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0ver de Britse groep rr S 0 L I D A R I T Y'r hebben uij de
af gelopen jaren herhaaldelijk geschreven. lJij mogen derhal-ve veronderste.Il-en, dat zij aan onze l-ezers niet he.Lemaal onbekend is. In
november j.1. verscheen in het orgaan van deze groep een beschour.ling onder de titel rrThe mal-aise on the l-eft", uelke titel ons
Ínziens het beste vertaal-d kan r.uorden met 'rDe onbehaaglijke toestand van de Linkse groepen" . I n dat artike.l- uordt onder meel opgemerkt, datrrzelfuerkzaamheid (van de arbeiders) geen enkel-e betekenis heeft, indien ze los staat van een socialistische politiekrt. De opmerking sluit aan bij een vroegere opmerking van de
schrijver in een eerder verschenen opstel van zijn hand, dat ttzelf uerkzaamheid een s o c i a I i s t i s c h e i n h o u d zal
moeten hebben, u.til zij iets betekenenrr.
Beide opmerkingen komen in f eite op hetzel-f de neer. I n zljn
opstel over 'rde onbehaaqlijke toestand der linkse groepenrrzeql
de auteur daarvan uJat hij eerder uitdrukte met andere uoorden. De
opvatting die hij verkondigt en die hij - op u/eer een andere plaats
- aldus toelicht, dat er naar zijn meninq ?rbehoefLe is aan een social-istisch
b e rLl u s t z ij n,,, staat lijnrecht tegenover de
onze, dat niet het een of andere ber:rustzijn de voorulaarde is van
de strijdr maar dat o m g e k e e r d de strijd tot een bepaald
beuustzijn voert, zij het alLerminst t,erstond.
tr.lij hebben om 6nze ziensuijze te verduidelijken er herhaal-delijk
op geurezenr datrrhet er niet op aan komt uat deze of gene arbeider zich vóórstelt, maaD dat het er om gaat, uat de arbeidende
klasse i s en hoe zij, ars gevorg daarvan genoodzaakt is in de
maatschappij op te tredenrr. Dat er ook bínnen de groeprtsolidarj.-

-2tyt'gedacht uordt op eendere uijze al-s uij denken en dat er dientengevolge tegen het opstel rrThe mal-aise on the leftrr ten scherpste stelling uordt genomen is ons inmiddeLs gebleken. Er zijn zoal-s mondelinge reactÍes op het genoemde opstel
r.leL schriftelijke
J-osgekomen, de mondel-inge in hoofdzaak oP een l-andel-ijke groepsconferentie die in december j.1. in Coventry uerd gehouden.
Een voortreffeJ-ijk staaltje van de uitgebrachte kritiek treft
men aan in onderstaande brief, die uJij in vertaling afdrukkenr omdat zéér nauu., aan onze opvattingen verulante denkbeelden er op
kernachtige en hel-dere r.lijze in uorden gef ormuleerd. De brief is
geschreven door een Van onze Britse vrienden, die Van de gloep
'rsolidarltyrr deel uitmaakt, maar uiens ziensuijze volkomen af uiijkt
van die van de groepsmeerderheid.
-oL0NDEN,

19 december 1914.

Beste vrienden,
JulIie hebben mij gevraagd, uelke gebeurtenissen ertoe hebben geleidt
dat er een verschil- van opvatting is ontstaan tussen mij en de meerderheid
Een hel-e goeie vraag. Zij is voor mli aanleivan de leden vanrtsolidaritytr.
ding getueest om me nog eens te bezinnen op de probrlemen uaarover uJij in de
loop van een lange periode zo meniqmaal hebben gediscussieerd, Ik zle nu
heel duidetijk in, dat deze discussies niet uit de l-ucht zijn komen va11en,
maar dat zi: een gevolg rJaren van en voortsprot,en uit de maatschappelijke
rrr

e

r k e l- ij k h e i d .

Uoor een korte terugblik zou ik alfereerst uilfen herinneren aan de
strijd die er is gevoerd bij de scheepsu,erven aan de Boven-CIyde, bij de flabriek van PJ-essey in Alexandria en bij Fisher-Bendix 1 ). Deze drie kfasseu-rorstelingen en ook andere bedrijflsbezettingen interesseerden ons, omdat zii
een symptoom uraren van Írde nieuuJe beueging van de arbeiders zéLf ". Zi: uJaren vol-komen verschiffend van el-kaar en de bezetting van de horlogefabriek
van LIp Ín FrankrÍjk verschilde uJeer volkomen van karakter van de genoemde
IJjj stelden er bel-anQ in, omdat uij
bedrijfsbezettingen in Groot-Brittanniij.
geïnteresseerd zijn in nieurrie vormen van arbeidersstrjjd. lJij trachtten te begrijpen tuat er precies gebeurde en ik geloof dat zouel ju11ie als ik van de
beu.ruste ontuikkelingen heel uat hebben geleerd. Ilij hebben samen ook nauuletbend de gang van zaken gevolgd bij de Britse poststaking van 1971 en bij
de stakingen van de dokuerkers, de mijnuerkers en het spooruleqpersoneel- die
daarna in Engeland zijn uitgebroken. [jij analyseerden ook ve]-e andere stakinqen.

inhoudil hadgesteld.
den, hebben uJij ons n i e t
Het sprak voor ons vanzel-fl, dat al
deze klasseuorstelinqen aan beperkingen onderhevig ularen en over die beperkingen hebben uij vaak qenoeg met el-kaar gepraat. Ivlaar zi.j rr-raren voor ons in
genen dele iets bijzonders " Alle kl-assegevechten in het verleden hadden hun
beperkingen. Het ging ons niet om die beperkingen, maar cm iets heel- anders. liJ ij onderzochten aL die kLassegevechten niet om te zíen uaL zij met de
De vraag of deze klassegevechten ueI eenrrsocial-istische

1) Voor bijzonderheden veruijzen uij onze lezers naar 'rDaad en Gedachterr
nummer 11 van december 1971 "

-3vroegere kLassegevechten gemeen hadden, maar om ons rekenschap te geven in
hoeverre zij iets n i e u !,r s bevatten, om vast te stel-l-en in hoeverre de
zich voortdurend rlrijzigende produktieverhcudingen en veranderingen in de
maatschappelijke en politieke situatie invloed hadden op het karakter van
de kLassenstrijd zéff.
De groep rrsolidarityrr daarentegen ontrrrikkelde standpunten en ziensuijzen geheel los van rrlat er zich in de realiteit van de klassenstrijd voLtrok.
Het had er veel van uleg, dat zij daarmee geen rekening uilde houden en zich
voLkomen buiten de maatschappelijke uerkelijkheid plaatste. In het orgaan
van de groep rrierd minder ovec de kl-assenstrijd geschreven dan uel- over aIl-er1ei andere zaken en die artikel-en uJapen de ueerslag van al-1er1ei discussies, die aI geruime tijd in de groep aan de gang uJaren.
Indien ju11ie er die artikelen op naslaan, dan zul-1en ju11ie het met
mij eens zijnr dat sommi.ge leden van rrSolidarityrrer kennelijk op uit uaren
om het standpunt te verbreiden, dat maatschappelijke veranderingen het 9evolg zijn van de j-nvloed van trideeëntr. Er uas niemand, die tevoren gezegd
had, dat ideeën onbelangrijk ruaren. Ik geloof daarom, dat zii zich in f eite
keerden tegen de opvatting van lvl arx, die ook door mij uordt onderschreven,
dat het er niet op aan komt uat ue d e n k e n te doen, maar dat het aankomt op de objectÍeve resultaten van ons handelen. De kuesties die hiermee
verband houden vormen nu de uezenlijke inhoud van onze discussies.
De zaken uerden pas goed scherp gesteld en tot uJezenlijke kulesties gemaakt door de staking, die urerd uitgeroepen door de Arbeidersraad van UIster 2) . Hier uras sprake van een belangrijke strijd, die een regering op de
knieön drrrong en licht rrlierp op de betekenis van zeJ-f werkzaamheid. Er erd
een artikel aan geuijd in 'rsolidaritytr, dat ik een voortref f elijk artikel
heb gevonden, met ui-tzondering dan van de l-aatste a.l-inea. In die alinea
heeft de schrijver ervan, die de mening van de groep tot uitdrukking bracht,
zich niet beperkt tot een beschrijving van de gebeurtenissen. Hij levert er
commentaar op en in dat commentaar verkondigt hij de opvatting, dat uij uitsLuitend achter strijd dienen te staan, die een rtsocial-istische inhoudrt
heeft.
Ik heb gevraagd urat hij daarmee bedoelde en u.iie er heeft uit te maken
uat een ilsocj.alistische inhoudrr is. Uit het anturoord dat ik kreeg is mij
gebleken, u.rat of er nu eigenlijk achter a1le discussies binnen onze groep
u.r

steekt.

