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HET VERSCHIL TUSSEN ÐE BET,üEGTNG DER

ARBEIDERS ET[ DE ARBETDERSBEIdEGING

Hoe, zo ¡rerd one onLangs gevraagdrmoet het begrip zeïfstøtddge a,"be1:-
derestrf,id in feite worden verstaan? Is er oolc sprake van een wiet-¿elf,-
standige arbeídersstrijd? Zo ja, rsat is dan het verechil tussen de ene en
de andere strijdvorn?

Ons antwoord'luídt, dat tot dè zelfetattdíge arbeidersetyùjd al die,
net ¡¡elk oogmerk dan oolc, door arbeíders ondernomen akties krmnea worden
gerelcend díe níet door de een of andere, hetzij sociaal-ekooomische, het-
zÍj politieke orgaaisatie zijn voorbereid, díe níet met een "druk op de
kaopt'door dit goort organisaties op gang zíjn gebracht, díe niet door de-
ze of. dergelíjke organisatíes worden geleid, noch daarvan daarwerkelíjke
sËeuri ontvangeo l).

De zogenaamde 'twilde" stalcíng - in Groot-Brittanniê aangeduid met de
veel juistere term van ttonofficiiile stakíngr¡ - ís het meest voorkomende en
derhalve ook het meest genoemde voorbeeld van zuLk een aktíe, måar op geen
sÈukken na het enige en niet eens het oudste. Er zíjn veLe eoorten of åû-
ders gezegd vele vormen van zelfstandíge arbeídersstrijrl. Sínds het ont-
staan van de moderne arbeídersklasse, daË wil- zeggen zolang er sprake is
van loonarbeíd, heeft men steede zelfstandíge arbeidersaktíe kunneo waar-
nemen.

Inderdaadrdat arbeiders zelfstandíg optreden is allesbehalve een ver-
schíjnsel vân onze tijd. Het deed zich reeds voor toen het kapitalíeme nog
in de kinderschoeneo stond, nanoelíjlc bíj de akties der machineverníelera,

| ) füij spreken met opzet van daaårterkelijke steun. Daarmee is be-
paald \,rat anders gemeend dan de vrijbLijvende syrpathiebetui-
gingen aan dergel.íjke akties waaraan een zelcer 6oort gÍoepen
zich soms te buiten gaat en die veelal verre van een steun te
betekenenoíntegendeel de zeLfstandíge strij<l blíjken te bena-
del.en.
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I^taarop heË begríp 0rstaking" bepaai.<i niet vân toepassing was " In het verle-
den echter vormde de zelfstandige arbeidersstrijcl een uitzondering, in on-
ze tijd daarentegen is irij tot äe regel- gaan behoren"Vroeger traden de ar-
beiders in de regel niet zeLfsËandig op en hun autonome (d.rv"z. zeLfst,an-
dige) akties - hoe talrijlc op zichzelf soms oolc.* rÁraren cie uitzonderingen
die dez,e regeL bevestigclen. Als regel Ëoch geldt het aLgemene, nieÊ het
bðizondere" Hei algemene sluit al-l-err¡i.nst he¿ bijzoncierá uit, het staaË
tot het bijzondere in zelcere gatals'rerhouding" I{aarmee men nu te maken
ireeft is dit, daË in de Loop van de jaren de getaLsverhoudíng tussen ze1.f.-
standige en niet-zel-fstandíge arbeidersakties zodanig ís gewij zígd, dat
ltet eens bijzondere toË het algemene is gervorden en dat, t^rat eenmaal alge-
meen r^/as nu bijzonder ís"

Ifet de konstatering echter dat de zelfstandíge arbeidersakties dusda-
nig in aantaL zíjn tcegenomen is nog niet alles gezegd. Er moet aan r¡orden
toegevoegd, dat met deze vermeerdering van hun kuantíteit zich tevens een
kuaLiteðtsuez'anderöng lneef.t voltroleken. Niet enkel de hoeveelheíd autonome
arbeidersakties is sterk ger+ij zLgd., maar ook de betelcenis daarvan"

ZoaLs nu het \iezen van de armoede slechts aLs tegenstel-l-ing van de
rijlcclom ltan ruorden verstaan - omdaÊ men niet van armoede lcan spreken r,raar
de rijkdom niet bestaat en niet van rijkdom r.,iaar de ¿rmoede is opgeherren -
zo kan d.e betelcenis van de. autonome arbeíderssËrijd sLechts worden begre-
pen lTanneer rièn'zich relcenschap' ¡eef t van daLgene r,raardoor híj zích .van de
niet-autoûofle :onderseheide

Het verschil bestaat allereerst hieruíË, dat de niet-zelfsta.ndige
strijd altijd v ó 6 r, de zeLfstandige daarenÈegen per definitie d õ ó r
de arbeiders wordt gestredqn. Ilet ís een verschiL dat zich onmiddeLl-ijlc
aandÍent¡ Ï-¡lanneer dã.een:of andere valcbond een stálcing uitroept, dan ís áe
gang van zaken doorgaans aldus, dat afgeàien vaà het - ovdrígens door de ,

valcbondsbestuurders geregelde - posten tegen onclerliruipers; 'aan de stakers'
praktisch géên aktieve ro1 r¿ordt toebe{eeld" Zij moeten a'fvraêl'rten in hoe-
verre'de bond ,,atr. .dan ..niet resuLtaaL zaL boekêi met een lti¡aÞen!' dat nÍet
zelden schoorvoetend en met'tegenzin door de'vakbondsbureaukrätie wordt'ge-

0p dit: - aer dê' onderhandelingstäfel le Ueiäitcen - resultaat a1-5: zo*
danig oefenen de arbeiders geen invloed uit. Zíj hebbeä'slechts het rrdemo-

kratische", daË r,¡il zegger' formele rectit zich er aehteraf al- dan nÍêt ak- .

koord mee Ëe verklaren.' GebeurL heL laatste" r,¡ordt hetgeen de bestuuiders
bekokstoofden door cle l-eden als onvoLdoende gebranilmerlcto dan gaan de bê-
stuurders opnieuw naaf dç onderhandel-ingstafel, 'vbor zover zLj er althanq
niet in slageno op nglke manier dan ook, 'dê 

misnoegde arbeiders de over- ,

tuigÍng op Ëe dringen dat "eg waarLijk niet meer te'halèn vaLt". Ðe arbei-

2) I^lij schrijven hier "vrapen" * tussen aanhalingstekens - omdat
, de staking voor de vakbeiueging niet.,zozeer een strijdmíddeL

dan rvel een .dreigmiddel ís; het mes åat voor zover. het wordt
get,roklcen ,niet in" heË hart vari'dç tegenstander doch in het
hout van 'Je onderhandelingstafel r,¡ordt geplant. Ditl verlcLaart
ook waarom de "modetrne vakbewegingtt hier te lande ten tijde
van haar ontstaan smalend over t'stakingsgymnastiektt heeft ge-
sprolten toen , zij zic}' naéru1¡.hel-,íjk afzette tegen spontane
strijdvormen"

..1i. . Ì- .'.
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ders zíjn - volgens de 'tspeLregelst' - tot passíviteit veroordeeld. Dåt
komt er .dan op neer daÈ de stakers thuis zíttten en eindelijk eens tíjd vin-
den om voor hun vrou\r de lieuken op te schílderen of wel in'het buurtcafé
hun tíjd stulcslaa¡r met klaverjassen. Gaat het een enlcele keer om een door
de bond georganiseerde bedríjfsbezetting 3) dan verandert er in beginseL
weiuig. Er r¡ordt niet in het buurtcafé maar in de fabriak gelclaverjast 4).

