot d-usver d.e sociaalpolitieke opvatti-ngen van I t ond.ernemerdom huld.igt, heeft dus niets veruassend.s.
Maar w6t voor 'rveïrassend"srr heeft d.e heer Mertens mogelijk wel- in petto? Anders
uitged.nÈt, wat is zi1n arguncent waard.? Blijkt uit ztjn toespraak soms aI iets van
die rreigen conceptie", d.ie hij als rn soort van boeman op laat d.raven? Het tegen-
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d.eeL is het gevaI. Voor zover cle toespraak van Mertens een bepaalde strekking
had.r l,{as het wel d.eze, d.at extra-loonacties het gevaaï van een i-nflatie opïoepen
en d.aarom uit d.e hoze ztjn, d.at d.e werkgevers niet moeten zwichten vooï d.e uit
d en boze zijnd.e 'twif derr acties en d.at van haar kant d.e vakbeweging d.e nod.ige d.i scipline en zel-fbeheersing op moet brengen.Dat ztjn geen nieuwe geluid.en. Integend-eel, het zl;n preci-es d-ie geluid.en, d-ie de vakbeweErng nu aI een kwarteeuw la,ng
f aat horen. Zo de heer Mertens aI beweert, clat hd niet precies weetr I^'à&r hij met
patroons en regering aan toe is, waar wij met d.e vakbeweging aan toe ztjn, is weJ
d-egelijk vollcomen duid.elijk. En ' t word.t nog cluid.elijker, wa,l:neer men bepaald.e passages uj-t d,eze rede varr d.e heer i{ertens wat op d.e keper beschouwt en bovend.len
d.aarbij nog let op enkel-e d.ingen, clie er ztch rond. omheen hebben afgespeel-d-.
Begin november d.eed. Iliertens een óno-ere uitsnraak, d-j-e men bepaald. niet l-os
mag zien van z:-jn jongste red.e in d.e VerbonC.sraad.. Hij zet toen; trAl-s d-e vakbeweging er niet in slaagt een oplossing te vind.en voor het probleem, d.at zti de betrekkingen tot haar led.en moet verbeteren en d.at zLJ betere betrekkingen met d.e
arbeid.ers moet kweken, d-an vrees ik het ergste voor c1e toekomst van d.e vakbeweging. De l-aatste jaren hebben ci.e d.rie vakcentralen met een aanzierrlijk l-ed-enverl-Íe s te kampen en er moei iets gebe',:ren om d.e vak bewegang aantrekkeli jker te ma.ken.tr Dat rriets'r is kennelijk d.e rrexira-premi-err van weïkgevers voor vakbond.sl-eden
waarop Mertens dan in ztjn j ongs te verbond. sred-e we er zo s terk d-e nad-ruk he ef t ge1egd..

Voor d.e vakbewegrng gaat het ind.erd.aad. om een levensiqnrestie. De zaak is al-Jerminst d.eze, dat het zo prettig of aantrekketi jk i s om aan het hoofd van een
grote vakbewegrng te staan, waar het om gaat j-s dit, d-at d.e vakbewegtng alleen
maaï Y:e"ar ta.ak naar behoren vervti.lJ-en kan haar taak in d.e burgerlijke maatschapplj in het belang van het ond.ernemerd-om, we1 te verstaan - ind.ien zlj ind-erCaad.
pretend.eren kan in naa.m van d.e meerd-erheid- der arbeid.ers op te tred.en. De vakbeweg'ingheeftvee11ec1ennodigominhetsociaa1economischover1egeen@jke
partner varr d.e patroons te kr.rlnen n-Jn inplaats varl een fantoom. Dat laatste is
ietsrwat ook van. ond.ernemerszijd.e al- is het d.an iriet door d.e patroons in d-e metaaln{jverheid. rond.uit wordt toegegeven. Men Leze er maar het commentaar op na,
d.at in een zo typi sche ond-ernemerskrant al-s d-e l'trRC op Ce red.e van Mertens is geleverd-. Ond-er het opschriftttSteun aan vakbond.enrrword.t daar gezegd.; ItIn c1e metaalnijverheid blijven d.e werkgevers rrreigeren d.e georganiseerd.e werknemers te bevoordel-en d.oor peï werlceemer tien guld.en in vakbond.sfond-sen te storten.De onclernerners in d-eze beclrijfssector beroepen ztclt erop, dat d.e wet bepalingen in een
c.a.o. verbied.t d-ie een d.ergelijke behand.eling ten d.oe1 hebben... Louter formeel
lijkt d-e werkgeversfed-eratie het gelijk aan haar kant te hebben. Toch zlyt er red.enen om aar. d.e ju-istireid- van haar houd.ing te twijfelen. De belangrijkstermeest firnd.amentel-e red.en is, d-at de ond-e:rremers zelf gebaat ztjn bij een sterke betrouvrbare
tegenspel-er " Het al rr,etrtatief voor een gespreksgenoot al- s d.e erkend.e vakbewegrng
z:-Jrr rrwild-e actie srr van het personeel of het optreden carl categorale bonden. Het
grote probleem ríIaar d.e vakverenigingen nee i'rorstel-en i s d.e geringe orgarrisatiegraad- van d-e werlcremeïs. Sfechts 4A procent van aIle werlstemeïs in Ned-erland. is
aangesl-oten bij een vakorganisatie, niet meer d-an dertig procent bij vakbond.en die
d.ee1 uitmaken van d.e d.rie grote vakcentrales....
AIle vakcen-bra1es, d-e eerl meex
d.an d.e and-er,heeft d-it jaar (1169 d.us! D & G) opnieuw led-enverlj-es moeten boeken. Afs een van d.e red.mid.delen om het ledental te vergroten en te behoud.en ztet
d.e vakbewegfng d.irecte bevoord.eling van georganiseerde vrerlcr.emers. . . I t Lijkt een
vreemd-e verhoud.ing d.at d-e werkgever d.e weerstand.kassen -'ran zijn natuurlijke tegenstand.er versterkt en dat,omgekeerd-, d.e vakbond. ztch afhankelijk maakt van zrjn tegenparti j " Daartegenover kan d.e red.enering word.en gesteld" dat beid.e parti j en eIkaar nod.ig hebben. De ond.ernemers zouden bijd-ragen aan vakbonclsfond-sen I«luren beschouwen als investeringen tot instand.houd.ing van een trcountervailing powerrr ,
d-at wil zeggen; een tegenwicht van volcloend-e kaliber en formaat om d-e stabili-
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teit van d-e verhoud.ing tussen werkgevers en werlceeme.r te garand.ereÍr. . .tt
Tot zover een vrij uitvoerig citaat uit het ber,ruste commentaar uit d.e N.R.C.
(rr* 22 decmber 1969), d.at vooï zichzeJ.f spreekt en waaraan wij eigenlijk maar
één ding hebben toe te voegen. Dit namelijk, dat waru:eer d.e d.ingen z6 liggen als
d-e Nieuwe Rotterd.amse Courant ze hier schetst en d.at d.oen ze ind.erd.aad - d.at
t t dan volkomen dwaas is om d.e vakbond.en d.e natuurl-ijke tegenstand.ers van d.e ond.ernemers te noemen en omgekeerd-. Vakbeweging en ond.ernemer zlJrr elkaars tegenstand.ers niet en als men ztch van d-e term ttnatuurli;6rr wil bed.ienen (en niet zoÍ1d.er red.en! ) d.an moet men zegger-, d.at d.e vakbewegang de natuurlijke bond.genoot van
het ond.ernemerd.om is, d.e arbei-d.ersklasse ztln natuurlijke vijand.. Z6 liggen d.e d.ingen in d.e realiteit en d-e red.e van Mertens in d.e Verbond.sraad- bevestigt het opnieuw.

AIs l{ertens een hartstochtelijk beroep C.oet op d.e onclernemers om toch voora}
rrlet voor d-e d-ruk van "wifderr ac'ci-es te bezwijken om d.at daard.oor d.e positie van
d.e vakbewegrng moeilijker word-t gemaaktl dan richt hij ztch tot een bond.genoot aan
wie hi j begrip vraagt voor d e moeilijl<hecien -'ran d.iens natuurlijke bond.genoot. Mertens opstelling ten opzichte van d.e patroons is niet d-ie van I n vijand., d.ie gromt
en zi-Jn tand.en laat zi-en. Het is d.e positie vart een ontevrecLen bond-genoot en wat
Mertens ook moge bed-oelen met een iteigen conceptiett, in geen geval trhet stand-pr:nt van d.e arbeid.ers, Dót word.t door d-e vakbewegrng niet vertolkt.

SCHOOTVOORBEELD

VAN

ZOGENAAMDE

INSPRAAK

DE PRtrSIDENT-COMwtrSSARIS van de n.v. rrDe Arbeid.erspersrr, N.V"V.-voorzitter
A"H. Kloos heeft tegenover d.e pers d-etrinspraakrrvan het personeel bij d.e reorganisatie van d.it bed.rijf rfeen schoofvoorbeeld- voor andere bedrijvenrr genoemd.. Ilij
zag niet in, \.raaïom d.eze vorm van rtÍnspraak'r ook in and.ere ond.ernemingen niet
zou l«rnnen word-en toegepast.

varr d.e manier i^raa,rop d-e maatregelen - ontslag voor
overplaatsing :na.a.Í Rotterd.a.rn voor nog eens 150 werlc:emeïs, d.ie
overal naaï toe willen behalve juist naar d.e Maasstad. - tot stand. I«niamen, Ieert
ons waarom het Ned-erland-se kapitali sme rran een I'inspraak'r zoals Kloos d.ie propageert ind-erclaad- weinig heeft te vrezen.
Waaruit bestond. d.eze veelgeroemd.e inspraak? In augustus van het vorige jaar
hield. Kloos in d-e centrale ond-ernemingsraad van d.e rr,vo De Arbeid.erspers een red.e oveï trinspraak en med"ezeggenschaptt. Een commissie van inspraak uit het personeel- in het geval van onvernijd-elijke reorganisati-es schÍfd-erd.e hij d.aarin als het
tovermid-d-el , waard-oor !'affairesrt als Verblifa en Van Heyst vermed-en zoud.en l«rnEen nad.ere beschouwing

25C werknemers en

nen word-en.
I

Kort d.aarna maakte d.e directie van d.e A.P" bekend., d.at er een sanering van
t bed.rijf op hand.en was, maar d-at zri eerst de werlmemers wild.e raad-pIegen. Daar-

om moest d.e ond-ernemingsra,a,C.

een commissie van inspraak kiezen van zeven persohoewel er

nen. De l-ed-en werd.en niet rechtstreeks d.oor het personeel aangewezen,
in enkele gevallen ruel cverleg is geweest rnet d"e achterban.

