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HO0cOVENS: DE NAI.IEEEN VAN EEN KONFLIKT

De wil.de sËakíng op de koudbandwaLserij I van de hoogovens ín ljnui-
den l) heeft nog een kLeÍn staartje gekregen. Sinds de ledenvergaderingen
van de bonden op 27 maart zíjn er rn'eer enkeLe korte werkonderbrekingen ge-
weest. Bovendien is op maandag 14 nei het werk enkele keren voor korte tijd
onderbroken op de staaf- en draadwat-serij. Ðe tíjd werd benut om met de
chef van de ploeg de gevaarlijke werkomstandigheden te bespreken.

Sinds de jongste ledenvergaderingen zijn voorts r^rat harde noten ge-
kraakt tussen de arbeiders en de dístriktbestuurders 2) en tussen de dis-
tríktsbestuurders en het hoofdbestuur. De verwíjten eraren niet van de
Lucht en sornmigen hebben daaruit hun konlclusies getrokken

InniddeLs ís de bond nu eindelijk met hoogovens tot een akkoord geko-
men over een niewue c.a.o. voor 1979. Van zijn oorspronkelijke eisenpã¡tet
is echter weinig overgebleven, om maar te zwijgen vän de eiãen dÍe dòor de
arbeiders waren gesteld. Het, eerste rÍat afviel was de f 20r-eis. Daarna
voLgde die van de 35-urige werkweek en tensLotte heeft men de 39-uríge r,rerk-
¡leek ook nog Laten vaLLen. Het enige wat, toen overbLeef was de eis van de
vervroegde uíttredíng, de V.U.T.

Daar bovenop kwam nog datgene, qrat hoogovens zelf had aangeboden en
waar de bonden eãrst hetenaaL oiet aat wiLdeni de verhogíng van ãe ploegen-
toesLagen voor de drie- en vierploegendienst en de verhoging van á" pie-

l) zíe "Daad en GedachÈe* van mei lg7g. Evenals het opstel in ons
meinumrner, is dat hrat men híer aontreft ons toegäzonden door
geestverwanten, díe wat de gang van zaken bij de hoogovens be..
treft, over goede informatíe beschikken.

2) Met distríktsbestuurders worden ín dit opstel niet aLLeen die-
genen bedoeld, die formeel distrikt 8 van de rndustriebond NW
besturen, maar ook zij die daaraan hun bijdrage reveren, zoaLs
de mensen die voor de rndustriebond NW ín de ondernemingsraad
zÍtten, de bestuursLeden van de Bedrijfsledengroep en de leden
van de onderhandelíngsdeLegatie.
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mies voor de orngevíngstoeslag en voor de bijzondere werkomstandigheden.
Eer het zovet was zijn er heel- wat verr¿ijten genaakt en hebben hoofd-

besËuurders, distriktsbestuurders, kaderleden, Leden en ongeorganiseerden
elkaar behoorlíjk wat verwensingen naar het hoofd geslingerd. Dat kon ook
eígenlijk níet anders gezienhetbeleíd zoals dat dít voorjaar door de bon-
den bij de c.a.o.-onderhandelingen werd gevoerd.

Eerst werden et zeer vage eisen gesteld, waar de arbeiders zích op
geen enkeLe wíjze in konden terugvinden en die eisen werden dan ook voor
de leden afgekeurd. Zí: vonden de voorsteLLen díe hoogovens had gedaan, of-
schoon verre van voldoende, toch veeL realistischer. Nadat de bonden uit-
eindelíjk inzagen dat hún eísen ín de bewuste vorm nooít zouden v¡orden ín-
gewíL1igd en evenmÍn konden rekenen op voldoende steun van de achtertan,
veranderden zíj hun strategie, Zíj lieten diverse eisen va11en en gingen in
op de voorsteLlen van hoogovens. Maar voor het merendeel van de hoogovenar-
beiders hoefde het toen aLlemaal niet meer zo erg nodíg. Ze waren intussen
aL verscheidene keren met hun hoofd tegen de ondoordringbare muur van de
bondsbestuurders aangeLopen en toen het akkoord tussen de bonden en hoog-
ovens eíndelijk toch werd afgesLoten f.iep níemand er meer bijzonder warn
voor.

Het eerste konfLikt dat zich voordeed, was dat, tussen de distriktsbe-
stuurders en het hoofdbesËuur, toen het dístríktsbestuur zích fel verzette
tegen de verzendíng van een, gedateerd I maart 1979 en gerícht aan de hoog-
ovendirektie. Híerín stetde het hoofdbestuur ín ultí¡oatíeve bewoordingen,
dat aLs de direktie van hoogovens niet over de ftinnnateriêle" zaken (de-35-
urige werkweek en de vervroegde uittreding) wenste te praten, de onderhan-
deLingen voor lrat de bonden betreft, niet behoefden te worden voortgezet.
De bestuurders van distrikt I zagen daarín een doorkruising van hun onder-
handelíngsstrategie en bestempelden het beLeid van het hoofdbestuur aLs
'fcentraLÍstischt'. Ook onËstond er in de bel-eidsraad (het tandelíjk overLeg-
orgaan van de diverse distríkten) onenígheíd tussen de afgeve.srdigden van
dístrikt.I en het hoofdbestuur over de koppeling van de v,u.T. en de ver-
kortíng van de werkweek, aLsmede over het feit, dat het hoofdbestuur geen
looneísen nenste te stellen.

I,IIEB VAN ROEDEN (voorzitter van de ondernemíngsraadfraktie van het
NW):

trNa de hervatting van het overLeg kwam het hoofdbestuur - dood-
leuk - met, een voorstel: voor 39 uur en invoering van de V.U.T.
en nachtiging voor aktíes. Onze del.egatie wílde deze zaken van eL-
kaar loskoppel.en en híeld hãiir verhaal overeind. Anderen gingen
door de bocht en rùaren akkoord met de koppeling. Een motie om de
zaak los te koppelen vrerd afgestemd."
Zo werden de distriktsbestuurders uit VeLsen buitenspeL gezet. Ook de

f 20r-eís was aauwetijks aan de orde geweest. Het was dan ook zeker niet
overdreven dat Duiker, een ondernemingsraadLíd van het NVV, bij diverse ge-
Legenheden opmerkte, dat er bíj het hoofdbestuur een antÍ-hoogoverrstem-
míng heerste.

DUII(ER:
ttDe delegatie van cîs distríkt heef t van begin af. aan duide-

Lijk gennaakt, dat de ideeên van het bondsbestuur níet realistisch
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üraren. Maar we zijn een ninderheid ín de CentraLe en in de Bonds-
raad!t't 

"

Deze antí-hoogoven-steming werd nog eens onderstreept door een arti-
keL in I'I{r.I.K.'f 3) van begin april, daÈ ging over de ledenvergaderingen
van 27 maart. In het besuste artikeL werden de bíj hoogovens werkende Le-
den als een stell.etje kLootzakken afgeschildcrd.

Overige.rs hebben de dístriktsbestuurderr en de hoogovenarbeiders ook
niet altijd even vriendeLijk tegenover elk¿.;:.: gestaan. Zo hebben de leden
de distríktsbestuurders in diverse vergaderingen verüreten, dat ze te veel
aan het lijntje van het hoofdbestuur liepen, een hoofdbestuur dat een cen-
tralistisch beleid voerde endatgeen rekening híeLd met de specifieke pro-
bLemen die zich ín de regiors en bij de hoogovens voordeden.