Deze sehilderíng ís vanzelfsprelcend een yersirapelÍng, maar een díe
het rveaen der sítuatie geen geweld aandoet. Dat die situatíe, ín het bij-
zonder de passiviteit van de arbeiders, een bedreigíng vormt voor heË mo-
reeL vaLt geuakkeLíjk in te zien. DaÈ kan, wanneêr er een nogal mager kom-
promis uit de bus is gekomen, in het vootdeel van de l¡estuurders !üerken.
[tant een voorsteL van hun kant om de staking op te l'leffen zal- dän op niet
zoveeL tegertstand meer stuiten. Het kano hranneer de ahtíe een vôor de bond
belangríjke inzet heeft en deze een halsstarrige persoon of dírektie tegen-
over zich vindt met wíe of r.raarmee langdurÍg moeË worden t,our,ígetrokken,
voor de bond ook een gevaar opleveren. Toen ín 1952 de Algernene Nederland-
se Agrarische Bedrijfsbond (voorLoper van de huidíge Voedingsbond) een
prestige-' en sLijtageslag leverde met wijLen direkteur Feíke de Boer van
de Groníngse zuivetfabríeþ" t'De O¡unelanden" heeft daarom de ANAB- Þstuurder
Sake van der PLoeg (toen stakingsleid-ero thans burgemeeçter van 0ude Peke-
la) al het mogelijke gedaan om de tot staking opgeroepen zuíveLarbeiders
meË aLLerLeí t'indianenspeLLetjesrt bezíg te houden 5). Ze díenden bezig re
worden g e h o u d e n - zoaLs kLeuters bezig wor.den gehouden - omdat ze
níet zeL f bezíg wáren.

De spontane en zelfsüandíge arbeídersaktíes vertonen een volstrekt an-
der beeld. Van eníge passiviteit van de betrolclcenen ís daarbíj geen sprake.
IntegendeeL, zíj vervullen een hoogst aktieve ro1" Inplaats van thuis te
zitten of af te wachten -rvat ánderen doen handelen de arbeiders zéLf,

Z Lj kíezen een stalcings- pf strijdlconité uit hun eigen nídden
dat all-e aktl,viteíten moet lcoördineren;

3) De v4kbewegíng, die de staking als "het uitersËe middel" be-
schor¡lvtr staat tegenover de bedrijfsbezettíng nog veeL huíve-
riger en wiLde daar aanvankelíjlc in het geheel- niet aan orndat
- zoals o.âo wijlen Henri Polak voor de oorlog een keer in
zijn t'Kroniekt' in Ì'Het Vollctt betoogcle -' deze "in feite een
aantastíng vormt van het burgerlijke eigendomsrêchtrt. Welbe-
schouwd denkt de vakber¿e.gúng,.daar,.ia*'b.eginsel, nog qteerls zo
over. Na de bezettíng van de ENKA, door haar georganiseerd om
een bezettíng door de arbeiders op eígen houtje te voorkomen.
verlcLaarde het IIW dat de leden nu níet moepten denlten dat er
bij iedere voorkomende geLegenheid bedríjven zoudqn worden be-
zet.

4) lüij hebben uiteraard niets tegen klaverjassen"I{íj zíjn er en-
lceL op tegen het klaverjasspel als een striiduorm te schet,sen.

5) Tijdens de staking bij "De Orumelanden*' heeft Salce v.d, Ploeg
ín het Groningse hoteL "FrascatÍtt r¿aar hf¡ zíjn hoof,dkrvartier
had gevestigd, tegenover een van onze geestverrrranten ronduit
verkLaard, dat het om "bezighouden'r gíng en dat de door hem
bedacbte aktiviteíten voor de afLoop van de stakíng nauve-
Lijks berekenis hadden.
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z íj" regeLen de maníer Ìúaarope vTaar en door wíe er zal worden ge-
post;

z iJ organiseren de ínzaneling van fín¿nciäLe steun, díe het hun
mogeLíjlc moeË maken hun aktie vol te houden;

z iJ stellen, in voorlcomende gevaLLen, een teksË op ;.raarin wordt
meegedeeLd waaróm ziJ tot de strijd besloten en z h gaan daarmee de
straaË op om bij et pubLiek, in eerste ínsËantíe bíj andere arbeiders, be-
grip, sympaLhíe en sol-idariteit te wektrceni

z íj formuleren gezamenlijlc hun eisen;
z, iJ sprelcen onderling af rvie daarover met de direktie moeten prâ-

ten en z íJ steken. opnieuw de koppen bij elkaar ínrlien deze weigert hun
afgevaardigden Ëe onËvangen;

z íj maken hun zienswíjze op het ontstane konfLíltt aan de pLaat-
seLijke pers bekend;

z íj zetten aktiviteiten op Èouw ter versterkí¡-g van de door hen
zelf beheerde err gekontroleerde stakingskas;

z iJ zorgen voor de uitkeringen die daaruit aan individuelen of
aan gezínnen moeüen r,rorden verstrekt;

z íj beraadsLagen over de middeLen om tegenstribbelende bedrijfs-
Leidingen op de hnieän Ëe dwingen;

-- z íj sLelcen ¡¿ankelmoedigen gezamenlijk een hart onder de riem;
z i-J beLeggen stakersvergaderingen lraaraan 't stakingskomítè ver-

antr^roording moet "il"gg"tt, rvaarin suggesties worden besproken en v¡aarin de

besluiten vaLlen;
z íJ zorger- ervoor dat de poslenden. hun natje en droogje lcríj-

gen;
z íJ organiseren, als het om een stâking met bedrÍjfsbezetting

gaat, de proviandering van de bezetters en z íJ zorgen ín dat geval voor
bedden en toiLeÈbenodígdhedenevoor een telefoonwacht en eventueel voor on-
derhoud van ínstallaties, brandbeveiliging en I.7aË dies neer zij;

