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OVER ''ARBEIDERSZE

LFBESTUUR''

"Ik pleit niet voor arbeiderszelfbestuur. In de eerste plaats niet omdat groepen van mensen niet met elkaar moeten stuívertje wisselen als het

gaat om äen moderne verpauperíng en in de tweede pLaats heb ik geen enkeLe
behoefte om de ene semÍdiktaËuur in te ruílen voor de andere.'t
Dir verkLaarde voorzitter Cees Schelling van de Voedingsbond FNV op
een bijeenkomst van nanagers die begin mei werd gehouden in het Amsterdaúse Sonesta-hotel. llie de vakbewegíng (nog steeds) beschour,st als een belangenvertegenwoordigíng van de arbeiders zou zich kunnen afvragen Ìüat of hij
daar déêd, wat of hij te maken had in dât. gezeLschap, dat bij elkaar was
gekomen om over tt onáerwerp ,Toekomstanalyãe voor managers" te diskussíëi"o. Maar wij stelLen die vraag niet. I,"Iie, zoals wij, de vakbeweging als
een instituut van de burge¡Lijke samenleving ziet dat de funktíe heeft
voor de verkoop én de beheeising van de arbeídskracht t,e zorgen, dÍe verwondert zích niet dat managers ãn vakbondsbestuurders van gedachten wisselen. Vakbondsbestuurders behoren tot eË management en als vakbondsbestuurders met topfunktionarissen uit het bedríjfsLeven praten dan ís dat een
normaLe zaak en dan hebbet zij het over probLemen die de problemen van zowel de een aLs díe van de ander zijn.
Dat dir inderdaad zo ís blijkt mede uít wat ScheLling in de bewuste
bijeenkonst verder nog te berde bracht l). Hij betoogde, dat de vakbeweging ín aktie moet komen voor zaken als: wel of níet ínvest,eren, de aard
v¿n-de ínvesteringen, l"angere ternijn-pl-anning en de trcwestÍe hoe er geproduceerd moet wordàn. I'fen kan er uit zíen, hoe nauw het vakbondswerk verstrengeld ís met het werk van de ondernemer.
ùIk ben niet voor arbeíderszelfbestuur", heeft Schell'íng gezegô. De
opmerking lokt onvermíjdeLijk de vraag uit, van welk "zelfbestuur" hij getwee totaal
sproken heeft. WanË de term ís vaag doordat er ín de praktijk,
t'arbeiderszelfvãrschiLlende dÍngen mee r¡orden bedoeld. Als ûanagers over
Sche}Líng uit "Adformatíe", weekbl-ad voor rek]ame
en marketing, Sste jrg. nr. 2l van 22 meí 1980.

t) üfij citeren

-2bestuur'e praten - j"ja, dat doen ze vaak en bijzonder serieus - dan hebben
ze dootgaans ieLs op het oog, dat heÈ volstrekte tegendèeL van arbeiderszelfbestuur is, zoaLs ze ook met inspraak íets bedoelen dat geen inspraak
is en met medezeggensctrap iets rñat zo goed mogelíjk maskeren moet, dat er
bepaald geen greintje zeggenschap bestaaË. Het zogenaamde "arbeíderszelfbestuur" naarover ondernemers het hebben ís een vorm van arbeidersverlakkerij zoaLs ook de zogenaamde ttinspraak" en de zogenaamde 'rmedezeggenschap"
vormen van arbeidersverlakkeríj zijn.
"Inspraak", ttmedezeggensehaptt en "arbeiderszelfbestuur" zoals de ondernemers het verstaan zíjn aLLedrie niddeLtjes om de arbeidersklasse Le
belazeren. Het is ermee gesLeld zoals dikwijls met verdovingsmiddelen: ze
en zodra je aan é6n ervan gewend bent werken
zijn niet allemaal even sterkt'patiänt"
een ander en líefst hlat sterker midze niet meer en moet aan de
deL worden toegediend.
Ileeft Schelling dãt 'uarbeiderszelfbestuur'? op het oog gehad, clat ook
op het oog hebben \^ranneer ze zídn bezinnen op meËhoden om
ondernemers
de
het personeelsverloop en het absenteisme te verminderen
arbeidsonLusË,
de
en de produktíviteit van hun bedríjven te vergroten? Je zou geneigd zijn
om het te konkluderen uit het feit" dat híj de (eventueLe) invoering daarvan gekarakteriseerd heeft als het "ruilen van cle ene semidiktatuur voor de
andeie". Mocht d,at zo zijn, dan vragen wij ons af T¡¡aarom hij het kind niet
ronduit bij de naam genoemd heeft. SemidikÈatuur? Kom nou meneer Schelling,
het besËaande regiem in de bedrijven ís geen semi- oftewel halfdiktatuur,
het is de diktatuur van de bedrijfsleiding of de patroon; het zogenaamde
t'arbeiderszelfbestuur" waardoor men die diktatuur eventueel zou r^líLLen vervangen is eveneens de díktatuur uan de bedrr,jfsLeöding. En als u daË mocht
wílLen betwisten, kíjkt u dan maar naar Joegoslaviä. Daarheen richten de
ondernemers ook hun blik 2) en ze Inteten verduiveld goed \rat ze van het aldaar heersende systeem moeËen denken. Ondernemers laten zich geen knoLl-en
intel"lektuelen.
voor citroenen verkopen, zoaLs tal van t'1inkse"
t'mensen
niet met elkaar stuiverdat
I,laarom had ScheLling het erover
wat de ondernemers met
ingevoerd
tje moeten wisselen"? ALs datgene wordt
gewisseld. De begeen
stuivertje
"arbeiderszelfbestuur" bedoelenrwordt er
lopende band;
aan
de
drijfsleiding bLijft de baas en de arbeiders blíjven
en
de arbeiders
de bedrijfsLàiders üronen in Hillegersberg of ín trlassenaar
soms daü het
SehelLing
i,ronen in DeLfshaven of in Amsterdam-I,üesü. Bedoelde
in
managerskringen
"arbeiderszeLfbestuur¡t dat onder\^rerp van gesprek vormt
zoveeL betekent a\s staatskapitaLi€me e vraarbij de huidige heersende klasse
door een ní,ew¡e heensende kLasse wordt vervangen? Zo ja" dan is hij er
blijkbaar bLind voor,dat wie of wat er ook van posítíe wissel-t, in eLk gevaL niet de arbeíderskLasse, ZLj blijft de onderdrukte groep, krijgt geen
síkkepit te vertellen. Of bedoel"de Sehell-ing soms dat ín dat geval sprake
is van een wisseling van de top? Daar ís niets tegen in te brengen behalve

2) In januari 1970ooarbeiderszeLfbestuur
r¿erd in Amsterdam een tsymposíumr gehouden¡Bêin Joegosl-avíii". Vooraanwijã aan het
stàande figuren uit JoegosLaviä ¡¡Iaren uítgenodigd om er een inl_eiding te houden. De voertaal was.... Engels; de deeLneTerskosten bedroegen enkele honderden guldens. I{et tsymposiumr Inras
bestemd voor iopfunktionarissen uit 't Nederlandse bedríjfsleven, die er door hun direkÈies heen r¿erden gestuurd.