De groeprrsolidarityrrbeschourrlt zichzelfl als een groep die een rol te
hebben uit
spelen heeft en die hó6r maatstaven moet aanleggen omdat zij zou
te maken in uelke richting de strijd zou m o e t e n gaan. trSolidarityrt
gelooft, dat zij met hó6r opvattingen in de strijd moet ingrijpen en kan ingrijpen om op die r.,rijze de strijd te leiden.
rrsocialïl aar vragen arbeiders die strijden ztchzelf afl of hun strijd een
listische inhoudil heeft? 0fl strijden die arbeiders eenvoudig omdat zij tot
de strijd gedulongen uorden op grond van hun situatie en l-evensomstandigheden?

Ik vroeg aan de groep, uaarom zij in bepaalde gevallen een strijd toejuichte, maaD in andere gevallen een strijd afkeurde. Ik ulilde ueten uat er
voor maatstaf r.lerd aangeJ-egd, of het voor hen ging om de opvatting van de
strijdende arbeiders dan ueI om de st,rijdvorm die de arbeiders toepasten.
Ik voor mijzelf ben van mening, dat de strijdmethode het punt is u,aar
2) Zie rrDaad en Gedachterr, nummer I van september 1g?4.
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-4het voor ons om draait en dat de krr-r estie Van eenItsocialistische
inhoudrr
of niet, er niet op aan komt en zeker niet als maatstaf kan uorden gehanteerd.
lYlijn opvatting is, dat zeLfr.lerkzaamheid, zel-fstandig optreden bij de
een of andere actie en het nieuue element van strijd door de arbeiders zétf
de dingen zijn uaar het op aan komt, niet de vraag of naar iemands particuliere inzicht zot n strijd nu rrsoc j-al-istisch'r is of niet.
Indien een bepaalde strijd uerkelijk door de arbeiders zétf u.rordt gevoerd, dan zie il< niet in hoe of met, r,,relk recht urie dan ook aan die arbeiders zou hebben te vertellen uelke doel-einden hun strijd zou moeten hebben"
Een strijd r.lordt in ur erkel-ijkheiC aJ-tijd gevoerd om bepaalde concrete eisen
ingeu.tilligd te krijgen en het resultaat van zulk een strijd is bepalend voor
de verhoudingen uaaronder een volgende strijd uitbreekt.
NatuurJ-ijk ben ook ik -oeïnteresseerd in de vraag, uelke richting een
bepaalde strijd uitgaat. lïaar dat ui1 volstrekt niet zeggen, dat ik van mening ben, dat ik mij een soort van objectieve opvatting moet eigen maken
ont,rent de uijze uaarop maatschappelijke veranderi-ng tot st,and moet rr.rorden
gebracht om vervolgens te kijken of bepaalde kl-a,ssËulorstelingen daaraan uLeL
of niet beantuoorden. Het gaat niet om mijn persoonlijke opvatting omtrent
arbeiders-eisen of over de uijze uaarop z\i een nieuue maatschappij tot stand
kunnen brengen. Het gaat er om Lr-rat zij bezig zijn -,,e doen
Zodra arbeiders zétf besfissingen nemen, zulJ-en zij uiteraard ook zelf
bittere ervaringen opdoen en nederlagen lijcl en. [riaar het op aan komt is,
dat niemand het recht heeft om vóór de arbeiders te besfissen en die nederlagen vóór hen af te uenden. Dat recht heeft noch "Sol-idarityr', noch iemand
anders a1 zou hij het ook met, de beste bedoeLingen opelsen. et de beste bedoel-inqen i-s de ueg naar de hel geplaveid.
Natuurlijk is dit geen volledig antuioord op julJ-ie vraag. Ik duid hier
sLechts zeer in het algemeen de dingen aan, uiaarom het gaat. Ik hoop dat
uJij eD binnenkort mondel-inq uitvoeriQ over van gedachten kunnen ulisseLen.
Ju]fie J.
-o
[ïidden januari hebben rrij onze Londense vriend in Parijs gesproken. A11e kuesties die in bovenstaande brief u:erden aanqepaerd zijn in dat gesprek
nog eens uitvoerig aan de orde qekomen. Hij verkl-aarde bij die gelegenheid:
trHet gaat niet om uat arbeiders denken, maar om uat art:eiders doen en
wie zonder de vooringenomenheid van het een of ander groepsbelanq l-et op
u:at zij doen, die zaI tot de concl-usie komen, dat zij meestal iets heel anders doen, dan tuat zij zelf denken dat zij doen. Het social-isme is niet de
bron van de klassenstEijd, maar de kiassenstrijd is de bron van het sociaLisme. lJie gelooft, dai het in de kl-assenstrijd om rtopvattingenfr of om rrideeÈjnrr
gaat, die heeft niet begrepen, dat de kl-assenstrijd gevoerd ordt doordat
arbeiders en ondernemers tegenqestelde b e l- a n g E n hebben. De klassenstrijd is geen ideeënstrijd maar een belangenstrijd.'r
rrledere groep, die meent een bepaalde strijd te moeten afr.lijzen omdat
deze qeen rsocial-istische inhoudr zau hebben, is er in uJezen op uit, aan
de arbeiders te vertell-en, r:.rat of zij moeten doen of 1aten. Een dergelijke
groep uil niet van de arbeiders l-eren, nee, zii ui1 aan de arbeiders l-eren
hoe zijr volgens haar hun strijd moeten voeren. Daarom is een derqelijke groep
in de klassenstr;jd zoals die zich i_n uerkeLijkheid ontrL_rikkelt niet geïnteresseerd en daarom zijn de arbeiders van hun kant niet in zo,n groep qeïnte!

lv1

u-r

5de arbeiders
resseerd. De groep klaagt dan ove!rde onverschilligheidrvan
ofschoon er in uerkelijkheid niets te klaqen valt. De groep klaagt a11een
maar, dat de arbeiders niet in datgene belang stellen, u.taarin zij volgens
de groep belang zouden moeten stel1en, zonder te beseffen hoe belachelijk
zij zich in fleite maakt. Dat soort, groepen - a1le groepen trouuens - zijn gedoemd te verduijnen en ueL des te sneller naarmate hun opvattingen en praktijken méór in strijd zljn met uat er uerkelijk in de maatschappij gebeurt.r'
ItNiet het zogenaamde rsocialistische denkenr van arbeiders is een gevaar vooE de bestaande samenlevíng, maar het zeLflstandig optreden van'de
arbeiders. Een groep, die de arbeiders uril- vertellen u.tat zij moeten doen
kan zich uel verbeelden, dat zij zích tegen de burgerlijke maatschappij keert,
in uezen handelt zij precies eender a1s de burgerlijke maatschappij, ook aI
praat zij dan nog zo veel over rsocialismer . Een strijd ontleent zijn betekenis niet aan de gestelde doeleinden, maar aan de methode!rr
rruat is de ulezenlijke oorzaak van de moeilíjkheden die een groep zoals
rSolidarityt in Engeland thans doormaakt?Deuerkelijke oorzaak moet gezocht
u.rorden in de ontuikkelinq van de klassenstrijd. Zodra die vormen aanneemt,
opvatti-ngen
die niet meer beantuoorden aan de traditionele 'socialistischet
die zorn groep er op na houdt, lijdt zorn groep schipbreuk op de uerkelijkheid, die zij niet meer blijkt te uil-1en analyseren, omdat daarmee hei bestaan van de groep zétf in gevaar komt. Zorn groep had zichzeLf een bepaalde rfunctier in de klassenstrijd toegedacht en die rfunctier blijkt er niet
te zijn. Er is geen behoefte aan, er is geen plaats voor. Daarop loopt men
dan stuk. En een van de symptomen van dat stuklopen is bijvoorbeeld, dat de
.Leden van de groep zich gaan afvragen of er nog ueI zoiets al-s de klassenstrijd Ís. Dat komt natuurlijk, doordat zij zich de r.uérkelijke klassenstrijd,
die volledig verschilt van datgene uat zij er altijd onder hebben verstaan,
noch kunnen zien, noch kunnen voorstellen. A1s zorn groep niet de ro1 in
de kLassenstrijd blijkt te kunnen spelen, die z ij zich heef t toeqedacht, dan
concl-udeert zij niet dat de erkelijkheid haar opvatting ondersteboven heeft
gegooid, nee, dan concludeert zlj, dat met het rrlegvallen van die ro1, meteen ook de hele klassenstrijd uegvalt. Dót nu is het punt"r'
Aan deze u.loor den hebben 'rrij niets toe te voegen. Ze zijn ons uit het
hart gegrepen.
r,.r