- z iJ besLissen over de vraag of, en zo ja hoe, hun ak¡ie moet

worden uitgebreid om meer effel."t te sorterelì;
, lJ verklaren de proclukten van het bedrí jf. zo nodig "besmet" en

treffen maatregeLen om te voorlcomen daË voorraden worden afgevoerd en Ín
de dístributíe reken;

z \ tensLotte bezinnen zích op wat hun te doen staat indien de

direktie de hulp van de sterke arm mocht inroepen"
Uit deze ín r¡il.lekeuríge voLgorde opgesomde' voor de vuíst weg gege-

ven, 1-ang niet voLLedige, maar stulc voor stulc aan de praktiik ontleende
opsonmring blijk"t al terstond, dat het verschiL tussen de autonome en de

,riet-a,ttonome arbeidersaktie níet hierin besËaato dat er bij de eerste
gê.-en, bíj de tr¿e.ede daarentegen raá1 sprake zou zijn van organisatie. Irlie
ãi"n - ,oâLs bijvoorbeeLd de o'Vríj lrÏederlando'-radakteur Igor Cornel-issen -
gekonfronteerd met de ene spontane aktíe na de andere, îaaf. aanl"eiding
ã."r.ro* afvraagl of de proletarische strijd I'succesvol zal kunnen zí7n zon'
der organisatÍð"u is hãt slachtoffer van een misverstand. Àrbeiders die
spontaãn zêLf. ín aittie komen omdat de tradítionele organisatie hen in de

kãu laat staan handelen verre van ongeorganiseerd. ZíJ scheppen inplaats
van de bestaande, op dat moment voor hetgeen zij beogen ondeugdelijlc bl-ij-
kende organisatie, een ándere"

De ãieuwe, voor cle traditionele in de plaats komende organísatíe ver-
schil-t van de oude even grondig als een bout.¡vaharbeider of een lopende-

È
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band-werker verschilt van de voorziËter of de sekreËaris van de F"N.V"
ALlereerst: het ís niet deze o::ganisatie die, zoals voorheen, de een-

heíd tot stand brengt of Ëracht te brengen, maar het ís onrgekeerd de een-
heid uraaraan deze organísatie haar ontstaan danhÈ. Níet de organisatie is
de voorwaarde voor de eenheíd, nee de eenheid is de voorwaarde voor de or-
ganísatie, Zonder eenheid, dat wiL zeg1en zonder dat de arbeiders van een
bedríjf, van een bedrijfsbak 6), van een bepaaLde stad 7), van een gehele
streek 8) of van een bepaald land 9) de eensgezinde wiL hebben zich voor
bepaalde eisen in te zetteri of tegen bepaaLde maatregelen in vetzet te lco-
men, is er van spontane en zelfstandige stríjd geen sprake. trllaar díe niet
ís ontbreken uiteraard ook zijn verschijni.ngsvormen.

I,líj zeggen: zonder eensgezí-níe etyiidniL is er geen sprake van zelf-
standige stríjd. tr{ant de eenheíd waaruit deze resulteert is g6én ideol-ogi-
sche eenheíd. De arbeiders die toË gezamenLijlce aktíe overgaan denken be-
paald níet eender over het chríst,endom of het humanis¡oe, over Lenín of lfao
Tse-toeng, over de hogepriesters in het Kremlín of de Paus van Rome, over
de parlementaire demokratie of het anarchisme. Over de meeste van díe za-
ken zuLlen ze zowel tijdens aLs na hun aktie verschil-lend bLiA'tsen denken.
Maar op een gegeven moment denken ze precíes eender over de wanverhouding
tussen de ínhoud van hun loonzakje en de stijgende kosten van het Levens-
onderhoude over de snelheíd van de l-opende band, over dreigende ontslagen
of over de prestatienormen en het stukloon. Dat, ontdekken ze rüanneer ze te
hoop lopen, hranneer e'r zíeh plotseLing groepen vormen rrraarin dít soort van
dingen wordt besproken, Tijdens die verhítte gesprekken stijgt hun veront-
waardiging, raken poLitieke en reLigieuze verschillen, onderLing r^¡antrou-
wen en persoonLijke ruzies en veten op de a.chtergrond en groeit hun verlan-
gen iets te ondernemen. Als ze dan met z?n al-len optrekken, aLs hun spon-
tane rrwil-den strijd er eenmaaL ís, wordË al-Les in rt werk gesteld om daar-
mee ook reaultaat te behalen.

Níet zodra beginnen de zeLfstandig optredende arbeiders, gedwongen
door de noodzakeLijlcheden, hun eigen strijd te organíseren of er springt
een tweede verschil met de traditionele, oude organisatíe in het oog. Idat
zij doen heeft níets uit te staat meÈ het opz,íehten van íets waarbij nen
zich zou kunnen aangLu'?:ten, l¡aarvoor propaganda zou dienen te r,,rorden ge-
voerd en T.^rat door Lederutenfaktde zolr kunnen groeíen. I^Iat zij organÍseren,
dat zijn hun eigen daden, dat ís hun praktisch handelen. Daarmee doende
neemt hun zeLfvertrou!üen toee wordt hun eenheid hechrero verdwijnt ieder
gevoeL van machteLoosheid, rijpt het besef tot iets in st,aat te zíjn, íets
te ktrnnen doen.

Op hun nieur¡e, hun eigen organísatie, die van de zel-fstandige strijd,
waarvan de vorm rvordt bepaaLd door de praktische taken en de gegeven,
steeds wisselende, omstandigheden, is dát van toepassing r,rat voor meer dan
een halve eeuro Henriätte Rol-and Holst eens over de massa-betogÍng heeft ge-

6) Bijvoorbeel-d de Nederlandse metaalarbeiders in februaú 1972.
7) de Ardamse arbeidersbevolkíng ín febr. 1941; de arbeidersbe-

volking van de Poolse steden Gdynia en Szczecin in dec. 1970;
de arbeídersbevoLkíng van de Franse stad Sochaux in mei t68.

B) Het AsËurísche mijnbelclcen in 1958 en 1962"
9) De arbeíders in Oost*DuitsLand ín juni 1953; de arbeiders in

Hongarije ín de herfst van 1956.



-6-

schreven l0), namelijk dat zij die er aan deelnemen "worden samengesmolten
tot een níeuw nachtig Lichaam rvaâ.r nieuwe, bruisend,e lcracht uitstíjgtt' en
dat zíj 'tverbaasd en verrukt hun eígen peiLloos begeren, hun pãilloze
lcracht en stoutmoedigheid ervaren" i¿aardoor t'het de eenLing toeschijnt of
aller kraeht in zíjn eígen hoofd en 1eden is gevaren".