-3otardít, dat het puur bedrog is om een dergeLijke wísseLing ín de top aLs
beiderszelfbestuur" te betitelen.
Dat Schelling woorden als "moderne verpaupering" l-iet va1Len is wederom een bewij" ioor de vaagheid waarmee hij zich uitdrukt. Bedoelde hij
stijð,e relatie\e verpaupering .r"ã d. arbeiders, die bij de voortdurende
t'ínleverent',
en
moeten
aanhalen
moeten
ãi"t.r"o à" prijzen Ae ¡iitcriem van de heer l'triegel te citeren? Let men om
op
ñi"I ¿" frypoiriãte be¡^roordíngen
dat
men
beseft
dan
diskussies,
gevoerde
de ínhoud-äer in het Sonestalhotel
ScheLtíng over heel, iets ander" ,ptãk, te Î^leten de verpaupering oan de bedrijtsen [engevolge van verouderde-bedrijfsstrukturen. Ach natuurlijk, zaL
de iezer ,ríIroepãn, dáárover gaat het vanzelfsprekend als managers de hoofden bij elkaar steken.
Inderdaad. Daarover gaat het en daarover gíng het daar_ ín-Arnsterdam'
Het ging er uiteraard níet over het échte, het werkelíjke arbeíderszel-fbestuui, õaarbij de loonarbeid zo goed als het managerdom is opgeheven en de
huidige gezagãstrukturen 'rrer.rattlen zíjn door de radendemokratie' En a1s
het daar nu eens wél over was gegaan? llet idee is te gek om los te l-open
natuurLijk. Maar áls de 6chte ãrbeidersdenokratie er ter diskussíe had gestaan, tãL d"n zou Cees SeheLling natuurLij\ qók verkLaard hebben, dat hij
daar,,rí"t" van moest hebben. Daärvoor te pleiten f.igt waar}ijk níet op de
hreg van de vakbeweging"
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gesehreven door een Belgisch kameraad die
zich grondig verdiept hãeft ín de sociale en poLitíeke ontr,rikkeling ian Zuid-Oosr Àziä en die ín de Loop van het vorige jaar in
CanËodja, Taiwan en Hong¡ong op bezoek is geweest. Het beLang
van zíJn-beschouwing ís naar onze meníng vooral hierin geLegen,
dat hij zich ten sõherpste keert tegen diegenen dÍe een kinderlijk geioof hechten aan het bestaan van "socialistísche regimest'
in dat gebied.
Onderstaand

artikel is

lÎet de overwínning van de Pathet Lao, van de Vietcong en vân de Rode
Khmers in 1975 dachten velen, dat er een nieuw "socialistisch paradijs" op
aarde !üas gevesÈigd. De mensen díe dat geloofden en daarbíj blíjk gaven
van een enorme naíviteit, letten wel op de r¿oorden van de genoemde ber¿egl"g"" maar minder op hui praktíjk en nog minder op de sociaal-ekonomische
op
õertelijkheid van Inão-China. Nãchtans werd er al- ín 1975 de aandacht
een
dan
anders
wat
heel
"sogevestild, dat de Indo-Chinese werkel-íjkheid
cialístisch paradijs" was l).
l)' Bob Pot.ter in t'Víetnam, [,Ihots Victory?r' (r'Vietnam, wiens over,inning?", een uitgave van de Britse groep "so1-idarity".

-4trdat later kwamen er beter gedokumenteerde werken over Indo-China van
de pers díe een schril licht wierpen op de toestanden ín de l"anden daar.
De Ëoenmalíge verdedigers van de drie Indo-Chirrese o'bevrijdingsbewegingen"
bleven echter hardnekkig elke fout ontkennen. Die "socialistísche paradijzentt moesten ír¡ners verdedigd worden tegen wat zij ttkontra-revol-utionairã"
leugens van het Amerikaanse imperial_isme noemden.
De Franse juzuít Francois Ponchaud, schrijver van het boek "Cambodja:
jaar
het
0", die het plegen van genocide (volkerenmoord) door de Rode
Khmers aantoonde, werd aangevalLen. Dat gebeurde niet zozeer op rrrat hij
zeirmaar door niddel van scheLdwoorden. Men noemde hem: "konLra-revolutionair", ttgefrustreerdt' en tteen vaderlijke figuur di.e een schandalig boek
schreef"" Pseudo-wetenschappers aLs Ernst Utrecht, l{oam Chomsky, Caldwell
en Híldebrand poogden via muggenzifteríj aan te tonen, dat die kritici van
de Rode Khmers perverse leugenaars wêren. Chomsky heeft er zeLfs een geheel boak aan gewijd 2), waarin hij tracht te bewijzen hoezeer er over de
Rode Khurers werd gelogen. Spijtig voor dat soort "wetenschappers" bLijkt
nu achteraf dat niet zij maar mensen a1s Ponchaud voor honderd procent gel-íjk hadden. I^Iaarmee nog maar !üeer eens r.¡ordt aangetoond dat veeleer geilngageerde professoren en vorsers zel"f "perverse leugenaars" zouden kunnen
worden genoemd, die dan bovendien achteraf maar moeilijk - en soms in het
geheel níet - hun ongelijk kunnen toegeven.
Hildebrand - de co-auteur van het ontst,ellend naÏve werk "StarvatiaÐ
and revolutiontt ("Hongersnood en revoLutiett) dat poogt aan te tonen dat et
onder de Rode Khmers geen hongersnood k6n zijn en dat de ontruiming van
de steden een volstrekt noodzakelijke maatregeL \¡ras - moest on1-angs in een
gesprek met de schrijver van dít arEikel toegeven dat híj voor hrat betreft
van de Rode Khmer afkomstige verklaringen te goedgelovig r4ras ger^reest en gebrek aan kritische zin had getoond. Zíjn erkenning kwam er ín feite op
neer, dat hij gé6n wetenschappeLíjk vorser r¡ras gerrreest, doch een propagandist van de Rode l(hmer 3). Het is iets, dat zijn onderzoekingswerk vrijwel
geheel waardeloos maakt. Blijkbaar hebben sommígen van hun dwalingen kunnen leren. Men zaL er goed aan doen hun werk voortaan met veel krítische
zin te lezen.
Hoe is het nu mogelijk ge\,ùeeste dat er in Indo-China zulke dramatische gebeurtenissen zijn voorgevaLlen? In t,egenstelling tot hrat er r¡erd beweerd heeft de "bevríjding" van Indo-China níets uít te staan met een poging tot het vestigen van het socialisrne. tr{aarmee men te doen heeft zijn
nationaListische opst,anden van de burgerij in de betrokken landen. Daarbij
r¡erd - zoal-s bij alle overige burgerLijke opstandige bewegingen - dankbaar
gebruik gemaakt van boeren en arbeiders, díe dienst deden als kanonnenvoer
tegen de feodale eri tezelfder tijd ook de buitenlandse vijand.
Dat soumige van de deelnemers aan die "bevrijdingsstrijd" van trsocialismett of ttkommunisme" spraken doet maar weínig tet zake en getuigt er aL-

