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'rEngelatrdtt, zo schreef het Britse dagbLad FinaneiaT Tímes, op 5 januari j.1. in een hoofdartikel, 'fis in de jaren t60 met een barstende hoofdpijn wakker geworden." Deze woorden sloegen uiteraard op de staking van
100.000 arbeiders in de genationaliseerde sektor van de Britse staalindustrie de Brítish Steel Cotporation die door de twee beËrokken vakbonden
werd uitgeroepen en die op de eerste werkdag van tt nieuwe jaar begon. ïíekenlang hadden de beide bonden ernee gedreigd, maar niet iedereen had deze

dreiging serieus genomen. De kleine vakbond van de hoogovenwerkers (de NationaL Uníon of BLastfwmaeemen) én de vakbond van de staalwerkers (de grotere Ïron and SteeL Trades Confederation) staan bekend om hun genatigdheid.
De TSTC bijvoorbeeld had al gedurende néér dan een halve eeuw geen enkele
stakingsaktie ondernomen. 0m die reden neenden velen, dat het wel bij een
dreigement zou blijven.Maar daarbij kon noch de N|Brnoch de L9?C het ditmaal Laten. Andere kategorieiln , zoaLs de nijnwerkers, hadden in het jongste verl-eden een loonsverhoging van 20 procent in de wacht gesleept.Verge-

leken daarmee was de door de Britísh SteeL Cotporatíon voorgestelde verbeuraarmee de leden zich niet wilden laten afschepen.
aanbod
van
2
proeent'r, aldus Joe Pickles, clistriktsbestuurder
"Het
van de ISTC in Rotherham, 'rkomt er ,gezíen het percentage van de prij sstijgingenrop neer, dat de levenstandaard van de staalwerkers aanzienfijt achteruitgaat. Dat is voor hen onaanvaardbaarl tt ïoen BSC-direkteur Charles
ViLLíers niet verder rsilde gaan dan deze 2 procent en daar op zíjr. hóógst
nog 4 procent bovenop wilde geven indien de garantie van een próauktiviteitsvergroting zou I^Torden verkregen, liepen de loononderhandálingen onwrikbaar vast.
ttln 197 6", aLdus Joe Pickles tegerrover een korrespondent van de Finaocial Times , ttis er in de s taal indus trie , op grond van een overeenkoms t tussen de BSC en de ISTC'een aanzienlijke produktiviteitsverbetering gerealiseerd. Desondanks zijn de staalwerkers wat de hoogte van hun loon betreft,
van de achttiende naar de dertigste plaats gezakt.tt ttDe staalarbeiderstt

tering een schijntje,

2

zo heeft lSTC-sekretaris Bí.LL Sí.rs verklaard, "zijn oe afgelopen jaren
beetgenomen, vandaar dat de bond nu heeft vastgehouden aan zíjn eisen. tt
Het Britse staalkonflikt werd <laarnee onvermijdelijk.
Als nen de kranten wi1 geloven zowel sonnnige Nederlandse als sorurige Britse ging her bij deze staalstakinq om de grote, van diverse zijden
vcorspelde, konfrontatie tussen de Conservatieve regering van premier i{az,garet Ilntehey, en de Britse vakbeweging, Vóór een dergelijke opvatting
pleitten op het eerste gezieht Civerse onstandigheden. Allereerst sEond de
staking van dc staalarbeiders als sociaal konflikt nieË op zichzelf. Zíj
viel samen met een t"^'ildeoo staking van spoorwegpersoneel in bepaalde delen
van Engeland, net een staking net bearijfsbezetting van de i'Íeccano-spee1goedfabriek in Liverpool, met een serie van 24-uursstakingen in de nnijnerr,
met een dreigende staking van de tankautochauffeurs rmet een dreigende staking van het personeel van cle i.;aterleidingbedrijven en met diverse kleioere loonakties. In de tweede plaats lcregen cie sLrijCende staalwerkers van
verscheidene kanten steun. Achter hun stalcing schaa::Cen zich achtereenvol*
gens het overkoepelend vakverbonrl TUC, de transportarbeidersbond TG'tlU en
de bond van f abrieks- en geneenËearbeiders, de IíUGMW, alsneCe de bond van
spoor\regpersoneel. ïJzererts dat voor de BSC was bestemd werd in cle Britse
havens niet meer gelost en niet meer vervoerd; st-aal- dat door de BSC was
vervaardigd werd niet meer naar de afnemers gebracht. Zeker, de regering
verklaarde zowel aan de vooravon<l van de staalstaking als na het uitbreken
ervan, dat zíj buiten het konflikt r.rilde blijven en niet zau ingrijpen.
I'Iaar dat nam niet ryeg, dat er begin januari nu net precies zotn soort van
situatie was ontstaan als de regering, naar zíJ bij haar opËreden had verklaard, voor volstrekt ontoelaatbaar hield en zou trachten te voorkomen.
nit laatste lijkt ons onbetwistbaar. l.laar kan deze situatie, bij nadere beschouwirg, werlrelijk als een konfrorrtatie van de regering met de
vakbeweging worden gekarakteriseerd? En als iret daarom niet gaat, waarom
gaat het dan uéL? L,aat ons de feiten op een rijtje zetten en om te beginnen het een en ander eiteren uit de beschouwing die een toonaangevend bLad
a1s The e,mdaa Tímes op I 3 j anuari aan de s taking wi j dde :
ttToen de

staalstaking begon, geloofde de regering dat er een reËte kans hras, dat het konflikt zeet spoedig zou worden opgelost.
Zíj besloot niet in Ce on<ierhandelingen in te grijpen. Tot aan
het, vorige weekeinde scheen dit de juiste houding. De staking
werd gedisciplineerd door de staalvalcbonden. Deze hadden sterk
verlangen een overeenkomst te bereiken. I'{adat zíj l9 uur lang
met de British Steel Corporation hadden onderhandeld waren beide
partijen buitenger4roon dicht bij elkaar gekomen. tríat er tot aan
dat rnomenË geschiedde leek de filosofische houding van de regering in de praktijk te reehtvaardigen " ZíJ scheen zowaË vruchten
te zullen afwerpen. De afgelopen week is de toestand totaal veranderd. Nadat de tijdens heL weekeinde gevoerde onderhandelingen
waren mislukt heeft men zLch harder opgesr.eld. De staking werd
uitgebreid en het bedenkelijke en laakbare verscbijnsel van het
secundaire posten l) nam van dag tot dag toe.De TUC vond dat het
geschil de steun verdienrie van andere bonden dan die in de staalindustrie. De staalarbeiders zelf" begonnen zich voor te bereiden
op een landurige aktie. ot Feit dat de bonden op het punt stondden om akkoord te gaan met een bescheiden loonsverhoging, gekop-