De zeven |tvertegenwoord.igersrt hebben zich d.aarna nauweiijks nog op hun afd.eIingen vertooncl, Waarom zoud.en ze ook. r/eel had.d-en ze hun mensen nÍet te verte11en, want §g!-_ryhjeq ze nie!. Ruggespraak kon d.e conmissie derhalve ook niet

houd.en.

b 4Ond.ertussen gonsd.e het in d-e bed.rijven vatrr d.e AP van d.e geruchten. Iedereen
beweerd-e, d,at het bed-rijf aan het Amsterd.amse lIekel-veld- zou ri/oïd.en gesl-oten. Dat
zoa betekenen, d.at er hond.erd.en werknemers naa.r Rotterclam zoud.en moeten verhuizen of ontstr-agen zoud.en word-en.

De d.irectie maakte echter bekend, " d.at er nog geen enkel-e be sLissing was genomenrr. Wef zott er met spoed- een besl-issing afkomen. Kloos zegd.e er zeLf s wijzer d.an De GauIIe in rnei 1968 een reisje rraar Roemenië voor af .

Te:nrjjl d.e rrinspraakcommissierr ztch beraad.d.e over haar ad.viezen aan d-e d.irectier groeid-e d.e onrust. De typografen d.reigd.en met een staking, aIs zti niet snel
werd.en voorgelicht over d.e toestand..
In rrMarcariti'r l«ram tenslo tte op zaterdag 11 d-ecem'ber d.e ontlcroping. De directie maakte eindeli jk haar al maand.elang voorbereid.d.e pla^rriren bekend. WeI met
enkele schoon-heid.sfoutjes . Zo beweerd,e d.e directie niet helemaa1 overeenkomstig d.e werkelijkheid. - d.at er al- sed.ert 1967 een personeelsstop go1d., Bovend.ien
bleek, d.at eï nog geen oveïeensteurming r^ras bereikt met d.e Ned.erLand.se Vereniging
van Journalisten.
De d.oor vel-en verwachte staking van het technisch personeel bleef achterwecommissie van trinspraakrt was in een naburig restaurant bijeen om eventueel
De
Be.
terstond. beschikbaar te z\n om te bemid.d.elen, maar het bleek niet nod.ig. Na vier
maano-en lang tevergeef s aan d-e Cirectie ad-viezen te hebben uitgebracht, wachtte
zlJ nu tevergeef s op een seintje, dat er voor haar nog een and-ere taak was weggelegd-.

Dat wil niet zeggen, d"at bekeken vanuit het standpr-rnt der d.irectie, de commissie een overbod.lge h:xe was. Integend-eel-. De commissie was het aangelrezen orgaan om haar reorganisatiepl-annen aaJlvaaïd.baar te maken of althans te d.oen sch{nen. Zo bekeken is er voor het personeel mind.er red-en om enthousiast over haar
te wezen dan commissj-evoorzitter Cor van d-e Poel ztch betoond.e,En d.at niettegenstaand.e gr-urstige afvloeiïngsregeIingen.
Want het is zo t d.at Van d.e Poel c. s. mi-sschien veel hebben lfllnnen bereikent

stellig niet meer dan voo:: een d.ergel-i.ike cornmissie mogelijk !r&so Ond.er auspiciën staand.e van d.e ond-ernemingsraad. en opgericht op vooïstel van d"e beclrijf sleiding, kon ztj nauwelijks iets beslissen of inspreken.

maaï

Z:edaa:c d.an d.at schoolvoorbeeld- van (zogenaamd.e) inspraak. Jonkheer Sickinghe van d.e d.irectie va.n d.e Verenigd.e Machine Fabrieken (Werkspoor) kan er nog

wat van leren!
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MÀRINUS

VAN

DER

TUBBE?

Ii\DIEN ik niets meer en niets and.ers te zeggen had., d.an wat reed.s in d.e
kranten over d-e zaak Van d.er Lubbe is verschenen, zou ik geen red.en hebben naar
d.e pen te grilpen. Wat weet ik van Van d.er Lubbe? Niet veeL; zie hier:
Marinus van der Lubbe ontmoette ik voor het eerst in Amsterd.a^m, waar hij in
een huisje aan de Amstel, dat werklozen ztch had.d.en toegeëigend. en voor het houd.en van besprekingen en veïgad.eringen in ord.e had.d.en gemaakt, een verward. betoog
hield-. Uit ziy't bewoord.ingen bleek echter, dat h{j ztch zelf rekend.e tot een maïxistische gïoepeïingr d.e G.I. C. , Groepen van Internationale Commr:nisten, d-ie een,
naar ik meen, U-d.aags stenciltje uitgaven, d.e P.I.C. , Persmateriaa} van Internationale Commr.misten. Deze groep stond. fel tegenover het officiëIe communisme
en was sterk theoretisch ingesteld.. Ik heb d.aar twee keer professor Anton Pannekoek horen spreken over. . . .: Itd-e tend.entieuze va} d.er mee::rraard-e of d.e winst in

het kapitali

smert .

Het mag verwond.erlijk schijnen, d.at rn jongen als Marinus ztch tot d.eze groep
voeld-e aangetrokken, waar hij toch, gezien zijn eigen verward.e red-eneringen, niets
va^rr begreep.

Met 6l of niet bepgÍjpen moet men echter voorzichtig z{jn"De taal-lond.e leert,
eï een groot verschil is tussen d.e woord.en die men gebruikt en d.ie welke men
verstaat, d-.w.z. d.e traetieveil en d.e ttpassievert woord-enschatn De laatste is natuurl-i jk veel groter d.an d.e eerstgenoemd-e. Dit verschil geld-t evenwel ook voor
ged.achten d.ie men in ztch ópneemtr eo d-ie welke men vdn zich kan geven" AI kon
Van d.er Lubbe d-atgene wat hij passief wist niet met zoveel woord.en zeg€ter:, hij
d.at

d.oorvoe]-d.etoch=óherpd-eonverzoentijke-6d.ensd-ieind-ewoord.enen@iften

van d.eze rrtheoreticirt

tot uiting

kwa.m.

Marinus van d.er_I,ubbe ond.er ziin kameraden.
Na d-e Rijksd.agbrand. laaid.en d.e d.ebatten bij d.e stempellokalen en bij d-e rrKlaagmuurrr 1 ) hoog op, en d.e inhoud. i^ras: 'nifan d.er Lubbe, fascist of revolutionairrt.
Hier sprak ik met enige kamerad.en, bour,,nrakarbeid-ers en led.en vaÍr d.e S.D"A.P. I
althans verd.ed.igers varr I'd.e partijt', politieke tegenstand-ers d.us van Van d.er Lubbe, d-ie hem op het werk had.d.en meegemaakt. Met smaak vertefd.en z4 van d.e Sfappen
d.ie zti met hem uit had.d.en gehaald, en hoe hij altijd. goed.lachs bleef, ook a1 gingen d.ie grappen vaak te zijnen koste. Maar wat hier vooral in rt mid.d.en moet word.en gebracht is IIET VERSCHIL IN DENKEN in casu d.e d.emocratie in de tijd. tussen d.e
twee wereld.oorlogen, en d.ie van nf.. Wie tegenwoord.ig het woord. I'd.emocratiett niet
ernstig neemt staat aI zó in het verd.omboekje. laIie echter vïoeger, in d.e ti jd. na
d.e eerste wereld.oorlog met zlJrr crises en werklooshej-d. het woord. wéJ ernsti-g na;n
bleef maar liever weg varr d.e d.iscussies. De|td-emocraattt d.ie toen d.e rrd.emocratierf
verd.ed.igd.e werd- wéggehoond-. Yerbeeld. je, een d.emocratie met stempelaars en werkIoosheid., met gebrek en met verm.ietigrng van prod.ucten, met opstand.en die in
bloed. werd.en gesmoord..
De G.I.Co

De ged.ragingen van d.e parti jen werd.en d.oor d-e G.I. C. scherp ter d.iscussie
gesteld-. En hj-er kon zlj wijzen op feiten waarbij al]e partijen tégen d.e arbeid-ers
sameng"ingen, óók d.e C.P., bijvoorbeeld. in d.e alom verzwegen ttRuJuopstand.fr in
naartf april 1920, toen d.e I'Reichswehr'f in ned.erlaag op ned.erlaag d.oor d.e opstand-ige arbeid.ers op d.e lcaieën werd- gebracht; op "socialistischerr staats- en partijfi:nctionarissen, d.ie d.e politie met revolvers bewapend-en om op hongerend.e en ontrechte mensen met scherp te schietenl op óverprod.uctie en ónd.erconsr.rrnptie, etc.
Zii steld.e op economi sch gebied. een werk samens ttGrond.beginselen der Communistische Productie en Distributierr, d.at, rraar ik verneem, thans opnieuw is versche-
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nen bi j uitgeverij L. J. Boucher in Den Haag en d.at een economisch beeld. geeft van
een commr-m.istÍ sche samenleving gebaseerd- op het arbeidsuur al s rekeneenheid-.
Haar politieke overtuiging rustte op het inzicht , d-at aIle organi satie s ,
ontstaan en gegroeid. ond.er het kapitali stÍsch stel- se1 , aI gauw een eigen leven
ontwikkelen - ind.ien zlj d.it niet reed-s bij d.e aanvang had-den een eigen leven,
dat ztJ altijd- inoeten stell-en boven d.e acties van d-e concurlrerend-e partijen e ÍítààT
vooral boven d.e zelfstand.ige acties d-er massa. Nu wij weten, d.at Van der Lubbe
ztch tot d.e G. f . C. bekend-e is het motief , Ap motj-ef , ons duid.elijk. Z4n daad- was
bed-oeld- afs het sein voor d.e opstand.,d.e revolutie var] de massa, waarvoor d.e verhoud.i-ngen uiterst gunstig schenen" De revolutie tégen d-e oorlog of n6 de oorlog,
want ttzo vast als de oorlog komt zal even vast daarop d.e revolutie volgenrr" (1"ze stelling van d-e G.f.C. i-s helaas onjuist gebleken).
Het is van betekenis, d.at rï'I 1icl van d.e arbeid.erskiasse d.eze d.aad verrichtte. Tot nu toe was het beeld van d-e persoonti jke d.aad.t he t uit d.e weg ruimen van
een of and.er j-nvloed.rijke persoon. De d.aacl van l'{arinus d.eed. nlemand. leed, behalve
hemzé}f. Tegenover de partijaanslagen steekt ztj af a1s iets groots, a1s d.e fakkel
d.ie nieuw l-even moet wekJ<en.
De

rehabili-tatie.