2)
3)

Noam Chomsky/Edward

S. Herman: "After the cataclysm" ("Na de

aardbeving") (B1ack Rose-Books).
Hildebrand ís nog steeds een verdedíger van de Rode Khmers,
die volgens de schrijver van dít artikeL niet met de Víetcong
t,e vergelijken zijn maar veeleer met de Simba- en Mau-Mau-bewegingen ín Afríka die zich - evenals de Khmers - tegen een
burgerlijke ontwikkeling keerden.

-5leen maar.van, dat zij omtrent hun eígen optreden valse ideeän eh voorstellingen koesterden. trüât t'eLt is de uez,keLijke inhoud van dè strijd. Daardoor wordÈ dat soort ñensen veelal- ontnuchterd, zoal,s bijvoorbeeLd Leoinr'
die tenslotte moest toegeven dat het meË de Russische revolutíe airders gelopen was dan híj het had bedoeld;,Ðè mà'åtschappeLijke reaLiteit Ís altija
sterker dan de persoonlijke wi1- van individuen, ook al betreft het indivíduen die een toppositie in de samenLeving bekLeden.
ZoaLs ltaliä zich ín de l9e eeuw moest bevrijden van de Franse, Duit-

se en Oostenrijks-Hongaarse overheersing en van de feodaliteit, vertegenwoordígd door de Vatícaanse staat, zo moest ook Indo-China zich "beviíjden". Nadat de eenwording van de diverse ltaLíaanse staten onder Leidiãg
van de burgerij eenmaal was ver\¡¡ezenLijkt, werden nieuwe gebieden opgeåiist
zoaLs Níee, Zuid-Tirol, Dalrnatiä en Triilst. Het nationaLísme nam een hoge
vLucht' TensLotte werd een begin gemaakt met de verovering van nieuwe gebieden aLs Lybii! en Abessiniä (nthiopiä). Het natíonaLisme üras tot een extreem chauvinísme geworden met raeistische kenmerken en met al-s resuLtaat,
het fascisme van de gewezen radikale socialíst Benito i'Iussolini.
ZoweL het ltat iä van destijds al.s het Indo-China van nu bevonden zÍch
aan.heÊ begin van de índustríäle onttvikkeling. In die fase begint het kapitalisme zich eerst te ontÌ{íkkelen en niet de strijd dãártegen drukt zijn
stempel op de samenLeving, maar de strijd tegen het feodal"ísme en zíjn buitenlandse bondgenoten. Daar ligt de reden dat heÈ national-isme de heersende ideologie vormt in Vietnam en dat niet de stríjd van de arbeiders er
aan de orde is.
Een níeuwe maacschappeLíjke struktuur r¿ordt in de regel pas gevormd
nadat de oude zich heeft overleefd. Pas wanneer de oude strukturen niet
meer beantwoorden aan de nieurnr ontstane werkelijkheid gaat men tot heË vormen van andere uaatschappeLijke strukturen over. Op het feodaLisme volgt
overaL het kapítaLísme en eerst dat schept de voorwaarden voor het, sociãLisne. Uiteraard kan dat kapitaLÍsme van gebied tot gebied sterke verschillen vertonen, zoals ook het feodaLisme niet overal ter wereld de zeLfde
vorm bezat.
Het is trregens het burgerlijk karakrer van de opstanden in Vietnam en
in de andere landen van Indo-China dat nationalisme, racísme en irredentisme (ft streven naar inLijving van andere gebieden) de leíders van de nieuwe regimes daar kenmerken. Om daar een paar voorbeeLden van te geven: ín
de jaren ?50 voerde leng Sary - thans de op één na beLangrijkste Leider
van de Rode Ktrmers - ín Parijs propaganda tegen geuengde huweLijken om aLdus het ras zuiver te houden; zíjn zi¡ager Pol Pot ondertekende aldaar zijn
publikaties met "de originele Kt¡mer". En dat op een tijdstip dat beiden
Lid waren van de Franse C.P. en door dÍe partíj zelfs waren afgevaardigd

naar het internatíonale jeugdfestival van l95l in Oost-Berlijn. 8LÍjkbaar
heeft de Franse C.P. meer belang bij een zo groot rnogeLijk aantal leden en
bij een zo groot mogel-íjke invloed, dan bij 1t ¡nreren van racistische figuren 4).
Tot op heden is het racisme sterk aanwezig ín de geLederen van de Rode Khmers. Het I'Zwartboek" bijvoorbeeld - een officíële uítgave van leng

Saryrs mínisterie van buitenlandse zaken - sprak met voLdoening over het
feít dat de bevolkíng van Cambodja de Vietnanezen pleegt aan t,e duíden met
het woord AoL4nt., dat een ongunstige betekenis heeft en zoveel wíl zeggen
aLs barbaan, Een ander cÍtaat uit daÈzeLnd,e t'zwartboekror 'tNa de groõise
overwínning van t7 apriL 1975 zagen zij (de Rode Khmers) duidelijk-ín dat