-3-peld aan een produktiviteitsstijging, betekent niet langer, dat
met een ietwat hoger bod de zaak in kannen en kruiken zov zíjn,
Het klimaat is nu grondig gewij zígd. Bedrijfssluitingen en verlies van arbeidsplaatsen, alsmede de bestaande looneisen vormen
thans de elementen van iets wat tot een ernstige uitdaging is geworden, zowel voor de regeringspolitiek ten opzicbce van de industrie als, tot op zekere hoogtee voor de industríe in het algemeen. tt

Inderdaad hadden de twee betroklcen bonden - NUB en ISTC hun leden
aanvankelijk stevig onder kontrole. Beide organisaties mikten op een kortstondig konflikt en zíj toonden derhalve aan de onderhandelingstafel we1
een veel grotere bereidheid tot een kompronis dan rien uit de hierboven geciteerde woorden van Bill Sirs en Joe Pickles wel zou kunnen afleiden.
DaL het vakverbond TUC zídn al op de tweede stakingsdag achter de aktie schaarde en dat enkele andere bonden insgelijks deCen, betekende
allerminst een verscherping van de strijd. Dat de TUC het gewicht van zijn
autoriteit in de schaal wierp, geschiedde za viel uit een verklaring van
sekretaris-generaal Len Murray af te leiden - rnet de kennelijke bedoeling
de BSC te intimideren opdat de duur van het konflikt bekort, zou worden 2).
Tegelijkertijd liet de TUC er geen twijfel over bestaan, dat het vakverbond tegen tt ttsecundaire postenrt trsas gekant en dac er alleen maar zou mogen worden geposE met toestemning van en overeenkomstig de voorschriften
van de beide staalvakbonden. Aan de niet-genaËionaliseerde staalsektor verklaarde de vakbeweging g6én oorlog . Zíj moehL ongehinderd verder produceren, op de uitdrukkelijke voorwaarde dat de partikuliere staalbedrijven
hun produktie niet zouden verhogen om tt door de staking getroffen staatsbedrijf te hulp te komen.
De vakbeweging met andere woorden rnras allermins t op een ttgrote konfrontatierr uit, niet net British Steel en laat staan met de regering. En
dat bleek ook hieruit, dat het juist de vakbeweging hras, die haar uiterste
best deed om een einde te maken aan enkele andere stakingen die op het
tijdstip van de staalstak,ing aan de gang ríaren of kort claarna rrraren uitgebroken. Zo poogden bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de National llnion
of RaiLwaymen en van de Associated fucdety of Loeomotiue Engineez,s and Firemen Ëevergeefs het spontaan stakende personeel van het spoorwegdepot Ëe
Peterborough tot werkhervatting Ëe bewegen 3),
Zekerrde ISTC had op het momenÈ dat zíj samen met de NUB de staalstaking proklameerde, wijd en zíjd verkondigd, dat zíj zich op een langdurige
aktie voorbereidde en dat zíj het met gemak desnoods drie maanden zou kunnen volhouden. Maar in het zíeht van de feiten scheen die uitspraak hoofdzakeLíjk bedoeld te zíjn om indrulc te maken. Iedereen ruist en het werd
door de bonden openlijk toegegeven dat er zich bij de staalafnemers nog
vrij aanzienlijke voorraden bevonden" Het \ras duidelijk dat de gevolgen
van de staking zích niet terstond zouden doen gevoelen. De voorraden ïíaren
zelfs , zodra de twee betrokken vakverenigingen in de loop van december met
een staking begonnen te dreigen, inderhaast nog zoveel mogelijk vergroot.
Dat feit is een aanwijzíng, dat de gematigde staalbonden aanvankelijk geen
serieuse stakingsplannen koesterden en in de veronderstelling hebbón .r"rkeerd, dat zíj slechts rnet het stakingswapen behoefden te dreigen om British Steel tot gunstí.ger loonvoorstellen te bewegen. Als wij het wat dat
betref t bij het rechte eind hebben, dan werden de bonden cioor de BSC min
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of neer voor het blolc gezeË . l4aar hoe dac ook zíi, al het, gepráát over de
"vcorbereidingen tot een langdurige strijd" veraaderde er niets aan, dat
de bonden án de TUC al het mogelijke deden om het konflikt binnen de kortste keren uit de wereld te heipen.
lladaË er aan heË einde van de eersLe stakingsrveek een rireekeinde lang
zonder resultaat \^7as onderhandeld zíe de hierboven geciteerde beschour.ring van de Sunday Times !,iwanen de partijen de daaropvolgende maandag
opnieuw bijeen en wei op dringen+ verzoek van de vakbeweging. DaL haar inderdaaci álles aaii een snelle oplossing was gelegen, bleek onder andere ook
hieruit, dat aai het overleg van vrijdag 4 op zaterdag 5 januari (twee dagen nadat cle staking begon) óók werd deelgenomen ,Joor Len ivlurraA in eigen

persoon en cloor Ëopfunktionarissen van twee andere borrden, ![oss Euans van
de transportarbeidersbond en DauíC Basnett van ie fabrieksarbeidersbond
NUGI'L\,I 4). l.{urray was het, die er op aandrong, daË hec overleg zou worcien
voortgezet, ook al zag Bill Sirs van Ce ISTC nauweLijlis nog karisen op een