IILEVE HET KAPITALISTVIEII

In het vorige nummer van rtDaad
en Gedachterr heeft de Lezer een beschouuing aangetroffen, uJaarvan de
strekking deze is, dat de schijnbaar rrharderert opstelling van Arie
Groenevelt en z ijn ï ndustriebond in
!Jezen helemaal- geen hardere opstelling is en dat de anti-kapitalistische tendens, die uit een brochure
a1s rrFijn is andersrr tevoorschijn zou
komen, uitsluitend bedoeld is voor
de achterban" In feite, aldus de

conclusie van onze analyse, is van
de samenuerking tussen vakberrreging
en ondernemerdom slechts de uiterlijke vorm veranderd.
Die conclusie uordÈ bevestigd
door een uitspraak van NUV-voorzitter lJ. Kok in het ueekbLad rrBeleqgers Belangenrr, een ureekblad, dat
kennelijk niet voor arbeiders is bestemd en uaarin vakber.,regÍngsleiders zich derhalve kunnen uiten,
zonder daL zij rekening met hun achterban behoeven te houden.
lJin Kok zeLLe daar uiteen, dat

C

het rtBen misvattÍnqrr zou zijn al-s
men meende, dat de vakbeu-teging er
op uiL zou zi.jn het recht van de indivíduele aandeelhouder aan te tasten, Hij schreefl ook, dat het een
misvatting IJas, dat de vakbeu.: eging
de ondernemingsgeuJijze produktie omver zou ui.Ilen gooien.
Drs. J. Beishuizen, die deze oDmerkingen van Kok inrrHet ParooJrr
citeerde, merkte terecht op p dat
zij de ondernemers als muziek in de
oren moeten heb5en geklrnken. Drs.
beishuizen meende ook, dat Arie
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Croenevel-t 'rmet zljn voortdurende
tirades tegen de kapitalistische
maatschappij ervan zal hebben opgekekenr'. Dat nu echter is een misvatting van drs . Bej-shuizen, die
maar niet begrijpen ui1, dat de tirades van Groenevelt, tirades voor
de achterban zijn, Als lllim Kok tegen de ondernemerstrLeve het kapitaf isme !rr roei--:t, dan kijkt Groenevelt daar heus niet van op. Immers
híj denkt er net zo over. Al-leen hij
zeqL het niet tegen de leden van
de lndustriebond NVV.
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PTT-PERSONEEL

0p maandag 2 december 1974 ginq het Franse PTT-personeel ueer aan het
erk, na een staking die 47 dagen had geduurd en die voor de bestellers en
sorteerders praktisch geen enkel- succes had opgeleverd. De vakbonden, die
zich met tegenzin aan het hoofd van de actie hadden geplaatst, haalden aleven verlicht adem a1s de Franse reqering en het Franse bedrijfsleven, dat
zich sedert het begi-n van de strijd op 17 oktober geconfronteerd zaqen met
een voortdurend toenemende chaos. lrle]-1srrr aar had de staatssecretaris voor
de posterijen aan het publ-iek laten ueten, dat de achterstand in de postbezorging dusdanig uas, dat het uel- tot nieuujaar zou duren eer het staatsbedrijf ueer normaal- zou functioneren, maar nietiemi n rekende iedereen, van
hoog tot laag, er rotsvast opr dat de rnoeilljkheden stukje bij beetje iedere
dag een ueinig zouden afnemen.
A1 vrij spoedÍg b1eek, dat de autoriteiten buiten de u.iaard, dat uril in
dit geval zeggen: buiten het PTT-personeef gerekend hadden. Het uerk uas
hervat op een monrent, dat al-1e illusies in rook uaren opgegaan. De bestelLers en sorteerders, die op de bonden hadden vertrouuld en die in de door
niets gerechtvaardigde, maar uét systematisch aangekueekt,e hoop leefden,
dat hun uorsteling het sÍgnaal zou vormen voor een groctscheeps proletarisch verzet, hadden de bittere pil moeten sl-ikken, dat hun hoop en hun
veruachtingen op los zand uraren gebouud. Dat had ze teEuggedreven naar de
postkant,oren en sorteercentra.
aar in de steek gelaten door rrhunrr organisaties, reageerden ze rlaar nu op hun e i g e n r.lijze op de ervarÍngen die
ze hadden opgedaan. Die e i g e n manier van reageren bestond uit Iijdelijk verzet via stiptheidsact j-es ofl langzaanr-aan-actie. UeLdra uJas het de
beurt aan staatssecretaris Pierre Lelong om zich in zijn verurachtinqen bedrogen te voelen.
0p 1B december sprak de Franse journalist Alain Faujas in hei dagblad
trLe [ïondeil van de rrqeuurgde posterijenr'. Hij constateerde, dat een brief die
u-r

[Yl

-7op 5 december gepost uas en bestemd rrlas voor een plaats op slechts enkele
tientallen kilometers afstand op de 1 8e van die maand zijn bestemming nog
steeds niet had bereikt en dat het hier om één uillekeurige brief ging uit
vele mil joenen die zich nog altijd rrergenstt in de sorteercentra bevonden.
Faujas sprak ook onomuJonden uit, dat de uerkhervatting met grote tegenzin
uias geschied, dat er gesaboteerd ulerd en dat de arbeid herhaaldelijk urenlang uerd onderbroken om te beraadslagen ouer arbeidsverhoudingen en lonen,
De verslaggever van rrLe [ïondertvoegde er aan toe, dat een PTT-beambte hem
had verteld, dat er vóór de staking in het sorteercentrum ulaar hij rrlerkte
per dag 100.000 poststukken urerden behandeld, maar dít getal op de 18e december niet meer dan 800 bedroeg. Hoe lang, zo vroeg Faujas zich afr za)de regering blijven volharden in haar volstrekt negatieve houding ten opzichte van de verlangens van het personeel, hoe lang zal- zij het op die manier gedogen, dat het bij de post een rtzootjert blijft?
0p dezel-f de dag, dat Fau jas in zijn artikel over rrde geururgde posterijenrr de feiten aan het licht bracht en zrjn scherpe vragen tot de regering
richtte, had de heer Pierre Lelong van de heersende chaos nog nauuelijks
iets gemerkt, naar het scheen. Hij vertelde op diezel-fde 18e december aan
de Parijse journalisten, dat er rrnog maarrr een achterstand uas van 19 miljoen niet bezorgde poststukken en dat de regering op het standpunt bleef
staan, dat de stakingsdagen niet zouden uorden betaald.
De Parijse journalisten lieten zich voor deze keer niet door een staatssecretaris met een kluitje in het riet sturen. Zij gingen zelf op onderzoek
uit en krr.ramen tot de concl-usie, dat er van de cijf ers van meneer Lelong in
het geheel niets klopte. Volgens meneer Lelong lJas er op 13 december een
achterstand van 31 miljoen poststukkenr op 15 december van 30 miljoenl op
16 december van 28 miljoen, enzovoorts, en hij noemde dat rreen verheuqende
vermindering van de chaosrr. [ïaar op de 24e december, toen volgens mBneer
Lelong de achterstand verminderd Lras tot 16 miljoen poststukken, veegde
I'Le fvlondertmet de staatssecretaris de vl-oer aan, door te onthullen, dat er
al1een af in het sorteercentrum van Li1le 15 miljoen poststukken lagen!
De uerkelijkheid zag er niet een beetje anders uit dan Lelong het Franse publiek probeerde uijs te maken, nee de ulerkel-ijkheid uas precies o m g e k e e r d als hij vertelde ! Dat het publiek dat zelf dagelijks opperbest bemerkte uJanneer het in de lege brievenbussen keek, scheen meneer Lelong in
zijn beklagensrriaardige ijver om zichzelf een rad voor ogen te draaien, niet
te beseffen.
Het Franse PTT-personeel u,as op 2 december met gevoelens van diepe
verslagenheid en wanhoop uJeer aan het uerk getogen. De langzaam-aan-acties,
de stiptheidsaciies en de sabotage sproten voort uit een gevoel van diepe
machteLoosheid. Die gevoelens bleven het personeel gedurende de hele maand
december en ook nog in de eerste r.,leken van het nieuue jaar 1975 vervuLlen.
Zaterdag 11 januari vertelde een vrouuelrjke postemployé in een lang gesprek met een van onze Franse vrienden, dat zij en haar collegars er totaal
geen gat meer in zagen, nu de grote poststaking met zulk een verpletterende nederlaag u,as geëindigd. Zi: bleek opperbest begrepen te hebben, dat de
vakbonden, ondanks a1 hun mooie r.loorden, het PTT-personeel volledig in de
kou hadden laten staan en er geefl hand voor hadden uitgestoken. aar uiat
zij in haar hoofd bleek te hebben zou kunnen ulorden omschreven als: de overtuiging, dat er niets gedaan kon ulorden nu rrzelf s de bondenrt verstek hadden laten gaan. DaL de Iangzaam-aan-actie en het lijdelijk verzet van de pTTers geleidetijk aan een punt bleek te bereiken, dat tijdens de officiële stalYl