*6d.eze zege door henzelf en door hun partij was behaald.Dat deed bij hen natíonale trots ontst,aane een nàtionaàl "tandpunt, nationale eer en waardígheid, nationaal bewustzijn en natíonaLe geest,'r. Het is een zel'fde soort
taaL als die welke men overvl-oedig aanÈrof in de pers van het nationaal-socialísrische Duitsland., het is niet de taal- van bíjvoorbeeLd een KarlMarx of een Fríedrich Engels.
Bij de leidende kiíngen in Vietnam overheergt een clergelíjk racisme
en naËiãnalísme sinds het begin van de wríjvingen met de VoLksrepubliek
China. In 1979 werden mensen Vietnam uitgezet om de sínpele reden dat zíi
van ChÍnese afkomst \^raren. i{iet zelden gíngen zí.j daardoor de dood tegemoet

Ofschoon de Vietnamese leiders zich ttmarxisLe¡ttt noemen trachten zij
de oorzaken van de genocide in Cambodja onder de Rode i(hmers al"LesbehaLve
tt Kampu-'
op materiaListische-en hÍstorische gronden te verklaren. Volgens
círea-Ðossíer II - een offíciäle uitga.re van Hanoi - is het zo, dat "buiten
ídeologísche banden (met Peking) er ook nog een persoonl"ijke faktor een
ro1 spãelt bíj de relatie tussen Peking en het Carobodjaanse.best'uur in
phnom Penh. ZoweL PoL Pot als leng Sary hebben Chínees bl-oed ín hun aderen.tt Daar wordt dan nog aan toegevoegd, dat "Peking er steeds in slaagLt
zulke mensen men lichaam en ziel ie kopen""een taaltje dat nu ook niet begetuigt van een proletarische visie.
paald
'
Oõerigãns: hoezeàr dit racisme veLen mogelijk zal doen schriklcen en
afschrikkeã, het is, gezíen de situatie waarin de landen van Indo-China
zich bevindÁn, volsÈrekt niet venvonderlijk doch juist alleszins normaal

'

te

"

noemen

4) De Franse C.P. ís nimrer vrij ge1{ee$! van nationalisme en ook
nooit vies. Marcel Caihin, jarenl"ang een van de voornaamste
Leiders, hras in de eers¡e wereldoorlog een vurig nationalíst"
die het Franse nationale belang díende door het aanwenden van
zijn invloed om Ital-iö de zijde der gealLieerden te doen kiez.ã. Dezelfde Franse C.P. pleitte in 1936 op haar kongres te
Villeurbanne voor "de eenheid .tttt de Franse natie", nadat zij
in 1934, op een konferentie te lvry verklaard had "het rode
|37
v¿andeL met ¡le trícolore te willen verzoenen". Op haar in
gehouden kongres te Arles noemde zii het kapitalistisehe
ñrankrijk "hãt vrije Frankrijk"" (Itloot uan D. & G,)"

t"IERKI,IAARD
Eníge

tíjd

geleden

R

prijlcte er in

T

één van de publikaties van de Indus-'

advertentie. "Principieel praten is
triebond
je
niet mee...tt, Stond er met
samenleving
er
ãe
veranderË
maar
mooie
wel
groce leiters boven. Gunst, vroegen wij ons af, zouden ze daar eÍndeLijk
ãou de ontdekking zijn gekomen, dat de samenlevíng all-een maar verandert
FNV een aLLermerkwàardígste

-7 door de strijd van de arbeíders, die - aLs heE zo uitkomt - ðoor de presiclent van de een of andere rechtbankrmr. SËheenan bijvoorbeeld, zonder sukses overigens, wordt verboden? Gewoon niet te geLoven zeg'
Maar nee, zó merkwaardíg als men eventjes. zou kunnen veronderstellen,
was die adverEenÈí.e nu ook weer niet. Maar toch... om je ogen uit te wrijven. Dat r¿e1 .
"Miljoenen Nederlanders"rzo lezen we, 'uwiLlen een andere samenleving.
Dat vraagt verandering. Daarvoor is i<lealisme nodig. En strijd. Maar vooral macht" De macht van het aantal.,, De ma,eht uan lxet kapitaaL'¡ (kursívering van ons - D. & G.)Volgde een aanbevelíng voor de een of andere spaarbanÈ "voortgekomen uít de kring van de moderne arbeidersbewegÍng" die - aLü¡eer zotn fraaie opmerking '' ttv'ente zonder biismaakrr ãou geven"
Het is waarachtig niet níks. De macht van het kapitaal als vereiste
om de samenlevíng te veranderen, dat wil zeggen de macht van het kapitaal
te breken en een rente zonder bijsmaak. Van welke bÍjsmaak? Die van de uítuit de door de arbeiders geproduceerde
buiting natuurLijk. I'lant rente komt
meerwaarde. Dus is er geen rente rrzonder bijsmaaktt zuLt u opmerken. Nee natuurlijk. lulaar r¡eet de kríng waaruit deze spaarbank is voortgekomen veel.
De bank ís opgericht, zegt dezelfde advertentíe, 'rmet het doel een
vinger te kríjgen in de financiäle papo'. Maar dat is toeh dezelfde pap
raoi d. arbeíããrs al ruim tvüee eeu!üãn lang hun buík vo1 van hebben? En hun
maag nooit goed mee hebben kunnen vuLlen? Zeker, die pap ís het.
Zou het u verbazen als deze spaarbank straks ó6k nog rekLame maakt
via de SÏER? Ons niet. !,Iat voor muziekje er dan bÍj te beluisteren zal
zíjn? Geen idee. Maar vast en zeker een wijsje met veeL dissonanten, een
muzíekje dat bijzonder vãls klinkt.