Ì¡îiets is mínder waar dan een berrering ais die van de I,trestduitse vak-
bondsbesÈuurder Hermann GroËe, dat de geschiedenis zou bewijzen dat "r^ril-
de" stakingen sLechts uiterst zelden enig sukses hebben behaal-d en dat he-t
hierbíj gaat om een strijdmethode met behulp rüaarvan de zege slechts zou
kunnen n¡orden behaal.d índien de tegenst,ander terstond f-er aarde wordt ge-
T^rorpen I l). ülat de geschiedenis Leert is vrijwel- heÈ tegendeel-. Vele, vele
maLen heeft het zelfstandig opt::eden van de arbeiders tot spektakulaire
overwínningen geleíd. De autonoom strijdende arbeíders hebben herhaaLde-
f.ijk dingen qteten te bereiken die de klassiehe organisatíes niet bereíken
konden, dingen ook ¡uaarvan de kLassielce organisaties zelfs ninmer hebben
durven (en wi1Len) dromen. l'íen behoeft zich slechts de spontane aktíe van
de NederLandse metaalbewerkers te irerinneren op het moment dat de Indus-
tríebond NW door het vonnis van l{r" Stheernan vl"eugellam r,ras gemaakt dan
r,¡eL het optreden van de Britse míjnwerkers, spoorjongens en havenarbeiders
tegen de beruchte wet op de IndustriäLe Verhoudíngen ín 1972 (om hier maar
twee voorbeelden te noemen uit een lange reelts) om dat in te zien.

Veme van een zwalcke of , zoaLs ook rueL ber¡eerd ís, prímitíeve strijd-
methode te zíjn, ís de autonome arbeídersalctie er juist een dÍe uitmunt
door effíciency en door kracht," Ðaarin ligt dan ook de verklaring dat zLj
op zoen groËe schaal- verbreiding heeft gevonden, daË ,¿íJ tot heË voor dã
hand Líggegde wapen der arbeíders is geworden, dat zíj zíeh hoe langer hoe
meer als de natuurli.jke organisatievorm der arbeidersklasse manifesteert"

De røhturLiike, maar allerrninst de permanenüe en oolc daarin verschil-t
zíj van de oude. De stríjdkomité0s der "'¿il-de" sËakingen hebben een tijde-
f.ijk karakter, zíjn krachtens hun ontstå.an åan een bepaalCe strijd gebon-
den en zijn tot sterven gedoemd zodra deze sËríjd is afgeLopen"Alle pogin-
gen' ín de regeL niet door de arbeiders maar door enthousÍaste ideal-isten
ondernomen 12) - om dit soort organísaties na het beäindigen van een alctie
(kunstmatig) in het leven Èe houden zijn op een mÍsLukkíng uitgelopen. Ðe
reden f.igt voor de hand en ís feítelijk in het voorafgaande reeds aangege-
ven: niet zodra wordt een stakíng of bedrijfsbezettíng opgeheven of het is
ook gedaan met de onderLinge eenheíd van de arbeiders r^¡aaruit deze akties
r¡erden geboren en die de onmisbare levensvoor$raarde ervoor vormde. Zo men
er aL in slaagt niet kunst en vliegwerk hun bestaan nog enige tíjd te rek-
ken, doet zich het verschijnseL voor dat zij, doordat hun eigenlijke taak
is rveggevaLlen, zich op andere, doorgaans pol-itieke of icleologische dingen
richtenrmet het gevolg dat de ínniddels teruggekeerde verdeeldheid der ar-
beiders er juist nog door r¿ordt verscherpt"

Er is dus geen enlcel-e reden het mislulck-en van dergelÍjke pogingen te
betreuren. De tijdeLijlcheid der nieuwe organisatíe is níeÈ een haar aan-

l0) Henriätte RoLand llolst, "Du strijdmíddelen cler sociale revo-
Lutíe", Amsterdam 19i8, blz. 16,

II) llerunann Grote, "Der Streik", Keulen 1952, b1.'z" 8l.
12) Ðat gebeurde bijvoorbeeld na een staking bij de Ïtaliaanse

bandenfabrielc van Pirel-1"i.
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kl"evend geb?ek maar onderstree-pÈ juist haar strijdkaralcter en het is datstríjdkaraltter, haar van de burgerlijke samenleviãg afwíjlcende struktuur,
rvaË de åutonome bewegingen der arbeiders tot een reäle *a.ftt maakt,.

Souts, T^ranneer het om kortstondige akties in betreickelíjk kleíne be-
drijven gaat' valt het niet al-tijd eve.rr gemakicelijtc di.e macht te onderken-nen' _l{ietternÍn, de burgerLijire samenLevíng, <iie voor de gevåren clie haar
bedreigen sËeeds een bijzonder fijne neus hàeft, rr,eet rteksãls goed raat zij
van het zel-fstandig optreden der arbeiders moet denken en tã verwachtenheefË. De AmsterCamse advolcaat mr. Ensing, die in 1955 cle hoofdstedeLijke
belangen behartigde toen de zaak van een aantal-e,üregens deelneming 

"rr, 
ä"r,

"v¿iLde" staking ontsi-agen €Ìemeenter'rerlclieden ¿ien¿e voor een uãh"idrg"-
recht, vergeleek hun optreden met "een revolutie", althans met ttzoiets ãls
een revolutíett dan wel- "het begin daarvanto. 'Zijn v¡oorden hadden in wezen
dezelfde sËrehhing als de beliencle uitspraak van R.osa Luxemburg, dat *tach-
ter íedere staking de veellcoppige draak van de sociaLe omwentãiing schuíL-
gaat'¡ l3).

Hoe men dat moet verstaan han aan niets beter worden gedenonst.reerd
dan juist aan de zeLfstandige arbeidersstrijd. zodxa deze zich uitbreídt,
zodra rle frekwentíe van autonome akties toeneent, zodta die zelfstandigå
strijd een omv¿lng trereikt waarbij de afzonderLijlie autonome beweginget .rãrt
arbeíders tot d e bervegíng der arbeiders wordãn, f:l-ijict ¿e zeitsian,Jíge
arbeiderslrewegíng nog heel r¿at anders en nog heel wat *êõr te zijn d.aa zå-
r,rel argeloze \taarrlemers als de er aan deelnemende arbeiclers zich rueL voor-
sËeLlen. Dan blijkc het fundamentele onderscheid tussen de bewegíng der
arbeiders en de (oucle) arbeiderí¡beweging eerst recht en dan springãn de
konsekr,renties ervan voor de proi"etarische strijd in het algemeen-duiãelijk
in het oog"

r3 Rosa Luxemburg, toUm das KoaLítíonsrechttt,
(Oost) Berlijn 1973, b1,2" 372..