onmiddellijk resultaat 5) .
Op hetzelfde monent echter dat de leiders op deze wijze op alle mogelijke maniereri het konflitct zochten te beËindigen begonnen de strijdende
staalarbeiders zeLf zích op een heel andere raanier Le roeren. Zíj streefden ernaar ir:derdaad een vuist t.e malien en zLj grepen daartoe naar het eerder reeds door anciere arbeiders in de praktijk beproefde niddel, dat de
vakbeweging nadruhkelijk verbodcn had: het secundaire posten.
In Yorkshire werd het sein ertoe gegeven. De sËakers van Ce BSC begonnen daar ook te posËen bij <ie partikuliere sÈaalbedrijven. Ted ThoÍyte, de
sekretaris van het regionale stakingskommitee, ver van het vakbonclshoofdkwartier en clicht bij de arbeiders, verklaarde: "l'Iij willen het konflikt
uitbreiden en alle st,aalbedrijven tref f enr' 6) . tríeldra rverd het voorbeeld
van York.shire overal gevolgd. 0p dinsdag E januari verloor de ISTC iedere
kontrole over de door haar uitgeroepen staking. Vliegende brigaden, ge.rormd op analoge wijze als destijcls die van de rnijnwerkers en de vraehtwagenchauffeurs, zwermden uit door het land, breiclden de aktie uit toË andere staalfabrieken dan die van Briti.sh Steel en zorgden voor een aanzienlijke verseherping van het konflik.Tegenover een verslaggever van de DaiLy
TeLegraph moest Bill Sirs toegeven, dat het allemaal gebeurde in strijd.
met de vakbondsinstrukties, dat hij er zich grote zorg over rnaakte, maar
dat hij niet bij nachte was om het te verhinderen 7), ZLedaar de klimaatsverandering, rlaarover door de Sunday Times rverd gesproken.
Uit het bovensLaande volgt, daE de staalstaking g6ên konfrontaËie
van wie dan ook meË de Britse vakbeweging kan worden genoemd. De Britse
minis ter van r.rerkgelegenheid , James Príor heef t iJaE ook erkend. Ti j dens een
besprekinc met leiders van de TUC verklaarde hij, dat hij respekt had voor
de pogingen vail de vakbondsleiders om het secundaire posterr tegen te gaai]e
maar dat zíj helaas niet steeds suksesvol r^raren 8). Anders geformuleerd:
niet, de staalstaking als zodanig was een lconfrontatie, maar datgene wat de
arbeiders ervan maakten. Voor de NUB en de ISTC ging het om een tot hun
branche beperkt loongeschil met de BSC, dat strikt volgens "de regels van
het spelt' rnoest worden uitgevochten. Toen de arbeiders zídn niet aan die
regels wensten te houden, toen zíj er volstrekË maling aan bleken te hebben, dat de Britse rechter het seeunrlaire posten onwet,tig had verklaard,
toen zíj ermee dóórgingen ook nadat een aantal op die wijze handelende arbeiders r^/aren gearresteerd, wijzigde zíctr het karakter van het konfLikt,
zoals destijds, in 1972, de mijnwerkersstaking erdoor van karakter veran-
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derde. En als gevolg van die verandering raakte ook,le regering er tegen
hoe 1-anger hoe meer bij betrokken" De staalstahaar nadrukkeLijlce iril
iiing was een konf likt tussen tr^7ee vakbonden en t t genationaliseerde st,aalbedrijf ; de staalstaking is op het moment dat r^tij deze regels schrijven
bezig een grote konfrontatie te worden tussen de regering enerzijds en
anderzijds niet de vakbeweging maar de arbeiders"
Twee omstandigheden hebben in niet geringe mate tot deze interne verandering van het konflikt bijgedragen. Een ervan heeft van het begin af
aan een ro1 op de achtergrond gespeelC, maar is in de loop van vier stakingsweken hoe langer hoe meer op de voorgrond getreden.Naar de vorm namelijk ging het om een loongeschil, ir feite seaat bij de Britse staalindustrie aL geruime tijd de r-rerkgelegenheid op de tocht als gevolg van wat de
Sunday Times "verkeerd manager s chap " he.ef t genoend In 197 3 werd door
British Steel een zeer optimistische prognose voor de toelcomsË opgesteld.
In de kornende jaren zou de vraag naar Brits staal de hoogÈe van 36 miljoen
ton bereiken, T/'raarvan 32 rniljoen door de genationaliseerde sekËor zou kunnen worden geleverd. Op grond van die prognoses zLjn er met overheidgeld
kolossaie investeringen gedaan en onder meer tTree fonkelnieuwe staalbedrijven opgezet in Zuid-I^Iales. Zeven jaar na het opstellen van de prognose
blijkt de vraag naar Brits staal nieË meer dan 15 uriljoen ton te bedragen,
I^raarvan llrZ rniljoen aflcornstig is van de BSC. Als gevolg van de door overheidsleningen enorm gestegen lasten voor aflossingen, leidt British Steel
al geruime tijd zeer aattzienlijke verliezen, De regering Thatcher heeft nu
onlangs geweigerd nog meer regeringssteun aan deze genationaliseerde industrie te verlenen. A1s gevolg daarvan acht British Steel een inkrirnping
noodzakelijk, die uit,gerekend de nieuwe fabrieken in tr'íales (te Port Talbot
en te Llanwern) zou moeten treffen. De Sunday Tines heeft dat een totaal
verkeerde oplossing van de huidige noeilijkheden genoemd, In ieder geval
is het een oplossing, die er niet alleen toe heeft bijgedragen dat tijdens
de staalstaking het aksent van de aktie van looneisen naar een aktie voor
behoud van r^Terkgelegenheid verschoof , maar die er ook Ëoe heef t geleid dat
andere kategorieiin arbeiders hoe langer hoe meer de strijd van de sËaalarbeiders als hun eigen strijd zíjn gaan zíen. I,Iat zullen de gevolgen voor
de werkgelegenheid in het algemeen zíjn, indien er geen kolen meer naar de
staalfabrieken in Zuid-ï^lales behoeven te worden geleverd en er mindere hoeveelheden staal zullen worden vervoerd? Het is allesbehalve verwonderlijk,
dat er onder de arbeiJersbevolking in het sterk geïndustrialiseerde tríales
grote onrust is ontstaan, een onrust, veel en veel groter dan de vakbeweging had verwacht. Reeds T^7aren er in trlales korte mijnwerkersakties en betogingen van een omvang en een karakter, die de vakbeweging niet enkel verbaasd, maar ook verontrust hebben. Het waren betogingênr die er geen twijfel over lieten bestaan, dat zích van de arbeiders in dat deel van GrootBrittanniË een geest van verzet aan het meester maken ir, die herinneringen wekt aan de geest die in 1972 over de Britse arbeidersklasse vaardig

werd.

Een ander ding dat de staalstaking verseherpt heeft en eraan heeft neegewerkt dat zíj rof schoon zíj geen konfrontat,ie met de regering rías er tenslotte een is geworden, is de uitbreiding van het konflikt tot de partikuliere sektor. ZoaLs r^rij vertelden, hadden de vakbonden een dergelijke uitbreding in het begin volstrekË niet in de zítt. Toen zLJ errop sterke aandrang van de leden, toe overgingen hun leden in de parËikuliere sektor omtrent een dergelijke uitbreiding te polsen, toonden deze zíeh niet geneigd
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een eventuele stakingsoproep gehoor te geven, Dat de bonden er clesondanks toe zLjn overgegaan ook <le partikuliere staalselcEor bij de staking
te betrekken srrroot daaruit voort, dat het secundaire posten bij de partilculiere bedrijven niet zonder resultaten is gebleven. Toen hun rnede-arbeiders van cle BSC-bedrijven een beroep op hun solidariteit deden reageerclen
de arbeiders in de partikuliere sektor positief . Een stakingsoproep r^las
Ëoen voor <le bonden het enige niddel om althans irog enige kontrole op heel
zaken te houden, ê1 was het maar voor cie schijn.
de gang
- Op van
fret mornent dat dit gebeurrle wendden de parËikuliere staalbedrijven
zích tót de rechter. Die verboocl de bewuste uitbreiding van het konflikt
met het argument, dat de partikuliere firrirats niets met het geschil tussen
de bonden en de BSC Ëe maken hebben. Daarmee kwanen de bonden in een uitermate moeilijk parket. lJe bonden, niet de arbeiciers. l;ens teneer is ook bij
de Britse staalstaking gebleken, dat arbeiders zich cloor uiCspraken van de
aa16-