-8king van 17 oktober tot en met 50 november niet eenmaal uJas bereikt, daarvan bl-eek de jonge v!ouLJ in ku.lestie evenmin a1s haar collega' s ook maar
enig benul- te hebben " Z ij herkenden hun eigen daden niet al-s een ef flectieve
vorm van strijd. 7i: handeLden ue1, maar zii hadden voor de draaguijdte van
hun handelingen gEen enkef oog.
Het feit j-s daarom zo belanguekkend, omdat er voor de zoveeLste keer
door r.lordt beuezen, dat het voor het ef f ec! van een bepaalde s+-rijd vof strekt niet van belang i=, uat de u"bffi
="1-f over hun eigen optreden
denken. lLJaar het om gaat is: r,r a L z ij
d o e n ! 1)
Hoe belangrijk dat d o e n ur e1 is, zou tenslotie zel-f s aan een man
Pierre
a1s
Lelong duidelijk uorcJen. 0p donderdag 16 januari j.1. bevatte
rrLe onderr een groot opgemaakl intervieu met de staatssecretaris,
rr.laarult
- tussen de regels door - tuee dingen onomstotelijk ku.ramen vast te staan
a) de heer Lelong had eindeiijk beqrepen, dat de chaos bij de Franse
posteríjen hem onvermijdelijk noodzaakte om door de knietjn te !aàF o Hij kondigde een aantal- maatregelen aan, uJaarmee - eindelijk - aan de verlangens van
het PTT-personee.l- tegemoet, zou u.lorden gekomen. ÍIeneer Lel-ong gebruikte in
dat betuuste intervieu daarvoor een eindel-oze uroordenetroom Bn elk uoord
dat hij sprak had de kennelijke bedoeling om te verbergen, dat de regering
in feite bereid uJas voor de bestel-lers en sorteerders te capitulereni
b) de heer Lelong uJas uLeI lot een capitulaLie L:ereid, maar niet tot
een volJ.ediEe capitulatie. Teruijl hij echter enerzijds het feit van zijn capitulatie trachtte te verbergen, trachtte hij anderzijds, om aan de onrust van
het PTT-personeel zo spoedig mogelijk een einde te maken, de indruk te uekken, dat zijn onv_glLslLlge capitulatie een voll_edj.qe zou zijn.
Gevolg: de verkl-ari,ngen van meneer Lel-ong uraren of uel- uiterst vaag,
of ue1 uiterst tegenstrijdig. Ze uJaren er eigenlijk op berekend, dat men er
geen touu meer aan zon kunnen vastknopen. wl isschien zeffs uJas het uel_ zo,
dat de heer Lelonq de indruk van een capitufatie poogde te uekken om aan
het lijdelijk verzet een einde te maken. Hoe heL zitt hij praatte duidelijk met
dubbele tong. Tot het pTT-personeel- zei hij: ik zal ju11ie toch een einduJeegs tegemoet komen ; tot hel ongeruste ondernemerdom ( Oat met konsekuenties rekeni-nq moest houden ) zei hij: er is natuurlijk van capitulatie
geen
lvl

c

sprake.
lvlaar uat er van dit al-les ook zij, en uét, de heer Lelcng uan zijn uroorden nu uel- of niet gestand za1 doen, 66n ding staat a1s een paal boven ulater; uat de arbeiders met hun eigen acties bereikten, dat hadden de zogenaamd zo machtige bonden in zeven ueken niet ueten te bereiken. Dat is iets,
uat uij in het jongste verl-eden al- heel- ,lat keren hebben kunnen constateren.

1) vergelijk in cl it nummer van trDaad en Gedachte rrEen briefl uit f ngel-andrr op bl-z. 1 e.v.
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De nieuue stenc il-machine is reeds door ons l-n ge[:ruik genomen. Hij vo]_doet
prima. ÍÏaar ue hebben hem hel-aas nog niet kunnen betalen, omdat uJe nog niet
over voldoende geld beschikken. wlaakt u gau!J uu bijdrage daarvoor over?
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ARBEIDERSTYIASSAIS

Een vakvereniging is een vereniging van arbeiders en zij is t e g e I ij k e r t ij d een instelling van de burgerlijke maatsehappij. Het is deze
9 e 1 tj k t ij d i q h e i d , deze tegenstrijdigheid in zichzelf , die de basis vormt voor a1le tegenstrijdigheden van haar praktijk. Maar het is ook deze gelijktijdigheid, uJaarmee de meeste mensen moeite hebben. Het valt hun a.l-le,sbehalve gemakkelijk de ene e n de andere eigenschap van een vakvereniging in het oog te houden; zi: schenken veeIaI slechts aandacht aan de ene
o fl de andere. Zi: verbreken dientengevolge de samenhang tussen beide, met
het gevolg, dat zij tot een onvoll-edig getekend en derhalve vertekend beeld

geraken.

Zi: leggen er bijvoorbeeld eenzijdig uitsl-uitend de nadruk op r dat een
vakvereniging een vereniging van arbeiders is en zij definiëren haar vervol-gens op grond van dit verenigingskarakter aLs een trin uezen democratische
instellingtt,
die - zó blind zijn de meesten niet of zij ririllen dat rrlel volmondig toegeven - I'in bepaalde opzichten ontaard i"", Doordat zij de a n d e r e eigenschap van de vakvereniging - instelling van de burgerlijke samenleving te zijn - geheel buiten beschouuing 1aten, hebben zi: er totaal
qeen oog vooE, dat uat zi: trde democrati-sche structuurn van de vakvereniging noemen, de b u r g e D I ij k democratische structuur is en dat derhalve de I'democratierr binnen de vakvereniging geen andere is dan de b u rg e r I ij k e democratie. En in een dergelijke ziensrrlijze is er vanzelf sprekend ook totaal geen ruimte voor de vraag of de trontaardingtr uaarvan soms
uel uordt gesproken, ook inderdaad een rrontaarding'r is, dan ue1, dat men
met niets anders te maken heeft, dan met, de beperktheden der burgerlijke democratie.
lLiie anderzijds er uitsluitend op 1et, dat een vakvereniging Ben instituut der bestaande, burgerlijke maatschappij is, die loopt het gevaar, dat
hij er aan voorbij ziet, dat zij haar f unctie in deze samenleving - de verkoop
van de uraar arbeidskracht tegen een zo gunstig mogelijke prijs en de handhaving van de arbeidsvrede - slechts kan vervullen dó6rdat zij een vereniging
van arbeiders is en daarmee, binnen de grenzen der burgerlijke democratie,
over de mogelijkheid beschikt, de democratische f i c t i e en aI datgene
rrrat tot de v akb o ndsmy
t h e behoort zoglanzendmogelijk op te
poetsen. De uiterste konseku.r entie van een dergelijke eenzijdigheid is deze,
dat niet meer rrlordt besef t, dat de verkoop van de arbeldskracht ook een arbeidersbelang is naast een belang van de, door tegenstellingen gekenmerkte
maatschappij in haar geheel en dat het maatschappelijk belang van deze verkoop uitsluitend door de, verenigingen van arbeiders zijnde, vakverenigingen het beste kan ulorden gediend en derhalve ook gediend zaI uorden zolang
de op verkoop ven de ulaar arbeidskracht gebaseerde maatschappij bestaat. Bijgevolg leidt deze eenzijdigheid ertoe, dat de veruachting ontstaat, dat de
arbeiders op een gegeven moment met de vakverenigingen zu1Ien breken, of
- nog krasser - dat de opvattÍng uordt verkondÍgd, dat de arbeiders met dergelijke instellingen van het kapitaal eigenlijk zouden 'r m o e t e ntr breken.