Gesan:nelte Ï,l.erke 3,

AAN DE LEZERS

)

De uakantdemaa:nden zíin altöjd een beetje moe.öLijk" Je moet ey r.eke-ning mee houden dnt,o¡ deze of gene ,aao ard.nr.e besiemmdngetn is uettrok-ken, Het ös daarom aL zo,n beetj"e z.egel geuoz,d"en" dat ai,j" ín één dez, za-
met'rngandgn geen nutwner üan ttDaad en câdachtert Latbn uersehZjnen" maar daneen brochure uitgeÐen" díe onze Lezez,s gz,atis krújgen to-e,ge,siuuz,d. in d.eplants-uan een geüoon nutnmer. Zotn broehur"e kunnen wb nøneL¿ik t)an teuorenreeds kLaav'maken" Zo hebben onze Lezers dn d.e maand. juní d,e broehure ouey
de )astduitse opstand ,uan juní L953 ontua.ngen"Dit med.e omd.at het die maand.zb Jaar geLeden was" dat daav, de opstand uitbrak. Van deze broehure hebben
ye eery grotere op_Lage gemaakt zodat er nog een z,uime uooryaad uoor de uey-
koop ds" I4ocht íemand'dus een Ldefhebben" üooo dde broehure uJeten" dan kanhdi hem naar ons adres uezutizen" ook kunnen d.e Lezers natuurLíjk aat oan
di.e broehuv'e ín uoorv"aad nemen om díe dan weer te sLíjtei., De btoehtæe
kost f 3"50 franko per post.
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DE. P.¡S. P1 íEN ÍDE SOCI LISTTSCHE STRIJÐ

Enige tijd geleden had een onzer vrienden
een diskussie met een P.S"P.-er. Daarna
kreeg hij een aantaL propagandageschriften
toegestuurd. Naar aanleirlíng daarvan ont-
stond onderstaand artikel-.

hlat ons bij het l-ezen van het materiaai van de P. S.lr. is opgevaLLen
ís daË het volstaat met wensen en l-euzen, maar gespeend is van eLke werk-
kelijtrcheídszin. Ite zullen dat met enkete voorbeeLden aantonen. OveraL in
het materíaaL lezen we, dat de P.s"P" een andere, wat zíj noent t'social-is-
tische" maatschappíj wiL" Bij het ijveren voor die andere maatschappíj
wijst zij eI-k gewel-d af. Dat hoüdt dan ín, dat zij een tegenstandster íã
van eLlc arbeiders\tetzet dat niet ger,reldloos ís" De konsekwentíe daarvan is
dat strijdende arbeiders, zoaLs bijvoorbeel-d in de Oostduitse opst¿nd vanjuni 1953 of ín de Hongaarse revoLutíe van oktober/november t9560 op geen
enkele morele steun (om van andere steun maar níet te spreken) lcunnen re-
kenen. Dat echter niet alLeen: wij zíjr, er haast van overtuigd dat de P"S.
P. zonder meer t,egenstandster is van eLlr arbeidersverzet in bol-sjewistí-
sche landen. Zii innmers noemt die landen t'sociaLi-stisch", De strijd van de
arbeíders ín Oost-Duitsland en llongaríje moet zíj dan wel zien als anti-so-
cÍalistisch. Ilaar die landen (de OostblotrLanden, maar ook bijvoorbeeld Cu-
ba, weLks 'rsoeialistísche opbouw" voLgens de P.S.P" zou moeten worden ge-
steund) door ons worden gezien als staatskapítalístische Landen, waar de
onderdrukkíng even groot ¡ za niet groter is dan ín de westerse kapitalis-
tische Landen en &raar evenzeer sprake ís van uítbuíting en meerwaardepro-
duktie, moet het duídel-ijk zíjn, dat er een wereld van verschíL Lígt tus-
sen de opvattingen van cle P.S"P" en die van'rDaad en Gedachte'r.Natuurtijk,
ook in de geschriften van de P"S"P. wordt gesproken over i'farx en EngeLs.
Telcsten van llarx r¡orden zeLfs gebruikt. Maar jammer is heLaas, dat men het
maYæisme níet kent. Zou de P.S.P" de narxístische anaLyse van het kapíta-
lisn¡e lcennen, dan aou zíj van de bolsjer+istische Landen niet zeggen daË zef'sociaListischil zíjn. Het \tezefi van het kapítal-ísme ís dat er meerwaarde
r,sordt geproduceerd" Dat wil zeggen dat de arbeider m6ér produceert dan hij
voor zíjn arbeidskracht kríjgt betaald" IIet lcapitaLísme is dan ook geba-
seerd op de Loonarbeíd. Zonder kapitaLísme geen loonarbeid en zonder loon-
arbeid geen kapitalisme. Nu ís er nog geen bolsjewist of P.S.P.-er ge$reest
dÍe heeft kunnen aantonen, dat er in Cutra of andere bolsjervistísche landen
gêén loonarbeid bestaat" trdaar onze opvattíngen over het lcapitalisme zo ver
uít elkaar Liggen, kan het níet anders of ouze Ðpvattingen over een socia-
listísche maatschappij - en vooraL over de verv¡ezenlijking daarvan - moe-
ten minstens evenzeer verschilLen" Dat btijkt uit de geschriften van de P.
S.P. dan oolc overduidelíjtt.

I{at ons het meesÈ tegen de borst stuit is het feit, dat in aL de ge-
schriften wellte wíj rnochten ontvangene de arbeíders totaal nÍet aan bod
komen. Natuurl-íjlc wordt er gesproken over ttarbeíderszelfbestuurtt en na-
tuurlíjk heeft men het over de "arbeidersbewegíng". llaêr met rÍie arbeiders-
beweging bedeolt de P.S,P. niets anders dan de zogenaamde arbeíderspartij-
en. Vandaar dan ook dat zij voorstandster is van een "Línkstt eenheidsfront
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"van alle arbeiderspartijen'l, dat 'fhet parlemenc l.can gebruiken aLs hulp-
middeL ín de strijd voor het social-ísme" (zie "Grepen uit iret aktieprogram-
matt, blz" 5). ¡lls we nu naår het verle<ierr van die zogenaamde arbeicierspar-
tijen kí.jken, dan ís het toch wei bijzonder naief om van die partijen een
strijd voor de socialistische samenleving te verwachten" lrloet de F.S.P",
die o zo gerveldLoos is, rru samen meÈ de bol-sjer"iki íjrte.ren voor het socía-
f.isme? tr{eeË de P,S.P. dan niet, dat de bolsjer¡iki niet eens maar meermalen
op grote schaal strijdende arbeíders hebben afgeslacht? Denl,cen rve alleen
maar aan l(roonstacl ín maart 1921, 0ost*Duitsland in juni. 1953, Hongarije
in olctober/november 1956 en TsjechosLowakije ín augustus 1968. l.Ioet,en $re

ook de sociaaldennkraËen zí.en aLs strijders voor ot sociaLísme? Hebben zij
zieh niet aLtijd als de felsËe verdedigers en beschermers van het icapíta'
lisme opgesteld? I'Iadden ook zij níet, hun "bloedhond" Noshe in de Duitse re-
vol-utie en is de P"v.d.A. nieÈ mede verantwoordelijk voor de polítioneLe
aktíes in Indonesiö? Ben bekend spreekwootd zegtt "Zeg me wie uw vrienden
zijn en ik zaL zegger. rvie gij ziit.u', lle1,nu, aLs de P.S.P" de P.v.d.h" en
de C.P"t{" ziet als medestrijders voor het "socia1isme", dan zegt ons dat
genoeg over iret tusocíalismet' van de P.S.P,