burger:lijke rechter niet gebonden achtei.r. On<ianks het rechterlijke verboci
legrlen zíJ de arbeid neer. Wat de bonden zulLen doen is op het moment dat
,^rij dit ráhri3.r"tt nog niet beken.l.. Dat Bill Sirs op maandag 2B januari betoogd heeft, áat hij desnoods bereid is naar de gevangenis te gaan, dat wil
,"gfun, bereid is om als bond de ui-csp::aak te negeren rzegt natuurlijk vreinig, Ilet gaat er niet om wat Sirs eventueel wel zou willen doe-n' Éaar om
Catgene wat een officieel erkende vakbond, a1s instituut van de burgerlijke maatschappi j kán doen. En zo Bill Sirs zich dat nu nog niet realiseert,
zaI Len l,'Iurray het hem op korte termijn r,rel duidelijk riralcen.
Voor de arbeidende bevolking ligt het allemaal natuurlijtc volkomen
anders , be anders is aL gebleken Eoen de top van de TUC zich met kracht
keerde t,egen de in inlales ontstane plannen om - uit solidarifeit met de aktie der siaalarbeiders op 2l januari in dit gebied een algenene staking
te beginnen. Naar het schijrrt hebben l'{urray cos, het de lagere vakbon<lskaders aldaar voorlopig met sukses uir het hoofd gepraat? Ivíaar voor hoe lang
indien de. onrust aanhoudË en de spanning stijgt? ïtrat zaL daar en elders in
Groot Brittanniii gebeuren indien de overheid doordat de stakende. arbeiders tot wetsbreÈ.rs zijn geworden - zich genoodzaakt zíet in de sÍtuatie
in te grijpen?
Toen Thatcher aan het bewin'l kwam en haar plannen ontrlouwde om de
Britse stakingskoorts in te rlannnen, hebben velen haar voorspeld, dat het
haar wel eens net zo :zou kunnen vergaan als haar partijgenoor Heath in '72
en ' 7 4 , \Tog zL jn die dagen van weleer niet weergekeerd. l'laar de vraag hoe
ver men er nog van af is, dringt zich hoe langer hoe meer op.
I

) gnder t'secundair posten'r (rtsecondary picketingtt) verstaat rnen
in Groot Brittannië de sedert de mijnwerkersstaking van ja"
nuari 1972 door de arbeiders gehanteerde praktijk van het
posten bij andere bedrijven dan die welke direkt bij het konflikt betrokken zLjn De mijnwerkers bijvoorbeeld gingen in
genoemd jaar posten bij de elektrisehe cenÈrales en bij de
kolendepots om ervoor te zorgen dat hun aktie ook werkelijk
effekt zou hebben. In januari 1979 poogden vrachtwagenchauffeurs, niet zonder sukses, iedere vorm van vrachtvervoer toË
zLch daartoe, evenals de
stilstand te brengen en ze bedienden
mijnr^rerkers in tV2 van zogenaamde ttvliegende brigades". 0nder
dit secundaire posten .ralt j-edere poging van st,akers onn be-
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drijven \^raar nog niet wordt gestaakt bij hun aktie te betrekken, pogi.ngen clie irr Groot-Brittanniê op veeL groter schaal
en met veel neer effekt worden ondernomen dan waar elders ook.
2) Vgl"Ce Financial ïimes van 3 januari 19'30
3) Vgl. de Finaocial Tines van i I januari 198C.
4) Irinancial Times van 5 janrrari 1980.
5) ICen.
6) Idem.
7) Daily Telegraph van 9 januari 1980.
8) F:inancial fimes van I I januari 1980.
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ZojuisË ontvingen wij t t eerste nunmer van een bu1letin, dat een Amerikaanse groep zich voorsteit in rie naaste toekonst regelmatig te gaan publiceren I ). Wij hebberr van de inhoud- met veel belangstelling kennis genomen. Hoev;el het oí,s duideli.jk ir, dat er tussen de uiËgevers en ons op een
aantal punten vrij àanzíenlijke verschillen van op-atting bestaan, bevatten de uiteenzettingen niettemin een aanËal dingen, \traarmee de samenstellers zícirr duidelijk onderscheiclen ven de traditionele "linkerzijde". Zo
stellen zíJ bijvoorbeelC heel dui,lelijk, dat de opheffing van het kapita-isme heel wat ánders is dan de nationalisa'cie van de produktierniCdelen en
dat het aankomt op de afschaffing van de loonarbeid.
De belangrijkste bijdrage in dit januarinuumer is gewijC aaa de vakbeweging in het algemeen en die in de Verenigde Staten in het bijzonder.
De schrijver ervan zLet de vairbeweging als een orgaan van de burgerlijke
samenleving, dat de funktie heeft om Ce T,íaar arbeidskracht te verkopen aan
het ondernemerdon tegen een zodanige prijs, dat de ondernemers meE behoorlijke winst lcunnen produceren en de bezít-ters van de waar arbeidskracht er
genoegen mee nemen, Dit, zo zegt hij, is de enige rol die de vakbeweging
ve-vult en in andere di;rgen is zLj volstrekt niec qeïnteresseerd. Als êr,
zo voegt hij er aan toe, over de beóongen verkoopprijs van de arbeidskracht (of over secundaire arbeidsverhoudingen) onrusË onder de arbeiders
ontstaat, dan zoeken ondernemers én vakbeweging beide deze onrusL te bedwingen, de onCerneners door ratiorralisatie en intimidatie, ,Je vakbeweging
doordat zíJ de valse schijn van "stri-jdbaarheici" poogt te wehkr:n.
Nergens, za heet het in het bewuste artikel, treedt de funktie van de
vakbeweging als puur zakelijke verkoopster van arbeidslcracht c zo zuiver en
duidelijk aan de dag als in de U"S.A. Hij schrijft ook, dat het derhalve
in de Verenigde Staten iroe langer hoe duirieiijker wordË, dat het bij het
optreden van de vakbeweging niet oin ttfouten" gaat of om de ttverkeerde leiders" en hij kritiseert in daË verband de akties van de Rode Brigades in
I