De familie van Marinus vari der Lubbe dringt steed"s weer àa:n op rehabl]itatie. Dat kan voor hen niets anders betekenen, dan het bewijs l-everen, Cat niet hij
het Rijksd.aggebo'aw in branci heef t gestoken, maar de nazirs. Nu bestaan er over d-e
Rijksd-agbrand- verschillend.e lezingen" De ene IezÍng is bijvoorbeeld., dat MarÍnus
het Rijksd.aggebouw alléén i-n brand. heeft gestoken; een and-ere is, dat tegelijkertijd. met hem 6ók d.e nazif s d-e brancl hebben gesi;icht. Beid.e lezi-ngen hebben vóóren tégenstand.ers. MaaJr hoezeer d.e ond-erzoekers van d.e Rijksd-agbrand- ook tot veïschil-]end.e conclusies komen, over één d.ing z\)n ze het eens: het is aan geen twijfel ond-erhevigr clat Marinus van d-er Lubbe brand. gesticht heeft in het R.ijksd.aggebouw. Ik meen dan ook, dat het streven van Ce fanil-ie van Vam d.er Lubbe tevergeef s zal ztjn. Maar d.at niet alleen; het streven naar rehabil-itatie is ook volkomen in strijd. met d"e opvattingen, CLie I'Iarinus had-.
Wanneer l,iarinus van d-er Lubbe aI gerehabll-iteerd- moet word.en, d.an is het
vanviege d-e smeri-ge verd-achtmakingen, d-ie tijd.ens en na het proces vooral- d-oor d.e
sociaal--«i-emocratische en bolsjewistische partjj aan het adres van I[arinus zijn ge
lanceerd-. Juist d.eze partijen hebben d.oor t t om zeep brengen van d.e reed.s genoem-

voor d-e Hitl-er-bend-en geëffend-. En uitgerekend. d.eze parti.jdat zrJ niet eens maaï meerd.ere ma,len met d.e nazirs hebben
samengewerkt, hebben het aangedurfd- om Marinus te bestempelen af s een hand.langer
van d.e nazÍ | s. Natuurlijk was er vooï d.eze urile verd-achtmaking geen enkel bewijs,
cle Ruhropstand. de \^ieg
eílr waarrran bekend. is

zéIfs geen enkele aanwijzing.
0f Marinus van d-er Lubbe het Rijksd-aggebouw alleen in brand. heeft gestoken
of d.at ook d-e nazÍrs het tegelijkertijd. hebben ged.aan, weei ik niet. Doch vooï de
beoord.eli-ng van d-e peïsoon Va.n der Lubbe maakt d-at niets uit. Voor mij staat ontwÍjfelbaar vast, d.at hij met ztjn daad- zicLt in d.ienst heeft willen stellen van het
proletariaat, d-e klasse waartoe hij behcord.e. Hij heeft een sein tot d-e opstand
willen geven. Da'r, hem d.at nie'u Ís gelukt is alleen maaï jammer. Maar aan d-e z:uiverheid- van zijn motieven kan ik onmogelijlc twijfelen,
1) De "klaagmuurt' \^ras een lange houten schutting aan het Frerleriksplein, d-aar
waar voorheen het Palei-s voor Voiksvli j t had. ge staan. Het werd zo genoemd. omd.at C.aar altijd- arbeid-ers bij el-kaar kwamen on te d.iscussieren en om hun grieven te bespreken"
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DIREKT in d.e aanvaJrg van deze beschouwing ons aanstond.s nad.er te
- oord.eel onomr/Íond.en uit te spreken3 'ure hebben zeld.en over een zeer
konkrete aktie van een bepaald.e groep arbeid-ers een slechtere brochure ond.er d.e
ogen gehad- d.an die, welke d-oor d.e "Pro jektgroep strokartonrt is s€Lmengesteld. ond.er d.e titel rr100 jaar uitbuiti-ng in d.e strokartonil. tt Betreft hier een collectieve arbeid. van een aantal in hoof dzaak Nijmeegse- en Amsterd.amse studenten,
waarvan d.e meesten naar Oost-Groningen gereisd. zijn om zich ter plaatse nad-er omtrent d.e strijd. van d.e strokartonarbeiders te oriënteren. Een d.ee1 van hen heeft
ook d.iverse vergad.eringen bezocht (in frotel Sasker te Oud.e Pekela, in hotel Dijkinga ald.aarr eír in and.ere plaatsen) die in verband. met de aktie hraren uitgeschreven, lnetzl1 d.oor het akti-e-komitó, hetzij d.oor d.e bonden. In een inleid.ing
tot het eigenli jke boekje vertellen d-e auteurs, d.at ztj ook gesprekken hebben gevoerd- met stakers ze1,f en met het aktie-komité. Wat er op basis van d-at aLles
uit d.e bus is gekomen is al-l-erbed.roevend_st.
Wat in d.e eerste plaats opvalt is, d-at d.e eigen informatiebronnen d-er samenstellers niet of nauwelijks schijnen te hebben gevloeid.. Welk een rmieke gelegenheid. had.d.en d.e auteurs om met behulp van d.eze aktiviteiten van hun rrProjekt0M MAAR

moti-veren

groeprr, zoals zLJ het noemen, met behulp van deze, d.oor hen gelegd-e contacten en
d.eze oriënteringsmogelijkhed-en een werkstuk af te leveren, d.at met kop en schoud-ers uit zou steken boven d.e toch altijd- zeer gebrekki-ge informaties vale d.e burgerlijke pers. Het heeft niet zo mogen z1yt. Voor z,o'ver er in d.e bewuste brochr.rre
ge sproken word.t over bovenbed.oel-d-e vergad.eringen is er geen sprake van een d.irekte informatie, maar word.t d.e lezer Íngelicht aarr d-e hand. van ( o zo schaarse ! )
citaten uit d.e r\riinschoter Courantfr, het "Nieuwsblad. van het Noord.enil en enkele
and.ere blad.en. En nu is I t nog altijd. zo t d.at zel-f s reg"ionale kranten, d.ie eï rekening mee moeten houd.en, d.at z\ in d.e streek zóIf hr:n lezerskring hebben en d.Íe
d.erhal-ve àarr een d.ergelijk conflic t méér aand.acht moeten besteden dan IandeIi jke
blad.en en d.ie ook tot een obiectievere beri-chtgeving genoopt word.en d.an d.e grote
pers, niettemj-n toch nog altUd_ bureerli'ike kranten blijven. Z6 objectief lcr:nnen z\)
niet schrijven of hun beschouwingen btijven ztch kennerken d.oor een burgerlijke benad-ering d.er problemen" Wat d.ie burgerlijke benad.ering karakteriseert is meestal
het feit, d.at d.e betrokhen veïslaggevers d.oor afkomst, milieu, opleid-ing en
d-agelijks werk, d.oor d-e omstand.igheid. ook, Cat d.e heersend-e ged.achten in een samenleving nu eenrnaal d.e ged-achten d.er heersend-e klasse z:.jn - er meestal- totaalgeen oog voor hebben waaï in een d-ergelijk geval d.e werkelijke problemen liggen.
En voor zover, bij wijze van uitzond-ering, d.e een of am.d-ere ind.ivid.uele verslaggever d.aar wél oog voor heef t, is het meesta1 zo t d-at zijn krant voor het resul-taat
van zijn waarnemingen en conclusies geen ruimte beschikbaar heeft, omd.at d.e krant
ze van mind.er betekenis acht d.arr 6nd-er op zotrt rnoment beschj-kbaar nleuws. Ook
d-at, wat gedr:rend.e het conflict j-n d.e Groni-ngse strokartonindustrie het be ste
journalistieke werkstuk is geweest - te weten de reportage van Roel Waal-kens in
d.e Wi-nschoter Courant varr 6 oktober - blijft een werkstuk van d.e burgerli.jke journalistiek. De brochure '1100 jaar uitbuiting in d-e strokarton[ blijft naar orrze
smaak bened.en het niveau van d.e bewuste reportage. Waar dan nog bijkomt, d.at varr
d.e met stakers gevoerd-e gesprekken nergens in d-e broehure c1e neerslag te bespeuren valt. Wi-e, na het lezen van de d.esbetreffend.e med-ed.elingen in d.e inleid.ing
van d.e brochure d.e verwachting mocht hebben gekoesterd., d.at d.e stud.enten nu eens
de informatÍe zoud.en brengen, d.ie d.e burgerlijke kranten, de burgerlijke rapporteurs, de br:rgerli jke soci-ologen of commentatoren niet plegen te brengen, d.ie
komt wel

totaal

bed.rogen

uit.

