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STAKINGEN EN BEDRTJFSBIZ ETTINGEN

Dezer dagen rrlerd ons de vraag gesteld, of uij bedrijf sbezettingen aIs een
frhogerett vorm van strijd beschour¡en dan rrgeuonert stakingen. Het antuoord is
niet zo gemakkelijk te geven als het op het eerste gezicht misschien uel
lijkt. bJant daarvoor moet je het Br al.Lereerst met, elkaar over eens zijn,
r¡at je samen onder '?hogerrr versLaat en r¡at of je r,rel met, rtgeuroonf bedoelt.

In de uereld van de planten en de dieren, u,aar beide begrippen ook uor-
den gehanteerd, is dat een beLrekkelijk eenvoudige zaak. Daar zegt men, dat
de ene diersoort hoger is dan de andere zodra het, beuuste dierenlichaam Ín-
geuikkelder in elkaar zit. Bijvoorbeeld: dieren met een skelet, een beender-
gestel dus, zljn van een hogere orde dan dieren zónder skelet; dieren die
levende jongen ter u.rereld brengen zrjn van een hogere orde dan dieren die
uit eieren komen zoals slangen en vogels; dieren met een bloedsomloop zrjn
van hogere orde dan dieren zonder bloedsomloop; dieren uaarvan het lichaam
uit v661 cellen is opgebouurd zijn van hoger orde dan dieren die uit slechts
uleínig cellen bestaan. Enzovoorts, enzovoorts. fvl aar kun je dat kenmerk van
de ingeuikkeldheid óók hanteren om een antu¡oord te vinden op ons probleem?

Laat ons eens onderzoeken, uraat een toepassing uel toe zou leiden. Ne-
men uij, brj rrlijze van proef , de staking, die in de late zomer van 1952 uit-
brak bij de coöperatieve melkproduktenfabriek ttDe 0mmelanden'r in GroningBn.
Dat konf likt namelijk ulerd - zo mag het gerust uel gesteld t¡orden - door
stakingsleider Sake van der Ploeg van de toenmalige Algemene Nederlandse
Agrarische Bedrijfsbond bijzonder ingeuikkeld gemaakt. De indruk heerste, en
hij heeft de juistheÍd ervan ook zelf bevestigd, dat hij een soort ban bezig-
heidstherapie toepaste. De bond huurde autors uJaarmee dj.verse groepjes sta-
kers door het gehele land reisden om de gangen van bepaalde melkautors na
te gaan. Andere groepjes zuiveluerkers stroopten het Groninger en Friese
platteland af om zich - dreigend - in de dorpen te vertonen uaar onderkrui-
pars r¡erden gerekruteerd. Er ulas, in hotel rrFrascat,it' pal naast het gronin-
ger station, een soort van Ithoof dkr¡artierr¡ ingericht, ulaar alle draden sa-
men ku¡amen an van r¡aaruit een klein legertje van posters en koeriers uit-
zuermden naar de fabriek aan de Friese Straatueg, naar de leveranciers van
schrijFmachinelinten en cyclost,ielpapier of naar caf é rrGrunorr, niet ver bü
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de fabriek vandaan, tJaar toevallig niet postende bondsleden het laatste
nieuu.rs van het stakingsfront kulamen halen en telkens ueer nieuu.le en ándere
instruklies. Kortoms er uerd daar tel-kens een of andere aktiviteit ont-
plooid, meesLal zelf s verscheidene aktivit,eiten tegelijkertijd. lYìaar op de
keper beschour¡d hadden zij vaak maar heel ueinig f eitel-ìjke zin. Je kon nau-
ueliiks beueren, dat, zij Lot iets leidden. Ondanks aL die ingenieus bedacht,e
en ingeuikkeld opgezette bezigheden onderscheidde de aktie bij IDe 0mmelan-
denrtzich maar nauuelijks of in het geheel nirt van iedere anderettgeuJonert
staking.

Let op ! Daar hebben rLr ij ons van het begrj.p rrgebronerr staking bediend nog
voor uij heL nader gedef inieerd hebben. lvlet opzeL. Uij hebben het in ons be-
toog binnengesmokkeld om de argeloze lezer aan te tonen hoe voorzichtig je
uel met deze termen l.lezen inoetn Iedereen gebruikt ze en niemand heef t daar-
bij in de gaten, hoe misleidend ze kunnen z ijn. [rJant, nietuaar, de zln met
dat r¡oordItgeuJone" er in - die uJij zopas neerschreven - levert geen enkel-e
moeilijkheid op. Iedereen heef f, r¡eJ. begrepen u.rat, of uìj bedoelden. ldelbe-
schouud echter, ujas de s bakinq bij rrDe Ommelandenrr al-lesbehaf ve een "geuo-
netrstaking, Daar Iag juist de reden dat stakingsi-eider Van der Ploeq met
zijn optreden zoveel publiciteit haalde.

Tuee redenen uaren er, u:aardoor het konf Iikt bij trDe Ommelandenrr buiten-
geuoon sterk de aandacht trok. De eerste uras, dat de bedrijfsleiding, in
feite vooraL de inmiddels al lang overleden direkieur Feike de Boer, zich
hardnekkig verzette tegen bepaalde sociale maatregelen, die a1 sinds jaar
en dag in het gehele Nederlandse bedrijfsleven de geuoonste zaak van de ule-
reld uaren. De tuleede reden uras, dat in het jaar 1952 een door de vakbond
uitgeroepen staking een r¡itte raaf kon uorden genoemd, Sedert het einde
van de tueede ulereldoorlog uas iets dergeì.ijks in Nederl-and nog niet voorge-
komen.

Natuurlijk hing het een met het ander samen, maar daar kunnen u:ij in dit
opstel ons niet verder mee bezig houden. lLJaar het ons hier om gaat is dit,
dat in 1952 een staking van de bond ¡iç! rrger,roon'r uras, maar juist hoogst
onqeuJoon. Ger¡óón, dat r¡i1 zeggen een dagelijks verschijnsel, uJas het dat sta-
kingen tegen de ulil van de vakbond uitbraken.

Ziehier een gebruik van de uoorden ItgebJoonil en rrongeuoonrt, daL strikt
logisch kan r¡orden genoemd. ìtGeuoont! is datgene uat rrnormaa.Lt' is, dat uiI
zeggen, datgene uat dagelijks voorkomt, ulat reoel is. Het ttongeuonertis dat
tuat niet dagel ijks voorkomt , de uitzonderinq. [Iaar zodra uJe het daarover
met eLkaar eens geuorden zìjn, zaI het ook duidelijk zìjn, dat bje dik in de
nesten zitten " Irnmers;

- de staking bijrtDe OmmeLandenrl
- de staking bijrrDe 0mmeLandenrr

uJas
uJa s

ingeu:ikkeJ.d; en
niet geLJ0on;

en toch zaI degene, die ons de vraaç heeft gesteld trlel niet qeneigd zijn oi'n

die staking een strijdrrvan hoger ordetr te noemen. Hij za1, vermoeden ule zat
er eerder toe overhellen om de rrr¡ildert stakingen, die in de jaren r50 sehe-
ring en inslag (dus rtgeuoon'r ) ìrJaren ¡ a1s akties I'van hoger ordetf te be-
schouulen, dan die r¡elke onder leiding van de A. N. A. B. stond.

Hoe is het dan te verklaren, dat qeen mens ons misverstaat, uJanneer uJe

klakkeloos neerschrijven, dat rtde staking bij rtDe ûmmelandenrt ondanks de in-
geuikkeldheid ervan, zich in niets onderscheidde van een geurone stakingrt?
De verklaring is deze, dat iedereen die deze zin leest, vrijuel zonder dat
hij zich daar rekenschap van geeft, iets anders leest dan er stáát. tiat er
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gel6zen u,ordt is dit, dat rrde staking brj I De 0mmelanden I zich in niets orì-
derscheÍdde van de stakingent die in het verleden geuJoon uJarenfr.

Oe zin die rr;ij - met opzet verkéérd - hebben gebruikt, veroorzaakt d aar -
om geen misverstanden, omdat de mens zo buitengeuoon zit vastgeroest aan
de traditie. Eigenlijk zou het hem onmiddeltijk moeten opvallen, uanneer iets
dat, gisteren geuJoon ulas, zonder meer ook vandaag nog geuioon uordt genoemd.
Tn r¡erkelijkheid valt het hem ni.et op. Hij r¡eet héé1 goed, dat rrt¡ilderf sta-
kingen de regel zijn geurorden, door de bond gesteunde stal<ingen de uitzonde-
ring. Niettemin, uranneer er tegen hem gezegd ulordt, dat het konf likt bij de

Groningse zuivelf abriek in uJezen Ben doodgerrlone stakíng uas, dan begrijpt'
hij dat er bedoeld urordt 3 een doodgeuone (in r¡erkelijkheid hóó9st onger,rone)
vakbondsstaking.