Tn de geschriften van de P.S.P. spelen de arbeicLers geen enkele roL"
Scakingeno bedrijfsbezettingen en andere vormen van arbeiderssËríjd spelen
in de opvattíngen van de P.S"P. niet mee. En waar in een enkeL gevaL wêl
over stakíngen rrordt gesproken, daar gaat de P"S.P. voLkomen in de fout.
In "20 Jaar P.S.P.rr rvordÈ berveerd¡

ttstakingerr van ltrW en konfessionel"e vakber,reging kwamen zelden
voor. ttfildel aktieso die meestal gesteund rEerden door cle lcommu-
nístísche Eenheicls Vak CentraLe en door rt Onafhankelijk Verbond
van Bedrijfsorganisaties (OVü 1 r^raren veelal tot míslukking ge-
doemd. 'lÌ,et aanËaL stakingsdagen zalr.te tot een ongeltend minimum"t'

Over het opÈreden van de EVC en heÈ ûVB willen wij het nu niet hebben,
ofsehoon over die "sËeuntt ook veel Ee zeggen zou zijn. Maar dat het, aantaL
stakingsdagen zakte tot een "ongekencl minimum" is een fabeltje, dat volko-
men met de i.rerkeLijkheid in stríjd is. Er is namel-ijic võ6r de tnreede we-
reldoorlog geen tijdperk ge!üeest waarin er zoveeL staliíngen met zoveel ver-
loren werkdagen r¡raren aLs na de trveede rvereldoorlog. Dat is niet zomaar
een Loze bewering (wij baseren ons liever op feiten), maar ¡¿ordt bijvoor-
beeLd door onderstaand statistiek aanget,oond, een sËatistiek die afkomstig
is van het Centraal Bureau voor de Statístíek.

STÁ,KINGEN I}'I NEÐERT,AND

jaar - aantaL konfl-ílcten - gemiddeld aantal stakers * verLoren werkdagen
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'-: f'Iij dagen de P"S.P. of r'rie dan ook uit om een vergeLijkbaar aantal ja-
ren van võór de tweede wereLdoorlog te noemerle waarin méér stakingen met
néér stakers en m6ér verloren werlcdagen voorkwamen. Het zalr níet nogeLijk
zíin, Irlaarom beweert de P.S.P. dan iets dergelijks? Verdraait ze bewust de
feiten? Dat geLoven wij níet. De kwestíe ís aLLeen dat cle F.S.P. de strijd
voor meer loon en betere arbeíclsvoorr¿aarden niet belangrijk víndt. Zij hriL
alleen maar de strijd voor een soeiaListísche samenlevíng" En omdat zij de
strijd voor direkte beLangen níet beLangrijk vindt verdiepr zij zich er
niet in. Zíi meent inderdaad dat er vroeger meer strijd was dan na de twee-
de l¡ereldoorl"og. En dat vindt dan weer zijn verkl-aring in het feit dat er
vroeger meer stríjd v¡as met een ideaListische ínsLag. Of meer stríjd kan
je eígenLÍjk níet eens zeggen" Er r,\raren meer betogingen en rlemonstraties
waarín de: arbeiders meeLiepen" De l-meibetogingen van bijvoorbeeld de SDAP
brachten oolc veeL arbeiders op de been" oe pariijen (rveLte dan ook) zijn
thans niet meer ín sËaat de arbeiders .roor uun-demonstratie de straat op
te krijgen. Als de arbeíders al de straat op gaan is het in. de regel een
spontaan gebeuren en op ínítiatíef van de arbeiders zeLf en voor zaken die
hen direkt raken. Noch voor een protest tegen de atoombom, noch voor een
aktie tegen kerncentral-es of tegen de oorLog ín Víetnam (of r¡aar darr ook)
kon en kan, rten de arbeíders de straat op krijgen. lfaar toen in juni 1966
de bouwbonden een bepaaLd pereentage van het vakantíegeld van de bouwr¡ak-
kers wilden inhouden, Ëoen togen de verontrrraardigde arbeÍ.ders meteen naar
het uítbetal-ingslokaaL. Jan lüeggelaar vond er de dood door het politiege-
weLd en de volgende dag was de bínnenstatL van Amsterdam het toneel. van
heftige relLen. Het gewelddadíg optreden van de arbeiders - aLs reaktie op
een poging tot diefstal van valcantiegeld en op de dood van Jan trdeggelaar -
ltas een doorn ín het oog van aLle idealistische partíjen en groepen. CPN,
PSP' PvdA en oolc PROVO ríepen om het hardst, dat zij ár níetã mee te maken
hadden en distancíeerden zích van het opÈreden der arbeíders.