Het bovenstaand.e is, d-at zal onz,e lezers duid.elijk ztjn, tn kritiek op d-e ond.erhavige brochure, niet op grond- van wat er wéI in staat d.aarover komen wij zo

-Bjk nog te

spreken - rn^aÉ,r op gïond. van i,rat er qiet i-n staat. Wat er aan d.e
brochure der stud.ènten allereerst óntbreekt, ontbreekt--er in de meest letterlijke
zin des woords: het schíttert er door afwezigheid. En zo d.e sa.nenstefLers ons d.e
vra.ag zoud.en willen stellen, wat of wij in hemelsnaam bedoelen, dan kunnen wij hen
niet beteï raden dan on eens materiaal ter hald te nemen als öe stud.ie over rrde
arbeider van hedenrr van d.e tr'ranse auteurs And.rieux en Lignon, het werk van dlÍ.
J. Ilavema^n over rrde ongeschoold-e aïbeid.errrl dat van dl.. P.A.J. ter lloeven over
rrHavenarbeid.ers van Àmsterdam en Rotterdamtr of een boekje aIs dat van d.e Franse
schrufster Simone WeiI over de positie der arbeidersklasse of een stud.ie afs d.ie
van Jose1È Gold.stein oveï d.e wijze, waarop de Britse vakverenj-g'ingen word-en bestuurd. Zeker, Simone l^Ieil is rn wat naieve id.ealiste en de overig€ hj-er genoemden zijn burgerli&e sociologen. l{aar wat nen nietterain bij hen aantreft dat zijn de
zorgvuld.ig door hen opgetekende meningen va^r] dcor hen ond ervraagde arbeiders,
vraarmee talloze ge sprekken zijn gevoerd-. Aa^rl' d.ie ge sprekJren en aan d.ie meningen
ontlenen d.e genoemd.e werken een groot d.eel van hun betekenis, Zij verschaffen
een infonEtie, d.ie d.e lezer in staat stelt zichzèIf een oord.eel te vo:men onafharkelilk var] en sons afwijkend van die van d.e auter:r.
Is het d.an, za1 nen mogelijk opmerken, zonder een dergetijke enquètering",
zonder weergave varl d.e nening der arbeiders, or:mogelijk om een goede brochure
over d.e strijcl in de strokartonindustrie te schr{jven? Wij artvroord.en, dat het ook
zond.ex d.at best mog€Iijk is om een beter boekje saÀen te steLlen daÍl d.e studenten
hebben gedaan. Waar 't om gaat j.s echter het volgend.e: jaÍen lang hebben bu.rgerIijke journalisten, waruaeer er strijd. va^n de arbeid.ers aan de ord-e was, alleen hr:n
oor te luisteren gelegd. bï de bestuurders van de vakbeweg,ing. Z{j gingen als burgerlied.en vaÍl d.e fictie uit, dat a1s zij de mening der bestuurdexs noteerd.en, zij
d.e mening rrder werlcremersrr op schrift had.d.en. Daarin Ís langza^nerhand. een verand.eïing gekomen. Zel-fs bt)-rgerlijke journalisten hebben d.e ervaring opgAaan (het
heeft hun waar:achtig tijd. en moeite gekost!) aat z5 bij voorkomend.e conflicten ook
eens bij stakingscomité | s te rade moesten gaan of bij stakingsleid.ingen. Nog aItíjd. echter is 't een hoge, hoge, h6él hoge uitzond.ering, dat men iets opgetekend.
ziet uit de mond- van de stakers zél-f. Onlangs is eï, I'an de hand vaJr tl,/ee NederIand-se journalisten, die zich over het algeneen zéér gunstig van het gros van
hun collega,ts plegen te onderscheid.en (waa:mee wi niet r,rillen zeggen het met hen
eens te zijn! ), een bdekje verschenen ond.er d.e iitel "Arbeidersràd. of ondernemersstaatrr. De laatste zi-n daarvan l-uidt: trDe arbeid.ers
zullen het nog steeds
zéff moeten d.oenrr. Als dat waar is - en het is waar volgens ons - is het uiteraard. van groot belar)g om over arbeidersaktie - gelljk de studenten gedí6n hebben,
rrE"aÍ zii verl,-Laren - het oor bij ale a.rbeiders zelf te Luisteren te 1e88en. IvIaax
wat voor zin heeft dat als er niets uitkomt?
Het boekje r'100 jaan uitbuiting in de strokarton! teft 110 blad.zijden. Een
zeer gloot aantal, d.aarvan handelt niet over d"e strijd, d.ie i.n Oost-Groningen gevoerd is, Illaa,r over aïbei-ders-aktFin het buitenland. Op grond daarvan is d.e
bro chure varr d"e stud.enten hier en daar in d.e burgerfjjke pers noga,l bekriti,seerd..
nie kritiek is niet de onze. Wef isvÍaar zouden wij er d.e voorkeur aan hebben gegeven afs die akties in't brrl tenfand. apart behaJrd.eld. waren in afzonderlijke publicaties, maar al,leen maar l:-it d.e overweging, dat ieder der behand-efde onderwerpen
darr beter tot zijn recht zou zijn gekomen. ap zichzeLf echter is en niets tegen om
dad.eli

ge zamenlijk te behand.elen en net efkaar te vergelijis dan weli swaar niet meer bezig met de beschrijving en de eralyse van
een konkree t conflict, maar met In aIélemene beschouwing over d-e moderne klassenstrijd, Iilaar zin heeft het wel degelijk. Hefaass vaJr een pog'ing tot vergeljÍ<ing,
van een poging het gemeenschappelijke in de diverse hedendaagse akti.es aar: te wijzen, var} een poging het wezenlijke, het algemene ervan op te sporen, Ís in het
boekje dat wij hier bespreken, geen sprake. Het is om die red.en, d.at de versqhilfende delen der brochure van de studenten als los zand aa,rr elkaar haÍIgenr niet

diverse stu.kken klassenstrljd

ken.

Uen

9akties d.at ook werkelijk zoud.en d.oen. Juist '.,Íanneer men er op let1 hoezeer het mankeert aan oog voor het werkèlijk gemeeoschappelijke van d.e besohteven
sociale conflicten, juist d-an d.ringt ztcl-t d.e concl-usie opr hoezeer het d-e samensteLlers aarr begrip voor het algemene en wezenlijke ontbroken heeft. Het is op
grond. d.aarvan o.à" dat wij menen dat d.e brochr.re ï 100 jaar uitbr-l-lting in d.e strokartonrr het niveau var:. een burgerli jke beschouwingswi j ze niet te boven komt. AIs
d.aarop van d.e kant van d.e stud.enten geantwoord. zou word.en, d.at in burgerli jke
beschouwingen toch geen sprake zou zijn van d-e grote winsten d.er fabrikanten en
d.e poveïe bezold"igang der arbeid.ersl dan antwoord.en wij: o jawel! Er zijn heel wat
burgerlijke auteurs en heef wat burgerlijke kranten d-1e dat we1 degeldk d.oen en z\)
staan al-Iemaal op d-e bre s voor een ïechtvaard.iger samenleving met mincler inkomensveïsehillen en al d.at soort zaken meer. Maar word"t d.aarrree het raam van een
burgerlijke beschout^ringsw$ze soms d.oorbroken? Vol-strekt niet zeggen wij en wij komen eï d.irekt nog op terug aIs wij nad-er op d.e inhoud- van het boekje ingaan.
Wij zeid.en het aI: een d.eel- van de inhoucl van rr100 jaar uitbuiting in d.e
strokartontr gaat over índ.ere conf licten. WU f aten hier die d elen buiten beschouwing. Misschien komen we er later nog eens op temg.Wij willen er alleen van zegSenr d-at ztJ niet d-oor d.e Nijmeegse- en Amsterd-amse stud.enten zirr geschreven. Een
verhaal over d.e staking bij K1öckner in Bremen bijvoorbeel-d- is d-oor d.e Nijmeegse
stud-enten verta.ald. uit rrRote Pressekorïespond-enzt?. Dat blad. word.t in BerliJn uitgegeven , 66k d-oor stud.enten. De d.esbetreff end.e in d"e brochr:re voorkomend-e stukken vj-nd.en wij al evenrnin van eïg beste ki,^ral-i-teit. De taal (maar het is moeilijk
natuurlijk d.aarover te oord.elen aan d.e hancl van een vertaling) is voor arbeid.ers
ten enenmale onbegrijpelijk , Datzelfd.e ge1d.t overigens voor d.Íít d.eel van het boekje, d.at over d-e stri jd- in Oost-Groningen hand.elt. Qua analyse zLJn d.j-e over het
buitenland. gaand.e ged.eelten al- even pover.
Er is in de brochure dÍe wi j hier bespreken nóg een gedeelte, dat niet c1irekt over d-e strijd- van d.e strokartona.rbeid-ers gaat. Dat is een heel hoofd.stukje
over 0ost-Groningen als ond.erontwikl<el-d- probleemgebied.. Dat het geheel gesteld.
is in een quasi-ge1eerd., soms zelfs quasi-marxistisch, vakjargon, d.at maaï nauweIi jks in staat blfikt d.e magere inhoud" te verbergen (of d.e bombastische onzin) is
nog niet eens ons voornaamste bezwaar. Dat richt z:-cl:r tegen heel- iets a^nd.ers.
Hi ertegen namelijk, d.at d-e blote aanwe zigheid. ervan bepaald.e gevaren oproept . Natutxli jk is het zo t d-at het maatschappeli jk klimaat van een bepaald-e streek van
grote invloed- is op het karakter van d-e arbej-d.ersstrÍjd. die er gevoerd. word.t. Wij
zin d.e laatsten om dat te ontken:ren, Bepaalde illusies, d.ie bij de Oost-Groningse
arbeid-ers nog sterk leven bi jvoorbeeld., I«;ru'len med.e d-aa:r:-it verkl-aard word.en. In
d-e brochiire, d.ie over illusi-es bij d.e strokartonarbeid.ers in aIle tafen zwUgt (of
ze blijkt te d.e1en) gebeurt d.at niet. En af s dat niet geber.irt, d-an word t, ook ind.ien zulks niet d.e bed.oeling i-s, aI heel gaul^i d.e inclruk gewekt, d-at d-e rad.ikale
strijd.voïmenl d.ie bij enicele akties in cle strokartonind.ustrie te zi-en ztjt:- geweest,
in d-e economische achter.l-ijkheid van het gebied hun oorspïong en verklaring vind.en. Dat is een ind.ruk, d.ie bijvoorbeeld- d.e bourgeoi-sie poogt te wekken, of d.e
heer Liefaard van d.e Algemene lled.ri jÍ'sgroepen Centrale ( om van Van der Laan maar
te zwijgen! ). Die ind.ruk kan a,l-s een verkeerCe ind.ruk ontmaskerd- worden, juist
wanneeï men d.e strijcl in d.e strokartoninclustrie \^rerkeliik vergelijkt met arbeiciersomd.at d-i-e