Uit het bovenstaande nu komt naar voren, da t trgBtrloontt en rrongeuloonrt be-
grippen zijn, die aan een bepaalde situatie of aan een bepaalde tijd gebon-
den zijn. tiat gisteren of vroeger trgeuJoontr uJas, dat is vandaag, of 1Íever
heden, rtongeuJoonrt geuorden. Het ís daarom, dat je met die begrippen niet
zo heel veel verder komt. LJie het begrip juist hanteert en van een ttgeuJs-

ne" staking spreekt, die zegt eigenlijk niets anders, dan dat hij het over
een arbeidskonflikt heeft, uaarvan er op dát moment dertien Ín een dozijn
gaan.

Natuurlijk zaL degene die ons de vraag heeft gest,eldr dit onmiddellijk
toegeven. lvlaar ule hebben zo het vermoeden, dat hij daar dan onmiddetlÛk een
tr¡eede vraag aan zal vastknopen. Deze namelijk, of r¡e dan niet de stakingen
die heden ten dage ttgeuoont'zîjn (aat urit zeggen de rruJildett stakingen) als
van trhogerBrr orde kunnen beschouuJen dan de stakingen die voorheen ttgeuoonft

lJaren (d.u.z. de vakbondsstakingen)? Uìj van onze kant vragen dan onmiddel-
lrjk r uaaróm? bJaarom - r¡ant daar komt het op neer - uril hij de stakingen van
vandaag van rfhogere ordetr noemen dan de de stakingen van gisteren? 0m-
dat, ís het antuoord, onze vrageneteller van tt begin af aanr de arbeids-
konflÍkten die hij onder de loep nam al in gedachten indeelde volgens ken-
merken, die met rrgeuJoonil of ¡tongeuJoont', rringeuikkeldft of ilniet-ingeurÍkkeldrl
(zoals bü de indeling van het dierenrijk) niets te maken hadden.

Hij plaatst een staking die door een vakbond uordt uitgeroepen tegen-
over een staking die niet door een vakbond r¡ordt uiLgeroepen; hii onder-
scheidt eveneens een konflikt ulaarbij de arbeÍd r¡ordt neergeleqd en de ar-
beiclers het bedrijî verlaten, van een konflikt, rrraarbij de arbeid ook urordt
neergelegd, maar uaarbij de arbeiders het bedrijf niet verlatenr maar bezet
houcJen. Dat is een heel r¡at betere indeling, dan die uelke met begrippen
als rrgeuJoonrr en rrongeuoonrf of met begrippen als Itvroegerrt en ltthansrr uerkt.
¡lant stakingen die niet door de vakbond uerden uitgeroepen kulamen - als
uitzondering - ook vroeger uel voor; en door de vakbond uitgeroepen stakin-
gen zijn er thans - nu de ttuildett staking regel is geuorden - ook nog ulel t
doch zijn nu uitzondering geulorden. Van de moeilijkheid die woorden aIs rrge-

[,Joontt en rrongeuloontt opleveren zijn ue af , zeker uianneer de vraagsteller ùJat

nauulkeuriger formuleert en - geheel overeenkomstig zlin bedoeling - vraagt
of stakingen met bedrijfsbezetting vanrrhogere orde'f zijn dan stakingen zón-
der bedrijf sbezetting. [Iaar al hebben u,e de moeÍlijkheid die het uroord je
rrgeuoonI oplevert dan uit de rrreg geruimd, uÍt de g-rote. moeilijkheid zijn ue
niet . ldant het antuoord op de vraag urat of dat z eggen ulíl , rrvan hoger ordert ,
hebben bJe nog altijd niet,

lrJij hebben sterk de indruk, dat onze vraagsteller een bevestigend ant-
uoord van ons veru1achttè. trJij hebben eveneens de indruk, dat hij zéJ.f stakin-
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gen met bedrijfsbezetting van eenrthogere ordert acht, dan stakingen zónder
bedrijfsbezett,ingen en rrùJildert stakingen op hun beurt van'thoger orderr dan
sl"akingen van de bond. Doet hij dat, soms omdat (in het algemeen, dus afge-
zien van de uj-tzonderingen) O" vakbondsst,akingen er éérder uraren dan deiluilderr en omdat de bedrijfsbezet,tingen van u,eer later datum zijn? Hant,eert
h ij soms een soort van ontuikkeLinqsLheorie? Noemt h ij het latere, uat ná
het vroegere komt, zuiver om die reden hel hoqqle? Afgezien dan natuurlijk
u,eer van de uj-tzonderingen?

Je moet daarmee, menen urj, buit,engerdoon voorzichtig zijn. De moeitijk-
heid is allerminst, dat de ontuikkeling niet rechtlìjnig gaat. Dat r¡eet
onze vriend en dat ueten zii die denken zoal-s hrj, natuurlijk óók ue1. Dat
zich af en t,oe arbeidskonflikten voordoen, die - net als de staking bij rtDe

0mmelandentr- tot de arbeidskonfl-ikten van gisteren behoren - tast natuur-
lijk allerminst, het snbetuistbare feit aan, dat er van een zekere ontuikke-
ling sprake is. Uitzonderingen - het spreekr.loord leert heL ons al - beves-
f igen de rege1. De moeiLijkheid is niet, dat er geen ont,uikkeì-ing zou zijn,
de moeilijkheid is, dat de uitzonderingen - dus de arbeÍdskonflikten rrvan
gist,erentr- soms zoveel dingen met de arbeidskonîlikten van nu gemeen heb-
ben, in bepaalde opzichten zozeer aan rrde regeJ-rt beanturoorden, dat de hele
indeling van onze vriend op losse schroeven komt te staan. Hetzelfde doet
zich ook in omgekeerde zín voor " Er z ijn konf l-ikLen trvan nutt, die verbazend
veel op rrgisteren?t lijken, die formeel géén uitzonderingen zrjnr in urezen
echter ule1.

Dit klinkt aL.lemaal erg ingeuikkeld. lYl aar enkeLe voorbeelden zuLlen ho-
pelijk aantonen, dat het een erg eenvoudige zaak is.

0p 10 januari 1972 riep de Britse lvlijnuerkersbond een staking uit. Vol-
gens de indeling van onze vriend ginq het hier dus om een I'konfl-ikt van
gisterentr, om een uitzondering, zeker .in Groot,-BrittanniËj een uitzondering.
tiant daar uraren in 1972 aJ- tiental-len jaren lang dettu-ril-dertsLakingen re-
ge1. fïaar diezelfde Britse mijnuerkersstaking van 1972, die zonder onderbre-
king tot eind maart van dat jaar duurde, leek merku.raardigeruijze, als tr¡ee
droppels uater op dertgeuonett, d.u.z. derrulildert stakingen van dat moment.
De mijnu.rerkers handelden op precies dezelfde manier a1s zii gehandeld zouden
hebben indien hun aktie niet door de bond zou zijn uitgeroepen. Formeel- had
de bond de leidinq, in r¡erkelijkheid berustten aLle initiatieven volledig
bij de Leden. Betrof het hier nu r¡e1 ofl niet een uit,zondering? GÍng het nu
r¡é1 of niet om een konf likt trvan hoger ordetr? Dat is een probleem, u;aar je
met de ì.ndeling van onze vrj-end niet uitkont.

Ander voorbeeld" De bezet,ting van de fabriek van ENKA-GIanzstoff in
Breda. Een bedrìjf sbezetting ! Een konf likt van trhogererr orde dan een sta-
king zonder meer volgens de indeling van onze vriend. Echter, een bedrijfs-
bezetting, die zich volfrok onder de leidinq en op konrmando van de tulee
groot,ste vakbonden in ons land; een bedrijf sbezet,ting ook, uaartoe de bon-
den besloten om een bedrijfsbezettj-ng buiten hen om te voorkomen. En w66r
dezelfde vraag: bel:rof het hier nu een konflikt van I'hogere" orde dan een
staking zonder bedrijfsbezettinq, of betrofl het hier een konflikt van zelfs
nog rrlagerett orde dan een r?uJildetr staking zonder bezetting? Alueer, vragen
uaar je niet uit,[<omt met de indeling van onze vriend. En dan zuijgen ue er
nog maar over, dat de ENKA-bezetting is çevoì-qd door al1erl-ei andeie be-
zettingenr ulaar de vakbond van harte achter heeft gestaan, naar ook ueer
door bezettingen, ulaar de een of andere bond ué1 achter heeft gestaan, ech-
ter niet van harte, doch uitsl-uitend met de bedoel-ing er zo snel mogelijk

a
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een eind aan te makgn. 0m het nog gekompliceerder te makent op de keper
beschour¡d ulas de ENKA-bezetting er een uiaar de bonden van harte achter
stonden en uraarbij zï niettemin de bedoeling hadden de strijd zo snel moge-