T,IAAR ZIJN

DE

VAKBONDEN

vooR?

tt Britse blad "FinanciaL Times"
"Ìfaar zíju de vakbonden voor?t', vroeg
zích op 13 urei j.1-. af . I{eË ondubbelzinníg gegeven antwoord luídde3 voor
het beheersen van de arbeiderskLasse.
De vraag werd gestel-d en het antwoord werd gegeven aan de vooravond
van de z.g. o'Aktiedag", r,rraarop - volgens de richtLijnen van de overkoepeLende vakcentrale T.U.C. - de arbeid ín Groot-Brittanniå! zou worden neergeLegd uít protest tegen het sociaaL-ekonomische beLeid van de regering van
mevrour.í ThaEcher I ). De minísters van haar kabinet hadden er de voorafgaande dagen duideLijk en in het openbaar blijk van gegeven' dat zíj het pLan
om een dergelijke aktiedag te organiseren ten seherpste afkeurden. Het r¡as
een publiek geheín, daË tegensËanders van de Britse vakbeweging niets líever zouden zíen, dan dat de aktiedag op een voLslagen fíasko uit zou l-open
en het toch aL verminderde prestige van de bonden nog meer zou ondermijnen.
I

)

in Groot-Brittanniä
als de aktiedag van cle FNV in
De aktiedag

van het kabinet-Van Agt.

tra¿ precies dezeLfde bedoeling
Nederland Èegen het Loonbel-eid

-8redaktie van de "Financial- Times" daarentegen liet een geheel ander geluid horen en keerde zich tegen al degenen die van een verzwakking van--de
nritr. vakbeweging positieve iesultat"ñ verwachtten voor het industriêle
kLimaat in Groot-grittanniä.
ttlstt, zo vtoeg de ttFinancial" Times", "een zrrakke en gedesorganiseerde
n'De meeste ondernemers"ral-vakbeweging datgenã wat dit Land nodig heeft?"
dus het desberreffend hoofdartikel-, "eullen er de voorkeur aan geven om te
onderhandel-en meÈ sterke vakbonden r{aarvan zoweL de landeLijke als de lokale besÈuurders, in staat zíjn om met zeker g,ezag namens hun leden te spreken en die de garantie kunnen geven, dat eenmaal gemaakte afspraken en gesloten overeenkomsten ook zullen worden nagel-eefd.t'
IIet artikel gaat dan al-s voLgt verder:
De

',i{et ontbreken van zulke bestuurclers is er ten dele de oorzaak van
de arbeidsverhoudingen in de Brítse industrie zo chaotísch
"dat
ttzijn. Om diverse redenen o zoals sociale veranderingen en de voor"ziãhtige polítiek vân mensen als Jack Jones van de transportarbeiheeft er een machtsverschuiving pLaats gevonden" De be"dersbond,
t'slissingen r¿orden niet langer in de vakbondskantoren Senomen måar
,,door de arbeiders in de fabriek. VeLe arbeíders zíjn erdoor aangete
"moedigd de verwezenlijking van hun bijzondere verlangens nâmet
vaak
hebben,
Shop-stewards
kanalen.
onofficíijle
"strevãn langs
toester:.mring van de bedrijfsleiding, het gëzag,overge"oogluikende
,,nomen dat voorheen werd uitgeoefend door beroepsbestuurders met
"een volledige dagtaak. Het streven naar politieke invloed heeft
"de kloof tuãsen lanclelijke bestuurders en de Leden groÈer gemaakt'
ondernemers hebben nu en dan de ernst van het probleem ver*
"De
trgrooE door<lat ze te laks waren om in te grijpen-en,9:91¿u-t ze bii
akties toegaven aan de eisen".... Ñiettemin bLijft het feit
"wiLde
t'bestaan, dat de zwakke sËruktuur en organísatie van de vakbonden
"een obsLakel vormen dat zelfs de best gel"eide ondernemíngen nieE
ttvol-Ledig uít de weg kunnen ruímen""

bewuste artikel worden voorbeetden gegeven van de geringe invLoed van de vakbondsbesturen op hun leden. Zo wordt er meLdíng van gemaakt dar in de voormaLige Chryàl.r- (nu TaLbot)fabriek in Linr¿ood (Schotl-and) de prdouktie versãheidene dagen werd stíl-geLegd, omdat er een konflikt r,ras ontstaan over de vraag õt "t vier dan wel twee man vân een bepaalde afdeling van het bedríjf naar een andere moesten- worden overgepl-aatst. De "Flnancial Tímes"lr"ir"ur ook naar een uitspraak van de minístot .r"r, arbeid James Príor, die had verkLaard dat de Brítse regering niet
beschikte over een toverstaf qraarmee de índustriäle verhoudingen verbeterd
zouden kunnen worden. Noch de regering, noch heË parlement, aldus Prior,
kunnen daËgene doen, ülat tot de taak behoort van ondernemerdom en vakbeweging.
De "Financíal limes" wíjst er op, dat de po1-itieke aktiviteíten van de
vakbeweging de vakbeweging irerzwakkän omdat de desbetreffende bemoeíenissen van haar kader ten koste gaan v¿rn zíin eígenlijke taak en funktie en
juist daardoor maar weinig voorstel-Len. I¡lanneer de vakbonden efficiênte en
dan zouden
ioed geleide organisatíes waren, aldus de "Financial Times",
niet
bonden
fintt pãfitieke iàgrepen meer gewícht in de schaal \^terpen. Nrrr de
reweiníg
en handeLíngen
eÀ;¿^ funkrionereã r"rp.r, hun polítíeke adviezen

In het

-9sultaat af en hebben deze eerder tot gevolg dat de bonden zich belachelijk
maken, zowel in de ogen van hun eígå.n Leden als in de ogen van 't pubLiek.
Natur:rlíjk, zo betoogt de ttFínancial Tímest', is heË dv¡aas om te veronderstel-len, dat de vakbeweging zích totaal niet met pol"ítíek zou bemoeien. De konkl-usie die het blad daaraan verbindt is, dat zij níet daarmee in
de eerste pLaats haar belang en haar betekenís demonstreert. De vakbewegíng, aldus het bLad, schiet dáár tekort üraar haar eígenlijk terrein 1"igt.
ZLj zov er allereerst naar moeten streven haar gezag over haar leden te
versterken. i{at het bLad níet met zoveel. woorden betoogt, maar wat in het
be¡¿uste hoofdartikeL duidelijk tussen de regels door te lezen val-t ís dít:
een vakbeweging die de greep op haar leden heeft verloren funktioneerË
niet langer als vakbeweging en een vakbeweging díe níet langer als vakbe¡¿eging funktioneert kan niet verwachten daü haar achterban ook naar haar pol-itieke adviezen luistert. In een dergelíjke situatie - en daE ís de situatie die zich voordoet in Groot-Brittanniö - treden de arbeíders zelfstandíg op. Ze onËsnappen tegeLijk zowel aan de greep van de vakbeweging als
aan de greep van hun zogenaamde "poLitieke leiders". De arbeiders doorbreken dan de ekonomisehe én de politieke strukËuur van de burgerLijke maatschappij. Konklusíe: als de vakbeweging verzr¿akt, dan v¡ee de kapitalístische maatschappij