Alarmtt , uitgave v. d. groep "FOCUS'', Box 26481 , Custon
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Italiii, die zich net geweld tegen de persoon van bepaalde vakbondsleiders
hebben gekeerd en tegen andere Italiaanse groepen (als Autononis), waarvan
hij zegt dat zíJ de slecht,e oude vakbonden door nieuwe en betere willen
vervangen, zonder te beseffen, dat het niet gaat om de vraag of een vakbond ttgoedtt of otslechttt is, maar om de vraag, wat voor plaats deze inneemt
in het loonsysLeem.
In het bewuste stuk worden diverse voorbeelden uit de Anerikaanse
praktijk gegeven, die cluidelijk illustreren troe er bij ieder sociaal lton-

flikt in de U.S,A. van een duirielijke tegenstelling tussen de arbeiders
en "huntt organisaties sprake is. Volgens de auteur wordt deze tegenstelling voortdurennJ scherper €ri rrêêot zíJ ook voortcl,urend nieuwe vornen aan,
ïneË het gevolg rlat de arbeiders ook voortdurend nieurve. strijdvornen ontwikkelen. IIij voegt er aan toe, Cat de arbeiCers daarbij een onuitputtelijke
vindingrijkheid aan de dag leggen.
De verschillen tussen hem en ons worden zichtbaar bi: die passagese
waarin hij cle zienswijze verfolk:, dat de arbeiders mir^ of meer bewust
Ëegen de vakbeweging moeten strijden en dat het de taal'l van een groep als
de zijne is om nieuwe organisatiet'ornen te helpen ontwiltkelen. Anders gezegdz zíjn groep wil de nieur,re arbeiCersbewegirrg creëren, Wij zullen nog
wel gelegenheid hebben daarop terug te komen,
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Verschill.ende vrj-enden hebben ons Ce vraag gesteld of het niet mogelijk is !/eer eens een pinksterkamp te organiseren, zoals voorheen wel neer
gebeurde. I{ij iiebben daar wel oren naar, maar raoeten wel weten of er inderdaad voldoende belangstelling is om een dergelijke k-amp te doen slagen.
Daaroni vragen \de 3 viie wil aan een eventuele pinksterkamp deelnemen?
Het is daarbij wel noorizakelijk, ciat we vóór 15 maart weten wie er aan zov
willen deelnemen. riaar we moeten m6ér rveten:
l . ï^iilt u deelnemen aan eea event,ueel pinks terkamp, geef dan voor l 5 maart
op met hoeveel personen u komt;
2. beschikt u over een tent en hoeveel slaapplaatsen heeft die?;
3, beschilct u over een gasje en ander ma[eriaal on koffie en/of thee te

zetten?

Aanmeldingen aan de redaktie van "Daad en Gedaehte", Schouw 48- I I ,
8232 BD Lelystad.

Is er voldoende belangstelling, dan zullen we trachten een terrein te
ïÁraar het karap kan worden gehouden. Daarna krijgt een ieder, die
zich heeft aangemeld, nadere gegevens.
Laten we het kaurp tot een onvergetefijk gebeuren laten worden.

vinden
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Beste kameraden,

Door omstandigheden was ik eersL rnedio november in de gelegenheid
lcennís Ëc nemen van de inhoud van her- slotartikel "Over radcnkomtunisrae 3n
Lclassenstrijd" ("Daad en Gedachte", êllgrJgf gs 1979) .
iteË de inhoud van dat artiicel ben ik het eens, behalve op het punt,
waar ttspartacus" een onjuist ír,zíeht in heí- verband tussen oorzaak en gevolg van tecVzniek en maatscVmppeLt jke ontr'sikkeLíng wordt aangev/reven (pag.
5).

ïíclkc van de trvee is nu de oorzaak?
ïlc vind toch roel daË dit de tech.niei,: is ,,rrr n:i-eË zoals Daad en Gedachte ber.reert de naatschappelijke ontrEikkclíng.
De naatschappelijke onLwil',}:eling is als oorzaalr prinair te stellen
tegenover de geestelijke ontwikkeling. iiaar zoek ik in c1c maatschappelijlce
ontwikkeling het meest r,rezenlijke elenent van vorandering, dan vind ilt: dc'.
techniek. De tcchnieir- maakt zetf ook r.reer een ontr.rilikeling door, vandaar
technischc ontwihkeling. i.Iaar als meesË bcpalend element van verandering
an sich, als element dal het meest dc andere bepaalt, zíe ik de techniek.
Stelt men de vraag: ï'Iat is de meest bepalcnde falctor in de naatschappelijlce ontwikkeLing, dan moet het antruoord luiden: cle techniek. Het begrip
teehniek is in verband met dc naatschappelijL"e ontwilclicling het neest abstrakte, heË meest algemene. ïtroem maar een will-ckeurig ander bcgrip op en
steeds zaL het begrip teehníek het r+innen als meer bepalende falctor in de
maatschappij.

Het enige begrip, <laË voor de naatschapoc.lijlce onËr.rikl',eling meer bepalend was dan de tcchniek is het kLdmaat.
Van een maatschappelijke ontr..rikl'-e1ing kan men eigenlijk pas sprelren
na het einde van de laatste ijstijrl en gclijt. daarmede neemt de on'koíkkeLinq van de techniek een aanvang.
De techniek was er a1ro.a. vuursËeenberrerlcing, maar '/an een eigenlijke maatschappelijlce ontvrikkeling t+as geen sprake.De nens lcefde nauwelijks
boven het niveau van een dier. Het aanschijn der aarde veranderde niet
door de aanwezígheid van de mens. HeL had toen geen verschil gemaakt aLs
et alleen maar dieren gerveest waren, dus ïrrczens u die niet in sÈaat htaren
tot het maken van r,íerlrtuigen.

VOORïíAARDEN
Stellen wij nu de vraag: wellte voor'i/aardan moeten zí jn. vervuld oÍn een
maatschappelijkcr ontwilclceling mogelijk te makeir, dan luidt heË antr^/oordl
het kLinaat en de techniel;. I.le komcn in dit verband terug op de begrippen.
De technicli is, zeí í1,.r tt rneest abstrakte, het meest algemene begrip
in verband meË de maatschapp,:lijke ontwilclceling. Stellen wij daarnaast het
begrip kLimaat, dan blijkt dit begrip vecl konhreter, maar men kan niet
aanwij zeln \raat het zLE, alleen d': gevolgen zíjn rvaarneenbaar. i'dog konkreter wordt het met de volgende voorwaarden, die raoeten worden vervuld ort
een maatschappelijke ontwikkcling nogelijk te mahen: de atmosfeer. Ook

t0

zoiets. iien kan net meters aanrvijzcn hoe het er mee gesteld is, DiË
geldt ook voor het kliniaat. Dan als laatstc voorr.raarde voor een maatschappelijkc ontruilckeling: de aarde of errn overeenkomstige planeet. Feitelijk
komt hierna nog het heelalo want zonder dat zou er niets zijn.
ZLJ alle vornen de noodzalcelijke voorr^raarden voor een r,aatschappelijke ontwikkeling, ruaarbij dan natuurlijk nog de mensen of gelijksoortige

r^reer

wezens lcomen.

i{et eigenaardige mct, het be6rip techniek is ï1ur dat het het meesË abstrakte is in vcrband met de voorl^raarden voor een naatschappeLijke ontlvikkeling, doeir gelijlitijdig de ncest konkrete resultaten geeft.
Ik wí1 dit nog even verduidalijken. Ste1, dat hct, ons tcrchnisch mogelijk zov zíjn on ons van de aarde te verplaatscn naar een andere planeet,
rraarvan de bodemgesteldheid zodanige overecnkomsten vertoonde meL die van
de aarde, dat deze, tretzij terstond of na ontginning gelcgr:nheid bood om
o;is na, het seheppen uan een atnosfeer en een klinaat als op aarde daar Ëe
vestigen, dan zouden wi j , af gezíen van heË hec1aL , moeten spr,:lcen van het
primaat van de teehnielr.