Voor het bestuursl-id Gerrítsen vüas het duidelijke r^rantrouwen dat de
Leden in hem koesterden, é6n van de redenen om op te stappen aLs lid van
het bestuur van de bedrijfsledengroep. Hij verklaarde'rerdegrootste moeíte
mee te hebben indien distriktsbestuurders van de bond aLs de eerste tegen-
standers worden gezien."

GERRITSEN:

'fKaderleden zoeken overal íets achter. Deze antí-bonds-stem-
níng ís het gevolg van de invloed van organísaties aLs onder ande-
re Rode Morgen op de Leden."

Distriktsbestuurder HENK KRUL:
rrDe anti-distriktsbestuurders-steming werd op een ledenverga-

dering door een kaderlíd van de hoogovenã r"t 
"ett 

onjuÍste sugges-
tie aangewakkerd,..r'

DUIKER:
rt... De mensen van Rode Morgen en van de C.P.N. hebben dit voor-

jaar op de koudbandwaLserij I íets op gang gebracht, zonder ð,at ze
overzagen Í',at ze daarmee aanrichtten. Er ontstond toen een enorme
verwarríng. t{íenand had het neer in de hand en bínnen korte tijd
was de chaos konpleet. De mensen maakten elkaar af en veeL van wat
in' jaren was opgèbor¡¿d r,¡erd in é6n kLap kapotgemaakt.'f

De reaktie van de distríktsbestuurders op de akties van de arbeiders
getuigde derhalve in het algemeen van onbegrip. Zo kon bíjvoorbeeLd de ge-
noemde Gerritsen uÍt de ledenvergaderingen I'alleen maar opmaken dat de ar-
beiders een rechtse politiek rl) r¡ilLenrwaarbíjhet gaat om hun eigen por-
temonnee.fr De bestuurder DE VRIES maakte het het bontst, Híj verkLaarde:

"De Leden r¿illen niet zíen waar wij mee bezíg zijn. Ons uit -
gangspunË is geweest dat we soLidair nnoeten zijn met de niet-wer-
kenden. I.lat gebeurt er? Ilal-verwege de onderhandeLíngen komt er een

; eis van t 150 op tafeL en iedereãt, g"at er achter staan. Als het
er oP aan komt, dan gaat de eigen zak voor en de rest kan barsten.
tle plaatsen ons hier¡nee op een eiland en daarvoor moeten !üe ons
diep scharnêo...rr

3) "w.I.K." Ís het landelijke propaganda- en mededelíngenbl.ad van
de Industríebond N.V.V. dat sínds enige tijd is opgegaan ínhet
bLad rAclrEn.
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Uít alle t^isi'-ussies di.r: niaL a-anlei<ling van de akties van de arbei-
ders o:- de itocgovens zi-jn gc-v<¡c::ci, blijlct rlui-delijk dat het bondskader, de
discritttsbesttiit::d,e'rc 6;'. heL h<;of<l.i:estunr, cle "tri3d van de arbeiders vo1-strekt ;riet verst¿cn. D¡r.ivloeí-thieruiË vooïl-5 ciat de bonden andere belan-
gen. vertegenrcor-clígc;r iiari rlic r.a.r: cie ¿rrbeiders op .fe ,,,zerkvl.oer. 4)

I-let bcnCcitecic:i vor:i:ll-kt -. v'i-c hel l;onsepl vên het staatskapitalisme,
waarbij cie ste.1"t .i.r: rìist::j-br:-tie va:t d.e --'o<,,.-.igel>..:a-chte rijkdom ter handdient te trem.în. cic "r:.Lr:lgc: v.r¡r cTie l;r',p;:lal.giocpeir rüilarvoor onder de hui-
d"i.ge, r;sr;le:illei:de r-.l:c::cnj.íichc, verhcudin¡;en-zelis een gerínge loonsverho-ging eeii zcer üngunstige l¡,<,,.r':itr,-'rci-iti:¡osílíe 'een opzichle va-ir de buiten-
landse br:d-,:ij'.'3;1 ir.ri gcvo-1-¡l hc..e;î" !ili. bcndsk¡.Cer predikt daarom aL jaren-
lang loor;::leti';in¡ v¿n bel:cc'¡c vl-i.¿ câll Srastig inveãteringsklimaat eneenal-
SenenÊ bclicelsíng vé.:.r. ri.q: r:¡ij-r-r.,,-l-c e!,cc;r¡r;.lj-e" In h¡:Ë kader van die L.oonmati-ging l;orcicn eise.r al; ttl-..cr-¡e::de1li-ng l,¿:ri. ,1c: ¡:-.beidtt en rtcen 35-urige werk-t:e9\" beg::í-jpelijk, aie vcr v'c::;;ijcierd zij:r vair. de verLangens die in de be-rlrijven ireerscn.

äal¡¡cL C¿ lro;rJ zich i:e:;riege he,+rrst iJâs van de onhaalbaarheid van dezeeísen, Ì;(.)rciûn :l nj.:t'rer".:-li gcfornul:crrú (lirt bí.i de arbeicj.ers de indruk te
r^:ckke-r, ú¿:t i.,: bc¡i:uulder:s ,":ich irrachlig i.r:zet-ten vooï een bestrijd.ing vanie r,¡e::l;1cc*ir:i.<1 3:"r "r;oor cc:: ';¡ri:,.:t,ril;; ',.:-ir. 111 erbeiclsvoorr¡aarden. I{ant en-kel o¡: d.i-: nlr'"i-.,:i: i:-on r-.:::r i:.;;:,ir cio, onicvrec,enþeirj van de arbeiders te kana-Liseren cr¡ cic lt.rri:. van c'.c acJ:l.er:l .liì te !ücetstaan

4) Iji.e::r.T¡.e r;i11en r.;e-¡.ar:iru;ii.jrr:ri-et bew:lren, clat cle vertegeûùoor-
digers of sl¡:;:^.iirisac.;:r:. vr_n de C.I".N. e rrrââ.ïvâ.l.I sprakã ís in
c-c hicrbovcn ¡,r-eí-,-cr:ráe rri-tlpr;lren van somnige dístriktsbe-
sttr:iderg, :;dr.l- de a-;bei<ie:sl3iangen \rertegenwoõrdígen. Het be-j.:.ccït roí: <Jc l--iinähei-c 4j.e valçboi".dsbestuurders kennerlct, dat:: r,l"::'.;J, ';:lnnor:: a::bci,jc:s zich tcgen hun bej.eicl verzåtten,
v¿n n:nin,¿ zLjn daf: äe::: cloor ,'r-addraaiers'r (¡¡an rqelke pol_itie-
i:c ì.lilu:i cl.e::r :i;r) 2..,.:,JciL zi,jn t'op¡;e.sioolrt.r (::ed. D. & G: )

O V f ir iì/ril rl N il C I,iU J ll KLASSENSTRIJDr.su: EN

Ve::vc.r1g I )

On cl.uidel-i*ii; ::' -rr.eiren îra: orìzf he:i¡a::':n zijn tegen dedíe hol tijdscir-:'i.f f lrs;,aîts,crirj" .in tneo c,p.uo.rroigencle nummers
beschouwingen
2) over ttRa-

l) Het ecrr;t:i rleci vr:,r ,l!1; q-rpr:rì:e-1- is opgenomen in rrDaacl en Ge-
dachre'r varr juai i)79

2> f!Spa::tacus" va:¡. fe:-;-,irr¿rrí_ en meÍ- igTg
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denkommunisme en zelfstandige strijd¡' ten beste heeft gegeven, menen wíi,
niet beter te kunnen doen dan eerst een overzicht te geven van de sanensteL-
king der ber¡uste afleveringen, van d.e r,rijze derhaLve waarop de beroruste ver-
handeling is opgebouwd.