I'rjk kapot te breken,
f\et deze voorbeelden zal het duidelÜk zijn, dat een indeling in vak-

bondsakties, rruJíldert akties en bezettingen, ons noq altijd voor allerlei
problemen piaatst. tdant er zrjnr zo laat de praktijk ons zien, ook vakbonds-
bezettingen. En als onze vriend zou opmerken, dat hij die vakbondsbezettin-
gen er buiten ulil laten, dan vragen uij opnieuur: ulaarom? ldant, als je dat
ãoet, dan ben je in uJezen bezig uré6r andere maatstaven te hanteren en dan

taat je in feite die incleling van vakbondsstakingen, 'rtlilderr stakingen en

bezettingen helemaal vallen. lrJant het is zinloos om de ene staking van de

andere te onderscheiden al naar gelang hij door de vakbond uordt geprokla-
meerd of niet, maar verder je indeling te baseren op een onde¡scheid van

tuél of níet in het bedrijf blijven. Als het dáárom gaat moet je de vakbonds-
bezettingBn meenemen, uil je dat niet, dan moet je je realiserent dat het
om iets anc3ers gaat, dan om de vraag bezettinq of niet. Zover gekomen, zaL
onze vriend het r¡ellicht met ons eens zijn, dab zijn indeling - vakbondslei-
ding of geen vakbondsleiding, bezettingof geen bezetting - een formele in-
deling iã, een indeling naar de vorm.Dat die ons niet uit de j.mpasse helptt
hebben r¡le al gezien. De voor de hand liggende konklusie is, dat u,e naar een

indeling naar de inhoud moeten.
Oot< U¡j indelingen naar de inhoud, of bij indelingen die daarvoor door-

gaan althans, stuiten ure op moeilijkheden. Die moeilijkheden zijn onder ande-
re aan het ticht gekomen bìj een diskussie over precies dezelflde vraag a1s
onze vriend gesteiO freeft, maar een diskussie, uaarbij het antuoord precies
tegenovergesteld uas. 0nze diskussiepartners namelijk beantrrroordden de vraag
of een bedrijfsbezetting een Ihogere vormrt van strijd uras dan een staking
zónder bedrijf sbezet,ting 

'
ontkennend.

De reden díe z'rj daarvoor hadden uas deze, dat' er
heel ulat bedrijven zijn bezet uit protest tegen een voorg
ting. De arbeiders die een dergelijke aktie op touu zet
de rrrerkgelegenheid te behouden , Zii ruilden voorkómen,
hen zou dichtgaan om niet meer te ulorden geopend. vaa
zij beletten, dat de in de een of andere f abriek aanujez
uorden verkocht of naar ándere fabrieken Van dezelfde

in de laatste jaren
enomen bedrïjfssluÍ-
ten uaren er op uit
dat de poort achter
k genoeg ook uilden
ige machines zouden
onderneming zouden

ulorden overgebracht.
trtdie vecht voor het behoud van de rrlerkgelegenheidft, za luidde dan het

argumenL, rfdie vecht in feite voor zrjn eigen uitbuiting. Bij een stakinq
daãrent"g"n, die uitbreekt, omdat de arbeiders hogere lonen of betere ar-
beidsvooruaarden r¡¡il1en af duingen, gaat het om een strijd die gericht is op

een vermindering van de uitbuitÍng.rt
De redenering berust op een dualing. Loonstijgingen of verbeteringen

van de arbeidsverhoudingen leíden votstrekt niet altijd tot een verminde-
ring van de uitbuitÍng. De Britse kapitalist Robert 0r¡en uist anderhalve
eeuu geleden reeds, dat hogere lonen en betere arbeidsvooruaarden tot gro-
tere uinsten leiden. Het is dulaas te beueren, dat zij, die de uerkgelegen-
heid r¡i11en behouden zich op de basis van de uitbuiting plaatsen, evengoed
als r,lij het ook voor dr¡aas houden, dat arbeiders die voor hoger loon vechten
zich op het standpunt van de loonarbeid zouden plaatsen en dus op het stand-
punt van het kapitalisme. Beide redeneringen - die elkander trouuens ophef-
f en - zijn gekunstelde konstrukt,ies, die volkomen voorbijgaan aan de uerkelij-
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ke positie van de arbeiders in deze samenJ.eving.
Een arbeider die meer loon vraaçt of de ulerkgelegenheid tracht te be-

houden doet dat niet omdat hij zichItrrril laten uit,buitenr', hU doet dat. om-
dat hij zich m o e t laten u j-tbuit,en. Er is voor hem geen andere mogelijk-
heid van bestaan. Oát i-s het juist rrrat de proletarische situatie kenmerkt,.
Hij vraagt niet meer loon omdat hij voor loonarbeid is, maar omdat de prijs
van zijn arbeidskracht bepaald r¡eLke l-roet-rcel-heid qoederen hij zich kan aan-
schaf f en. liJaar hij van uitgaat dat is de vraag uat hij met de inhoud van zijn
loonzakje kan doen in een urereld, uraar de prijzen voortdurend stijgen. tn hij
breekt zich niet het hoofd over ekonomj.sche beçrippen a.Ls rfuit,buitingrt,
ttprrjs van de arbeidskrachttr en dergelijke.

A1 degenen, die aLdus redeneren, dat, stakingen voor meer loon of ak-
tie voor het behoud van de uerkgelegenheid, strijdvormen van een rrlagere
orderr zün, die hebben in feite een indeling in hun hoofd, die híerop neer-
komt, daL zij als een strijd van rrhoEere orderf datgene beschout¡en uat ook om-
schreven u.rordt a1s de z.g. tfanti-kapitalistische strijci rf oft,euel- trde revolu-
tionaire strijd'r. 7i) hebben er geen flauu benul van, dat juist de geurone
strijd voor betere lonen en arbeidsvooruaarden of voor het behoud van de
uerkgelegenheid de strijd is die tegen het kapitalisme is gericht. Zii heb-
ben er evenmin benul van dat dit derhaLve een revoÌutionaire strijd is en
dat, datgene uat z ij een'frevolutionaire strijdil acht,en in de ulerkelijkheid
in het geheel niet voorkomt,.

Er is ook een soort aanhangers van de rrrevoLutionaire strijdrr-gedachlet
dat bedrijf sbezettingen juist r,.rét van hoger orde acht. 0m deze reden name-
lijk, dat rnet de bezetting van een bedrijf het eigendomsrecht zou uorden aan-
getast,Zijzien er dan een soort van "anti-kapital-istischrrprincipe in, of-
schoon de deelnemers aan een bezettingsaktie zieh over dergelijke rranti-ka-
pit,alistische principesrr in drr eeurrrigheid het hoofd niet hebben gebroken.

Ir is maar één indelinq die overblijflt en houvast biedt om de beteke-
nis van de diverse akties van el-kaar te onderscheiden. Dat is een indeling
uraarbij de aktíes qarubriceerd uorden naar de mate uaarj-n de daarin betrok-
ken arbeiders zelf standiq hancJ el"en. lvl aar een derqelijke indelinq geeft góén
antuloord op de vraag of de bedrijfsbezetting een hogere vorm van aktie is
dan de staking of omgekeerd n Uant de ene keer is er een be,lrijf sbezetting
uaarbij de arbeiders zelflstandig optreden, de andere keer niet en bij stakin-
gen is het al net eender.

Iti] het bovenstaande nu z eg9en, dat uij de zelflstandige strijd een strijd
vanrthoger orde'r achten dan een niet-zel"fstandige strijd? Als iemand ons
die vraag stelL, dan vragen uJij op onze beurt: r.rrat is 'rhogerr'? li]ie maakt
dat uit? bJij hebben, daar komen uij rond voor uit, grot,e bezr.,laren tegen dat
uoord. tdü zien er een soort van morele kr¡aliflikatie in. TegeÌ ijk ueer t'och
ook zoiets van 3 arbeiders die zel-flstandig strijden zijn verder, doen het be-
ter dan hun kollegars, die zich aan de teiding van de een of andere organi-
satie t,oevertrouuJen " f n r¡ie za redeneert, die brengt langs een acht'erdeur
toch uleer een element binnen van rrdoelrt, van Itbeuustzijntr, enzovoorts, dat
voor zover rr.rij het uJaarnemen, in het geheel geen rol spee.l-t. De zeLf standi-
ge strijd uordt niet gevoerd omdat hij vanrthoger orde'r is, maar uit bitt,ere
noodzaak. De klassenstrijd is een zaak van keiharde praktijk. Indelingen van
de akties zrjn van betekenis om die praktijk beter te begrijpen. Zii leveren
daartoe geen bijdrage, indien in die indelingen iets rL;ordt binnengesmokkeld
uat in de praktijk van de strijd hel-emaa1 geen rol- speeLt.