ZIJLICHT.
AI{TWOORD; 0VER DE TECHNïEI{ Ei.i DE IÍAATSCHAPPELïJKE, O}TTI,IIKKELïNG

Iïaar onze nening is net inderdaad de maatschappelijke ontwikkeling
die de ontwikheLing van de technieko en niet c1,: techniek die tlc maatschappelijke ontwiklceling bepaalË, zoaLs in bovenstaande brief door ZijLicht

rvordt gesteld,
De reden hiervan is ailert:erst deze, dat niet alleen de ontr,rikkeling
van \rerktuigen, maar zelfs reeds het gebruik daarrran, slechts mogelijh is
in een gemeenschap. En wel iri een gemeenschap, iie de rnogelijkheden biedt,
het werktui3 te vervaarclígen, dat '"ri1 zeggens een gemeenschap e \'taat nict
a1le arbeidskracht moet rvorden aangewend voor da vergaring van het onontbeerlijke voedsel.Eer er oolc maar met de primiÈiefst,: ploeg kan wordcn geploegd en ecr er met de primitir:fste bijl kan wordr:n gehakc rnoeten de desbetreffende ploeg en de desbctreffenCe bijl vervaardigd i,rorden. Dat veronderstelt een organisatie van da arbeid, die naar onze rnening alleen maar
als een sociale organisatie kan vrorden aangemerlct.
Daar komt bij, dat de keneis betreffende de vervaardiging en het gebruiic van v/crktuigen door ierlere generatie aan de 'rolgende moet worden
doorgegeven. DaË nu kan slecht.s geschieden in een maat,schappij, in een samenleving, binnen welke deze kennis als koLlelctieve lcennis aanwezig is.
Of men al bij vuursteenbewerlcing van techniek wil spreken, zoals ZíJlicht doet, of pas dan wanneer er sprake is van uerktuigontutikkeling, achten wij in dit verband van niet zoveel betckenis. De stelling, zoals hrij
die hierboven hebben gef onnuleard , zegt. nadrukkel i- jLc, dat de maatschappelijke onk'tikkeLing de techniscirc ontaíkkeLíng bepaalt. Zou Zíj1-ícht onze
opvatting dat reeds de vervaardiging van het allerprimitiefste werktuig
een gemeenschap (dus maatschappelijke verhoudingen) vooropstelt - wiLlen
betwistenrdan zeggen wij ; laat ons daar nieË al te veel woorden aan besteden. Zelfs in dat geval immers zal hij niet kunnen tegensprelcen, dat de
ontwikkeling van heË werktuig een bepaalde (trap van) naatschappelijke ont-
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wikkeling tot voortraarde heefË.
Laat ons ten bewíjze enkele voorbeelden aandragen. In haar boekje ttDe
andere az.beidersbeweging i,n de IJ.S,A,tt toont Gisela Bock cp overËuigende
wijze aan, dat alle technische vernieuwin;1 in dat land EoÈ stand is gekonen als cen regelrechte realctie oD hct verzet van dc r-rerlcenCen tegen hun
uitbuiting, met andcre woorden: het gevolg is van een sociale tegenstelling die in'l',onpLete
de maaËschappijv'erhoudin3cn ligt br-'sloten. itiien zolt't, schrijft
iteen
zLJ ,
geseiziedei"Lt',s te boek kunnen steLLen uan aLLe ut tuindinge?x (in de Vereii.igde Staten) ,Ite sedert L830 speezaaL uerden gedaan om de
spontane ueerstaní ua.n de arbeiders te breken. /r DaË l-reËelienË: niet de ontwikhcling van cle techniek heeft het aan;:ijn gcgeven aan de zich daar voltreltlccnde onËr.rihlrelirg van dc iilassenst,rijri, naar tt zíjrt ,Je telhens nieuwe voruen van lclassenstrijd g.:T,'3cstr dic net aanzijn i:ebber gegeven aan de
ontwiiclreling dcr technick "
llu zaL Z,íJLichc rnissciri*n rville:r oi:n,:rlt:no dat liet toch naar de tech*
ni:k, daË wil zef,?,en clc zog" ináusrriijle ontwii:lceling, is gcr,recst, dic heË
aanzijn heeft gesehoiikan aan Lrct icapitalism-e en daarnre aan Ca i<lassentegenstelling erl de l<.lassenstrijrl" lioci:t dat 'z,o ztjn, dan is hij het slachtoffer van een misvei:stand. Lang voorCat Ce lcapitalistische produkiiewijze
zich ontviklielde r'ras cr al sorairc van de Ëoepassing van werl:tuigen en van
hun ontwikkeling. 'le miCdeleeur.,zsc samcnlcving l:-cnde r+r.,rlielijli a1 heel vcrnuf tige r.rerhtui {,en, ilaar rraarom ging in die midd:leeur.ren en ook nog later
onder feodale verhoudingcn de ontr,rí-k:;:ling van de technieic za Langzaall? 0rndat de maatschappelijtre voorr\raarden voor een s:relle, oi': iriet te zeÍIgen razends,l'1lle ontr.riklceling van de Ëeehniek ontbraken. t{iet een razcndsnelle
ontwihiceling van de techniei: heeft het i;apitalisme docn geboren '..rorden,
ïnaar de geboortc van het irapitalisne heeft de razendsnclle ont'oikkeling
van d,: techniek nogelijl.- g;:r:aaLct, Ja bcter noiï is het te zeggen: tot een
nooCzakelijkheid genaal,:.t. Aan die noodzakclijl;heid is de noderne ontwil.,l:eling Ëe danken (of te r.rijten, zo nen vril) elr die noodzalcclijiiircid is geerr
technische noodzakelijlcheid, Ínaar een naatschappelijkc; Ëc: weLen de onver-