Iets meer dan een derde deel van het februari-nummer r^rordt in besLag
genomen door fragmenten uit ::espektierzelijk een al in 1936 geschreven arti-
kel van Anton Pannelcoelc en cen in 1972 gepubLiceerde beschouwing van de
Rotterdamse (burgerlijke) socioloog plof .ci"-':. J.J.A, ter Hoeven. Beide stuk-
ken handel.en over de vakbewegíng enbeide stukkenmaken - op geheel verschil-
Lende wíjze - duideLijk, dãt, hoe en lÍaarom er sprake is van een tegensteL-
ling, van een nu eens sluimerend, dan ',hreer openlijk aan de dag tredend kon-
flikt tussen de vakbeweging en de arheiders.

Er wordt in deze stùklcen een heider Lícht ger¡¡orpen op een van de be-
Langríjkste oorzaken van de zel-fstandige arbeidersstrijd en hoeweL in het
bíjzonder het stuk van AnÈon Pannekoek - naar de redaktie van ttspartacustl
ook zeLf konstateert - in tal. van opzichten sterk verouderd ís 3), houden
wij het in beginsel r'oor zinvoL om deze of dergeLijke uiteenzettingen aan
een nadere analyse van de zelfstandige arbeidersstrijd vooraf Ëe laten
gaan. Níet, dat de redaktie van Spartakus er de voorkeur aan heeft gegeven
de tegensteLl-ing tussen de vakber:eging en de arbeiders vía wat abstrakte
beschouwíngen van derden uíteen Ëe zettenri.n ole"atsvanhaar aan de handvan
aktuele feiten te íl"lustreren, is voor ons eerr punÈ van lrrítíek 4)rmaardat
zij voor het òverige omtrent de zelfstandige strijd zo bíjzonder weínig op
te merken heeft dat de betekenis daarvan verduídelijkË.

Er gaat aan de ruim tr¡inïig net be;;chour¡ingen van Pannekoek en ler
Hoeven gevul-de pagina's een a¡inËaL bladzijden vooraf. Daa-rin treft men on-
der andere datgene aan, vat rvij de vorige maal ¡net het woord "opsommíngtt
hebben aangeduid, een blote vermelciing van pak weg tien verschil-lende be-
wegingen van zeer uiteenLopend gehalte eri karakter. ttZonder in te gaantt,

3) Pannekoek spreekt in een bepaalde passage van het desbetref-
fende opstel over een trtussân de erbeiders en de vakbonden op-
tredend verschil", dat hí-e::trit zou voortsnruiten, dat de ar-
beiders tot hot i.llzichÈ kcieen, "éaË al-leen de revolutie hun
uiteíndelíjke redding kan zijn". Lfet een dergeLijke formuLe-
ring zijn wíj het.volstreir.t oneens on redenen díe verderop
nog zuLlen b1"ijken. Elde:s in zijn artílceL spreekt Pannekoek
erover, dat de vakbondsledeir, aLs zij zel.fstandig en tegen de
r¡il van de vakbondsleíding ín verzet komen, in feite een revo-
Lutionaire strijd beginnen. Die woorden onderschrijven wij,
zoals wíj het ook eens zijn meË de woorden van de Amsterdamse
advokaat mr. Ensing, díe in 1965 voor het gemeenteLijk scheids-
gerecht aldaar verklaa-rde, dat een "¡¿ílde" staking zoaLs díe
van het hoofdstcdelijk gcmeentepersonnel, in feite I'een begin
van revolutíertr'¡as.
De vraag of een schíLderí-ng van het konf l.íkt tussen de vakbe-
weging en de arbeiders rloor middel van praktische voorbeelden
uit onze tíjd op de lezer van nu niet een veel grot,er effekt
zou hebben, la.ten wij buiten beschouwing.

4)
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schríjf t de ttspartacusnr-redaktie, 
.'rop het verl-oop en de ond.erd.rukking van

deze beroregíngen door het gezamenlijhe optreden ,vàn arbeidersorganisaãies en
arbeiderspartijen' staaË, en repressieapparaÊen..o' (bedoeld wordt: het ver-
1-oop van deze ber¡egingen en de onderdrûkking ervan door..zogenaamde arbei-dersorganisaties... en onderdrukkingsapprr"i"r :)..." zijn ãe ilt.ustraties
van de beweging der arbeiders...ot5). Dat is een dwalin[. tr{anneer omtrent
deze en dergelijke bewegingen geen nadere bijzonderhedãn worden vermeld,íl]-ustreren ze niets. Sterker nog: wanneer men zich niet enigermate in dedetails ervan verdíept, bestaat het gevaar dat men ze op toËaal verkeerdewijze interpreteert. Dat dit gevaar allerminst denkbeeldig ís b1íjkt hier-uíËr-datde "Spartacus"-redaktíe in haar lijstje van "bevre[ing"r, ¿"r arbei-derstt ook de zogenaamde "Praagse lentet'.run lã6g treett opf,urrãr"rr, die ver-re van een verzetsbewegíng der arbeiders te zijn ger^reesË, níets anders was
dan een stríjd van bolsjewistische managers tegen-het boísjewistisch"'pài-
tíj-apparaat.

hrat zegt het, indien, gelijk het.,geval is, de Hongaarse revolutíe van
1956 v¡ordt gedefinieerd als een strijd van "heÈ volk tãgen de tanks van de
Russenfr en men het daarbij verder Laat? Idie de toerunalige gebeurteníssen -volkomen terecht - als een bewegíng van de arbeid"rr ,r"i"tãat, dient duíJrlíjk te maken, dat het juist niet, zoals de ï^resterse bourgeoísiebeweerdheeft, om een tegen de Russen geríchte volksber¿egíng ging, *uär om het ver-zet van de geheLe werkende klasse,tegen de "eigentt Hongãarse staatskapita-listische machthebbers, waarbij de Russen uitãindetijf neule" i"g"gråf"rr.
En ook d9ze, juiste, omschrijvíng is natuurlijk onloereíkend, 

"arrg."i.ohet er bij het gegeven onderwerp om gaat, te laten zien dat het Ílongaarse
klasseverzeË een, zeLfstan&ig vetzet is geweest, \^rat sLechts rnogetlSt isdoor de ontwiklceling ervan te beschrijven, een ontwikkeLing díe niet-ver-líep volgens het geijkte paËroon der rradiríonele organisãti"", ,áãr'ãi"
daardoor-werd gekenmerkt, dat de arbeiders vía een radenvorming tot vol-sËrekt eigen nachtsontr¿ikkel_ing kwamen.