= = == = = = ==== = === =
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TERUGBLI

K 0tYt wl IT

Het G¡oot ArbeÍders Kommité in Be19i'd, dat een kleine vijf jaar gele-
den ontstond tijdens en na een r¡ilde staking in het bedrijf UeiIle [tìontagne
in Balen-lLieze1, heef t, zo vernemen uiij, opgehouden te bestaan. De Iezer van
rfDaad en Gedachtett, die zich nog herinnert urat rrrij bij eem vorige gelegen-
heid over dit kommitee hebben geschreven, zaL zich gemakkelijk kunnen voor-
stellen, dat deze ontr¡ikkeling voor ons geen volslagen verrassing is. lJe

bedoelen híer allerminst mee te zeggen, dat rrrij rrhet ulel voorspeld hebbentr.
Integendeelr urü hebben ten aanzien van het G.A.K. julst altijd de mening
verkondigd, dat zljn ontuikkeling totaaL niet te voorspellen vieÌ en dat
het met dit kommitee alle mogelijke richtingen uit zou kunnen gaan. De

Loekomst van het G.A.K., aldus onze ziensrrlìjze, kan niet los ulorden gezien
van de ontu¡ikkeling van de arbeidersstrijd. Al naar gelang de klassenstrijd
in België zus of zó verloopt zal het ook met het G.A.K. deze of gene kant
uitgaan. lìlaar ujanneer men konstateert dat er voor een bepaalde organisatie
diverse mogelijkheden zijn rrleqgelegd - positieve én negatieve - dan betekent
dat, dat men er van het begin af aan toch ook uel rekening mee heeft gehou-
den, dat men met een dergelijke gang van zaken zou uorden gekonfronteerd
als zich nu schijnt te hebben voorgedaan.

De vraag of daLgene ulat er is gesehied moet uorden betreurd dan uel.
moet uorden toegejuichtrisnaar onze mening een V e r k e e r d e Vraag.
Als men er met alle geueld een antuoord op uil hebben, dan kan dat alleen
maar aldus luiden, dat noch van het óén, noch van het ander sprake kan zijn.
lvlen moet het gebeurde geu,oon als een rei!e1 feit aanvaarden en proberen de
betekenis ervan te begrijpen. Er ontstaan in de klassensLrijd en binnen de
arbeidersbeueging voortdurend nieuu¡e vormen van aktie, nieuule vorman van
organisatie, nieuu¡e groepen en nieuue opvattingen. En telkens ueer blijkt
al dat nieuue ook grotendeels ueer te verduijnen om voor andere níeuulighe-
den plaats te maken. Dat betekent geen vertraging van de r,rezenlijke ontuik-
keling of vooruitgang, integendeel-, zij vottrekt zich op deze uijze. Groepent
organisaties, aktiekomité t s en ziensuijzen blijken te.lkens ureer in veel-
sterker mate dan de betrokkenen het zich beuust zijnr de uitdrukking te zijn
van hetgeen er op een bepaald m o m e n t binnen de arbeidersklasse aan
de orde is. Het volgend moment stelt, ándere eisen en dat leidt er dan toe,
dat er ook ueer ándere organisatievormen e.d. onLstaan. Vaak, meestal zelfs
is dat het geval, ontstaan ze náást de organisatie en opvattingen die gis-
teren of eergisteren ontstonden en de uerkelijke ontr¡ikkeling manifesteert
zich dan in de gedaante van een konflikt tussen het oude en het nieuue.

LJat de zaak nog ingeuíkkelder maakt: de behoeften van de strìjd en de
eisen die hij stelt ontuikkelen zich allesbehalve regelmatig. Soms doet de
noodzaak van zelfstandig optreden zich bijzonder sterk gevoelen, maar even
later is dat ueer veel minder het qevaJ.. Daar komt dan nog bijr dat de di-
verse vormen van aktie en de diverse vormen van organisatie allesbehalve
in zuivere vorm aan de dag treden en dat heeflt uleer toL gevolg, dat er her-
haaldelijk nj.euu;e organisatievormen ontstaan, díe noch oud, noch nieuu¡ kun-
nen uorden genoemd of uJaarvan men met evenveel recht beueren kan, dat ze
zor¡el het oude a.Is het nieuule vertegenuoordigen. Omdat gedurende een en de-
zeLfde st,rijd de behoeften ook nog vef,anderen zien ue dan vaak dat in het

K OP HET GROOT ARBEIDERS
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verloop ervan de daarop afgestemde organisatie van karakter verandert. In
de aanvang ontsLaan als een nìengvorm tussen oud en nieuu overheerst, naar'
mate het konf likt ì.anger cl uurt, óf het oude óf het nieuure. Bepaal-de organi-
satievormen die zich in de aanvang van de strijd nauuelijks van het oude on-
derscheiden, hebben bij het einde daarvan soms een gedaante, die heel duide-
lijk een nieuu karakter heeflt" Het komt ook voor dat een nieuure vorm van or-
ganisatie bij het einde toch uel heel sterk de typische t,rekken van het ou-
rla FlnoF* t-rnnlznonan F-n drn hol-'hon r,r- ha'l- hññ n'ioi- õôño naha¡l ñ¡,ôF nnn^nio--UE ¡¡üúl ù i¡Ëi¿\iËgüi¡. Liì uq¡ì i¡üUUËïi üU ¡iüU iiU:j ¡¡iËU UUi¡È 9ËììúU UVË! UiUdliiìd-

ties, die gedurende een bepaalde st.rijd zìjn ontstaan, daarna door de een of
andere oorzaak in leven blijven, niel meer direkt met de eisen van de strijd
te rnaken hebben en dientengevolge een gedaanteveru.¡isseling ondergaan.

Het Belgische Groot Arbeiders Kommitee uas heel duidelijk een organisa-
tie van de laatste soort. Het droeg, kort nadat de staking bU Veille lvìon-
tagne uas afgelopen, nog t-ree1 sterk all-e kenmerken die a.lleen maar uit zijn
uijze van ontstaan te verl<laren vielen" Praktische kuesties, die zich gedu-
rende de strijd hadden voorgedaan uraren op pral<tische uìjze in het organisa-
torj.sche vlak opgeì"ost en vanuif de strijd ontving het Groot Arbeiders Kom-
mÍtee nog een t,ijdlang zijn impulsen, ook a1 behoorde die strijd tot het ver-
leden. NaarmaLe er meer tijd verstreek openbaarden - en uij hebben daar vroe-
ger al op geLJezen - zich binnen het GAK diverse stromingen. Er uas een st,ro-
ming, clie sterk vasthield aan de strijdbeginselen uit de aanvangstijd. Daar-
naast kuam een strominçl opzeLten, die daarmee veel mindel uras verbonden"
De eersLe stroming stond uiterst krit,isch tegenover de vakbeueging, de an-
dere st,roming koesterde ten aanzien van de vakbeueçing nog a.Lferl-ei illu-
sies . I n f eite ulas het dus zo ¡ dat er om de vraag c oude of nieutr.le vorm
van organisatie b i n n e n het GAK gevoclrten u.r erd.

Een dergelijke situatie kon uiteraard pas na afloop van de strijd ont-
staan. Zolang de strijd aan de qang is zijn de eisen die hij stelt dermate
duidelijk, dat er eigenlijk nauurelìjks over le lu j-sten valt. Het is er eigen-
lijk net eender mee gesteld als met, het ueer. Als rs morgens vroeg op een
uitgaansdag de zon schijnt, dan is het mogeJ"ijk dat de diverse leden van een
gezelschap er met elkaar over tulj-st,en of ze nu ulei- of niet een reqenjas
zullen meenernen. Er zaI een stroming zijn die - uiterst optimistisch - van
mening is, dat men dat ding ue1 tl-¡uis kan 1aten. fen andere stroming zaI
de r¡:at voorzichtiger houding aannemen van: je kunt, nooit ueLen n Hoe vaster
het mooie ureer lijkt, des te sterker zaI de optimistische stroming zijn. In
naarmate er r¡at uolkjes aan de hemel komen, zaI cJe voorzichtíge stroming
in aanta,l- toenemen. lYlaar het is, hoe dab ook zii, volstrekt ondenkbaar dat
er binnen datzel-fde gezelschap over het a1 clan niet meenemen van de regen-
jas gediskussieerd r¡ordt, uanneer het regenuat,er al bij bakken uit de hemel
va1L"

ûp een dergeJ.ijke manier is het ook volkomen ondenkbaar, dat er heflti-
ge diskussiesover: het vóór of tegen van de vakbeueging oplaaien op het mo-
ment dat arbeiders in een urilde strijd z ìjn geuíkkeld, díe de vakbeueging op
a1le mogelijke manieren in de ruielen tracht te rijden. De nood duingt ze tot
handelen en zoa.ls bekencl: nood maakt vindingrìjk. ìiant á6n ding is zekers
hel zijn niet de opvattingen, die het aanzien aan nj-euure strijdvormen geven;
heL zijn de bij de eisen van het ogenblik aangepaste strijdvormen, die het
aanzien geven aan opvattingen. Daarom is het, ook niet Zas dat het konfllikt
tussen de opvatting van de ene stroming en de opvatti.ng van de andere stro-
ming het lot van het Groot Arbeiders Kommitee heeflt bepaald. ltJij zien het
a1dus, dat de ontulkkelinç van het GAK na af loop van de staking bi.j Veille
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lYlontagne het aanz'rjn aan beide strominqen heef t gegeven, dat heL verdere
lot van het GAK bepaalde uelk van beide stromingen tenslotte de overhand
zou behalen.