strijd.e].clers.Wat,naaÏmenaLweet,debrochurffiTud-entennietd.oet.
Naar orrze mening zou het heel goed- mogelijk ztjn orn over de jongste akties in
d-e Groni-nger strokartonind.ustrie een boekje te schrijven dat alfeen maar oveï dat
ond.ervrerp hand.elend-r rog veel d-ikker was dan 11O paginaf s. Het boekje van J.J.
d.e Wit over d-e staking, d.ie rra^n 21 augustus 1952 tot 4 oktober 1951 de Groni-nger
zuivelfabriek t'De Ommeland-enf r heef t platgelegd- ( "Correctie op d.e eeuwgrens" , Assen 1957 , 144 blz. ) bewi j st het. De stud-enten hebben het niet ged.aan. Wat jammer
is natuuïlÍ jk, maar wat orrs e eerlijk gezegd-, toch ook weer niet zó erg heeft verbaasd-. AIs men ( op blz. D , z:-ch d-e ogen uitwrijvend-, d-e ziin leest, dat rrhet niet
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d.e aktie van d.e Groningse arbeid.ers funktioneel in te brengen i-n
r:niversitaire bewegi-ngrr, dan is men nj-et alleen geneigd. uit te roepen: Wat
had je d.an g.v.d-. verwachtrt, naar d-an heeft men tegelijkertijd. óók aI een soort
van waarschuwing ontvangen in d-ezelfd"e geest als d-ie welke volgens d.e grote ltaliaanse schrijver Dante boven d.e poorten d-er hel prdktruamelijk d.eze, d-at wie binnentreed.t iedere hoop moet laten varen.
Ons oord-eeI is, dat wat er van d-e staking in c1e strokartonind-ustrie niet in
het boekje staat, zoveel te z',egger- is, d-at het meer paEina' s telt d-an dTfrele
boekje (a" niet over Groningen handel-end.e ged-eelten incluis). Hoe echter is het
nu gesteld met dat wat er wéI in staat?
In hun tekst richten d.e stud.enten het oog op een groot aantal problemen en
ztj ond.ernemen d.aarbij rn poging ook tot d.e trachtegrond-tr d-oor te d.ringen. Een pogingr zeggen vrij, en men kan d-a.aruj-t ai terstcno en terecht afleid.en, dat wij
voor d.e bed-oelingen een tikkeltje meer waard-ering hebben dan voor het resultaa,t.
C elukt is volgens ons de pogrng nergens; het resultaat vind-c.n wi j abominabel.
Laat ons d.ie zienswijze met enkele voorbeeld.e illustreren.
Op b!2. 12 ("t d.e d-irect d.aaraan voorafgaand.e blad.zijden) pogen d.e auteurs
van r'100 jaar uitbuiting i.n d.e strokarton[ cluidelijk te maken, d-at d-e strokartonarbeid.ers word.en uitgebuit. Ze d-oen dat met een puur financiëIe reclenering, gebaseerd- op d.e uitgekeerd-e winstsald.i, de ailr d-e boeren betaal-d.e bed-ragen vooï gel-everd. stro en d.e totale locnsommen. Daarcp I'ofg:i dan d.e zlÍti ftVan elke { verd-iende guldens gingen er d.us 3 naar d"e boeren en ging er één naar d-e arbeid.ers.
Dit bed.oeld.e i{arx met uitbuiting.rrDe waarheid- is, d.at hij dat nu juist nj-et bed.oeld.e. Dit is iets wat men het beste aJs een soort van kritÍek op een uit id.ealistische motieven veroord-eeld.e en a1s onrechtvaard-ig beschouwd-e winstverd.eling
kan noemen. Het heeft niets te maken met ' t uitbuitingsbegrip bij Mar::c, niets met
een opvatting omtrent d.e arbei-d-skracht afs een waar, clie méér wa,ard-e produceert
dan de waard-e vaJc d.ie arbeid-skracht zélf! ÀIs eïr vragen wij or,,Ze stud.enten, nu

mogelijk bleek
d.e

eens één guld.en naar d.e boeren grngr één naar d-e arbeid.ers, en twee bi jvoorbeeld.
geÏnvesteerd. werd.en? Wat dan? Zou er d-an geen uitbuiting zt Tn? En d"at clan nog
maar helemaal- met voorbijzien van ' t feit, d.at het aandeel- cler arbeid-ers hel-emaalniet eens ui t d.e verd.iend.e g,l;Id-ens afkomstig is, naar ui-t r t variabele kapi taa]-,

ingenend.e1euitlffiaeofwinst.EnookhetstrovooÏdefabriekword.tniet
uit d-e rrverdiend.erf guldens betaald.. Het is een gronèejgl, waaïvan d.e pri j s, net
al s het loon van cLe arbeid.er, d.oor d-e kapi tati stJf Ae ond.ernemi.rg ,oràt voorgeschoten in, a" prod.uctie te ku-rmen beglnnen. Wat d.e stud-enten hier neerschrijven
over Marx getuigt van een vlarrbegrip van ztJn economische analyse vari het kapitalistisch prod.uctieproces, d.ie bijkans onvoorsterbaar is.
Wat van de geciteerd.e passage geIdt, geldt in gelijke mate varr d.e onmidd.elIijk hierop aaJrsiuitend.e passagerd.ie over d.e kapitalistische crisi-s van 1929 hand.elt . De auteurs komen er over te spreken, wanneer zLJ d-e invioed. d-aarvan op d.e
Groninger strokartonlndustrie nagaan " Zij gaan d.an terloops ook even op het ontstaan van d-ie crisis in, d.ie zti rrolled,ig a1s een ttbeurskrachtr beschrijven, zond.er
het geringste besef ook ma,a.r, wat d-e we;:kelijke crisisoorzaken z:-jn en hoe zli in
1929 uitbrak. Ze volgen in hun beschouwingen i<enneiijk een bekend- en populair
boekje d.at een burgerli jk econoon over Ce crisi-s van d.e jaren , jO heef t geschreven en ze komen nergens maar rl-an ook nergens op and.ere basj-s te staan Can d.ie
der burgerli jke economie. Waarom zti ztcLt over d.ie burgerlijke economie ergens in
hnn tekst zo srnalend- uitlaten blijft
vooï cle opmerkzame lezer cler brochure een
groot en onopgeiost raad-sel r
Dat het d.e stud-enten volmaakt duister is, ea,t de d-a1ing van d.e winstvoet
d.e oorzaak van de crisissen isrword-t ook vrel d.uÍdelijk, a1s men hun uj-teenzettingen over d.e rentabiliteit in d.e strokartonindustrie l-eest. Ze weten met de wat
onsamenhangend.e gegevens d.aaromtrent, waarover ze beschikken, tctaal geen raad.
en d.a,t is dan ook d-e red-en, dat ze d-e interpretatie van d.ie gegevens door d-e
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heer Liefaard- niet zé\f weerleggen en becommentariëren l«:l:een, maa-r d-at ze claarcollega Boon ten toneJe voeren. Dat d.e opmerking van cle
voor I s heren Liefaffi
(a:-e
heer Boon
ook nog niet veel d.iepgang heeft, maar weI een kern van waarheid.
bevat,name1Íjk, d.at financiëIe gegerrens op ztcLtze\f weinig zeggen, omd-at men kennis van het geïnvesteerd.e vermogen - weer zotrt burgerlijke term voor het totaal
varl constant + variabel kapitaaf ! - moet hebben) ztch niet slechts tegen Liefaard. richt, maar ook tegen d.e samenstellers van 'r 1 00 Jaar uitbuiting in d.e stro-

kartonrrontgaat hen!
Zt jn d.it be zwaren tegen d.e economi sche Lytztchten d.er auteuïs , bezwaïen zo
men vril- tegen hín geesteli jke achtergrond. en bagage, d.aarnaast moet over d-e d.etails van hrm tekst nog worden opgemerkt, d-at deze hier en daar ook feitef i jk d-e
plank mis slaat. Als ztJ 'begenover and-eren d-e rrarbeid-erskontrolert verd.ed.igen of
verklaren, d-at itd-e uitbuiting plaats heeft via d.e loonhoogte" , clan heef t men natuurlijk weer met hun algemeen wanbegrip omtrent het kapitalistisch uitbuitingsp:roce s te maken. Daar blfjven we niet over praten. Het komt overal om d-e hoek kijken. A1s ze d-e vakbonder,- rrerwijten, d-at d.eze te legalistisch (d-.w.2. te wettelijk)
d.enken en hand.elen, d.an is er ged.eeltel-ijk sprake van wanbegrip inzake een zo
maatschappel-ijk verschijnsel al-s d.e vakbewegÍnÉlr rlat ztclt ook op tal varr andere
plaatsen uit.
Met d.ie verkeerd.e inzichten valt ond-er d.e hele brochure d-e bod-em
weg. Maar d-aarover valt natuurlijk te d.iscussiëren. ldiet over d.e opmerking, d.at
d.e staking van 1965 beëind.igd- vrerd. d.óórclat d.e ABC f 150.000 op tafel- Iegd.e ter
betaling van d.e d.rie stakingsd.agen. D;I-Eenvoudig een slord.igheid-, d.ie d,e auteurs zelf niet zullen wil-Ien vol-houd-en. En d.aar z:-;n er meer var:1.. Maar we geloven d.at zrJ er vooï een algemeen crord-eeI over d.it prod.uct maar weinig toe d.oen.
Ze maken d.e zaak erger, maar ze zoud.en d.e zaak weinig beter naken als ze er niet
waren.