wat zegt het voorts, ale de strijd van de Brítse míjnwerkers in 1974wordt afgedaan met, de ene zin, d4¡ deze ttde regering en de ekonomie toteen faílliet (wist) te dwíngen"? }trij laten tãrzíjãe, dar ienand of ietswel failliet kan gaan' maar dat het ãr"raas ís omtebeweren, dat iets or is-mand tot een faiLliet gedwongen wordt. lríj Laten eveneens buiten beschou-wíng, dal er na de ber¡uste mijnwerkersstaking van een "faillíet'! der BrÍt-se ekonomíe uiteraard geen sprake was. I^fíj vinden ,le omschrijving van deffSpartacus"-redaktie dáárorn ãntoereikend, omdat deze staking'formeel doorde Britse míjnwerkersbond werd geleid, zodat men derhalvãr-!ùanneer menhaar desondanks - enomgegronde redenen - als een v6rbeeld vanêen rrbewe-
ging der arbeiders" wíl beschouwen, aan moet tonen hoe door eigen inítia-tieven van de arbeíders het formeLe karakter van d.e aktie op de achter-grond raakte en zii een andere inhoud hreeg. Wanneer dat worät nagelatenverLiest het voorbeeld íedere zin; wanneer dat r¿éL r^rorai g"ã""", wordt te-vens duidelíjk hoe door dergelijke initiatieven van de achterban een machtwordt ontwíkkeLd, welke die van de officÍäIe organisatíes o*r.rtr"ft.
. Ifat rvíj hier ten aanzien van tr¡ee der door ísparirãur"-opÃÀrora. bewe-gíngen-hebben opgemerkt geldt ín gelijke mate voôr haar olr"ifg" voorbeeL-den, die wij verder maar wilren r.ãten-ïusten 6). I,,rat ons, zowel ¡ij ¿å ge-

ttSpartacustt, f ebruari tg7g, blz.19
Het moet ons wel van het hart, dat het o.i. onjuíst is om te

s)
6)
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geven voorbeelden als verder in de door de ttspartacust'-redaktie geschreven
tekst ín het zijzonder opval-t, ís, dat er van eeî mqehtvûomrrung door de ar-
beíders praktísch niet wordt gerept. De beschouwingen over het radenkonutu-
nisme ín 'fspartacus" onderscheiden zich in dít opzicht heel duidel.ijk van
die in het Belgische tíjdschrift "Potemkint' naaraan wij eerder reeds aan-
dacht hebben besteed.

trMachttt t zo heet het in t'Potemkintt, rrstaaL ín het radenstelsel cen-
traal: níetopmachtsverovering maar ger¡roon op machtsuitoefeníng wordt aan-
gestuurd ...tt7). In |tspartacus" daarentegen leest sren 8): "...de aard van
het werken van deze kommunisten (bedoeLd zijn <ie radenkommunisten) werd
níet zozeer bepaald door het nachtsvraagstuk...o'Naar onze mening staat de
opmerking van I'Potemkínt' - hoe erbarmelijk de uíÈeenzettingen in dat blad
ook mogen zíjn - heel v¡at dichter bij de waarheid dan die van "Spartacus'q,
Natuurlijk, als gevolg van het in 'rPotemkín" gedemonstreerde, door ons aL
gesígnaLeerde, wanbegrip, wordt er ten onyeehte gesteLd, dat er op machts-
uitoefening - door de ma,sea, dat weet de betreffende auteur heel- goed -
door de radenkonmunssten zou r,rorden aangestuurd. Integendeel, de radenkom-
munisten hebben er steeds op gehrezen, daÈ niemand of niets op een machts-
uítoef ening door de massa, dat lriL zeggen door de arbeíders , aar¿kan stwen"
maar dat zelfstandig optreden van arbeiders altijd betekent, niet all-een
dat er door de arbeiders macht wordt uítgeoefend, maar ook, dat er dan een
macht wordt'ontwikkeld waarvan geen sprake is wanneer de arbeíders aan de
Leiband der traditíone1e organisatíes lopen. In het ene geval ontstaat er
in wezen een bedreiging voor de kapitaListische samenleving, in iret andere
geval níet. Daarbij hebben de radenkornmunísten er ook voortdurend op gelre-
zen, dat eranneer zogenaamde rrvoorhoedett-groepen bij een zeLfstandig optre-
den van de arbeiders interveniären, aan de machtsontwikkeLfng door die ar-
beiders afbreuk ¡¿ordt gedaan. Voor de positíe van het radenkoûmunssme ten
opzíchte van de zeLfstandige strijd zijnjuistdeze twee dingen karakteris-
tíek.

ilspartacusfi heeft vol-komen gelijk, dat de radenkormunisten nieË aan
de (bestaande) macht willen deelnemen - zoals de socíaaLdemokraten van wel--
ke schakering ook - en dat zij er evenmin naar sÈreven die macht over te
nemen, zoals de boLsjewisten dat wiLLen. Maar dat betekent níet, dat zíj
daarom het ilachtsvraagstuk van secundaire betekenis achten zouden. Dat de
radenkonmunísten zieh zowel- tegen de sociaaldemokraten als tegende bolsje-
wisten keren heeft deze reden, dat ãn bij de machtsdeelnemíng (juister ge-
zegd misschien: de iLlueíe vet\ cle machtsdeel-nening) door de "socíal-istenrl
én bíj de machtsverovering door een bolsjewistische partíj de arbeidersklasse
nog altijd van iedere macht verst,oken blijf:. De van de sociaaLdenokrati-

(vervolg noot 6)
beweren, Cat rrstudenten en later ook arbeiders het. regíme van
De GaulLe op zíjn grondvesËen hebben (doen) wankelen". De be-
weging van de arbeiders heeft dat inderdaad gedaan, de ber¿e-
gíng van de studenten niet. Deze twee bewegingen kunnôn niet
in één adem worden genoemd, omdat zij een tttaai verschiLlend
karakter hadden. lfen zie daarvoor: ttDaad en Gedachterr van au-
gustus/september l968I'Poteukin", jrg. l, nr .2, bLz. 3
tf Spartacustr, f ebruari 1979, b1-z. l0

7)
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sche en van de bolsjewistísche zienswijze afwijkende visievande radenkom-
munísten houdt niet in, dat bij hen op het macùtsvraagstuk een geringer ac-
cent zou vaL1en, maar zij houdt in, dat juist al-1e aandacht wordi gekðncen-
treerd op de macht van de arbeiders z-eLf.l

Laat ons nog even stil staan bíj de strijd van de Britse mijnwerkers.
De betekenís van hun optreden in 1972 en in lg74 kan niet beter duideLíjk
worden gemaakt dan door het te vergelijken met de langduríge mijnwerkerã-
stakíng van 1926. ZoaLs bekend werd er ín nei van dat j.rt ãoor het Brítse
vakverbond een algemene staking uitgeroepen, die steun zou verLenen aan de
konpels, díe zích vetzetten Èegen een aangekondigde Loonsverlaging. Toen
de algenene staking na negen dagen, achter de rug van de mijnwãrkãrs om,
door de leiders van het vakverbond r^rerd opgeheven, zette de mijnwerkersl
bond met, één niLjoen aangesLoten leden de strijd nog vele maanden y66¡¡.
Hoe komt het, dat die miljoen mijnwerkers destijds de nijneigenaren nÍet
regering-Baldwin níet op de knietln konden krijgen en dat daaientegen níet
meer dan 250.000 rnijnwerkers - dus een k¡¿art van het vroegere aantã1 9) -ín 1972 de regeríng-Heath tot kapitulatíe wisten te dwingãn en in 1974 op-
nieuw een overwinníng wistentebehalen die de aanleidíng Ìras tot haar vaL?