De oorspronkeJ-ijk binnen het GAK gehuldigde opvattinqen zijn niet in de

verdrukking gekomen doordat de, nu maar gemakshalve aIs vakbondsrichting
aan te duidenr lat,ere stroming zo sterk uerd, maar die latere stroming is
sterk geuorden, doordat de band met die gebeurtenissen die de oorspronkelij-
ke stroming hadden doen ontstaan, st,eecjs l-osser tuercj .

0m het nog eens aan cJe hand van ons voorbeeld te formuleren 3 toen het
GAK gevormd ulerd regende het nog en zo het, op de keper beschouu-rd, niet meer

regende, de lucht uras noq pikzurart. Niemand praatte over het thuisLaten
van regen jassen. [vìaar toen het r¡at opklaarde en het gezelschap groter urerd

in"t,á""Ã allang niet meer alleen die jongens van BaIen-UJezeI), toen ku:am

daar ook die groep lieden uit UJaasland bij, die de pikzrrrarte lucht niet had-
den meegemaakt, die dan ook qéén regenjas biJ zlch hadden. En toen ontbrand-
de meteen de diskussie.

Herinnert u het zich nog 1ezer, uat ue destijds (het uras juni 1974) heb-
ben geschreven over dat Antu.rerpse kongres van het Groot Arbeiders Kommitee?
Daar kuam die resolutie op tafe1, die aldus Luidde:

rrln geen geval stemmen uij onze aktie en
herovering van de vakbond door vervanging

ons
van

streven af op de
de leiding. . .'t

een resolutie, die uij in ons voorbeeld zouden kunnen rrvertalenrr met:

ttln geen geval laten rrlij ons in de l-uren leggen door de lui die
beureren, dat je de regen jas r¡eI thuis kunt' 1aten. . ''t

En tegen die resolutie uerd cioor de üJaaslanders uiterst fle1 geprotesteerd
en er ulerd zelfls door de lljaaslanders gedreigd, dat ze (zonder regenjas)
hun eigen ueg zouden gaan ¡ lLJat zatJ er gebeurd zijn als het r¡olkendek op dat
moment uJeer uJas dichtgegaan? 0f de eerste druppels van een nieui'le bui aI
zoucJen zijn gevallen? Juist3 er zou binnen de kortste keren niet meer over
de regenjassen gediskussieerd zijn. Ieder zou hebben ingezien, dat zij die
de ueg van de lLJaaslanCers uilden gaan er zeket van konden zijn, daL ze daar-
buiteÀ, in de uerkelijkheid van de regen een koude douche zouden krijgen.

flaar ja hoe ging het? fr kuam niet terstond een bui opzettenr dat uil
zeggen, er uJas niet terstond sprake van nieuue konflikten. Het u¡as ook a1-
IerminsL zo, dat de konflikten helemaal uitbfeven. Er uaren akties - die
van de dokuerkers Ín Gent, en in Antuerpen bijvoorbeeld, en clie van de glas-
bl-azers in lì1 ol en elders. Daarom bleef de oorspronkelijke stroming bestaan,
de nieuuJe echter ook. lvlen bevond zich, maatschappelijk gesproken, in een si-
tuatie, uaarin noch de herinnering aan de zelfstandige strijd totaal ver-
flaur¡de, er uJas aan de andere kant ook niet de situatie, dat de zelfstandi-
ge strijd zich met onueerstaanbare kracht op de voorgrond drong. Tn dj-e si-
iuatie heeft het GAK snkele jaren verkeerdr een situatie' uaarin beide
sLromj-ngen binnen het GAK met, elkaar om de uiteindelijke vorm van het GAK

streden.
tdat of dit, zult u vraqen, nu met de dood van het GAK te maken heef t'?

Heel veel, menen t¡ij r a1 moeten ule direkL toegeven, dat het allerminst zo

simpel ligt, dat het konl"likt tussen de beide stromingen het GAK om zeep
heeft qeholpen. tde zeiden het daarnet af en uJe herhalen het nog eensl niet
de strijd tussen de stromingen heeft het lot van het, GAK bepaaldr maar het
lot van het GAK heeft de loop van de stromingen richLing geqeven' Alvorens
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uJe daar nader op ingaan, moeten ue eerst er op uijzen, dat de situatie van
het GAK all-erminst met de vermelding van de turee stromingen vollediç is be-
schreven. Er kulam nog iets anders bij. 0p de vergaderingen van het, GAK ver-
schenen trotzkist,en en maoTsten, die over rtzelfsLandige arbeiderssLrijdtr
(soms) rrrel de mond vol hadden, maar die er in urezen toch vierkant tegen-
over staan, omdat de maatschappìj-beschouuing van deze liecJen rnet zich mee-
brengt, dat zii zich een zelflstandig arbeidersoptreden niet kunnen voor-
stellen en heL derhalve dan ook vierkant afuijzen. Naar hun mening kunnen
de arbeiders aLleen maar strijden uranneer ze een (pardon: hún) voorhoede
volgen. En dus mengden ze zich met die uijsheid in de diskussie, iets u¡at
natuurlijk aIIeen rnaar kon omdat er dj-skussies uJ a r e n o 7e zeiden t,ot
de mensen van het GAK of bet,er tot de bezoekers van de vergaderingen: heeft
het over een regen jas? U kunt beter een parapì.u nemen ! tJij hebben een beste !

Daar heeft Trotzki zeff ook noÇ onder gelopen" En uat u het beste kunt doen
is volgens ons met die lui uit Uaasland meegaan. Die uill.en geen regenjas
en als het dan soms toch gaat regenen, dan steekt u uul paraplu op en dan
maakt u ze 't paraplubeuustrt!

Nou u begrijpt lezer hoe veruJarrend dat allemaal ulerkte. VooraI toen er
ook nog ándere parapluts t¡erden aanbevolen (uaar [uì ao zel-f nog onder gelo'
pen had), zodat de regenjassen helemaal op de achtergrond r¡erden gedrongen,
zodat niemand meer uist uaarom het nu eigenlijk ging. In als dat toch nog
r¡el eens het geval uas, nou dan uerden de paraplukooplieden boos en dan
schopten ze de zaak j-n het honderd. [Iaar dacht u uerkelijk, dat het GAK aan
dat soort dingen overleden ulas? Niks hoor, het kuam a11een doordat het
ternauulernood regende, dat uril zeggen het kr¡am doordaL er niet op grote
schaal van klassenstrijd sprake rr¡as. uant als dat t.ié1 hel geval uas geu.reest
dan zou niemand de trotzkistische of maoistische parapludragers hebben ge-
zien (zoals ze bijvoorbeeld in tliol schitterden door alrrrezigheid). t¡Jant a.Ls
zich de stortbuien van de maatschappeJ-ijke strijd ontlasten dan kan iedereen
zien hoe t¡aardeloos of die paraplurs zijn; dan kan iedereen zien, daL uat
zich een rrvóórhoederr noemt Ín urerkelijkheid achteraanhinkt, enzovoort, enzo-
voort. 0ver slechte paraplurs kun je af.leen maar praLen zolanq de zon nog
schijnt. ALs het regent komen hun gebreken nreteen aan het licht. Als de ar-
beiders zétf in een stuk autonome slrijd hun eigen boontjes doppen heeft
het a1 heel rrreinig zin om hun te vertell.en dat ze een voorhoede nloeten vol-
gen. Ze zul1en daar niet eens naar l-uisteren. Kortom¡ ofl de oorspronkelijke
opvattingen van lret GAK nu door de vakbeuegingsstroming in het gedrang uer-
den gebracht dan uel door de zogenaamde rrlinksetr groepen, de oorzaak uas
in beide gevallen precies dezellde¡ het l-osser uorden van de band tussen
het GAK en de zel-lstandige klassenstrrjd uaaraan het indirekl zijn onlstaan
dankte.

De omstandigheid tenslott,e, dat het GAK min of meer rrveroverdtt uerd
(een ander uoord is er niet voor) door een soort van sociaaf-kulturele ka-
tholieke uelzijnsorganisatie als trIlcker-Ikrr, is alueer op dezelf de oorzaak
terug te voeren" In een periode van aanLJassende zelfstandige arbeidersstrijd
zau zoiets nooit, qebeurd zijn. Het is naar onze opvatting geen redelìjke ver-
klaring voor de ondergang van het GAK als men zeqL, dat het doorrrElcker Ik"
een geheel andere ueg uerd opgedrongen. De vraag uJaar het om gaat is: hoe
het mogelijk r-,.ras, dat dit kón gebeuren. Het, anluoord is a.Lr¡eer: door het
ulegebben van de klassenstrijd. Uant dacht Lr, dat ttElcker 1k'r (een organisa-
Lie met staatssubsidie notabene!), zich met het GAK zou hebben bemoeid,
aLs alLe aktiviteiLen van het GAK r¡aren opçeslorpt door de kfassenstrijd?