Ðe'?"S.P. ziet het natuurlíjlc niet, maar juíst daË zeLfstandíg optre-
den van de arbeiders, de spont,ane uítbarstingen, de I'wiLde" stakingen en
bedrÍjfsbezettíngen vormen een grotere bedreiging voor de bestaande maat-
schappelÍjke orde dan het ídeaLísme van alle zogenaamde Línkse partíjen
bij a,lkaar. En het zíjn de "línkse" partijen en groepen, díe wat dat be-
treft op hetzelfde kompas varen aLs de machttr.¡I¡bers, Het is een overbekend
feit, dal'er biblÍotheken zijn volgeschreven over het zelfstandíg optreden
der''aro..eiders" Professoren, poLítící, socíoLogen, overheídsorganen, alLe-
naal. hebben ze wel onderzoekÍngen gedaan en studies gewijd aan het ver-
schíjnsel" van de "wilde" stakingen. Een aantal jaren terug verscheen daar-
bver'rapport op rapport" En niet aLleen hier ín Nederland, maar ook in de
andere r^testerse kapítaLístísche landen. l{atuurlijk alLemaaL met de bedoe-
ling om inzicht ín het verschijnsel van de r'¡¡íLdeot stakingen te kríjgen en
rrtegen te zoeken om díe in te darmen. De partijen echter (en ook alle ande-
re ídeaListen) kLagen steen en been over het ontbreken van ídealisrne bíj
de arbeíders. Vennríjten de arbeiderskLasse alLeen maar interesse te hebben
voor taËeríåile zaken. Hetzel-fde nu doen ook, de machthebbers. Ook zij ver-
wijten de arbeÍders hun materialisme. Ook zij klagen over het gebrek aan
potítiek bervustzijn en politíeke ínteresse. Ook zi| zouden de arbeiders
gtaag rnrât idealistíscher zien. liet ideaLisnre is immers nog nooit een ge-
vaar gebLeken voor de maatschappelijke orde" Er zijn gê'en studies gewijd
aan he¡ verschíjnsel- van het idea!-ísme. Oolc verschenen daarover geen rap-
portenromdat de heersende klasse te goed r'reet dat betogingen en demonstra-
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ven. Het is een machtsstrijd om het bezlt van de produktiemi-ddelen en die
kan alleen maar rvorden gevoerd door hen die aan het produktieproces deel--
nemen. Natuurlijk, de P.S.P" praat over het "natíonaliseren" van de bedrij-
ven, Over het brengen van de beCrijven aan de gemeenschap. Dat echter is
de hoogste rvijsheicl van alle 'olírrkse" partijen en voorhoedegroepen" Met
heË nationaLiseren wordË naËuurlijlc bedoeld: het onder het beheer van de
staat brengen van de produktiemíddel-en" Doch als de staat de bedríjven be-
heert is er nog totaaL níets veranderd aan de positie van de arbeíders.
Dan mogen zij alleen hun arbeidskracht aan de staat verkopen inpLaats van
aan de parÈikulíere ondernemer" De praktijlc van de boLsjewistísche l-anden
heeft geLeerd, dat daarmee het ste1sel- van de Loonarbeid níet is verdçrenen
en dat r¡e dan rustig van staatskapíta.L¿sn¿ lrunne.n spreken" In dit opzíeht
is er dus oolc geen enkeL verschil tussen cle P.S.P. en de anderettlínkse'o
partijen. AlLen stïeven naar het aan de staat brengen van de produktiemicl-
deLen" Maar ook in andere opzichËen ís er weínig verschil. ltriet alLeen dat
de P.S.P. meent - net al"s de P.v,d.A. - het socialisrne te kunnen verhTezen-
líjken middeLs parlementaire arbeiri, ook is de P"S.P. niet legen hervor-
mingen bínnen het raam der bestaancle maatschappij, hoezeer zíj de P.v.d.A.
dat ook verwíjt. Duidel-íjk zegt aíj ín "Uoe ziet de P.S.P. er uit?"3 rrVan-

zeLfsprekend steunt ze echter rvel ¿lle icorËe termijneisen die binnen het
kapital-isme verbeteríng van dê onderliggende ltlasse en groepen inhouden""
Vallen die Vetbeteringen dan níet binnen het raam van het lcapitalisme? Na-
tuurLijlc, zíj voeþt êt' aan toés "|laar zíj ijvert al-lereersË voor het uit-
voeren van een anti-kapitaListisch beLeid dat aanzetten bevat naar het so-
cialisme". I'Iaar i,¡ie moeË dat "antf-kapitalístisch bel,eidtt dan uitvoêren?
I^Iíe uoet die aanzetten voor een t'overgang naar het socíalisme" geven? De
regering, het parl"ement, za1- de P"S.P" zegger'e r,raflt ,juist daarvoor zit de
P.S.P. in het parLenent" l.laar vtat ie een regerir:.g, wat ís het parLernent?
Waarop lrerust de macht van een regering? De P,S.P" zegE zeLf. in "Grepen ult
het aktieprogramma": "In een kapitalístísche maatscha.ppij hebben de grote
ondernemers verrehreg de meeste zeggenschap over de ekonomíe. RegerÍngen
die nalaten aan de afschaffing van het irapitaLisme mee te werken zijn - of
ze dat wíLl-en of níet - van die ondernemers afhanlcelijk, doordat deze de
ekonomie en daarmee de gehele maatschappij lcunnen ontwrichten"" i'{aar aouden
die ondernemers dan niet <le gehel-e maatschappij kunnen ontr.rrichten wanneer
de regering zou proberen het kapital-ísme af te schaffen? De heLe redeneríng
van de P.S.P" is het toppunt van naívíteit" Een rcgering zelve heeft ím.-
mers geen enltel-e macht" Een míniscer of staatsselçretaris lcan r¡e1 een grote
bek opzetten, maar meer ook niet. Ðe P.S.P" is er niet van doordrongen dat
een regering niets anders ís dan * zaalrs i'iarx liet noernde - tteen komít6 ter
'behartíging van de beLangen der bourgeoisie". En dat woord ttbourgeoisíet'
mag dan vervangen rvorden door het rsoord ttmachthebberso' of ttbezitters der
produktíemiddelentt" Een regeríng r+erlct aLleen maar voor \^raÈ men noemt nthet

algemeen bel-angt' en dat ttalgemeen beLangtt is nj.eËs anders clan het belang
van de best,aande maatschappeLijke orde. Ook cle macht va'-L een Hitler zou
niets hebben betekend wanneer híj niet had gesteund op de heren van de gro-
te industríe. Ook hier zou nog veel meer over te zeggeî zijn, maar enige
beperking is noodzalceLijk"