Niet doordat de vakbond in de jaren tTO een anderã taktiek toepaste.
Bestuurders als Joe GormLy en Lawrence DaIy stond toeÊ.,p.necies tretzåIf¿e
voor ogen a1s hun voorgangers Herbert Sr¡íth en Arthur Coôk destijds. Voor
hen was de staking een pressiemíddeL ¡¡aarmee zíj aan de onderhanãelingsta-
fe1-succes poogden te bereiken, een middel waarbij aan de arbeiders geen
aktieve ro1 was toebedeeLd. Tn l9l2 en 174 echter r^rerd de overwinning van
de mijnwerkers níet door officiille onderhandelaars en nieÈ aan de onderhan-
delingstafel bevochten, maaï op straat. le mijnwerkers ontpLooiden ei-
gen initíatieven en lieten de leiding van hun akiie nier aan ä" bestuur-
ders overt zii kozen uit hun nídden een eigen stríjdkormittee. ZíJ trokken
door heel- het Land om overaL bij elektrische centrales en kolendãpôts teposten; zi: Leverden sLag net Leger en politíe; zíj betrokkenandere prole-
tarische bevolkingsgroepen bij hun aktie, die van dag tot dag een grio*i-
ger karalcter kreeg

Dat aLLes had velerleí effekt. All-ereerst groeide bij de arbeiders,
door hun gezamenLijke, dageLíjkse aktivíteiten, van etmaaL tot etmaaL åengevoel van saanhorigheid en kracht. ZíJ deden dingen rüaaraan de bond niet
had kunnen denken en die de bond zich níeË kon pernitteren. Zíj voeLden
zích níet - zoals tret ín een bekend Engelsralíg strijdl-íed heet - 'rsterkdoor-de bondrr, zíi bespeurden dat zij, geste.rnã dooi zowat de hel.e BrÍtse
arbeiderskLasse, oneindig veel sterkàr waren dan de bond. Dat verklaart
r'ttaaTom zíj niet ingíngen op een voorsteL van een haastig gevormde benid-
deLingskomissie-líílberforce. Die koumissie beval een lõonsverhoging aan
van lB à l9Z I0). Daarmee verklaarden de bestuurders zich, zondei r,rgg"-

e) rn de loop van een halve eeur¡/ r,\ras in Groot Brittanníij het aan-
tal nijnraerkers drastísch verminderd aLs gevolg van technísche
verbetêríngen en vernieuwingen.
De National coaL Board (het beheersínstítuut van de genat,Íona-
Líseerde kolenindustrie) wllde aanvankeLíjk slechts 7,92 geven;
de regering wensee de loonstijgÍng vendenn d,e 87" ee houden. Na-
dat de komíssie-i,IiLberforce rapport had uítgebracht deed de
Natíonal Coal Board een aanbod van 12i4.

t0)



-9-

spraak mel de lêden, oruniddeliijk akiroord. Maar de mi¡nwerker:s gaven te
kertnen, "daË de bond hen niet vertegenwoordigde" enCat zij 257" '¡er\angden.
Dat deze eis pralcti-sch r'¡erd íngewillig.J vloeit <iaa::uit'roorË, dat de mijn-
werlcers, die met heel anrlere rrâpe;re:.. olrederr rian de bond, een bíjzonder
grote <lruk uítoef enden en met hui.:. optreC.ei:. de hee::senrle klasse' schrik in-
boeze den. 0mennabíj de tiend,ui-zend i:osi:enden ::on.l het belangrijke kol-en-
depot nabij Birníngham i l), posLî1lr.1r:r:, 11i-e ¿.l.tr::st -¡aeÈberaden btrelcen,
rrras heel r¡rat anders clan een paar kcnf ert:an:le orr,rierirandela¿rs die door
gaans r,¡el "rerielíjkot genreg zi-jn oi: !'oo¡¡ ie irel¡ben vctor.de belangen van de
indust.ríerr, zoalr¡ men dat :ìoent"

In 6én woc:--d: de:ni.jnl'Ierkers kon<ieri j-:r r1e ja,t:er: '7A maeht ontwikkelen
doordat zí,j toen zelfstandig stní.jd üceyde.n.. Ita:, r:ìaaï in 197/+ bLeeic, die
macht z6 gtoor- was, of liever: i¡.. a'e i-oop, r¡¿n rle strijcl zo gïoot werd., d.at
de rege::ing niet aJ-leen hun eisen.roes'i: im*iii-í-gcn:taar L,ovendi.en begon te
wankelen, dat '¡as iets r,¡ar': cle raijnr.ve::1ters zelf uíer- itadden voorzi.en. Toen
begin 1974 íemand hun de vraag ste-1-rle cf- zíj co:ls op de val van het l:abi-
net uit vlaren, antwoordcien ze nadruklrelijk ontkennerrd . Ze wilden, zeíden
ze, aLleen maar de ioonsverhoging in de r,¡acht sleiperr dLeze voor rechtvaar-
dig hielden. An.le::s gezegcl: de rri.teindeiijlce lionsekrverrtie '¡an hun handeLe¡
stond hun alierminst vorr ogen

Ziehier war- zíJ gemeen ha<lden met hijrroorbeeld de Oostduitse bour^rvak-
kers, die ín juni 1953 tegeil de r.e-rhogílrg cler prastat.ienormen protesteer-
den zonder er ook maar een f iau'.u idee van te hebî:eu rlat zij dsarmee binnen
Luttele uren heË voortbestaan van het rlgíem zouden bedreigen. tlet ís iets
T4rat die Bri.tse mijnwerkeïs en <lie rJostrluíÈse ítr'beid.ers gemeen b1íjken te
hebben met al in hun zelfstandige stri.jd gewikkeltle k1-assegenoten -. ín r¿aË
voor l-and dan ook - r.{anneer men het verLoop '¡an hr:n aktie e;r hun eigen
denkbeelden daaromtrent aan een nader onderz.rek onderwe::pt.

Ilier ligt dan de reCen, dat r.rij het onmogelijlt eens kunneir zijn rnet
de stelLing, da,t arbeid.ers anders handelen dan,fe bonden van hen',rerlangen
omdat die arbeiders tot het inzicht zouden rijn qelcomenttrlat alleen d.e re-
volutie hun. uiteíndelijke reddclng l:a:r zijn¡r, van een clergelijk inzicht,
l¡an een dergelijk (revoLutionai:,t bewusiz:'-in., is noch bíj c1e Britse mijn-
werkers sprake, noch bij cle !'ranse ¡rrbeiders di-e in nei en juni 1968 het
regiem van De Garrlie cloen r¡ankele:r; ieder spooï ontbreekt eïvan zowel bij
de t¡erknemers die in 1955 het beii::ij:î rran'rJii-ton Fci;enoord inSchiedam be-
zetten als bij de Groní.ngse stroharfonarbei-<lers die in 1969 een vakboncls-
leider als Lí.efaart lregfluiten, de Rott-erdamse havenarbeiders die in 1970
een bestuurder als Hü1sker in zijn iremd la'¡en staan, cle meEaalbewerkers
die ín 1972 };.et arrest van <ie Arrrste::damse ::echtbankpresident Stheeman aan
hun laars lappen of de Belgischc nijnr":ericers r:li-e i-il 1970 tussen Zwattberg
en l^Iaterschei slag leveren enet .le F.ijksrvacht 12). trlat al dcze arbeiders
vervult ís níet enig inzicht in dq on<¡ntbeerlijhe r¡oo::rrraa.r,le voor hun uÍt-
eindelijke bevrijcling, rnaar cle onverzetÈei-:'-jice r"il vocr bepaalde rnateriäle
eisen te stri¡den, omdaË zíj van hun- proietaricche situati-e uit een der-
geLijke sËríjd a1s noodzakelijk erva.rer,-.