11

Kom nou ! Dat zou toch het in gevaar brengen van de staatssubsidie hebben
betekend? 0f urel; een zo duidelijk zich tegenover de zelfstandige klassen-
strijd opstellen, dat niemand naar frElcker Ikrt zou hebben geluisterd op dát
moment, Tegenover de zel-f standige klassenstrijd. Tegen de vakbondstrìjd
heef L ItEIcker Ikrr natuurlijk minder bezuaren. Uandaar dat trElcker Ikrr za
best bij de stromi-ng llJaasland aan kon sl"uiten. Uaaruit u r 1ezer, misschien
iets uan de samenhang van dat al-tes duideJ-ijk trlordt.

Niemand zaL ooit de vraag kunnen beantuoorden hoe het precies met het
Groot Arbeicl ers Kommitee in BeIgii:i zou zrjn gegaan r indien er geen adempau-
ze in de ktassenstrijd r.r,lare geueesL. wlisschien zou het zieh geheel anders
hebben ontrrrikkeld, misschien zou gebleken zijn, dat de zelf standige kLassen-
strijd Loenam, r,laarbij het, GAK zich toch minder goed kon aanpassen. NÍemand
zal het ooit kunnen zeggen, niemand zaL zijn theorieän op dat punt ooit kun-
nen bet;ijzen. tdant het GAK is dood. fYlaar de Ies, die uit zijn zíekLe moet
urorden getrokken is dezez dat het niet de linkse groepen en niet rrElcker Ikt'
of de [rJaaslanders zijn, die het de doodsteek hebben t,oegediend, maar de

maatschappelijke ontr¡ikkeling.
[Jie deze ziensr'rijze onderschrijft, zaI ook onze mening onderschrijvent

dat het hoogst probtemat,isch is, of de afscheiding, die een bepaalde stro-
ming binnen het GAK thans heeft doorgevoerd met de bedoeling naar het oor-
spronkelijke uitgangspunt terug te keren, enige kans van slagen heeft. Een
nieuu kommitee, dat de verbindingen t,ussen zelfstandige arbeiderskommitees
r¡li1 onderhouden zal dat pas kunnen doen, uanneer die zelflstandige strijdkom-
mitees er zijn en dat bovendien a.l.l-een nog maar uanneer die zelfstandige
striJdkommltees er behoefte aan hebben. Niet het GAK kan zelfstandige strijd-
kommitees in het leven roepen, slechts de zelfstandige strìjdkommitees kun-
nen, zo dat door hen voor noodzakelìjk r¡ordt gehoudenn hún verbindingskom-
mitee in het leven roepen. lYì aakuerk is er herhaaldeLijk in de arbeidersbeue-
ging te z j.en get,.reest. lvlaar maakuerk in het belang van de zef flstandige ar-
beidersstrijd is onzin. bJaar het maakuerk aan de orde komt, houdt de zelf-
standíge strijd op, Daar begint de ttvoorhoede"-praktijk. En een GAK dat zich
bij de arbeiders komt presenteren - van buiten af - za:.. onherroepelijk zijn
neus stoten. ALs de arbeiders niet in strijd zijn geuikkeld zu1len ze zich
er niet voor interesseren. En als ze r.¡é1 in zelf standige strijd zijn geulik-
ketd zul-1en ze Leqen zorn kommiLee hetzelfde zeggen, uat ze op zotn moment
tegen de trotzkistische ol maoîstische parapluverkopers zu]1en zeggen: aju
paraplu

O N D U I D E L IJ K H E D E N R O N D P O R T U G A L

In het jongste nummer van rrlnternationale Korrespondentierrheeft fvli-
cheL van Nieuustadt onder de t,itel rrlvlarx in Lissabontt een vrij uitvoerig ar-
tikel over de ontuikkeLi-ng in Portugal gepubliceerd. In een van zijn voetno-
ten gaat hìj t,erloops in op onze brochure rrHet andere Port,ugaltt. Hij zegt er-
van, dat de in het Frans verschenen studie rrlrAutre Combatrt er de basis
voor heeît gevormd. Dat is in zoverre juist als dit boek één van de bron-
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nen uias die rrrij (naast nog drie andere) benutten. Van Nieuustadt schrijf t
vervolgens dat u.lij. . . rrde verhouding tussen burgerlijke en prol-etarische re-
vol"utíe beperkt hebben tot de techniek van de machtsovername zelî...tt. Het
is een beuiering, rlie ons voLstrekt, onduidetijk is, lLJaar haalt,- zo vragen u.rij

ons aflr Van Nieuu¡stadt het vandaan. tdij hebben i-n onze hele brochure van de
t e c h n i e k van de staatsgreep" bedoeld is de st,aat,sgreep van de 25e
april 1974, met g e e n e n k e 1 Ì! o o r d gerept^ Zo wlichel van
Nieuu:stadt ons verueten zou hebben. dat ulij ons tot ándere dingen dan deze
t,echniek van de st,aat,sgreep beperkt hadden, dan zouden uij hem daarin gel ijk
hebben gegeven en hem vervolgens hebben pogen uit te leggen, uaarom uij die
techniek, nauuelijks verschill-end overigens van de techniek van andere der-
gelijke staatsgrepen - ool< andere staatsgrepen in Portugal ze1fl - van volko-
men ondergeschikt, belang achten. De beschuldiging echter. dat urij ons zou-
den hebben beperkt, tot datgene rrrat uij nu net niet behandeld hebben, is een
verulijt Cat ons verst,eld doet staan. Verste.Ld ook over de uijze, uaarop Van
Nieuustadt blijkbaar de kunst van het lezen verst,aat,.

De verhouding tussen de burgerlijke en de proletarische revoLut,ie is
er naar onze opvatt,ing één, uraarbij de techniek van de een of andere staats-
greep niet in het geding is. Beschouu.ríngen over die verhouding kunnen zich
niet tot rrde techniek van de st,aatsgreeprf beperken, omdat zulks slecht,s mo-
gelijk zou zijn, indien zori-re1 bij de ene soort omr¡.renteling als de andere een
staatsgreep te pas zou komen, uaarvan je de verschil-lende frtechniekenrt dan
met elkaar zou kunnen vergelijken. Dat, nu is allerminst het geval. Een pro-
Letarische omuJenteJ-inq heef t met een sLaatsgreep niets t,e maken. De beper-
king daarLoe heeft Hichel van Nieuurstadt dan ook óf uit zijn duim gezogen
óf hij heeft haar menen r'raar te nemen, omdat hij de uezenlijke kern van onze
analyse¡ het klassekarakter der diverse berrlegingen, volledig heeft misver-
staan.

fvìichel van Nieurrrstadt schrijf t verder, dat uie zich tot de techniek
van de staatsgreep beperkt (urìj niet derhalve) daardoor.... trde problemati'
sche dialektiek van put,schisme err machtsvorming van het proletariaat onder-
druktrr. Jaja, uJe nemen uiteraard aan dat hij t¡at ánders bedoeld dan deze
o.a. 66k nog taalkundige, onzin, maar zó st,aat het er. l/e lezen er niet
uit, dat Van Nieuustadt óns r¡i1 veru.r ijten de machtsvorming van het proleta-
riaal te ondr:rdrukken, uJaarop zijn slecht, en daardoor vol"strekt onbegrìjpe-
lijk Nederlands neerkomL. Hij bedoeLt, mogelijk, dat uij het zó zíen (r¡ab inder-
daad het geval is ) , dat de putsch van de lvlFA de bedoeling had een aktie
(bepaald géén machtsvorming) van de Portugese arbeidersklasse te voorko-
men. Zo zien uij het inderdaad en zo zien vooraanst,aande architekten van de
putsch het ook.