Beide eenzijdigheden die rrrij hier hebben geschetst, voeren tot een vo1strekt o n D e a 1 i s t i s c h e opstelling.
De eerste eenzijdigheid -

- 10 die, r,-raarbij er alléén maar op uordt geIet, dat Een vakvereniginq een vereniging van arbeiders is - doet de ijdele hoop ontstaan, dat zoqenaamde uitulassen van de zogenaamde vakverenigingsdemocratie hetzij in princi-pe vermeden kunnen uorden, heLzij met enige inspanning van onder op uel uit de \,leg
te ruimen zijn. De tueede eenzijdigheid voert tot i d e a -l- i s t i s c h e
adviezen, die nuchtere arbeiders voortdurend aan hun laars Iappen en die
niet slechts in flagrante strijd zijn met de sociale uerkelijkheid, Tnaar r.lel-ke bovendien een befetsel vormen om de Ll e r k e l jl k e en daarom veel-al- schijnbaar za legenstrijdige handefingen der vakberr.:.legÍng te doorgronden
en te verkl-aren.
De aanl-eidj ng tot bovenstaande uiteenzetting vormt een comnentaar, dat
de arbeidersesperantist Levi qeprbficeerC heeft op tr:Lee teksten van Anton
Pannekoek en dat is verschenen in het jongste decembernummer van het esperantob.l-ad trsennaciu.l-ot'. De teksten die hij behandelt zijn Pannekoeks opstel
over het rtHistorisch materialismerr, oDrspronkelijk verschenen in rtDe Nieuue
Tijd" van 1919 (aldaar bLz. '1 5 en 52) af smede het artikel rtAlgemene beschourr-ringen over het vraagstuk van de organisaliE", dat Pannekoek in 1939 publiceerde in het door de Groep van Inte::nationale Communisten in het esperan(tt6lassenstrijd").
to uitgegeven tijdschriflt'tKlasbatalott
Levi behoort naar ortze stellige overtuiging tot dieqenen, die er eenzijdÍg de nadruk op leggen, dat een vakvereniging een vereniginq van arbeiders is. In zijn beschouuing zoekt men tevergeefs naar enige verrr-rijzing, dat
t e g e I ij k ook nog iets anders is. Dit gebrek aan
een vakvereniging
inzicht in het dubbele, innerlijk tegenstrijdige karakter van de vakbeueging
ureekt zich bij hem op deze uijze, dal hij Pannekoeks kritiek op de vakbeueging volkomen misversLaat.
Levi schrijí't, dat er volgens Pannekoek rrbjj de organisatievorm van de
arbeidersraden geEn beroepsleiders zijn, maar dat de arbeiders uit eigen rijen hun afgevaardÍgden kiezen, die aan een mandaat gebonden zíjn en te allen
tíjde kunnen r.r.:orden af gezet. De massa oef ent za zelf de control-e uit en beheerst het geheel.rr Tegen deze ueergave van Pannekoeks ziensuijze hebben urij
geen bezuaren, al betreuren uij het, dat Levi qeen poging heeft ondernomen
om duidelijk te maken hoqi_alnekoek tot dez.e opvatting iq gekornen. Qe ]e er
die niet met haar vertrouud is, zor uit Levirs schildering gemakkelijk de
indruk kunnel f rjjgen, dat Pannekoek haar rrzcm-aar't heef L rrbedachti'. Levi
sLaat echt,er de plank volkomen mis bij uat hij onmiddelljjk op deze eergave
van Pannekoeks standpunt faat voJ-gen. rrDeze steIIiFg", Zo beueert hij, rrcompleteert met revolutionaire frases de burqerlijk-ideoloqische aanval-l-en op
de organisaties van de arbeiderskl-asse. . .rr
Het eerste rr.rat ten aanzien van deze beuering moet uorden vastgesteld,
is, dat Levi er totaal- aan voorbijgaat, dat de uJ e r k e I ij k e houding
van de burgerlijke uerel-d in het al-gemeen en van het ondernemerdom in het
bijzonder tegenover de vakbeueging er n i e t een is van vijandigheid, maar
juist van uitgesproken uaardering. f n a1s uij schrijven rtuitgesproken uaardering", dan bedoel-en Llij dat zouel- in liguurlijke al-s in letterlijke zin. 0nteLbaar ztn de verkl-aringen van burgerlijke zijde, uraarÍnee de vakbeueging
aLs een (voor het burgerdom) niet slechts uiterst nuttig, maar zeLfs aIs
instituut uordt gekarakàeriseerd. Dat Er vanuit
een o n m i s b a a r
ditzelfde burgerdom tegelijkertijd bitte!e aanval-l-en op de vakbeueging uJorden gericht tast de oprechtheid van de burgerlijks r-uaardering niet aan. fr
is hier sprake van een inner'lijke tegens trijci iqheid, die het tegenstuk vormt
van de innerlijke tegenstri.jdigheid van de vakbeueging zétf . 7ii is meL deze
u.r
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laatste tegenstrijdigheid gegeven en onlosmakelijk verbonden: voor zover de
vakbeueqing een instelling der burgerlijke samen.l-eving i", vindt zij burgerlijke uaardering; voor zover zii een vereniging van arbej-ders is die krampachtig de schijn uekt (zie de Industriebond van Groenevelt bijvoorbeeld) aan
het kapÍtaa1 tegenqestelde belangen na te streven, in zovErre rr,rekt zij kritiek' Die kritiek draagt er toe bij, dat de schijn die de vakbeueginq probeert oF te houden, uordt versterkt, Zii draagt niet ueinig bij tot handhaving van de vakbondsmythe en juist het bestaan van die mythe vormt een der
vooruaarden uJaarop de vakberrr eging haar functie a1s burgerlijke instelling
naar behoren kan vervul-l-en.
De burgerlijke'raanvall-enrrop de val<beueging zijn voor de vakberLr eging
onontbeerlïjk (.o goed als trouu.rens cj e uaardering voor haar praktijken voor
een goede vervuJ ling van haar taken onontbeerlijk is) . Pannekoek echter,
verre ervan dit soort traanva.l-Lenrr te completeren, ricl-rt op de vakbeueging
in het geheel geen 'raanv al't . Zijn kritiek j-s eBn kritiek in historisch-materialistrsche
zin, uat zeqqen rrii1, dat hij haar tueeledig karakter anal-yseert
en op grond van die analyse haar uezenlijke structuur onthul-t al-s zijnde het
nauulkeurig spiegel-beel-d van de burgerlijke structuur als zodaniq.
LevÍ, aan iL-rie de aard van Pannekoeks kritiek vol-ledig on!gaat, heef t
qelijk a1s hij beueert, dat mét die kritiek de kuestie van de democratie in
de arbeiderskl-asse aan de orde uordt gesteld. Uit hetgeen hij daarover vervolgens opmerktr blijkt, dat hij het tr.reeledig karakter van de (turqerlijke)
democratie a1 even rueinig heelt onderkend aIs het tueeJ.edig karakter van
de vakbeueqing. Hij blijkt, uraar hij over democratie praat, de f o r m e I e
democratie te bedoel-en, die in de vakbeueging f o r m e e L bestaat.
Bijzonder duidelijk komt dit aan het licht bij Levirs opmerking, datrrbepoepsfunctionarissen ook in arbeidersorganisaties nodÍg z ijn" . De opmerking
is (al-ueer t e g e I ij k e r L ij d !) juist 9lI onjuist.
Zii is j u i s t indien zij betrekking heeft op de oude, traditionel-e
arbeidersorganisaties, die Ler behartiging van beperkt,e belangen zijn gevormd, doeleinden nastreven die binnen de burgerlijke orde te veruezenlijken
ztjn en die afs gevolg daarvan een b u r g e r 1 i.j k e structuur hebben,
met andere uroorden: burgerlijk dernocratisch zijn. lJant de burgerlijke democratie is een i n d i r e c t e ofteuel een .l_ e i d e r s d e m o c r a +io'
De opmerking van Levi is echter o n j u i s t r riJanneeD men haar betrekt op de organi.saties die - zoals men, uJij legqen daar de nadruk op r in
de praktijk kan zien - door arbeiders uorden gevormd, uianneer zij in strijd
gaan voor gans andere belangen, dan die voor rr.lel-ker behartiginq de bestaande organisaties zijn bestemd. Van de vorming van dergelijke, van de traditÍoneLe afuijkende organisaties is sprake, zodra de arbeiders met de burgerlijke maatschappij in botsinE komen en derhaLve ook geen burgerlijke structuren
kunnen nabootsen, doch tastend en zoekend nieuu.le structuren moeten zien te
vinden, die aan het karakter van de door hen te voeren strijd zijn aangepast.
0ver dergelijke organ j.satievormen sproekt Pannekoek. lLlat Levi hem voor de
voeten gooit gaat aan dat feit totaal- voorbij.
Juist in die passages van zijn opstel, ciie zich met deze kant van de
zaal< hezig houden, blijkt dat inderdaad ook bíj hem de eenzijdigheid die hem
kenmerkt tot de ill-usie voert, dat de in beginsel rfdemocratischerr structuur
van dp vakberrr eging de mogelijkheid open l-aat voor het beter tct zijn recht
komen der democratie. De leiders, zo meent hij, rrkunnen de democratie niet
aantas!9p aJ-s de l-eden zelf democratisch denken, dus actiel en op hun hoe-