iÍeedoen aan de regering, meedoen aan de pa.rLementaire demokratie, be-
telcent col.LaboraËie met het kapital-isme" OoL, de ?.S"P. ontkomt daaraan
níet, Ook voor haar geLdt in het parlenent steeds het kiezen uit twee kwa-
den. Heeft zíj te kiezen tussen een gevToon atoombonmetje en een neutronen-
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bom, dan zaL zíj voor het eerste lciezen. I'lij horen het hoongelaeh aL, r.rant
voor de P.S"P"-ers is dat natuurlijk- ondenkbaar. Z"íjn zij niet de feLste
tegenstanders van de atoombom? I'laar we zullen die opmerking ruet bewíjzen
sta\¡en" Dan wel niet met die verschillende bommenrwant voor die keus heeft
de P.S,P" nog niet gestaan, maar wel op het gebied van het r¡ilitaire appa-
raat. De P"S.P. ís t,egen het geweLd, van welke kant dan ook. Z\ is daarom
ook tegen het mil-ítarisme, I'Jaar het rvonderLijke is, dat zíj tegen de af-
schaffíng van de dienstplicht ís. Iïier komt voor de P.S.F. het kiezen uit
ü¡ee kwaden" 0p pagina lB van "Grepen uí.t het alctíeprograÍmla" lezen wíj:
'rDat houdt niet ín dat de p.S"F. op dit moment de dienstplicht lril- af-
schaffen, r^tant een vrijwilLigers- en beroepsleger is nog veeL gevaari-ij-
ker dan een leger van díenstpLíchtigen"" T,lat opportunisme betreft heefc de
P.S"P. a1Les van de sociaaldemokratie - waaruit zíj i.s voortgekomen - mee-
gekregen" Trour,,rens wat verbeteríngen binnen hel- raam van het kapital-isme
betreft liegt het hoofdstukje "JustiÈie en polítíe" uít "Grepen uit het
aktÍeprogrammat' er ook niet om" llat voor aanbevelingen daar al" níet r,¡orden
gedaan. Ben stuk hervormingsarbeíd bínnen het raam van het kapitalísme van
jeweLste. De P"S"P" r.riL blijkbaar justitie en oolitie een aangenamer ge-
zícht geven" Daar ís natuurl-ijk geen enlceL bezvtaat tegen. ilaar r,,rat dat mett'sociaLisËische strijd" Ëe maken heeft ont-gaat ons ten enenmaLe. üIant ook
de P,S"P. moet toch begrijpen, dat uret de verwezenlijking van de door haar
gedane aanbevelingen (of ruensen of eísen, of hoe men het. ook noemen wíL)
ten opzichte van het justitíöle apparaat in r+ezen dat apparaat niet verân-
dert. 0o1c dan zaL het nog evenzeer eeri apparaat zíjn, dat deeL uitmaakt
en ten dienste staat van de huictige burgerlijlce maatsehappelijke orde.

I,'Iij zouden nog wel een tijdje door kunnen gaane rnaar de ruimte Laat
dat níet toe. Daarom alleen nog r.rat losse opmerlcingen"

In éên van de geschrifteTì van <le P.S"P. is te Lezen: "Ì'Iie geen femi-
nist is is geen revolutionaír". Wat bedoelt zí.j daar eígenl^ijh mee te zeg-
gen? Natuur:lijk niet, dat elke feminist een revoLutionair is, \.Iant het is
maar al- te goed belcend, dat veLe feministen zo burgerlíjlc aLs waL zijn"
ilaarschijnLijk bedoelt de P"S"P", dat iemand die revc''lutionair is ook fe-
minist moeL zíjn. I{ij zien eehter het verband niet tussen femínisme en re-
volutionair zijn. RevoLutionair is aLl-een iemand die daadwerkelijlc deeL-
neemt aan revol-utionaire strijd. Bn revolutionaire strijd speeLt zich niet
af op de bureaurs of ín de geschríften van díverse zich revoLutíonaír noe-
mende partíjen of groepen. Die speeLÈ zích alleen af op straat of ín de
bed.rijven. Daarom 2isn wíj de Hennigdorfer vrouwenrdie in juni t53 met hun
mânnen meetrokkerr naar de LeipzígerstTasze om daar het aftreden van de re-
geríng-Ul-bricht te eisen en mee te strijden tegen de VoLkspolízeí en de
Russische tanksrwêL als revol.utionairen, oolc aL hadden ze dan wellícht nog
nooÍt van femínisme gehoord" De mensen van de P.s"p., de femínísten, wij
van ItDaad en Gedaehte", Troelstra, Lenin, DomeLa Níeuwenhuis en noem maar
opp zijn ei'r Ì^raren gé6n revolutionairen" ooh lfarx was glién revolutionaír.
i{oogstens ican men hem een theoretíLrus van de revolutie noemen. i'faar de on-
wenteLing voltre.lrt zich niet varuüege revolutionaire theorieåin, zoal.s ook
de P.S.P" bLíjkbaar denlct, mâar omgelceerd¡ uít de revolutionaíre praktijk
onËstaat een theoríe over de revolutie, Ilet doeË dan ook l-achwekkend aan,
vüanneer de P.S.P" in "De belangrijkste begínseLen van de Pacifístisch So-
cialistische Partij" in de la¿tste steLling verkl.aart: "De revol-utie díe
de Pacifistisch Socíalistische Partij voorsÈâat, zaL door haar niet met
geweld verwezenLijlcË worden". ilet is dus niet waar dat de arbeidersl.ilasse
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de revoLutie door kan voeren" ilet is de P"S.P. die de revolutíe zal verwe-
zenlíjken. Hoe? Die vraag 1.aat zíj onbeantwoord. I{aar waarschijnlijk door
haar parlenentaíre arbeido door het steeds kiezen uit tr¡ee kwaden, door
het ijveren voor een aangenamer justitieel apparaat en door het wiLlen
handhaven van de diensËpLicht" Sarkasme? Inderdaadrmaar vraagt deze parËij
daar níet om?

De P.S.P. is een partij als alle andere "linkse" partijen en streeft
al evenzeer naar macht als wellre partij dan ooL.."" Vandaar dat zij probeert
de gunst van het lciezersvee te verrìrerven. Vandaar ook dat het aantrekken
van voLgelíngen voor haar zeer bel-angrijk is" Dat ís ook de reden dat no-
toíre voormaLige bolsjerviki aLs bíjvoorbeei.d Ger Harmsen en I'lenk Gortzalc
onderdak bij haar konden vínden" De P"S.P. vond het niet belangrijkn dat
Ger lTarmsen in "Buiten de perlcen" van 23 meí- 1964 er prat op ging deeL te
hebben genomen aan de verdediging van Felix ï,{eritis, het partíjgebouw van
de C.P.N., tijdens de Hongaarse revoLutie in 1956'- en daË diezeLfde Ger
Harmsen geen \roord van mededogen had voor de door de bolsjewistische t-anks
vermorzel-de Hongaarse arbeiders" Ook ilenk Gortzak had voor de P.S"P. nog
gewícht genoeg om een rol te spelen in die partijo ondantrcs het feit, dat
diezelfde Gortzak eens op een vergadering í-n de Raamstraat te Amsterdanr
- ruaar wij zel-f aanr¿ezig rvaren - verklaarde, dat hij zich dertíg jaar Lang
door Stal-in bij de neus had l-aten nemen" Ondanks het feit dus dat híj der-
tíg jaar lang de misdaden van het bol-sjewisrne had goedgepraat en bejubeLd,
werd hij door de P.S"P" met open a.rme¡.1 onËvangen"

Het behoeft verder geen betoog, dat wij van "Daad en Gedachter geen
enkel-e verwant,sehap voei-en met v¿elke partij dan ooko dus ook níeË met de
Pacifistisch SocialÍstische Partij, hoezeer r.re oolc van haar goede bedoe-
f.ingen overtuigd zíjn, llaar ja, voor goede bedoelingen koop je nu eenmaal.
weinig.

VERANTI,IOORDIT'TG VAT.I DE VOOR 'IDAAD E}I GEDACHTEÍ¡
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