lYl aar Van NieurLlstadt, spreekt in één adem over een putsch en een machts-
overname van het prolet,ariaat. Ervan al"gezien, dat er van een machtsoverna-
me (pardon: hij heeft het nog slechts over machtsvorming) door de arbei-
ders geen sprake ulas, r¡at is in hemelsnaam een Itput,schrr van het proleLa-
riaat? Iets onmogelijks! Iets uat echt niet bestaat,, omdat het een tegen-
strijdiq beqrip is. De arbeiders kunnen nooit putschen en een put,sch kan
nooit door de proletarische kIassS. uorden gepleegd. Daar verzet, zich zor¡leI
het karakter van de put,sch "G het klassekarakter van het proletariaat te-
9en. lJaarvan ooiL in de geschiedenis sprake is getreest, dat z ljn putschpo-
qingen van partijen en leiders, die zich a1s de voorhoede van het proleta-
riaat opwierpen. [Iaar dat is natuurlìjk heel urat anders dan proletarische
akLie. En uat precies het verband is met datqene rrlat, Van Nieuustadt ons
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oplepelt als ttde problematische dialektiektt van dat aIles, moet hij ons na-

der uitleggen, De ontuikkeling van de samenlevj-n9 vertoont inderdaad de

dialektiek, de ontr¡ikketing in ["g"n"te11ingen. Dat doet de socia]'e ontr¡ik-
keting ín Portuqal ook en urij hebben er in onze brochure uitvoerig aandacht

aan besteed, tuìaãr r¡at is nu een dialektiek dÍe problematisch is? Dat be-

gI,ip problematisch kan tt¡eeijrtei beLekenen, Iets is probl"ematisch als men

et aan tuijf elt ofl het er u.¡eÌ r,rerketijk is. Bedoef t uan Nieurrrstacit' cjat? Ëìe-

doelt, hij, dat de ontu¡ikkeling in Portugal zich niet in de vorm van tegen-

stellingen v,oItrekL? 0f bedoelt hij' dat die tegenst',ellingen veel problemen

geven? Nou, dat laaLste is uaar" Aan de heersende klasse van Portugal btj-

voorbeeld ofl, om een ander te noemen: aan uan Nieur¡lstadt zel-f '
Die problemen van van Nieur¡stadt uorden er natuurtijk niet eenvoudiger

op I uJanneer hi.i ons en iemand als Iqor cornelissen, met uie rrlìj in tal van

opzichten van mening verschillen, op één hoop gooit. Ën als hij tenslotte
verklaart dat het voor ons tlel een duisLer punt zal blijven, dat de fvlFA de

ideologie van de radengedachte (r¡eer zotn frase!) in Portugal heeflt 9e-
u"å"Àt (de uaarheid is: niet qebrachtr maa¡, overqenomen), dan breekt ons

helemaal de klomp. Bedoelt van Nieur¡stadt, dat het een onverteerbare moei-

lijkheid is om vol te houden, dat een groepering een heersende groepering ist
uJanneer Cie qroepering zéti.eqt de'rradengedachtert aan te hangen? Nou' zo

moeilijk lijkt ons dat, ñi"t. DaC gebeurl o¡â¡ in Rusland en taI van andere

staten. Het is voor ons nooit zó moeiJ-ijk geueest om aan te Lonen u;aar dat

vandaan komt, noch om aan te tonen dat er in de beuluste staten niettemin
een heersende klasse is die de lakens uitdeelt. Het is r¡é1 moeilijk om daL

sommigen te doen begrìjpen " Dat r¡é1!

=========== ==== ---;

NJU TSTE IJE ERGAVEt

Tijdens een international-e bijeenkomst, die begin november in Parijs 9e-
houden uerd, heef t een kameraad van ttDaad en Gedachtert aan de aanuJezige ka-
meraden een korte uiteenzetting gegevenr uraarin hij - aan de hand van Neder-

landse voorbeelden - heeflt trachten duidelijk te maken, dat men el zich bti ie-
dere diskussie over zelfstandige arbeidersst,rijd ulel rekenschap van diende
te geVen, dat er naast, zuirrere VOrmen daarvan in de praktijk ook allerlei
tussenvormen voorkomen, Er zijn ttr¡ildert stakingen die de vakber¡reging zonder
meer de nek tracht t,e brekenr er zijn ook rr!JiIdert stakingen, die de vakbeue-
ging tracht sver te nemen. En zelfs, zo betoogde hij, komt het voorr dat de

vakbeueging, uii vrees voor ledenverlies of om de vakberrregingsmythe tot
iedere prijs in stand te houden, zich achter akties schaart, die in uezen

met het karakter van de vakbeueging in hel geheel niet stroken' Het komt'

ook vooI, dat cle vakbeueging (schijnbaar) uiterst radikaal optreedt' om te
voorkomen dat de arbeiders zéIf, van onderop tot een radikale aktie over-
gaan" Als voorbeeld van het laatste uees hij onder meer op de bezetting van

de ENKA-lab¡:iek in Breda, Hij besteedde ook aandacht aan de bezettinq van

een Philipsbedrijf .in HeLmond, uaar de ene IndusLriebond (ruXV) tuél insprong,
de andere'(trtVV) daarenteqen niet en hij verduidelijkte de oorzaken van een

dergelijk gescheiden oPtreden.
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In het jongste nummer vantfSpartacus'r uordt aan de bijeenkomst in Parijs
enige aandacht besteed en in het beuluste stuk uorden ook enkele regels ge-
urijd aan het betoog van onze kameraad. De ùJeergave van zijn betoog komt er
op neer, dat hem uloorden van omgekeerde strekklng in de mond ulorden gelegd
dan hij uerkelijk gebezigd heeflt. üJie de berrruste alinea inrtSpartacusrr leest
krijqt de indruk dat onze makker de ENKA-bezetting het voorbeeld heeft ge-
noemd van een vakbondsaktie, u.raarbij er t e g e 1 ij k e r t ij d sprake is

z-lFa*-ndìn orhoi¡l on-nn*¡odon l\l rr ie hoI r.róâñ -l -+ ôñtó r¡¡iond óõh rrññF-vqr¡ Àurr reu¡r!¿9 ruPva uqv

beeld heeft genoemd van een vakbonclsstaking die in uezen met zelfstandig
arbeidersoptreden gelijk stoncl (doordat de leden alle initiatieven aan zich
trokken). Dat echter uas níeL de ENKA-bezetting, maar de Britse mijnuerkers-
staking, die op 10 januari 1972 begon en bijna dri-e volle maanden duurde.
fn er is door onze makker ook bepáá1d r-liet gezegd, dat rrde zelfstandige
( arbeiders ) beueging, " . . in het hele maatschappelijke beuust,zijn van de men-
sen zitrt of uoorden van ge1íjke st,rekking. Zoals a1le kameraden van rrDaad

en Gedacht,err huldigt ook deqene die namens onze groep op de bedoelde bijeen-
komst in Parrjs het uoord voerde, de overtuiging, dat het rm juist n i e t
i.n het berrrustzijn zíL, dat niet heL beurustzijn het karakter van de st,rijd be-
paalt. Van dat feit kan men zich t,rouuiens gemakkelijk overtuigen" De vol-
strekt tegenoverqestelde ziensurijze aLs rjie uelke onze kameraad in het be-
uuste verslagje in de schoenen r¡ordt geschoven is tefkens en telkens weer
in rrDaad en Gedachtert verkondigt.

De onjuiste ueergave in "Spart,acusrtlreeft, onze makker aLlerminst ver-
baasd. Reeds terstond nadat hìj het r¡oord had qevoerd vroegen de tr¡ee aanule-
zige rtspartacustr-mensen om een nadere toelichting. Zij maakten daarbij opmer-
kingen, die voor onze vriend a1 aanl-eidinq u,raren om te konstateren, dat zij
hem volstrekt, hadden misverstaan. Ten dele zrjn ongeturijf eld t,aalmoeilìjkhe-
den één van de oorzaken van het, misverstand. 0p de konferentie r¡erd Frans
en EngeIs gesproken. De tuee vertegenuoordígers van rtSpartacusrr bleken met
Engels meer vertrour¡d le zijn en met Frans nogal uat moeilijkheden te hebben.
Onze makken bediende zich van de Franse taal.

Nu zijn taal-moeilijkheden geen schande en uÍteraard te verontschuldigen.
[v] aar rrrie de hele ontr¡ikkeling van de çroep trEchangeI heef t gevo]gd, uJaar-
aan toeval-1ig onze Lreuuste vriend als aktief lid deelneemt, die kan Lie-
ten, dat heel die groep een ziensrr:ijze huldigt, rdaarmee een opvatting a1s
die r¡elke onze vriend r'lerd t,oegedicht, niet strookt. tLJij hebben dáárom ook
de redaktie van 'tSpartacusrt orn een rektifj-katie verzocht.

HTT VIRANDIRDE TONIEL

Sinds de verschijning van het vorige nummer van rtDaad en Gedachtetr is
de kritiek van de vakber.leging op het pakket ekonomisehe maatregelen dat de
regering-Den Uyl in petto heef t iets minder luidrucht,ig geuiorden. Zii tras
er nog uiel toen Arie GroeneveLt op 7 januari j.I. zijn openingsrede hield
in de t,ueedaagse bondsraadsvergadering van de Industriebond NVU, maar men
kon niettemj-n een iets mildere toon beluisteren. lderd enkel"e r¡eken geleden
nog in niet mis te verstane beuoordingen te kennen gegeven, dat het, zitt,en-
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de kabinet er maar het beste aan deed om op te stappen om zijn politieke te-
genstanders met de noodzaak op te zadelen onaangename maetregelen te nemen,
begin januarÍ rrrerd er alleen nog maar gezegd, dat Den uyl en zijn ploeg, zozij vasthielden aan uat zij hadden uitgebroed "op ernstige moeilijkheden met
het NVV moesten rekenentt of - om Arie Groenevelt te citeren -ttop een fel-
le botsingrt (uIK van 14 januarie 19?6).0ver een rraftredenrf van het kabinet
aIs een daad van politieke rrrijsheid r¡erd niet meer gerept.