- 12 de zijnrr. De beuering doet des te merkuaardiger aan, omdat Levi in de aanvang van ziln art,ike1, uraar hij zich met'rhet historisch-material-ismerrbezig
houdt, aan de hand van Pannekoek en zonder van een aflu.rijkende eigen mening
te doen blrjken, uiteengezet heeft, dat rrde positie van de mens zijn beuust,zijn bepaaltrt en datrrniet de theorie van de klassenstrijd de k.l-assenstrijd
schept, maar dat integendeel de kl-assenstrijd de theorie van de klassenstrijd bepaaltrr. Hij scheen dat niet slechts onmiddellijk vergeten te zijn op
het moment, dat hij zich met Pannekoeks opvattingen over de (Xtassensirijd)organisatie gÍng bezighcuden, nee, hij vergat heb ook toteal, voor zover híj
de opvatting gin_e verkondigen, pal hierboven geciteerd, dat I'democrati-sch
denken tot democratie voertrr. Geheel anders dan Lev:- zijn uJij van mening,
dat niet democraiisch denken tot democratie voert, maar dat (4" noodzaak
van) democratie het democratisch denken doet ontstaan en dat de maatschappelijke noodzaak ener burqerlijk democratische structuur tot burgertijk democratisch denken voert, de nocdzaak van proJ-etarische organisatiestruciuren.
daarentegen p r o .l- e t a r i s c h democratisch denken doet ontstaan.
Dat l-eidt dan tot de slolsom, dat proletarisch-democratisch denken niet
binnen de vakbeueging plaats vindt, maar dat het ver:bonden is met eBn vol-komen andere praktijk, van een volkomen andere ervaring, te rrreten een zodanige, uaarbij de massa haar eigen lot in eigen handen neemt, zéLf actief is,
zétf haar zaken bedisselt, z6tf beslist uJaarvoor en hoe zij strijden u:i1,
met andere uoorden: stappen zet in de richling van zel_fbehEer "
Het karakter van een derqeJ-ijk z e l- f b e h e e r is aan Lev:- geheel ontgaan. Hi.l zieL verschijnselen als de (vakverenigings)-Oureaucratie
en de klassensamenuJerking niet als verschijnselen die met het r.:-rezen van de
vakbeueging onlosmakelijk verbonoen zijn, nee hij beschouut ze al-s even zovele vormen van corruptie, die daaraan te ljten zou zijn, dat 'rde massa in
het alqemeen geen neiginq zou vertonen tot spontane democraiische organisat,ierr. ltJaarmee !Je hier uJeer te maken hebben is een beuering, die in het totaal geen rekening houdtmethet rri e r k e 1ij k e , dat uil zeggen t e g e n s t r ij d i g e karakter der social-e ontuikkeJ-i-ngenvan de klassenstrijd. Levirs beuering suggereert de m o g e I ij k h e i d, de bestaanbaarheid van een voortdurend blijkende neiging iot democratische organisatie, die in uerkefijkheid slechts dan blijkt uanneel zich de noodzaak van een
botsing met de burgerlijke maatschappij opdringt En die cj ón bovendien een ónder democratisch karakter heeft dan de demccratische gezindheid die Levi
op het oog heef t. De burgerlijke democratische gezindheid u.raar hij van praat,
dj.e is er op de momenten, dat de arbeiders niet in een scherpe conflj-ctsituatie, niet in botsing met de burgerlijke orde zijn. Dat Levi haar niet
ziel ';pruit daaruit voort, dat hij niet begrijpt, daL de burgerJ-ijk democratische gezindheid, de neiging tct burgerlijk-democratische organisatie, juist
er toe leidt, dat men de dingen aan 'tleidersrr overl-aat,
Levi verdedigt zljn aan die van Pannekoek tegengestel-de opvattingen
met een beroep op Friedrich Engels. Hij verr:-rijst naar een brief die Engels
op 11 februari 1891 aan Karf Kautsky schreef er uaarin Engels verklaart,
dat de arbeiders eindelijkrreens moeter-r ophouden de partijfunctionarissen notabene hun eigen dienaren - met fl-uu.reien handschoentjes aan Le pakkenrl
en uaarin fngels vervolgens zegt: rrLaten zii (4" arbeiders) hun onderdanige
houding varen tegenover diegenen die ze al-s onfej-l-bare bureaucraten beschouuen ! rr (0" brief is - in het Duits - te vinden in arx-EngeIs-l!erke,
Band 38, blz. 34, De gecit,eerCe r.r-roorden staan aan het slot).
Het is duidelijk, dat Levi met zijn ziensuijze Friedri.ch InEe1s aan zijn
r.ur
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- 13 zijde vindt, llaar Levi vergist zich inoien híj zou menen, dat hij daarmee ook
het qelijk aan z-ijn zijde heelt. Hijzelf heeft in dat deel van zíjn artlkel- dat
op het historisch-materiafisme beire,kkinq heefl. telecht geconstateerd,
dat de pratíti-ijr het cr-i.terium van de ilaarhe,id i-q r Cat de t,heorie mank qaat,
al-thans verkeerd geforrru l eerd is, indj-en ze niet overeenstemt met feiten
en gebeurteni ssen " IJelnu, de praktijk die f ngels kende, u.ras een nog sl-echts
beperkte praktijk en aJ-1e praktijk die er sindsdi-en gevo-1gd iso heeflt onomstotelijk aangetoond, dat ie verhcuding lussen leiders en vol-gelingen in
partijen en vakverenigingen tct iotaal- érrderE conclusies voert dan fngels
veronderstelde. fngels is, juist oE gronC van de social-e praktijk van heL
einde der negentiende eeuury f;oq vór verrL-rijderd van eniqe theoretische conceptie der prol-etaiische democrat:e" l-ii.j f<ende sl-echts het ene cn voorlopiq
op zicltzelf staand qeLr l-even vooihe-.J.d van de Parijse Comnr une " Pannekoek in
de jaren r20 en r30, Llij rn crze dagen kennen veel- meer en heel 6ndere voorbeelden, zo,oe-I van proletarischer als vÉtn burgerlijke democratie.
ulat denkt Levi eigenJ.ijl<, dai het mar>'rsn-re is? Een soori van keurslijf
uaarin de uerl<el-ijkireid geperst moer r.lcrden? [en reef<s uitspraken van t,oee
geniale theoretici,
dÍe klal<krlcos kunnEn LLrolden aangevoerd om de juistheid van de een of anderE ccrncf.is-ie aan te tonen? 0f uel: een onderzoekmethode, die tot verschillende gevclg+-rekl<ingen kan Ieiden en die tot Éndere gevo.Iglrel<kÍnqen =ót .1 eiden, zoci ra de te onderzoeken (en voorLdurend
opnieuu te onderzoeken) iiraatschappeli jke f ei ten zich geLui jzigd hebben? iJij
houden het op het. raatste. in het begin van zijn opstel .in trsennaci-uioff
schijnt het, dat Levr dat ook rril- doen. ÍIaar zor!ra hij over ccncrete zaken
als hei karai<ter uan de vakbeueging of orqanisatjeprob-1emen l.<omt te spreken, bljjken zijn goede \-/colrneiiterrs vetre ven voldoende.
Levj- schrijft aan het siot L/ar zijn arij.ke.I; 'rllet i.aat".. niet aan offir
zoal-s Pannel<oek cioet. de .l-eiders tegenover Ce massa en de politreke partijen tegenover de spontane act-ies \/an de massa te stel-len.rr Zoveei uoorden,
zoveel Cual--i-ngen. Niet P.!rc1ilgk. plaatst de .l-eiders tegenover de massa of
de politieke partijen teqerover ri e massa-aciies! Pannel<oek c o n s t a t e e r t sl-echts, dat de leiders z :. c lr i r, l. f tege'rover de messars
plaaisen, hij n e e m t
'ui p, ë r
dat de massars net de l-eiders in conf lict kcmen, zoais mei-r dat nLi ook noql ielkens LJe-r opnieuu kan rraarnemen.
Niet Pannel:oel.< creëert teqenstellinqen tussen ,:l e politieke partijen en de
proletari-schc, organisatie-.vorïen " Cie teqensLe.l-ling i s er en r-rcrdt iedere keer zj-cirtbaar, zodra cr uar cie vormi;1q van e -i- g e n organisaties
van de arbeiCers sprake is. Ill en zret ze bi.l iedere ,rilae staking, men zaq
ze
bij tevol lr tioncice qeb=u::ieni-qsen g:1ijk de opstand i-n Cost-Duitsland of
,/,\ (proJ-ela:-:scl-e)
Ce
revci-u';ie in l ongarije in '1956.
ziet
Levi cchter
ze niet. [Je colzaak is, menen uij, een totaal andere
denl<- en ondeizoekmeLhode" Dat hij er die inderdaad op na houdt blijkt onder
dal vooi hem de vraaq rractie vceren in of buiten deze of
andere hieruitr
gene arbeidersorganisati-e'r (en bedr:e1d uor:der daarbij de tracj iticnel-e organisatiee ! ) een kr.r'iei stie is van zoiets al s ei.gen ervaring, geilelen en beourdeling van eiqen verantucordelijkheiC. Hij beseft blijl<baar: n-iret, dat hel antu-toord op een derqelijke vraag voor de arbeid ers niel een zaak van eigen individuel-er rilaar \/an !erneenschappeJ-ijl<e, _c_q1_rE_LLigve. ervarirr g is en bovendien,