REKTIFIKATIE
In het artikeL ¡rMaatschappeLijke ontwikkeling en techtniek (II)"c 8epublíceerd in nummer 5 van meí j.L., zijn eníge storende fouten gesLopen.
De rektifíkaties volgen hieronder:
Op pag. 6 (6e regel van onderen): het woord taantrekkingr dient vervangen Ëe worden door rsamentrekkingt. Dit zínsdeel wordË dus: "die samentrekking der produkrie ín steden mogelíjk maakt", etlz,
Op pag. S (lle regel van onderen): IIeË woord ropruimtt dient vervangen door topruimdet. In l78B en enige tijd daarna werkte de stoompchine
aLs een stormram. Nù (tegenwoordig) is dat naËuurLojk niet meer het geval-.
Dit zinsdeel r¡ordt dus: "oo., díe alle beletselen voor een bloeiend industrieel kapitaLísme opruímde". tt îfooyd rindustrieeL' moet hier ook nog ann
uotden toegevoegd. Iruners, daarvoor r¡ras er ook al hier en daar een bLoeiskapítalí sme .
Op pag. 9 (5e regeL van boven): het woord lonbewustee dient vervangeû

end hande

L

door eber¿uster. Door deze fout komt er het omgekeerde te sLaan van rdat bedoeLd wordt. De víerde en vijfde regel. moeten dus als volgt gelezen worden:
"Zolang voor de mens de techniek de onbewuste ondergrond en de sociale gemeenschap de bewuste vorm van zijn wereld is' blíjft", enz.
hlij hebben van onze vriend ZIJLICHT een vervolg op dat artikeL gekregen" Ondat we het laat binnenkregen en in verband met de vakanties het junu- en ju1"ínurnmer al gereed waren, zaL hei pas in sepËember kunnen worden
gepublíceerd. In augustus namelijlc verschijnt er een brochure.
Redaktie "Daad en Gedachtel'
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In een eerste besehouwing over de opvatËingen van de groep o'Subverde Rotterdamse havensiefo' l) hebben wij laten zlen, dat zij - anders dan
teigent
c.a.o. te kunnen
arbeiders - weinig ziet ín een streven om over de
beslissen. Ben c.a.o. rzo kan men de zíenswijze van "subversieft' weergevene
regelt de lvíjze riraarop de arbeiders door het kapitaal worden uitgebuÍt en
een dergelijke regeLing kan níet worden omgesmeed tot een !ùapen dan men tegen het kapítalísme zou kunnen lceren. Alsof ook maar iemand iets dergeii5tcs had ber¿eerd, a1"sof ook maar iemand dat veronderstelde of beoogde"
Waarmee we hier bíj de groep "Subversief" te maken hebben ís wederom
de reeds ter sprake gekomen misvatting, dat arbeiders díe sürijd voeren
ter verbetering van hun materiël-e positie zich niet op konkreúa doeLeinden
zouden moeten richten, maar op lnet aLgemene doeL van de opheffíng van het
kapitalísne. Het is de misvatting, dat de afschaffíng van de-loonarbeíd
net doeL van de arbeidersstríjd zou zíjn ínpLaats van zíjn resuLtaat. I,iíe,
gelíjk "subversíef"o op deze wijze resuLtaat met doeT' verlÀtart, komt welhaast als vanzelf tot de opvatting dat de arbeíders dit - vermeende - doel
voorÈdurend in het oog hôuden of zouden moeten houden en verwijdert zÍch
daarmee steeds verder van de realiteit.
Arbeiders, zo hebben wíj de vorige maal gekonstateerd, strijden tegen
de geuoLgen van het kapitalisme en1tdaarméé tevens tegen het kapitaLisme
kapitalisme zonder tegen het kapiaLs äodanig. Maar zij strijden tegen
taLisme te uóLlen strijden, zonder daarbij de uoorsteLLing van een or$¡ender bestaande máatschappelijke verhoudingen in hun hoofd te hebben.
telingñHet
is", zegt "subversíáft', "een utopie om te denken daË arbeiders
over hun eigen voorwaarden voor de toonsLaverníj kunnen onderhandeLen."
Nee, zeggen wij, het is juist een utopíe, dat zij de eis tot afschaffíng
van de fõðnarbeíd zouden kunnen stelLen. Dat betekent aL1ernínst dat wij
de stríjd tegen het kapital-isrne voor onmogeLijk houden, het betekent dat
r^'ij een andãre kijk näUten op de wíjze rá.rof die strijd in vrerkeLíjkheíd
roidt gevoercl. Dat "Subversief" de Rotterdamse stakers als het sLachtoffer
van een "mythe" beschouwt ís voLgens ons het bewijs dat de genoemde groep
er nythische opvattingen omtrent de klassenstríjd op na houdt en geen oog
heeft voor de werkelijke betekenis van wat de havenarbeiders verl-angden.
llat bedoeLden de havenarbeíders toen zij over hun "eigen" c.a.o. spra-