EEN

STEEDS

HETERE
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IN

ITALIË!

ZOJUISI hebben wi j uit I talië enig informatiemateriaal- ontvangen omtrent d-e
cntwikkelingen die ztcLt d.aar met name in het i-nd.ustriëIe noord en van het land.
vol-treklcen. Het materiaal is anoniem. Wie d-e sarnenstell-ers ervan ztjn laat ztch
we1 gissen, maar toch niet precies. Ilet is wel-ha.ast zel<er, d-at zLJ behoren tot
een van d.e vel-e kleine gïoepen van rnilltanten, d.ie d.aarginds actief ztjn.0p welk
starrd.punt zrJ precie s staan blfif t ond.uid.elUk" Zeker nie t op d.at van d e gïoep van
"Daad. en Geclachter' ; evernin op d.at varr d.e Trotzkisten . Zij laten ztch enigermate
critisch uit over af d.ie bewegingen en beweginJcjes van ftafiaanse studenten, d-ie
ztch geroepen voelen om aan d.e Ital-iaanse arbeid-ers te verteJ-len hoe of ztJ nu
eigenlijk wel- strijden moeten. I,,iij krjjgen de ind.ruk, d.at zti vol-komen beseffen, dat
d.e crisi-s, die 4ie ltal-iaanse stud.entenbeweging d.e laatste jaren d-oormaakt en
d.ie zLJ nauwkeurig beschrijven .' d-oor de tegenstelling tussen d-e stud.enteni-d.eafen
en d.e social-e werkeli jkheid van d.e a,rbeÍdersstri jd- veroo rzaakt wordt . Zij laten
ztch over d.ie stud.entenacties soms ook critisch uit, maar ytaar orrze smaak toch
ook weer ni-et critisch genoeg.
Wat w:.j in d-it Italiaanse materiaaf ook nissen i-s een zekere preciesheid-. De
med-ed.elingen zljn sons niet exact genoeg. AIs er bijvoorbeeld- in algeinene tertnen
word.t meeged.eeld., d.at d-e strijd-end.e Italiaanse arbeid-ers zich hoe langer hoe
meer aarr d.e greep va;n d.e vakbeweging ontworstelen, dan zoud.en wij d-aarover wel
iets meer willen vernemen d.an iretgeen Caarorntrent C.an verd.er word"t meegeoeel-d..
Zekerr eï word-en voorbeeld"en gegeven, maaT niet genoeg. Althans niet genoeg :na,ar
o!7ze smaak. Er is d-aarbij namelljk één kant va^n de zaak, d.ie niet word.t aangeroerd.
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en die derhalve volkomen d.ui stex b]ljft. Wij hier i-n lJesteuropa doen aI jarenlang
de ervaring op, d.at d.e arbeid.ers, zodTa zii tot st4jd. over€(aan, zlch teLkens weer
in Ae praktijk aan de invloed èr vakbeweging weten te onttrekken in die zin, dat
zjj hun eigen strijdmethoden en organi- satievontren toepassen, naar da,t niettemin d.e
vakbondqrthe toch vaak nog sterk in hun hoofd.en bldft ïond.spoken.
\l/at bed.oelen de Ital-i,aanse makkers als zii zèggen, d.at d.e vakbeweging voortdurend. minder invloed op de arbeld.ers heeft? Bed.oel-en zij daamee dat praktj- sche
feit van de strÍjd? 0f bed.oel,el] zij, dat de vakbeweg"ing ook in hun hoofden heeft
afged.aari, dat zij met andere woorden het vakbondsstand.punt hebben ovenronnen? Het
eerste houd.en w'j-j voor volstrekt logisch en in overeenstemming met d.e ontwilíke.Ling, d.ie d.e arbeider.s strij aI overal te zi-èr: geeft. Het laatste zou ons ten zeerste verbazen, omdat het naaÍ orlze overtuig'ing niet afleen in st4id. zou zijn rret
aÍralere feiten, die ons uit Italié bekend zijn, maÉLr ook met de ontwikkeling van
het arbeid.ersoptreden , in het algemeen. De arbei-Aeïs komen niet via het d.enken in
conflict met de vakbeweg'ing, naar via de praktfuk.
líie dat nlet scherp ziet, en wie geen scherp onderscheid maakt in deze d.ingen komt natuurlijk a1 gauw tot een opvatting over die praktijk, die met de onze
zeer veel verschift. De vra: g d.ringt zich d.an al ga,uw op, welke waard.e aar hun
interpreiatie moet woxden gehecht. Sijgevolg staan u'ij dus tegenoverc het nateriaal
waarover wil hier spreken met grote reserve. Dat daa,r reden vooï is bliftt bijvoorbeeld hienritl dat op de ene plaats heel exact en critisch over het verschil in
actie van arbeid.ers en studenten wordt gereptl op een andere plaats d.aarentegen
d.e s trird van arbeiders en studenten weer over één ka.m scheert.
Een ding echter staa,t wel vastc de Italiaanse sa.mensteLlers van ons inlichtingenDaterÍaal hebben er een open oog voor, d.at cle strjjd van de vakbonden en ale
strijd. varl de arbelders twee totaa] verschillend.e dineen ziin.Zi, betitelen cle vakbeweg'ingsbr:reaucratie - en dat is een aa.rd.ige benaning, die wlj nog niet eeralen
zijn tegengekomen - a1s: Itde vakbeweg'ingspoJ-itierr . Ze schrijven er over, dat die
rrvakbeweg'ingspoli tiel er op uit is om d.e rrï,-ilderr stakingen van d.e aïbeid.ers onder controle te houd.en en ze vertellen er d.an van, d.at zulks soms !íeI, soms niet
en sons maar heel ma"tig g€lul<t.
3ij wijze vaÍr variatie op de r'1ange hete zonerrt (van 1967) in d.e Verenigd.e
Staten, spreken d.e bewuste Italianen van 'rd.e hete herfst" (van 1969) en zij zeggen ervan (het materiaal, dat r^rfj xoet vertrag"ing ontving€n is 29 oktober t69, alus
nog mid.den in d.e herfst, gedateerd.), dat die herfst rrvoortdr:rend heterrr word.t.
Zij wj-jzen erc d.aarbij daJI op, dat het l-and. door d.e ene stakingsgolf na de ardere
overcspoel-d wordt.
ldat de I'steed.s hetere herfstrr voor hen zo belangriik maakt, is de omstandigheid, d.at de stakingen in het Italië vaÍr dat ogenblik geen @l9,
traditionele
stakingen meer zijn, zoals het land die jaren achtereen gekend heeft3 sta,Lingen
d.ie d.oor de nachtige, althans omvangri,jke vakbeweg'ing werd.en gepro cla,meerd., hetzij
voor politi-eke bijoogrnerken, hetzij om rrstoom af te bfazenrr en als het even kan natuurlijk, van beperkte duu-r.
De staki-ngen, waardoor Ita1i"ë in de herfst .ran 1969 word.t geteistèrd, zijn
stakingen, dj-e van onderop met tomeloos geweld losbarsten en alie dientengpvolgp
d.e vakbehÍèg:ing in een bljzond.èr moeilijke positie plaatsen. Wat d.e Italia,anse
tekstschrijvers daarover meed.elen, i"s iets dat wij volkomen kunnen ond erschrijven.
De vakbeweg'j-ng, zo zeggen zij, is gewoon gedwongen er naa,r te streven d.ie s taking€n - d.ie ze hel-emaa1 niet wil - onder haar controle te krij gen en ze is ook geduongen, voor zoveï haax d€,t niet gelukt om tegen wi} en dark rt spelLetje enigszi-ns mee te spelen, on d.e eenvoud.ige reden, da}u ze aan d-e ond.erhandelingstafel,
maa^I ook tegenovèr de aïbeid.eres zel-f de schijn moet ophouden, dat i:i het is, die
de arbeid.eres verctegenwoordi-€t.
A1s Íre Èit zo neeïschrijven en we vergelijken het gèschrÍèvene met de mededelingen van de ftafianen, dan valt ons toch een heel klein verschil op. Wij hebben
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ged.eeltelijk onopzettelijk, ged-eeltelijk wel d-egelijk net opzet, en met d.e beri-oed.e aand.acht op te vestigen - het accent een klein tikkeltje
and.ers gelegd. d.an d.e Ital-ianen d-oen. Die bested.en namel-ijk, wanneer ze het over
het optred.en vaJl d.e Italiaanse vakbeweging hebben, méér aand.acht aan hetgeen d.ie
vakbeweging gedwongen is te d-oen met het oo€§ op haar prestige bij d.e patroons r ze
bested.en veef mind-er aandacht aaÍ! wat d.ie vakbeweging gedwongen is 'r,e d.oen in
verband. met haar 'r image'r ( o, een mod-ewoord. te gebr"riken) bU d-e arbeid-ers . En d.at
geeft d-an weer onmid.d.eilijk aanleid.ing tot vraÉIen. Vragen als d-eze bijvoorbeeld.,
of d.e Italiaanse tekstschri;vers van mening zijn, d.at d-e Itah-aanse arbeid-ersklasse d.e vakbeweging weI volled.ig door heeft en of zLJ d.erhaLve d.us vart mening ztJn,
dat d.ie Italiaanse vakbewegrng ztch om haar image bij de arbei-ders niet meeï behoeft te bekommeren, omd-at d.at toch een hopeloze zaak zou zljn Dat namelijk is d.e
ind.ruk, d-ie men op sonrmige plaatsen (niet overal ) toch wel heel- sterk uit hun
tekst krilgt.
Yoor ons is d.at enigszins onaannemelijk. i'Tatuurlijk kirnnen wij d-e situatie in
Italië op geen stuld<en na tot in cle detaÍIs beoord.elerr.Niet op gr:nd- van d.ie d.etails, waarvan d-e meeste ons trouwens onbekend ztJn, is het d-at wi j twijfelen. Er
is een heel and.ere red-en vooï. Deze namelijk, d-at naar onze overtuisrngr d.e schijn
clie d.e vakbewegang tegenover d-e patroons moet ophoud.en en d.e schijn d.ie ze tegenover d.e arbeid.ers moet ophoud.en (aIs men die terminilog'ie, die niet eens z6 exact is tenminste wil- hanteren) niet twee verschill-end.e clingen ztin maar twee kanten van hetzelfd.e.