geheel los daarvan 1n Le allereprste plaai:s een z-aak niet van het geueten,
maar van praktiscire noodzakeJ-irkhr-id,
Z-ich hier lei:enscirap \.'aÍr te qeven is b".:i-angrijl<er. dan zich af te vragen - zoals i-evi it'r oe -laats-e elinea van ziltr cpsta-l- dcet - of een bepaal-
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van Pannekoek al- dan niet is uitgekomen e Levi geeft een
voorbeel-d, tr:aarover naar onze mening uJEI zou kunnen r.lorden qetu"list. itJij ulJ-Len dat achteruege l-aten, daar urjj de zaak niet beiangrijk achten. Al-1a social-e onderzoekers, [ïarx en Inge1s inbegrepen, hebben vergissingen begaan.
aar uordt daardoor hun methode aaní]etast? 0m die methode gaat het, een
methode, met behulp rJaarvan men tot geheel andere inzichten komt dan Levi
huldígt of r!aarvan Friedrich EngeJ.s blijk geeft en de hierboven genoemde
brief. lLJaar het op aankomt lsr of die inzichten verhelderend uuerken: oi' zii
iets
bijdragen tot beter begrip van u-rat I'zelfbeheer door de arbeidetsrris,
I'theoretisch
beschouut,
van
slokpaardjeI
een
soort
al-s
dat Levi kennelijk
uat voor ons echter een zaak is van de eigen praktijk der arbeiders zelf.
[vl
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de een of andere naieve ideal-ist in I t centrum van een tlillekeurige miljoenenstad zijn machinepistool leeqschiet op het doet er uleinig
toe hoeveel smerissen in de veru./achting, dat de arbeiders dan ueI in opn i e t , zoudt
stand zul-l-en komen, en dat l-aatste gebeurt dan vervolgens
u dan uil-l-en beueren, l-ezer, dat die arbeiders !f verraadrt plegen? Glimlacht
u vooral- niet bij deze onnozel-e vraag, uant rrrij stell-en haar met een doodernstige bedoeting en het zcu ons bovendien u-reinig moeite kosten om van dit
soort ideal-isten oi van lieden, die onze vraag bevestigend beantrloorden actuele voorbeel-den te geven. Het uemelt, helaas, van l-ieden, die precies LUeten te verl-el-f en, uat arbeiders trzouden moeten doen'r en die, !JanneEr de arbeiders iets geheel énders doen, aIl-erminst de conclusie trekken, dat hín
kijk op de arbeiders verkeerd is, maar die dan zonder aarzel-en verkondigen,
dat de arbeiders I'verl<eerdrt hebben gehandeld.
Het gaat, dat zult u begrepen hebben, steevast om mensen, die niet
ua'b voor
tot de arbeidersklasse kunnen rrlorden gerekend, maar die zich r met
rradviezenI
geroepen
om
haar
geuorden,
voelen
duidelijk
ons
nooit
recht is
te geven, of haar met "taken'r op te zadelen. l.:Janneer die onvervul-d blijven '
steken niet derttaakverstrekkersrtde hand in eigen boezem, maa! dan krijgen
de arbeiders de schul-d en zijn zij de kuade pier.
De directe aanleiding tot deze opmerkingen vormt een kleln herdenkingsdat op 25 januari j.1. in het ueekbl-ad 'rVrij NederLand'rverscheen
artikel,
en dat uJas getiteld: rrPiet Kooymans strijd tegen het verraad van de arbeidersrt. De schrijver ervan, Anton Constandse, beJ-ichtte daarin een, rL.rat hij
noemde, 'rkenmerkende fi-guur in de rmarginale' arbeidersberrieging tussen de
tuee r.r.rerel-doorlogen'j die lutteLe dagen tevoren, op bijna 84-jarige leeftljd
uJas overleden.
Nu r.leten uij zeer uól-, dat koppen, die in ueekbladen of klanten boven
stukken van redacteuren of medeuerkers uorden gezeL, doorqaans niet van de
auteurs zelf stammen. aar ook indi.en de b=uuste titel niet uit de pen van
Constandse zou zijn gevJ-ceid, dan nog kan niet uorden tegengesproken, dat
in zijn tekst een passage voorkomt, op grond LjJaarvan niet kan uorden ontkend, dat deze titel min of meer een correcte uJeergave vormt van uat door
hém, Constandse, omtrent Kooymans uordt meegedeeld.
lLJanneer
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ItHij (Kooyman)", schríjft Constandse, "poneerde de stell-ing dat de proLetarische klasse de trouu.re medeuerkster uJas geu:orden van de patroons, uJegens hun eenheid van belangen. . .rl
in de jaren dertig,
Kooyman beueerde dit, zo blijkt uit het artikel,
toen de crisis tot een nog nimmer tevoren aanschouu.rde uerkloosheid had gevoerd en de strijdbaarheid van de nog uerkenden aanzienlijk verminderde, omdat zij bevreesd uJaren óók ontslagen te u.rorden. lJaar Kooyman bLijkbaar geen
dat loonarbeiders, die hun arbeidskracht aan
f laur.le notie van had is dit,
een patroon hebben verkocht en loonarbeid verrichten, juist d a a r d o o r
belangen hebben, die aan die van de patroon vol-strekt tegengesteld zUn.0p
het moment dat Kooyman vanrreenheid van belangen" (en derhal-ve automatisch
ook van belangentegenstelling, het tegendeel- ervan) "preekt, bedoelt hij
kennelijk iets geheel anders, dan de belangentegens+.eIIin9 die voortspruit
uit de Loonarbeid of de bel-angeneenheid, die voortspruit uit een overeenkomstige klassenpositie, uit een overEenkomstige positie in het produktieproces. Kooyman heePt heL derhal-ve in zijn door Constandse bedoelde uitspraak niet over uJ e r k e l- ij k e bel-angen van de arbeidersklasse, maar
over belangen die hij haar eenvoudig toedicht.
HeLzelfde blijkt evEneEns overtuigend uit een betoog van Kooyman, dat
enkele regels verder door Constandse al-dus uordt samengevat, dat hij (Xooyman) van rnening ulas, rrdat de echte revol-utionaj-ren met hun k.l-asse hadden
gebroken, of er uit uJaren geuJorpen, uel-ke klasse dat ook uas.rt
Beschouut men deze uoorden van Kooyman o p z i c h z e I f , dan
kan men ze opvatten in zéér reël-e zin. Zijn toevoeging t'u.r el ke klasse dat
ook rrlas", kan slechts betekenen, dat zij die zich rrrevol-utionairenrrplegen
te noemen, zouel uit de arbeidersl<Iasse aLs uit de bourgeoisie kunnen stammen. Dal is juist, met dien verstande, dat zii doorgaans n i e t uit de
proletarische gel-ederen, maar uit cle rïjen der burgerij komen. llie uit hooftussen
dedaarvan de nadruklegt op eenduidelíjk onderscheid
revol-utionai-ren en arbeiders en op een kras verschil iussen datgene uat revol-utionairen nastreven En uat arbeiders doen, die heef t het qelijk aan zijn
z ijde.
aar het is n i e t het, qelijk, dat Kooyman poogde te verkondigen .
Uit heel- de samenhang van het herdenkingsartikeltje vaft op Èe maken, dat
Piet Kooyman de arbeiders al-s rrverbLJrgerlijkte slaapmutsenrr beschouude, de'
revof utionairen daarentegen a1s een konsekÉ-t ent naar omveru.ierpi ng der maatschappelijke verhoudinqen strevende categorie, De opvatting, dat juist de
reilt
arbeidersklasse z c a f s r ij
zeilt
en
beziq is
de sociale orde omver te uJerpen, zelfs zonder het ze1fl te beseflfen, de revolutionairen, die zichzelf die naam trebben qegeven echter allerminst, die
heeft Kooyman nooit cedeei-d En die rrrordL, zc blijkt uit het herdenkingsartikel ook door Constandse niet gedeeld. I nteEendeel, hij staat er vErpe van.
Inplaats van de ziensr.r.tijze van Kooyman van een kritisch commentaar te voorzien, inplaats van vast te ste1len, dat Kooymans opvattingen getuigen van
verhoudingen, noemt hij het deseen volslagen uanbegrip der kapjtalistische
historisch
belanguekkend themar?. Beiden,
betreffend betoog van Kooyman 'reen
Constandse,
de
een
meer,
de
ander minder, vatten de rr'tijziKooyman zouel- als
t
ging der maatschappelijke structuren n i e
op a1s het resul-t,aat van een
belangenstrijd, maar als het resultaat van een ideËel streven. Beider posirr.raarbij dan de een een aktivist
tie is die van a k t i v i s t e n,
van
geest
de daad, de ander een aktivist naar de
kan uorden genoemd.
Het uoord rraktivistrr is inderdaad datgene, uJaarmee het leven van Piet
Kooyman het neste getypeerd kan uorden. Als rraktivistrr trok hij in 1921 de
lvl