Het t'oneel heeft zich in korte trjd volkomen veranderd" Inplaats van
de vakbeu¡eging, die een heengaan van het kabinet eist om Itrechtstf een ko-
lossale poet,s te bakken, roeren nu opeens de frrechtseft partijen de trom enzijn zii het, die over niets anders dan de door h e n te ber¡erkstelligen
vaI van het kabinet praten. Voor zover er nog een ttpoetstt te bakken valt,
schijnen niet de trrechtsetr partijen daarvan het slachtoffer te moeten ulorden,
maar de vakbeueging. En niet de in de naaste toekomst te treffen ekonomi-
sche maatregelen vormen t'hans de direkte aanleiding tot het rumoer, rnaar
de kulestie van de sndernemingsraden en de eventuele hervorming daarvan.

EnkeIe ueken terug verklaarde de vakbeuleging, dat zij niet ?rvoor vìjfjaar buiten spel kon uorden gezet en niet van plan ulas om door de regering
te laten uÍtmaken, uiat er op loongebied zou dienen te gebeurenrt. Zij ver-
klaarde r¡elisu,aar niet uÍtdrukkelijk, dat zij zich tot de sociate strijd zou
rustenr maa! poogde uél de indruk te r¡ekken het te zuIlen doen. Het leek
alsof de lucht vervuld ulas van een sociaal krijgsrumoer. Vervolgens echter
is het krijgsrumoer van een andere kant gekomen en r,¡eI alLereerst, uit de
schoot van heL kabinet. De daarin zittende ministers van de KVP (Van Agt en
Lubbers) hebuen te verstaan gegeven, dat naar hun overtuiging de ondãrne-
mingsraad ook inderdaad ondernemingsraad moest blijven en onder het voorzit-
terschap van de direkteur diende te staan, in geen geval Ín een personeels-
raad (zonderde direkteur als voorzitter) mocht uorden omgezet. Daarop ver-
klaarde KVP-f raktie-leide¡ Andriessen ( O" man van r¡ie tdim Kan eens ver-
klaarde, d"! hij rrnooit t¡at zegtrr, maar díe nu opeens heel veelzeggend uit
de hoek kuram), dat de kuJestie hém een kabinetskrisis rraard uas.

Inmiddels heeft het uit de kathoLieke vakbeureging afkomstige KVP-Ka-
merlid Van Zeil uit de doeken gedaan, dat die kr¡estie van het voorzitter-
schap in handen van de direktie eigenlijk helemaal niet zo belangrijk is.
Niet dát noemdehij het vtez en l ijk e punt uaaromhet gaat, doch heeL
iets anders. De vraag u,aar het om draait, aldus Van ZeíI, Ís deze of de
¡aad (of hlj nu ondernemingsraad dan uel personeeLsraad heet) een overleg-
orgaan is, dan ueL een ttkonfliktorgaanff" Na Van Zeil hebben ook anderen er
op geujBzen, dat de ondernemers volstrekt geen vrees koesteren voor €Ên oFt-
dernemingsraad met grotere bevoegdheden (die tevens aan de orde zrjn), doch
ué1 huiverigr oñ nÍet te zeggen bang zijn voor een ondernemingsraad¡ die de
samenuerkingsgedachte Ioslaat.

Is dat, zal men vragen, dan aan de orde? AIs men tet op rrlat er gezegd
uordt en geschreven r.'lé1, maar uij hebben daar zo onze trrlijf els over. uJij heb-
ben er in ftDaad en 6edachtett al eens eerder op geuJezen, dat naar orìZê ovêr-tuiging al het gepraat over de vervanging van het samenuerkings- m o d e Idoor het konftikt- m o d e I niets anders is dan een spiegelgevecht, datuordt geleverd om de aandacht af te Leiden van het feit, dat er van eenu e r k e I tj k gevechL geen sprake is. Een konflikt- m o d e L of eenkonflikt-gedachte is nog niethetzelfde als eenkonflikt. l,aarhet naa¡ onze zienstrlijze bij dit al-1es om gaat is niet de mogelijkheid van eenkonflikt'r maar demogelijkheid van de samenurerking vol-

,
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gens het konf ]iktmodeL
rrDe ondernemingsraadsledenrf, schreef onlangs de VN-redakteur p.E. de

Hen, "zijn in hun veel-vuldig kontakt met de direktie maar al te vertrouud
geraakt met de problematiek van de leiriing en neigen ertoe kompromissen te
zoeken.".tr De opmerking fijkt ons niet van uaarheÍd ontbloot, zoals uij het
ook voor juist houden, uat De Hen daarop liet volgen, namelijk, dat dit ilbij

de meeste der betrokken bonden zéér slecht valt.rr
De vraag uaarom dit zo is, valt gemakkelijk te beantr¡oorden. Het is in

feite het oude liedje: de samenuerking t,ussen kapitaal en arbeid, die de
uezenLijke taak van de vakbeueging vormt, valt niet be verrrlezenlijken indien
die samenuerking te nadrukkelijk op de voorgrond uordt geplaatst" Het is on-
getr:lijf eld uláár en rr.rij onderschrijven het volkomen, dat de vakbeueging en par-
tijen als PvdA enPPR, de samenurerkings- 9 e d a c h t e achterhaald vin-
den. [Yì aar vinden zii ook de s a m e n ui e r k i n g achterhaald? Dat is
het punt.

In de loop van het vorig jaar publiceerde rtHet Parooltr een intervieu
met een van Arie Groenevelts naast,e medeuerketrs, bestuurder C. 5t. Nico-
Iaas van de Industriebond NVU. Die verklaarde: rrHet ondernemingsraadslid
vertegenu.roordigt uitsluitend de achterban, hij moet n j-et in de eerste plaats
meedenken over het beleid, maar bovenal de belangen van de uerknemers beua-
ken.tt Nu geloven u,ìj, op grond van eigen ervaring, in de 0.R. van een mid-
delgroot bedrijfl opgedaan, dat daLgene uat bestuurder St. Nicolaas bepleit'
nauu;elijks een verandering kan u:orcl en genoemd. Zien uij het goed, dan gedra-
gen vele 0,R.-1eden (af"gezien misschien van uat staffunktionarissen of vax-
i"g*nroo"digers van administratieve afdelingen) zich in de praktijk als de

belangenbehartige::s van die groepen die hen in de 0.R. hebben gekozen. Ech-
ter, ieffs indien dat niet zo zoLJ zijn, dan betel<ent een verandering (boven-
al een flormele verandering) zoals door hem voorgestaan, aLlerminst het ein-
de van de overlegsituatie. Integendeel, juÍst naarmate - zo houden uij ons
overLuigd - de opstelling der dj.verse 0.R.-leden z u i v e r d e r
belangenvertegenr,-roordiging uordt, in die mate beantr¡oordt juist de 0. R .

ter aan zijn funktie van samenuerkingsorqaan. Uit de botsing binnen de

dernemingsraad resulteert een kompromis, dat er toe zal bijdraqen (alt
eventueel kán bijclragen) ¿" !r e r k e I ij k e botsing te voorkomen'
is de opzet en dj-e opzet uordt niel ondergraven of ondermijnd, ulanneer
een ándere s'bruktuur uordt j-ngevoerd, uaarbij de direktie niet meer i
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Hoe vai-t het dan te verklaren, dat de hel-e kulest.ie aanleiding S

tot zoveel sabelgerammel-? Het is, antuoorden uÜ, het sabelgerammel, da
het, spiegelgevecht hoort. Aan dat spiegelgevecht uordt door het onderne
dom en zljn politieke vert,egenuoordigers even enthousiast deelqenomen
door de vakberrreging. EnkeJ.e uleken terug zag men de vakbeuegi-ng in de sc
aanval, nu zijn het, de poliLic¡' van het ondernemerdom. fvl aar aLs nu het k

net vaLt, zaI men vraqen, heLzij dor:rdat Andriessen het de voet du.rarsz
hetzij door een soort van trvetotr (tegen de ekonomische plannen) van
Groeneveì.t, kan dan nog altijd van een rrspiegelgevechtrt t¡orden gespro
0ns anturoord luidt,: ja. bJant het uerkelijke gevecht r¡ordt niet op het p

Lieke draaitoneel gevoerd en daar optredende veranderingen zeggen uei
Het rr,lerkelijke gevecht is een qevecht van klasse teçen klasse. Het zie
heel anders uit, dan Andriessen of Groenevelt ons pogen uìjs te maken" t