ling na.nelijk om er

De red-enering van d-e ItalÍanen gaat min of meer (r" ztJfi vaag, d.at hebben we
al gezegd- en daarom is hun zienswijze niet nauwkeurig weer te geven) deze kant op
dat d-e Italiaanse vakbeweg"ing bi j d.e arbeid-ers aI haar kred.iet verbnri-d. heeft,
d-och krampachtig probeert lnaar kred.iet bij d-e patroons op peil te houd-en.Dat vind-en wi j iets 'onmogeli jks" . De waard.e van een vakbeweging voor d.e patroons het
klinkt parad-oxaal , maar het i s , omd-at d.e d-ingen nu eenmaal gecompliceerd- z\)fls d-e
ll.olle waarheid. - bestaat jui st hierin, d"at d.e vakbewegrng óók waard-e heef t voor
d.e arbeÍd-ers. Men za7- antwoorC.en; d.at is darr volkomen ten onrechte, d.at ze nog
waard-e heef t vooï d-e arbeid-ers. Inderd-aad., volkomen ten onrechte, all-een mae-r
als gevolg van d.e trad-j-tie en cle vakbond-srnythe. ivlaar nietternin!
f

Het kan nog duid-elijker geformul-eerd- word-en; een vakbeweging heeft waard.e
voor d-e patroons, zolang d-e arbeid-ers ten cnrechte d-enken, d.at ztj nog waard.e beztt voor hen" Want ail-een zolang d-e arbej-d.ers rlat nog d-enken, kan d-e vakbewegfng
haar taak in het belang van d.e patroons, in het belang van d.e arbeid-smarkt, in
het belang van d.e god-svred.e , vervull-en. 0p hetzelf d-e moment, tlat een vakbeweging
d.oor een arbeid.ersklasse niet rrieer voor een waard.evol instrument gehoud.en word-t,
op d.atzelfd.e moment verh-est d.ie vakbeweging cok ied.ere waard-e voor ' t kapitaal.
0m d.j-e red-en beweegt de vol-komen burgerli jke r c! het kapitaalsbelang gerichte
praktijk van d-e vakbewegíng ztclt niettemin binnen zéér bepaald.e grer.zen. Er is tn
grens ter eneï zijd.e en eï is eï een aan de and-ere kant. Als d.e vakbeweg:ing één
van d.Íe twee grenzen overschrijd-t, verliest z\ ied.ere betekenis, ied.ere betekenÍs
voor het kapitaal wel- te verstaarr. Hoe tegenstrijd.ig het ook moge klinken: een
vakbeweg'ing kan het kapitaal geen slechtere clienst beviijzen d.an dcor het kapitaal
te d.uid.elijk goede d-iensten te bewÍjzen. Met d-ie kant var. c1e zaak word.t in de Italiaanse beschouwingen te r,reinig rekening gehoud-en.
Maar is het dan niet zo; dat men op d-e praktijk van d.e vakbeweging rnoet l-etten om haar karakter te verstaan? Natuurlijk" Wij praten in het bovenstaand-e ook
nj-et oveï haar praktijk, maar over d.e vorm waarin zii d-ie praktijk moet kleden, wil
zlj haar ]orueen uitoefenen. Een vakbeweging, d.ie ztch af en toe radi-caal gedraagt of uitlaat, staat niet d.ichter bi j d.e arbeid-ers d.an een vakbeweging d.ie
d.at niet d-oet, is niet mincler betrouwbaar voor het kapitaal d.an een and.eïe, nee,
c1e schi jnbaar radicale behartigt d.e belangen van het kapitaal juist het best. En
wat voor een radicaIe taa,I geld.t, geld.t soms ook voor een schijnbaar rad-icale
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praktijk.

Een voorbeeld vaÍt zotn rad.icale praktjjk ontmoeten we juist in het verd.e gebeurtenissen in Italië. Er wordt ons nameliik verteld., d.at de vakbeweg'ing daaï nin of meer d.oor de omstand.igheden gedkrongen is geweest haar sarctie aan bedriifsbezettingen te geven om het contact met de arbeiders niet te verliezen. nat is een interessa^nte ontwlkkeling, !/aarvan in laÍ]d.en aIs Nederland.,
Engeland., België en I'rankrijk eenvoudig geen sprake i-s. Toen de arbeiders van
de trust Rhod.iaceta in Beganson het bedrijf bezetten, zei d.e vakbeweg.ing eenvoudig: eruit! In HollaÍd. is het aI net zo. naar tracht de vakbeweg.ing op een andere manier het contact met de arbeiders krampachtig in stand te houd.en (Iees: ze
tractlt ze op een 6nd.ere marrier te bed.ond.eren). DÍe verschÍlfen tussen d.à genoen-'
de la,nclen enerzijd s rl talië anderzdds, rnoeten natuurlijk uit zeer bdzonclere, historische en social-e onstandighed.en verklaard. hrord-en. Daar gaa.n we nu niet op in.-.
Ze zíjn er, d.ie versctrillen en het zïn zeer belangr,rekkend.e verschillen a] hètbën
ze natuuÍLijk geenszins tot gevolg, dat het vrezen var d.e ftali-aanse vakbelreg:ing
and.ers zou zijn dan het wezen var} de vakbe$reg:ing hieï.
Wat maakt de 'rhete herfst'r in Italië d.erhalve zo interessant? Mind.er het
feit, dat zich diepe tegenste]lingen tussen de arbeid.ers en de vakbeweging openb&ren, want d.ie tegenstellingen zijn hier nj-et mind.er di-ep. Het interessante ls,
d.at de Italiaarse vakbeweging ond.er d.e gegeven verhoud.ingen genoodzaakt is op të
treclen op een terrein, Naar ze tronzekerrr is. Afs de ltaliaanse vakbeweg'ihg, om
de arbeid.e:s voor haar burgerlijk karretje te spa.nnen, tot de arbeid.ers zegt: akkoord., strijd. in èe fabrj.ek! (met de geheime bedoeling natuurlijk zich aan het
hoofd. van die strijd. te plaatsen en hem de nek te breken) daÍr legt cl-ie vakbeweg:ing zich eigenlïk neer bij mid.delen, die niet tot de strijdridd.eLen van d.e vakbelre8Íng behoren. En d.at kaÍI konsekwenties hebben, die ze niet bedoeld heeft.
In het rel-aas van de ftalianen (het is het interessantste deel uit huÍr relaas) is er iets van te vinden. Ze vertellen namelijk, dat het rie vakbeweging
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niet meevalt orn de Ieiding te nemen of veroveren van een staking, !,aarbij de stakers zich in de fabriek berj-nd.en. Want in d.e fabriek vormen de arbeiders een veel groter;eenl,eid. dan er buiten en gaaí-d.e tmc jes varr de buïeaucraten minder goed op, fn de fabïiek, schrljven de ltalianen, is d.at wat de vakbeweg:ing wÍI veel moeilljker te verwezenlijken. ne bekend.e routine waantree ze in vakverenigingsvergaderingen haar leden bespeeJ-t, gaat hier niet op. ne vakbeweging,
d.ie om de genoemde red.enen met d.e arbeid.ers de fabriek intrekt zal nieuwe trucs
moeten ontlrikkelen, een geheel nieuw systeem var] arbeÍd.ersbedrog. En die ontr{ikkeling is in Italië nog na,ax net begonnen, dus daar Lreten onze schrijvers niets
over mee te delen.
Z - dat in d.e toekomst anders zijn? Dat is een vraag, d-ie we niet kumen bea.ntwoord.en, omdat vanwege d.e vaagheid der ftalianen bepa.alde dingen ons onbekendzijn. \^/a2,ï 't on gaat namelijk is d.e vraag of -,nrat er net de vakbeÍreging in de rrhete herfstrr gebeurde, een gevolg is van achterlijke verhoud.ingen i-n Italië, of dat
l,re te maken hebben met een ontwildreling, wa€,rmee het Itafiaanse kapitalisme ons
nu toevallig vooruit Ís. Da€,r zwijgËn d.e Italianen over' Iliaar wii hopen, dàt zI er
op in zu]Ien ga,an, zodra d.eze beschouwinden, d.ie nu onder de ogen van onze Daad.
en Ged.s,chte-fezers konen, hen ook berei,kt hebben, En dan hebben wij er voor hen
nog é6n vraag aan toe te voeg€n: lÀ/aaróm eigenl-ijk, spreken ze van de "hete herfst
in ItaliE? Doen ze dat, om uit te drukl.en, dat d.e vahbeweg'ing, op d.e manier
vJaarop w:ij het nu net ulteengezet hebben, voor hete yuïen is konen te staan? 0f
d.oen ze het, ond.at ze van merring zijn, dat de situatie het regiem, dÀt wil zeggen
d.e regering en het kapitalisme vocr hete vuren plaatst? Als ze het eerste bedoelen wiLLen iíij ..Iie te:m we1 accepteren. Iilaar a1s ze vaJ] de onh,Íikkeling grotere
verwachtin€en koesteren, daJl vrezen wij, da,t ze van. d-e "hete herfstrr een koud.e
helem"s.al

d.ouche zuflen knjgen.
WaÍmeer ex d.ooï onze

pen we onze Lezers d.at

te

Itariaanse vxienden op d-it schrijven wordt ingega,an, hoku::nen laten rareten.
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BEHARTIGENSWÀARD]GE