- 16 aandacht door - in de dagen van de veel beroering uekkende dienstr.ueigeri.ngsafflaire van Herman Groenendaal - een ,bomaanslag, te plegen op de,r_,oning
van een hooggeplaatst militair.
Al-s puurrraktivistrrverscheen
ook in de
jaren dertig, omdat het z.g.rtneem- en eetrechtrrdat hij toen hij
verkondigde,
een puur i n d i v i d u e l- e aangelegenheid uas, in !enen dele vergelijkbaar bijvoorbeeld met massal-e actj-es, zoals recentelijk arbeiders in tylilaan hebben doorgevoerd, díe InassaaL naar een superrnarkt trokken, massaal_
hun boodschappentassen vulden en massaal- ueiferden de prijsve"f,oqi;;;;T"
betalen. Dat een dergelijk optreden .1ËT6ormenle-cqerrr en dergelijke ,ropuekkingen't (uant dat uJaren het) tot rrnemen En etenrt, die uij niet aarzel-en om
k u n s t m a t i q te noemen, qeen enkel-e ueerklank vonden bij de kl-asse
tot rr-rie zii gerichL uJaren, spreekt ons inziens vanzel-f . In hoeverre dat aIs
Itverraadtr kan u.rorden betiteld (verraad uaaré6n in hemelsnaam?)
is ons duister. De arbeiders, die voor hun eigen belangen vochten op de uijze zoal,s
hun dat zétf goeddacht, lieten al-l-een maar Piel Kooyman in de kou staan.
En het enige dat men daarop zeEgen kan is: j\l ou en?
[1 et Piet
Kooyrnan r zegt Constandse, is een vrij onbekend stukje geschiedenis heengegaan. 0 heden nee, zegqen r.lij. De geschiedenis van piet Kooyman
is de bekende, aJ-tijd ueer opduikende Eeschiedenis van aktivistische nrandfigurenrr, die de mislukkingen van hun onbeholpen theorieën niet aan zichzeLf , maar aan de arbeiders uijten. Kooymans, menen ij, zul1en er Qelkens
u.Jeer opduiken, zolang de huidige produktieuijze heerst. Ívlaar uellicht
- en
dat ui11en u.,i.j hier tot sl-ot toÈ eer van PieÈ Kooyman opmerken - zul-l-en
er
maar tr-teinig van dergeli3ke f iguren zijn, die zó konsekr,.lent en zo moedig aIle
gevolgen van het eigen handelen hebben aanvaard en gedragen. Het burgerlijke Nederland heeft de aktivist Kooyman op onmenselijke wijze vervo19d. Voor
de doodonschuldiqe, hoogst ongevaarlÍjketrbomaanslagrr(moderne aktivisten
zouden zich voor de knullige uitvoering dcodschamen) kreeg hij zes jaar gevangenisstraf zo nder
aftrek van voorarrest; voor zijn verkàndiging
van het "neem- en eetrechtrrtlerden hem zes maanden plus vier maanden voorarrest opqelegd. Bovendien is stelselmatiq ge bracht via broodroof hem het
simpele l-even onmogelijk te maken. Dat uJas de reactie ener hardvochtige
bourgeoisie, uier minister-president in het begin van de jaren r30 op à"
voor hun directe materiël-e belangen strijdende schepelingen derttZeven provinciijnrr een bom liet uJerpen die heel u.rat minder onschuldig rJas dan Kooymans bom op de Frankenslag in Den Haag. 0p hei pantserschip vielen 22 d;den - Aan de handen van Kooyman echter heeft nimmer bloed gekleefd. Dat
moet EVenzeer uorden vastgestel-d aIs zijn onmiskenbare beuogenheid met het
lot van a1le sl-achtoffers dezer samenl-evinq. [v]aar te beu.reren, dat de arbeiders rrhemrr verraden zouden hebben of niettegenstaande a1 zijn inspanningen,
rrzichzel-frr verraden zouden hebben, is daverende onzin" Daarvan
ueinig ofl
niets begrepen te hebben is Piet Kooymans en is ook Constandses tragiek.
r.:.r
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