I l) Het a.anËaL r¡an 10.000 postenden ontl.eenden rrij aan Britse dag-
bladen, die '¡an tteen proleta::isch legertt rpraken.

l2) I^Iij noemen sl-echts enkel-e van de belcendste voorbeelden uit een
vrijwel onafeienbare reeks
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Wie er aanspraak op lÀril maken dat zijn opvattingen oveïeenstemren met
de werkelijkheid, zal. hiermee rekening moeten houden en hiervan uit dienen
te.-gaan. Als iemand - 6ndat het arbeíders die spontaan en buíten de offi-
cíêle organisatíes om voor materiäle lotsverbeteríng in beweging komen aan
'rrevolutíonair bewustzijn'e ontbreekt - beweert dat hun een deigelijk be-wustzijn (van buiten af) moer worden bijgebracht l3) daar zij anderá ge"o
macht kunnen ontwikkeLen, clan ziet hij-ãr aan voorbi3, aotdJarbeiders in
kwestíe, níettegenstaande hun gebrek aan revolutiotr.ti- inzícht, in feitebij íeder zelfstandig optreden telkens oveï macht bLijken te beschíkken.Híj ziet er bovendíen aan voorbij, dat het verloop van elke zel"fstand.igestrijd bewijst, dat eerst in en tengevoLge daarvàn zich bepaalde verande-
ringen in het bewustzijn van de strijdunãett voLtrekken. Hij zier er ten-slotte aan voorbíj, dat de macht r¡raarvanwij hier spreken niãt een onveran-
derLijke grootheid is maar een veranderlijke, ¿at wit zeggen, een die zichontwikkelt tijdens de strijd en daarbij hàtzij geríng ¡fllfr, herzij kolos-
saaL wordt al naar gelang van de zeer uiteenlopende vormen die deze aan-
neemt.

Voor serieuze radenkommunistische opvattingen konenkan dit aLles on-
nogeLijk zonder.gevoLgen bLijven. Juist tijaens-ae sociaLe konfLikten, dievoor de kapitaListische samenleving nu eenmaaL typerend zijn, treedt het
wezenLíjk karakter van de huidige maatschappL¡ Lãr auiaefLjúsr aan de dag
en juíst die konflikten openbaren beter dan-wal ook zowel dã bewegingsúetIen
ten waaraan die maatschappij gehoorzaamt als de bewegingswetten van de
klassens trijd.

Van bewegingsl^Ietten spreken wij, omdat de klassenstrijd inderdaad eenbeweeglíjk iets is, aan voortdurende veranderígg onderheví!, niet enkel indi9 zin dat hij zich hoe Langer hoe.:meerrot uÀo.,eelfstandige strijd onr_wikkelde,maar ook in die zín , dat de zelfstandige r.rassenãirija i"n .rrr,-
daag verschílt van díe van gísteren en dat díe *rar, ,orgen hreer verschiLlen
zaL van die van vandaag,

Heeft de geboorte van de zelfstandíge strijd tot radenkormunístísche
opvattingen geLeid, de onophoudelijke vãrandering van de zelfstandíge ar-beídersstrijd leidde tot een verandering van de radenkorr¡nunistische õpvat-tingen, die daarvan de theoretische uitãrukking zíjn en die - om r4rat te
noemen - ten aanzien van het zo belangríjke vraagstuk van de samenhang tus-
sen arbeidersstrijd en arbeidersbewustzíjn r"rr.r"ik"Lijk heel ãnders luid-
den dan op een later tijdstíp toen de zelfstandige st;ijd een veel frekr¡en-ter verschijns.el was geworden en dientengevolgã de keánis daaromtrent wastoegenomen. Zo zullen de radenkonmunist,ische opvattingen ook ín de toe-komst onvernijdeLijk een verandering te zíen geven.

Van deze onverbrekel"ijke sanenhang tussen enerzíjds de zelfstandígearbeidersstrijd en anderzíjds dat rirat men radenkornmurrl.m" pLeegt te noeilen,daarvan, dat het radenkonmunisme over zekere tijd een 
"tr¿".ã inhoud z¿1

hebben dan het heden heeft en heden reeds anders ís dan in het verleden,bespeurt men Ín de uiteenzettingen van 'rspartacus'r híer en daar we1 iets,
maar toch eigenlÍjk bitter weinig. op zekere plaats 14) treft men de - opzíchzelf korrekte -. mededeling aan, dàt de vooroorlogse Groep van Interna-
tionaLe Comnunístetl "de ontwikkeLing van het zeLfbewõstzijn der arbeíders

l4) frspartacusrrr. februari 1979, bLz. r2. I^Ie citeren de uitspraakletterl"ijk uít de toenmalige persdienst van de G.r.c. en la-
ten buiten beschouwing dat het citaat door 'rspartacus,' uiter-
mate gebrekkig wordt üreergegeven.
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aLs de r¡Iezenlíjke vooruitgang van de arbeidersbewegíng¡' beschouwde. Dat de
ontwikkeLíng van de zeLfstandige strijd ertoe heeft geleíd, dat hoe langer
hoe kLemmender het probleem zich aandíende t o e die 'rontwikkeLing van
het zelfbewustzijn" zich dan wel voLtrekt en dat er in de loop van die ont-
wikkeLing verschiLlende antwoorden werden gegeven, daarover leest men niets
en dat ofschoon van dÍe respektievelijke antrlroorden allerl-ei standpunten,
zoals die omtrent de strijdorganisatie, de taak van groepen en de posítíe
van de radenkomunisten zeLf , afhankeLíjk bleken.

Zeket, rrspartacus" geeft er b1íjk van 15) te beseffen, dat de zeLf-
standige strijd een proces is, dat in voortdurende ontwikkeLing verkeert,
maar het blad beschrijft níet,, waaruit díe ontwikkeling bestaat, noch hoe
zíJ tot stand komt en verloopt. En dan: voor zovex de zelfstandíge strijd
als een ontr,¡íkkelingsproces wordt aangeduid, wordt geen verband geLegd met
de radenkonrnunistische opvatÈingen en üraar over het radenkornmunisme wordt
geschreven wordt nauwelíjks verband geLegd net de zel-fstandige strijd of
op een geheel verkeerde wijze.