mijdelijliheid van de ltapitaalsaklcumulatie.
Verre ervan dat dc tecirniek naar maatschappelijkc ontr,riklieling voert,
is liet zo, daË op een bepaalde tra.p van maatschappelijhe ontruiklieling de
groei van Ce Ëechnick door de g:geven maatschaepeli-jlce verhoudingen irordt
belemrerd . Niet de techniel" i s de no lor van de tvooruiËgang" , zoals men
elat noernË, maar de klassenstrijC on het even of dat nu de moderne klassenstrijd tussen arbeider en kapiËalistisehc ontlernem.er is, dan r'ie1 die r.lelke
in vroegere rnaatscha.ppijVornren onder andere prociuiitieverhoudingen dan de
lrapitalistische heef t gewoeC . Z{:1,ier, de ri'lcierschao is ten onder gegaan
doordat haar lilasse'rijand de bur5lerij (oftei'rel de derde stand) tengevolge
van de een of andere lechnische ontrvikkeling over bctcre waDens beschikte.
ilaar daarbij dient dan ruel te worden t,edachË, Cat de burgers br:tere rrapens
hadden tengevolge van heË feit dat ze burgers ríarenrdat tlil zeggen de vertegenvroordigers van de burgerli jke produktiern'ijze. .Anders gezc1dt maaËschappelijke verhoudingen gaven bij der ontwiltkeling van dtr wapentechniek
de doorslag. I{anonncn bezaten zott:L da legers van }iapoleon als dic van iret
fcodale ïJuropa. Alleen: iïapoleon lcon van zíjn artillerie een heel ander cn
efficienter gebruili maken doordat hij di: e::ponenÈ rras van cen burgerLijlce
omr^tenteling en een burgerlijke ontrvikiieling.
Nu is ZijlichËs rnisvatting ontrent het verband tussen naatschappelijke ontwilclceling en techniek nog niet zo'rr rrronderlijl.-e rnisvatting.Veel ver'
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rsooderLijker vinden wij en veel neer rnoeiËe hebben rvij met het tr'reede
gedeelte van zíjn brief, waarin hij het, zoals hij het zeLf uitdrukt, over
de begnippen heeft en in daË verband de techniek "tret mees t algemene beBf,ipt', vervolgens hct lclimaat een "veel konlcreter begrip" noemt. ï'lij hebben, omdat T,rij ZíJLicht goed kennenr êÍ een beetje vêrsteld van gestaan.
i{ij hebben bij onszelf gemompeld'ozíjlicht, hoe hebben we het nu?"
0m te beginnen: begrippen zíjn altijd absËralct, dat wil zeggen algemeen en nooit konlcreetroftewel bijzonder, om het even of heË nu om het begrip techniek of om het begrip klinaat EaaE. Het begríp hlimaat han aLleen
al om die reden niet konkreter z:-jn dan het begrip teehníek, Beide begrippen namelijk zitten in ons hoofdrzíjn een produlit van de menselijke hoofdarbeid, BuiËen ons hoofd in d.e ons ornringendc ryerkelijkheid hebben wij
nirnmer met het begríp technieic te malcenrnaar altijd met een konkrete techniek: elektrotechniek, lastechniek, houËber+erlcingn enz. En wat het klimaat
aangaat: dat is niets anders rlan de gemíddeLde uee?sgesteLdheid in een bepaalde streek van de aarde, zoals onze hoofdarbeid die heefl afgelcid uit
een veelheid van r.reersverschijnselen.
ïnderdaad is het zos dat de aanwezigheiri van een atmosfeer en dat wat
wij het klimaat noemenrvoorríaarden zijn voor het menselijh Leuen op aarde.
i'laar wat zegt dat voor het probleem rraarmee Tde ons hier bezighouden? Iíat
ermee wordt uitgedrukt is dit, dat er nensen noeten zijn wil er ïan een
nenselijke maatschappij sprake zijn. En rroorts dit rnisschien: dat een bepaald klirnaat al dan niet bevorderlijk is voor de verbouw van bepaalde gerrTassen of voor het houden van ecn bepaalde diersoort. lÍaar over de technische onËwiklceling zegt dat alles nog niets. Die rvordt door maatschappelijlce verhoudingen bepaald. Of bedr:eLË Z,íJl-icht sonns, dat in een Írarnn klimaat
ontsËane naatschappijvormen een ándere technische ontwikkeling kennen dan
r'raatschappijvormen in gematigder streken? iÍocht dat zo zijn, dan haalt hij
de maatschappijverhoudingen die hij voor r,rat betreft de technische ontwikkeling Coor de vocrdeur naar buiten heeft geworpenrstiekem door de aehterdeur naar binnen. ï,Ii j zí jn de laats ten die daar r.uat op tegen hebben.
Van de laaËste alinea van zíilichts brief begrijpen rre 'ieinig. tlij
spreekt daar van dc verondersËelde mogelijkheid, dat mensen zich op andere
planeten vestigen. tr{ij zouden dan nroeLen spreken van "de primaattt van de
techniek. Dat is ons onduidelijk. I:[et l.roord "primaat" drukt uit dat iets
van grotere betekenis is dan iets anders. Zo sprak bijvoorbeeld de Duitse
geschiedschrijver Leopold von Ranke tcn onrechte overigerrs van tthet
primaat van de buitenlandse politiek over de binnenlandse" , Zot n zin met
het geleerde ryoord t'primaat'' erin moet altijd ov3r twee dingen handelen
wil zíJ zinvol zíjn. ZLjlicht heefÈ het over het "primaat" van de techniek
zonder duideLijk te nalccn over',vát. Bedoelt hij sons dat in het door hem
veronderstelde geval de techniek vooraf gaat aan de vestiging van een samenleving op andere planet,:n? Zo ja, dan is zíjn redenering volstrekt onjuist, omdat de techniek met behrrlp $raarvan de ncns zich naar andere planeten zou verplaatsen, niet aan rle óón of andere maatschappij uooraf gaat,
maar het direlcte geuoLg is van maatschappeliji.:e ontr.ril'"iielingen op moeder
aarde, En tcnslctte: indien de mensen zieh ooit op een andere planeet zouden vestigen, dan a1leen ondaË de (aardsc,) uraatscheppelijke noodzaak de
daaraan verbonden technische mocilijkheCen hecft helpen overr'rinnen.
Vraagt ZíJLicht wat hij zich bij een dergelijlte (aardse) noodzaak zou
noeten voorstellen, dan antwoorden wij: bijvoorbeeld de overbevoLking of
we1 de mogelijkheid daargínds grotere r"rinsten te behalen.

L3

STELLINGEIV
L,

a

<)t

4,

5.

7.

B.