ken? Símpelweg niets anders dan de c.a.o. \^raarmee Lonen en arbeidsvoorhraarden in dã travãns zouden worden geregel-d, ter onderscheiding van bijvoorbeel.d díe voor de metaaLníjverhãi¿ õf ¿e typografische industríe.Hun streven daarover te kunnen beÁl-issen gaf uitdr"t'ti"g aan het reäLe feit, daË
de e.a.o. die op tt moment dat zíj in stakÍng gingen nog niet was afgesloten maar door de vakbond wel- in kónsept g"ruãd-r"s gemaakt te weinig rekening hield met hun wensen. Zij pasten ervoor o achter hun rug om voor een
volãongen feit te r¿orden geptaãtãt, zoaLs tt gevaL r^ras ger¡reest met de sLe-
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- ll pers van Smit International-e, die om deze reden - eerder dan de arbeiders
van de stukgoedbedríjven - het werk hadden neergelegd"
De eis zêlf over de coa.o. te besLissen heeft een veel wijdere strekking dan "subversief" verondersteLt. Zo híj aL níet gerieht ís op de afschaffing van de loonarbeid, hij betekent wel degelijk - ofschoon in het
geheel niet als zodanig bedoeLd - een feiteLijke ínbreuk op de gegeven
maatschappelijke verhoudíngen. In de kapítaListische samenleving irnmers is
de vaststelling van Lonen en arbeidsvoorÌ¡aarden geÏnstitutioneerd, anders
gezegd: aan daartoe bestemde instituten - vakverenigingen en patroonsorganisatÍes - voorbehouden. Díe situatie komt er op neer, dat de arbeiders
níet séLf besl.issen en dientengevolge sLechts sehíjnbaa:Io lrrat in de meLk te
brokkeLen hebben. De bestaande situatie - c.a.o.-onderhandeLingen door vak..
bondsdelegaties - sluit machtel-oosheid van de arbeiders ín zich,Indien arbeíders daarentegen z'eLf beslÍssen, dan wiL dat zegger: dat zíj - of zij
zich daar nu rekenschap van geven of niet, of zí3 zich daarvan nu aL dan
niet ber¿ust zijn - een stukje macht uitoefenen.
Laat men vooraL niet denkeno dat wij hier een filosofíe ten beste geven r.raarmee een dergelijk gebeuren wordt geideaLiseerd. Het erstukje machto'
'waarvan wíj spreken is bepaaLd geen droombeeld of hersenschim, maar iets
dat ín de werkel.ijkheíd kan worden Ìiraaf,genomen en dat voor alle betrokkenen tastbaar is. Toen in januarí e72 Joe Gormley en tawrence DaLy als Leiders van de Britse mijnwerkersvakbond een staking uítriepen, deden zij dat
om daarmee druk uit te oefenen op de offícíi!Le onderhandelingen volgens de
(kapítalistische) regeLs van het spel. Bíj die officiijle onderhandelingen
ruerd er bemiddeLd door
lçoñmissie onder voorzitterschap van een zekere
""n
Lord ldílberforce en die beníddet ing resulteerde in een loonsverhogÍng die
de National CoaL Board aanvankeLÍjk niet had rvilLen geven. Voor Gormley en
DaLy was dát het sukses dat de stakíng hun had opgeleverd. Achter de rug
van de arbeiders om verkl.aarden zij zich akkoord met de voorstelLen van de
kommissie-t'Iilberforce; zonder de arbeiders te raadplegen kondigden zíj het
einde van de stakíng aan. Van een werkhervatting was echter geen sprake.
De nrijnwerkers hadden al terstond na het begin van de aktie naast be bestaande en officiäle vakbondsorganen van onder op eÍgen stakingskomÍtees
gevormd, die onmiddelLijk begonnen Ì¡raren de staking op hún manier te organiseren en die zLch, toen het zover hras, aan de besLuiten van Gormley en
Daly niets geLegen lieten Liggen. Inderdaad, deze mijnwerkers wilden zél.f
beslissen over de voorrraarden Ì,raarop zíj weer aan het werk zouden gaan. Ze
dachten er níet aan het door lüiLberforce uitgedokterde kompromis te aanvaarden. Toen ze hun strijd voortzetten dr¡ongen ze de regering-Heath om af
te wijken van het normale patroon. In de ambtswoning van de eersÈe minister kwam het tot onderhandeLingen, niet met. een door de vakbond aangewezen
deLegatie de beroepsonderhandelaars, maar met een van onder op door de
nijnwerkers zélf gevormde afvaardigíng. Daarbij zag d,e premier, die een
paar maal verkondigd had nooit voor de eisen van de míjnvrerkers te zullen
zwíchten, zich genoodzaakt deze volledig in te wilt-igen. Doordat de arbeiders buiten de vakbond om zelfstandig waren opgetreden en zélf macht hadden ontwikkeld, bLeef het kabinet geen keus meer over.
De macht die de Britse urijnwerkers in de l-oop van deze strijd ontwikkel-den hras nog veel groter dan men uitsl.uítend afgaande op het bovenstaande zou kunnen menen. Zij wisten de vrijlating van gearresteerde kameraden
te verkrijgen, dwongen ãe terugtrekking van tegen hen ingezette ¡riLitaire
eenheden af en veroorzaakten tenslotte zelfs de vaL van de eonservatieve

t2regering, ofschoon zij, naar zijzeLf. nadrukkelijk verlclaarden, daarop niet

hraren uitgeweest.

Nu is vanzelfsprekend de val van een regeríng níet hetzelfde als de
omverwerping van het kapitalístische stelsel" llaar ttij hebben híerboven
dan ook níei meer betoogd dan dit, clat arbeiders die ertoe overgaan om hun
zaken z'eLf. te regelen eãn "stukje maehtft uitoefenen. i'laar aLs er íets naar
meer smaakt, Aaã is het maeht. Toen andere groepen arbeíders in de loop
van herzelfde jaar 1972 op soortgelijke wijze als de mijnwerkers optraden,
toen werd de regering niet slechts wederom tot kapitulatie gedwongen' maar
wercl een punt bãreiki, waarop - naar de premíer erkende - de burgerLijlce
gezagsverhoudingen aan het wankelen raakten 2), l'{iet voor niets vrerd toene
ão*"i door de regeringsleider als door de Britse pers, de vraag gesteLd,
wie er nu eígenlíjk de macht uítoefende:cle regering of de werkende klasse.
Het eníg rogãfi5tã antwoord Luiddel de regering niet méér en de arbeíderskLasse nog níet.

De bãtekenis van dit alLes is vanzelfsprekend niet, dat Engeland in
lg72 - ofschoon men de situatie revolutionair zou kunnen noemen - aan de