EtrN

OPlVIERKING

blad. 'rfnformations Correspond-ance Ouvri-ères" r d.at d.oor onze
Franse geestve:rsanten word-t uitgegeven, is in het jongste d.ecembernulnmer een vrij
groot artikel oveï de staking in d.e Gron:'-ngse strokartonindustrie gepubliceerdvan d-e hand- van een anzer kamerad-en. De inhoud- behoeven we hier natuurlijk niet
Í*/eer te geven" Die komt overeeïl met wat men eerd.er aI inrrDaad- en Ged.achterroveï
de Groningse gebeurtenissen heeft kunnen lezen, al is het Franse stuk d.an ook
geen vertaling van het Holland.se e rr)à3,r werd. het d-irect voor I " C.0. gesehreven.
Onze Franse makkers hebben echter aan het artikel een opmerking toegevoegdr d.ie
we or\ze l-ezers niet onthöud.en wi11en, omd.at ze behartigenstuÍaard.ig is, Die opmeïking luidt al-s volgt:
Itsomrnigen zullen misschien willen beweren, d.a-b wij d.oor bovenstaand. artikel
van een JlolJand-se makker op te nemen, wel wat erg veel plaatsruimte hebben besteed- voor een be-brekkelijk kleine staking. Àan hen, d.ie zo d.enken, zoud-en wij willen opmerken, d.at t t helemaal- niet op de oinvang van een staking aankomt, maaï op
d-atgene wat zLJ t ook aI s ztJ eventueel klein i s , ons te zeggon heef t omtrent d-e
krachten en tegenstellingen, d.ie in het mod-erne kapitalisme weïkzaam ztin. Er is
veel in d.ie staking in Groningen en in het optred-en -ran d.iverse groepen tun opzichte van haarrwat op d.e si tuatie lijkt, d-ie wij hier in Frankrijk ook aantreffen.
Ook hier zt1n er gïoepen, d.ie enerzijd.s d-e vakbond.sbureaucratie we1 kritiseren,
maar d"ie tegelijkertijC toch d-e vakbeweging (net al-s d.ie Holland-se CP-ers, waarvan
sprake is in het stuk) als zod.ani-g nog opvatten al-s I n organisatie van d.e arbeid.ersstrijd-. Dat ' t artikel Cruideiijk het verschil laat uitkomen tussen eigen strijd.organisatie van d-e arbeid-ers en d.e strijd-vorrn d.er vakbeweg"ingr d-aarj-n ligt d-e betekenis" , ertz
Waarom het ons te d.oen is, d.at is natuurlijk d-ie ztrt, d-at het niet op grootte van een staking of een confl-ict aankomt e maar op d-atgene , wat er vooï ons uit
te leren vait . Zo hebben wij óók altijd tegenover ied.er confl-ict gestaan en met de
ín d-ie zin uiigesproken ged-achte, zi;n wij het volkornen eens.
fN Imf

FRANSE

n

NOGMAÀLS:

DE

BEIERSE

IIRANENREPIIBLIEKI?

IN Im[ VORIGE nu]rmer van t'Daad- en Geclachtert hebben we enige aand.acht besteed. aan wat sind-sdien bekend.heid. heeft gekregen af s d.e z.g. rrActie-Tomaatftrd.at
wil zeggen: het georganiseerd- protes-b tegen Ce opvoeringen van Tankred- Drostr s
toneel siuk rrToilerf ' , dat d.e zogenaa"md.e "Radenrepubliekn van I t Jaar 1919 in Beieren tot achtergrond- heef t . Dat stuk j e bevatte op één prrnt een onjui stheid-. Afgaand.e op enkele lirantenberichten hebben we d.e Social-istische Jeugd. rt initiatief
rran d-ie protestactie toegeschreven. Men vestigt eï thans oraze aand.acht opr d.at
dit ten onreclr,te is geschied.. \{e nemen er nota .varl, maar }Íe voegen d.aar tege}ijkertijd. aan toe, d.at d-aarmee aan d-e principiëIe kritiel<, clie ^re op detrActie-Tomaatil geleverd- hebben natuurlijk niets verand-ert.
Voor ons lÍgt een stenciltjerd.at in Amsterd.a;n verspreid- is en waarin d.e bed.oeling van d.e trActie-Tomaatrr nog eens uiteengezet wordt.Daarin staat o. €1. woord.elijk het volgende te lezen.
ItIn het stuk tTol-Ier' word-t d.e Beierse rad-enrepubliek vooïgesteld- aJs een
bevlieging van een paaï zwijmelend.e id,ealisten, d.ie nood-zakelijke::r^rijs tot misl-ukking moest lej-d-en.rl
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d.erhalve gaat I t prote st. En gelijk wij d.e vorige maal aL uiteengeDóórtegen
zet hebben, d.at prote st houd.en wij vooï vol-komen ónjulst. Naar onze overtuigrng
wós d.e Beierse "Rad.enrepubliekrr namelijk inder,laad een f'bevliegiug van een paa"r
zwdmelend.e id.ea1isten". Wie er op ui-t is om duid.eiijk te maken wat een Rad.enrepubliek is, d-ie kan op Bei-eren wijzen om te laten zien wat ztJ persé n i e t is.
De voorstelling van zaken, d.oor Tankred. Drost gegeven, is voor wat d"e zogenaamd-e

Beierse rtrad-enrepubliek[ betreft volkomeq-ir-rist.
De zogenaamd-e Beierse ltRad.enrepublÍektt \^/as tle:E: een organisatie van d-e samenleving op d.e grond.slag ener nieuwe prod.uctiewi j ze i zi was niet het overkoepel-end. orgaan, d.at stoeld.e op d-e macht van d.e arbeid.ers, d.ie meesters .varL d.e prod.uctie waren geworden. Wat ztch aldus (ten onrechte) betitelde, was gewoon eeïl
min of meer rad-icaJe regering, \^raarvan (ind.erd.aad. zwijmelende) :-ntellectuelen
d-eeI uitmaakten, d.ie van d-e werkelijke betekenis \ran een arbeid.ersmacht geen enkel benul had-d.en; de met Kropotkin maar evenzeer met Tolstoi d.wepend.e, even symnathieke als naieve Erich Miihsamrde pacifist Toller, de utopist Sylvio Gsel1, bekend. om een wond-erlljke geldtheorie. Achter hen doemd-en bolsjer^rj-stische intrigan=
ten opr die wéI benul had-d.en van wat d-e arbeid.ersmacht betekend.e, d.ie vEu,t een
dergelijke arbeid.ersmacht hartgrond.ige en principiëIe tegenstanders waren en d.ie
d.an ook al-l-es d-ed.en wat ze kond.en om te verhind.eren, d-at uit d.e "poppenkast van
d.e Beierse Rad-enrepubliekrr een échte rad.enrepubliek zou kunnen voortkomen. Eugen L eviné en Max Levien ztjn d e bekend.e vertegenwoord-igers van d.i t type , dat d-e s
tijd-s in Beieren in april 1919 niet voor welke rad.enrepubliek d.an ook geijverd.
heeft, maaï voor d"e macht van d.e b,rlsjewistische partij.
hlat men Tankred- Drost verwijten kan is nieto d.at hij d.e Beierse Rad.enrepubliek kritiseert, naar dat hij haar nog lang niet scherp genoek kritiseert. Die
opvatting echter ligt d.e samenstell-ers van bedoeld stenciltje en d-e organisatoren van d-e rtActie-Tomaattt verre. En d.at of schoon ztj notabene d-e leus aanheffen;
ttAlle macht aan d.e a,rbeid-eïsrad-enf ' . Ja, ja, le,;zen zLJn goed.koop. Het aanhef fen
d.aarvan is gemakkelijk. I{aar je vraagt je bij d.it al-}es wéI df , wat bedoelen d.ie
lui met ttÀIle macht aan d.e arbeid.ersrad-enrf? Zoi-ets al-s Beieren soms? Nou, d.at is
vooï d-e arbeid-ers dan oppassen geblazen.

EEN

SCHAMEL

PAMFLETJE

IN iIET bovenstaa,nd-e is sprake van een parnfletje, d-at gericht is tegen de
opvoering van het toneelstuk ttTol-lertt. De achterkant daarvan word.t in beslag genoroen d-oor een índ.er pamfletje, gericht tegen een in Amsterd-am georganiseerd.
symposium (aiscussie-bi jeenkomst met inleid-ingen) gewijd- aau. d.e zogenaamde arbeid.ersrad.en in Joegoslavië. Aan d-at symposium word.t d.eelgenomen d-oor een aantaf
kopstukken uit Joegc''slavië en vocrts van Ned-erland.se kant d.oor Ii-ed.en al-s mï.
Stikker ( oprichter van d.e VVD, initiatiefnener van de Stichting var. d.e Arbeid.,
oud.-minister en vooïmalig anbassad-eur)
l(loos van het I'ilry. I{et echte ar"* And.ré
beid.ersrad.en heeft d.at natuurlijk allena,al
niets te inaken. Een protest tegen een
d.ergelijke poppenkast (and.ers clan de Beierse rad.enrepubliek, maaï in wezen niet
zo heel veel daarvan verschillend.) houden wij wél voor juist. Wat echter opvalt
is, d.at d-e samenstellers van d-at bewuste panrfletje wól sterk zijn Ín he't slaken
van losse kreten en het uiien van grof=becloeld.e scheld-woord.en, maaÍ zwak als het
er op aan komt d.ui-delijk te maken waarom het gaat. !íaarom d.e rrrad-enrf in Joegoslavië géén echte rad-en ztjn en waaiom ze d-erhalve juisi aantrekkelijk zijn voor
mensen als Kf oos en S+"ikker, dít staat er niet in. Daar i-s een maatschappij-ana1yse voor nod.ig, Die zoekt men echter teverffis bij d-e samenstellers van dit schamel pa,mfIet, of schoon ze zich notabene rrrad.encommurrlstentt noemen.