13) Aldus o.a, Lenín in zijn geschriften "De
onze bewegingtt en ttl^lat te doentt.

l5) f'Spartacus'r, idem als in noot 14 op blz.

dríngendste taken van
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T^TAT IS ER TEGEN OP TEGENKULTUUR? (t)

In veeL bladen is de ínboekvorm verschenen feuilLeton "The Serial"
van de Ameríkaanse schrijfster Cyra Mc Fadden al besproken. We wiLlen er
hier aandacht aan besteden, omdat het op zofn indringende wijze de extreme
gevoLgen van een burgerLijke kultuur te kíjk zet. In het boek dringen we
het dagelíjkse bestaan en de gedachtenwereld binnen van úrat je zou kunnen
noemen het t'gegoede proLetariaatrr of de aLtijd boven zijn stand Levende
Ameríkaanse middle class, van mensen met een goedbetaalde baan, eigen huis,
getrouwd, met zogenaamde linkse, progressíeve of alternatíeve opvattingen
over de maatschappíj, het menseLíjke bestaan en hun eígen werkeLijkheid.

I,rlat totnutoe vooraL ín fiLms, televisieseries of doc¡¡mentaires - zoaLs
Mary Hartman, Sun City of Network over dit tragí-komische bestaan op 'n di-
rekte of zijdelingse manier werd getoond, kunnen we nu beleven ín dit boek:
Amerikanen als wiLlig slachtoffeï van aLlerlei politieke, opvoedkundíge,

l) Het begrip 'rtegenkuLtuur" Ís ontleend aan een boek van T. Roszak,t'De opkomst van een tegenkuLtuurtt en wordt tegenhroordig nog wel
eens gebruikt om alLes wat zieh tegen de huidíge maatschappij af-
zetten wiL te karakteríseren, van Black is Beautíful ¡ot en met
scharreleieren.
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filosofische, ferninisËische, Ëherapeutische, reLigieuze en artis-
tieke bewgingen, groepen, modes, trends, campagnes, rages. De techniekdie de schrijfster gebruikt treef t zich waar"ãrrij"ri.jt ãanher onderwerp op-
gedrongen en berust op dialogen en gedachten diá uÍisLuitend, .1" h"t *"r"
zonder de kritísche tussenkomst van de âutuer, in de taal, úet jargon van
de figuren in het verhaal worden geschreven. Ondanks de soms troopgevende
aanzetten van vooral de mannelijke personages blíjkt deze kultuur- niet instaat tot bevrijdende, kritische, cynische, ironische of ontnuchterende hu-mor: alleen de lezer beleeft dít genoegen en komt gelouterd e1 weer fit
voor de strijd t,egen de trieste wãanzir,.r"r, htt Leven in Marin County - deplaats van hel onheil - tevoorschijn. IIet boek zou door Buropeanen als een
anti-Ameríkaanse hulde aan ons door traditie, gezond ,o.r"t..rrã, gulden míd-
denweg en víes-van-buitennissigheden beperkte àagelijkse bes tåair gelezen
kunnen worden, maar het boek is voor r.¡ie bíjvoorbeelã Jan Blokker en de
mannen van het Símplistíes verbond weet Èe waarderen een kunststuk dat Índie rijen thuishoorË: anti-buïgerlijk, anti-clichéo anti-taalverloedering,
anti-bewustzíjnsindusi:ríe, anÈi-kÌüasiradilcaal, antí-avantgardistisch, 

""ãí-ideologísche verdraaiing van de werkelijkheid. Het boeíeoã" .r"n The Serialís dat de figuren die ki.raliteiten ook menen te hebben en dat de auteur het
soms bíjna niet meer herkenbare tegendeel zichtbaar maakt.

Een stukje uit hoofdstuk l2 "Dealing wíth the r.rhole child" als voor-
beeld:

rtKate's orienùin Maxtha en haar eehtgenoot B¿LL deelden met hw¿ buyen
een uolLecl:ige ouez'gaoe dn het uev,zorgen l)an het heLe kind. dus hadden
ze. -e,en hoop gemeen, aL had Martha de tmíuersíteít nooít aigemaakt ter*uíiL Naonri haaz'buurlrout a'tee døpLqmats had' éên uooo 

"olå:oLogíe 
en

êén uoor batikken. Je kon zíen dat inteLLeetueLe a¡aargeuiehten tochptaehtige mensen konden aijn ondnnks aL díe pi.enterhei"d.. Naonn bíj-
tsoorbeeLd uas een uoovbeeLdíge moedez,. Wat Maytha deed., deed zij "nt et:
ae schreeuude nooit tegen haa.v, kindez,en" neageerde zíZh nooit bp henaf en trad noodt als ouder,-figuuv op. Kijk eens hoe ze nu beaig uas
hryo-i-ongste zoontie John te ooerz,eden niet de gordijnen oan de Maytha
aLs kLimtown, tg gebnaùken. îJohn-Johnr t zeí Naowi" ,îk zou me net datsoont aktiuiteíten niet inLaten aLs ik jou was. Je døden zouden uel
eens genrisinterpreteez'd. kmrten uorden, da,cht je ook niet?t John-John
keek haar met een donkerbruíne bLík aan, en zel ,Lík me reetì u" øngàn
meteen Ianaþa te staan' de uíer.jarige doehtey uan Mantha" met een
spe,eLgoedhamer, Het aas tserbazingwekkend hoe kindez,en hm t:¿janleLiik-
lpden tussen eLkaøv' wttuerken als ie maaz, niet gíng íngynjþen ín'hp¡prntuurLíike instineten. ... John-John onderbz,ak net þespiek Latey weer
do.qn de ]<op met speciaLe lvor¿se koffíe met beLeid, oier'de broek ua7zijn oad,er te gooien" uaardoor zt)jn pa, Jasr:n" begon te sch,neeuüen,
hoeueL h¿i meestaL toeh níet zo oueireageerdel nei guil"ák'net de buyen
moest euen gestopt uonden om John-Joh,tn het piin/pLezder pr.inetpe uiite Leggen en Martha moest een spons haLen 

"m 
de koffie te aeppen

&ie op haar natuut'Liike Linnen bank teyeehtgekomen io". (aariha uas
ueez' heL,emaal xóôr rlgyteryQike,stoffen en aaydse kLew,en, omdat je
omgeü¿n¿g .zo uersehr'tkkeLíjk be\angrujk i.s uooy je ínney,Ltjku 

""olnn¿te¿t)Ze uerd í,n'tendtg uat sentímenteeL ouer de Naugahyde so¡a 
-&ie 

ez, eerst
had gestaan. Natuwliik uou ze absoluut geen þtaett e mZer ín haay
huís hebben uant da,t uas zo eynthetisch"- maar soms r¡riste ze het.
Jason was super"inteLLigent" hij ool<" dus pakte hij John-John ka\m

a
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aan toen hij oan zíjn ergemis bekonen ù)os: 'Ik kan je eht ueL
geLiik geoen dnt jont ínrpuLeief gebaan om hete koffie otser je ua-
der te gooien het resuLtaat ís Ðqn een ínstinetíeÐe aÐe?síe tegen
stimuLerenåe mtdÅeLen - een beuonderena,taandige daad op abstrakt
nì,oeau maax praktíseh gezien nogal pijnLíJk. Ik geloof dat ue
het pnobLeem moeten bectiseussíëÍlen 