TIDAAD

EN

GEDACHYE!;

en Gedaeltte'í '?,s een gyoepering Dan 'nensen, clie ui't soeiaLe beuogenheid z'íeh bezíg houden met de prohLenl",n de-T nienEeT.iike sanenleuihg, i,n het hijzonder día net betrekkíng tot C"e kLassenstní'id, Het
Lezbn o7)er2 bestud.eyen en beCiskuss'rërevt i)an die probLemen ziet zii
toor'Txaeinste bezighedd,

De uruehten híeruen uorde?i. neerlgeLegd ín het orgaen "Daad erz Geds,elzen zo otzdey een grotere kring uan rriensen
teit en ande.re gesehrt,ften
-en
ís zteh er echter uel vdn hcanist' dat fu
Geda.ehte't
gebraeht.
"Daad"
"*bniduo" zieh
niet ínteyessere'n. uoor een theo:r'ett,sehe ptobleemsteL*
Ling en daarom n,tlLen hear gesc?miften aT,Leen uan betekeitis ziin '0oor
die" (weínige) az,Iseid.e'ns, die aíeh ook uíLLen uerdiepen in. de probLemen der nettseliike samenLeuing,

De prikkeL tot socia.Le aktíuiteit komt uoort enerziids uít z1=L=f on:
d.eruonden nood, onre.citt, ondeydru,kki.ng en beoeente, anderr,íids uit

en cnderclyukking utaan'genomen bíi anderen. De aktiuiteít"
ffiecht
ng en begeerte
uoooTkomend.e uit onderuonden no
is kLasse-aktiuíteit. De aktt uitett, uoortkorn,ende udt uaargQ-nomen
i s gro ep s -al<ti4ttgí11 .
no o@ez'dmtkkíng
De kLasse."-aktiuíteit "ís subiektíef gezien * dus uanuít rtet bet'tustziin

der aybeídey.,s niets meer dan akt'íuiteit uooï, betere Leuensuoorltaa?den. 1biektief gez.ien ís r:ij ee.i1 striid díe sLec'hts kan, eindigen. bíi
de opheffing ua?x Ce Loonaz'beíd"

De arbeiders'klasse is a1-s gehee!. tot níets anders i"n staat tlan een
suhj ektie'ue s teLlingrtome; 4qY yt1:L zeggen: z1'i strt'i dt uoor doeLeinden'

uaaruoov
O.

I,I

,,Daad,

als'lnar

")
àt

Í/ A

zii zieh ddv'ekt gep'Laatst aíet,

Deze bept:rkíng uormt eeltter haay k.racht. Deze behoedt |taav" haat energie te uersp,iLLen aan in. het uerschiet ge'Legen doeLeinden, &íe uoor
Ttet moment atbhans ont terkeLdjk zijn en geen uerband lrcuden met haar
toestartd en bewustzíjn l)an het ogenbLik. Het belzoedt haar er teue.ns
uoor haay energíe te uerspi.LLan aan doeLeinden fu)e de hare niet aii:t.

De subj ektzeue stelLíngname der arbeiC.ers deed bii groepsa,ktiuisten
de meníng postuatten, dat Door ormsoz'míng der samenLeuíng een orgaan
(partrj ), díe de geesten uooi4 die omttormíng klaar moest maken, onontbdjuoorbeeld kuan dn ziin brochuve ttí,lat 'be doenTti
bberLíjk was , LerzT)rt'kon/<.Lusíe"
d.ab de az,beiderskLasse zdeh uit eigen
uatx L902 tot de
krae'ht sLechts een uakuererrigíngsbetmstziin eigen kon rnaken, doeh dat
een sociaLís'bísch bewustzi;ín haar noest aorden bíigebï'aeht door de
t'besehaafde uez,tegenutoordígers ua?? de bezittende klasse", door het in'beL\ekt,

Daarbii werd nzet zn aanmerking genotnen" dat Ce stníicl der arbeiders

níet zonder ontwikkeLing ís. ï^lat í.rr d.e aanuang een knagen aan de meerwaardeis"uordttensLo-ttebdjuerbreddngenberd'ieffiande.stnijd

L4

een uorsleLí?g om het maatsehappeLiik produkt.
L

L0.

L7.

"Daad en GedaeVtte" it: geen groep, d.íe de zeLfstanadge stríjd. uan de
arbeiders propageert, zíi 'ís ettewnin een groep, díe de aelfstandige
arbeiderssffiffi'. p tiqeh uoert, Zij meent" dat de zelfstandige klassenstrijd uan ffiet
door propaganda, maar door de maatsehappe.Lijke uerhoudingen ontst;aat; zíj meent ook dat deze zeLfstandíge strijd sLechts kan u:orden geuoerd dooz. organísatíes" die tn de
stríid zeLf gesehapen u)orden.

fn &íe zeL,fstandige stnijd 'í.s "Daad en Ged"aehtet' orgamisa,torisch uan
een te Denr)aarLozen isetekenzs. Zt,jn prektísehe steLLíngnwne komt uoort
uít theoretísr:he ouentegingen,
'''Daad

en Gedczch.tettuoev.t de geesteLt,jke s'brijd, clte e'/-ke maa.tsehqppe-

strijd uergezeLt. fn Ceze zín '[s z"ij d.e geesí;el,ijke uítCrukkíng
uan het ontuakend bewustzijn der erbeiders
dat tot u'ítdrukkíng komt
" uan
ín het zeLfetanCíg en onafhankeLzjk
uoey,en
de k.Lesse-strija. Dit
bemetzijr4 ,toortkomerzde u.it 'ltet utezen ,Ler erbeiders ín uerbt nding
Lzjke

met de uerhoudingen, kan d.oor geen bin)ten de beueqíng d"er arbeidev,s
staande groepe"ing uor.den uem.*tei<t, nrseh uerstexlct.
L2,

Tussen "Daad en Getlachteit ert de arbeíderskLesse bestaat een onLosmar
keLíjk ueyband ín die zín, dat de opuattíngelr DzLT'L ttDaaC en Gedaeh'te"
door het zeLfstonit g optreden ucm d.e arbeiders bepaaLd uorden., i'laar
dat utL níet zeggerx, dat 'tDaad en Gedaclztrt;' icíentíek 'Ls net de arbeiderskLo.sse of zeLfs naar rnet een kletn dee.7- dier klasse. SLeeh.ts díe
organisaties,, díe door de atbeicLers zéLf in hel bedriif uorden g*
uormd" zoaLs bijuoorbeeLd staÍ<inglskomitë' s of arbeidersraden" kunnen
aLs deel uan de arbet",de:y,sk.La,sse uorden bescitowtd. "Daad en Gedaehtet'
kan zích hoogstens solídairserkLayeri ne.t; de ae.Lfstandige. strijd uan

de

arbeiders.

Deze so!ídar'iteit Legl; ttDaad en. Gedac'\tert de uerpLiehstc,L;nen ue.ar en uoor

t'ing op de ze.Lfstandig stríjdenCe ay,beider"s te
zot)er rlnt mogeLiik is "

1ó.

Zou 'Daad en Geclachte:t een baLangz'ijke yoL gaen speLen in de beuegin-"
gen der arbeid.ers, dan zot.r. daarmee r.le zeLfstmdt,gheíd en onafhartkeLíikher.d Cíer beuegínqên ?ioyden opgeltevev;. :tDaad en Gedaehtetí streeft
er dus rdet naar een n;lgsa-organtsatíe te ,r)oy,cl.en,