-t;an hoe íemand zíjn uorrn oart
protest kiest om zijn ouertuigingen uit te dragen. IIet is
nogaL moeíLíjk om een eerLijk meníngsuerschíL met iemand te heb-
ben als je gel<,teLd uordt door derdegraads branã¡onden" kwt je
dat begnjpen, John-John?t John-John trok een Lange neus tegen
ziin oader en trok een pLant uæt de tafeL af en begon aan het
haar oqn Gregor het zoontje üdn. Iûartha te trekken. Martha da.eht
dat het uerke_Lijk boekdeLen aei ouer haaz, bwen dat hun zoontje
zo ongeremd uas." ...
Tot zover The Serial (verkrijgbaar in paperback aLs uitgave van de New

Anerican Library, in handzaam ringbandje uitgegeven door Picadorrprijzen resp.
f 7r- en f l7r-)

Uit de Verenigde Staten komt echter ook de kritiek op de door Cyra Mc Fad-
den geportretteerde kultuur. Er zíjn dus nog meer goede Ameríkanen: een van hen
is Russell Jacoby tùaarvan ín 1975 het boek verscheen 'osociaL Amnesiat' (Beacon
Press, Boston) en dat vorig jaar onder de titel 'oSocíaal geheugenverliesu' bíj
uitgeverij Nelíssen verscheen. Het beschrijft het proces dat eerst op het ni-
veau van psyehoLogie, psychiatrie, therapie en de sociaal-ekonomische en pol-i-
tieke wetenschappen en later in het dageLijks bestaan van gerÀrone mensen met
"persoonLijke" pioUlenen en bij raatschappij-kritische denkers en aktívísten
heeft plaatsgevonden: het proces van het vergeËen en ontkennen van de meest
fundamentele kritiek op de maatschappeLijke verhoudíngen die onze kultuur
heeft voortgebracht (en r¡eer snel om zeep heeft geholpen): die van Marx en
Freud en hun geestver:lranten.

Freud, de vader van de psycho-anaLytische theoríe, moet eens gezegd
hebben: "De nieuwste manier, rüaarop mensen met, hun kritiek op urij beginnen,
ís met te zeggen dat ik een genie ben ... Eerst noemen ze me een genie en
vervolgens gaan ze aL mijn opvattingen. afbreken.u' Toen Freud nog l-eefde,
verwelkomden slechts enkelen enthousiast misschien niet zozeet het geniaLe,
als weL de waarde en waarheid van de intolerante kritiek die Freud op de
menselijke samenleving in het algemeen en de burgerlijke naatschappíj in
het bijzonder leverde. Geheel tegen de heersende ídeologie in van een par-
tikuLíer ínitiatief dat niet de keerzijde van die eigen ínitíatieven \¡rens-
te zíen, nameLijk de onderdrukking en uítbuiting van anderen, maakte
Freud termen aLs persoonlijkheid, eigen wi1-, privé-Leven, autonomie, karak-
ter en indivídu verdacht. Voor hem waren ze besmet, omdat ze de greep ver-
huLden die de maatschappelíjke onderdrukkíng heeft op het denken en hande-
len van mensen, MeÈ succes hebben tijdgenoten van Freud en later vooral
Ameríkaanse psychologen en antropologen niet alleen de scherpe kantjes van
zijn theorieiln afgesLepen, zij hebben ook met behuLp van soms zeer botte
èn zeer geraffineerde o'nieuwefi ideeän Freuds theorie ontdaan van zijn fun-
damentele inspiratie: de onderdrukking ín het mensei.íjk bestaan . Daarmee
werd de slagader van de psychc-analytische theorie doorgesneden.

Een soortgeLijke dodelijke ingreep hebben ook de theorieän van Marx,
Engels en van geestverr^rante filosof en ondergaan. De "korrekËiesu' de op de
Freuds theorieiin zijn aangebracht versehiLLen níet wezenLijk van de verbe-
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teringen van de opvattingen van llarx e.a. door leninistische en sociaal-
demokratische parËijgangers. U lezer kent ongetwijfeld het recept ervan:
niet veranderde produktieverhoudingen, maar het políËieke bewustzijn, de
wiL, de pluche zetels in het parlement, de propaganda, de leíders of het
klassebewustzijn zulLen het nieuwe gezicht van de maatschappij bepaLen.
De handel in die verbeteringen nam een hoge vl-ucht na de eerste wereLdoor-
1og, toen aLlerleí likkse aktivisten en denkers gekonfronteerd r.rrerden met
de vraag l^taarom de bourgeois maatschappij de revolutionaire krises van
l9l4-1919 had overleefd oftewel !üaarom de revolutionaire beweging had u'ge-
faald'o ondanks het feit, dat de objektieve voorr¡aarden voor de ondergang
van het kapitalisme al tientallen jaren aanwezig \raren. Er r¿as duidelíjk
íets mis met de subjektieve kant van de zaak, Uit díe tijd dateren ¿an
ook de eerste pogíngen orn de psycho-analyse te konbineren met de ideeän
van marxístísche filosofen. Ze hebben geleid tot een inteLlektuele ar-
beidsverdeLing díe tot op de dag van vandaag doorvreet: Freuds ideeän kre-
gen tot taak te verklaren r¡raarom arbeider of bourgeois ongehrenst gedrag
vertoonden en zij tterden íngezet om duizend-en-éãn therapíeän, schijnop-
lossingen voor de persoonlijke nood en ellende van het índividu als bevrij-
ding te kunnen verkopen¡ voor 'opraktische" hervormíngen der kapítalistische
maatschappíj noest het verzameld ¡¿erk van Marx en Engels de grãndslag le-
veren. Het einde van deze twee onverdraagzame en uíterst kritische theo-
rieän luidde een'tijdperk van r'relvaart in voor 'otheoríeêno' die in essen-
tie níet meer lraren dan een soms nauwelijks verhulde apologie van de be-
staande orde.' Over dit proces, dat gekerunerkt wordt, door eentriesteonvermijde-
lijkheid' maar hTaartegen verzet mogelijk is door iedereen díe verder moeË
zien dan zíjn eigen bestaan, doet Russell Jacoby in zeer scherp proza en
een aangename essayistische-literaire stij I uitspraken die het veidienen
onthouden te worden. De konfonnistische ideoLogieênvan nubLijken een fasci-
nerende geschíedenis te hebben, waarin hre vergeten medestanders onÈmoeten
die in hun tijd niet moe werden de vínger op de zere plek van de maatschap-
pij te leggen; de onderdrukking en de ontkenníngen ervan . De vloer wordt aan-
geveegd met ínvloedrijke fílosofische helden uit de jaren zesrig" Socíolo-
gÍsche en psychologische theorieên en therapíeên, die totnuto¿ water en
vuur leken worden onder êên kritische noemer gebracht, de bestsellers on-
cler hen worden extra doorgelichL en de kanker ervan overtu'gend aange-
toond. De schríjver heeft een draad opgepalct díe definitief doorgeknipt
Leek: dat geheugenverlies en gebrek aan besef dat de historie ons meer
kan Leren dan ons wellicht Líef is zijn twee verschijnselen die discus-
síes met alLerleí Linkse aktivisten, partijmensen en bijvoorbeeld feminis-
Ëen meestal- voLledíg zinloos maken. Dit boek laat, zíen üraarom en probeert
er anaLyserend en kritiserend wat aan te doen. Ifij hopen in een vólgend
artikeL de draad verder te trekken naar discussies dià in Daad en Gedachte
en in het internationale zusterblad Echanges plaatsvinden over autonome
akties en bewegingen.
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