vooravond van een socíale revoLutie stond. De betekenis ervan ís veeleer
deze, dat bij hun zeLfstandig optreden de arbeiders een kracht ontr¿ikkelden waarvan zLj zeLf nimrer had<len gedroomd en die hun zelf verbaasde; dat
als gevoLg daaivan zích plotsel-íng mogelíjkheden openden die zij zeLf niet
haddãn voãrzien; dat zíj díe mogeLijlcheden benutten omdat de aktíe zélf
hun dat met dwingende Logika gebiedend voorschreef i dat als gevolg daarvan
wederom hun opireden voortdurend dríester werd 3 dat zii tegelijk m6t en
door hun optredãn een mentaLíteits- en ber¿ustzijnsveranderíng ondergingen.
Idar dã werkel-ijkheid laat zien - en bepaald niet de Britse werkelijkheid al-Leen - is di¡, dat arbeíders niet in strijd gaan omdat zíi bepaalde
anËi-lcapitalístische opvatLingen hebben, maar omdaE zíj voor een bepaalde
noodzaak staan. Voor iover zíj de hurgerLijke orde in gevaar brengen komt
dat niet uit hun ídeeän maar nit de noodzakelijkheden van hun strijd voort.
Voor zover zij het kapicalisme aantasÈen doen zij ciat níet omdaË zLj revoLutionairen wilLen r^rezen, maar omdat zij av'bedder zíjn. Niet omdat zij bepaaLde denkbeelden hebben passen zij bepaal-de strijdmethoden toe maar door
äe toepassing van bepaalde strijdmelhodên on¡staan er bÍj hen bepaaLde
denkbeálden, Niet doordat zíj de l-oonarbeid wilLen afschaffen ontstaan er
arbeidersraden, naar hun zelfstandig optreden vereist een organísatievorm
díe men meË de arbeídersraden - de hõogãt. .tor* van de zeLfstandige strijdorganisatíe - zou kunnen vergeLijken, õt dergelijke organisatíevormen zich
toi é"ht" arbeidersraden ontwikkelen en of zíj permanent r,rorden, daË hangt
wederom niet af van ideeän' maar van machtsverhoudingen.
Strijdende arbeiders hebben de meest uiteenlopende ideeän en voorsteLlingen in hun hoofd omtrent de betekenis van hun eigen optreden" en hun eigen strijd. De betekenis van de strijd rnoet niet in deze ideeän en voorãt"ffiogãn r¿orden gezochL, maar Ín de mate waarin de arbeiders macht uítoefenenl Aangezíen arbeiders rnéér macht uítoefenen naarmate ze zelfstandiger en onafhãnkelijker optreden, is de mate van hun zelfstandigheid bepaiend voor de betekãnis vän hun strijd. Arbeiders die zeLf hun boontjes dop2)

ZoaLs ze ook aan het wankelen raakten in Frankrijk irr 1968,
nÍet door de strijd van de Parijse studentenu maar door het
feít dat 9 rniLjoen stakers de bedrijven bezet hielden.

¡3pen, díe zélf besLissen hoe ze hun aktie zulLen voeren, wat zij zull"en aksepteren en wat niet, doorbreken daarmee de burgerlijke gezagsverhoudíngen
die daardoor r¿orden gekenmerkt dat ánderen uitmaken r,rat of de arbeiders
moeten doen. In dat f.icht gezíen is het onbel"angrijk t'rat voor eisen zij
stellen en is het al even onbelangrijk om zich af Ëe vragen of de inwíL1Íging van bepaaLde eisen nu een overwinning noet rnrorden geneomd of niet"
Was de Rotterdamse hauenstakíng een zeLfstan&ige str,1,jd?
In haar pamflet over de Rotf-erdamse havenstaking citeert de groep
"Subversíef¡e met onvoorhraardelijke ínotemming de volgende rvoorden uit het
eerstverschenen "Stakingsnieuws" 3) :
"Vía een demokratisch gekozen aktieLeiding besLissen en bepaLen
frde stakers zelf op het Afrikaanderplein wat er moet gebeuren."
Uit wat "Subversief" daaraan toevoegt bLijkt dat deze groep de arbeídersautonomie gelijk steLÈ met direkte demokratie, waarbíj besLissingen enkel
kunnen ¡.rorden genomeri door de aLgemene stakersvergadering en waarbij de leden van het uitvoerend aktiekomítee ieder ogenbl"ik onmiddeLLijk afzetbaar
zíjn. Op grond daarvan verklaart "Subversíefo' het "absoluut met de stakers

eens Ëe zijnt'"
Eens riraarmee? I'fet datgene wat in "Stakingsnieuws" als "qrenseLíjkheid'r
verkondígd r¡erd of met daÈgene r,rat er werkelijk aan de hand was? Het onderscheid dat wij hier - niet zonder reden - maken, rvordt niet gemaakt door
'rsubversief"" In haar geschrift spreekt de groep van ttde wijze waarop de
staking zíchzeLf. organiseerde'î, over "het experiment met de direkte demokretístt, . er¡ over de 'trijkgeschakeerde dískussíe die dat heeft opgeleverd".
Dat neemt niet weg , dat "subversíef" nietËemín de kritisehe vraag stelt,
ttwaarom het stakingskomitee geen exakt verslag doet van de binnen dat komítee gevoerde diskussies"" I{et antwoord op die vraag - dat nieË door "Subversiefn gegeven wordt - ís simpel: omdat er in werkelijkheÍd van een experiment met de direkte demokratie geen sprake was; omdat niet de stakers op
het Afrikaanderpleín in feite beslisten rrrat er gedaan moest worden, maar
het konitee; omdat de "rijlcgeschakeerde diskussie" hraarvan "Subversíef"
spreekt niet meer betekende dan dat er Lussen de op het Afrikaanderplein
aanwezige arbeíders druk over de staking werd gepraat. Het verkeer tussen
stakers en 1t aktiekomitee rrras een 66nrichtingsverkeer" Van een echte dískussie tussen stakers en stakingskomítee kon níet worden gesproken" Iüat er
door het komitee werd verricht r¡erd niet uit een overleg met de arbeiders
geboren maar ontsproot aan het irritiatíef van de koniteeLeden en niet eens
van al"Le komiteeLeden. Op het Afrikaanderplein werden aan de arbeiders dírektieven verstrekt. Op zrn hoogst werd hun gevraagd aan de initiatíeven
van het komitee hun goedkeuring te hechËen. En zeLfs toen er in het Feijenoord-stadíon de belangrÍjke vraag aan de orde kwam of de strijd nog moest
worden voortgezet, toen r^ras er géén diskussiemikrofoon, konden aLLé6n de
Leiders zich goed verstaanbaar maken en hadden de arbeiders niet rnéér te
doen dan stemnen.
Eén van de leden van het stakingskomitee heeft ons verËeld, dat ook
hij voLstrekt onkundig bLeef van hrat er achter de schermen door een kern
van het komitee nu eígenlíjk bedísseLd werd" I,trelnu, indíen het aL zo was
t
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14gesteld met íemand díe ín inet komitee zat, dan l¡ehoeft men zích nauweLijks
ãog af te vragen hoe of het gesteld r¡as rnet de konmunikatie tussen het koniiee en de siakende arbeÍders" De Rotterdamse havenstakíng was r¡e1 een
"r,¡iLde'r sËaking, maar zij kan niet worden gekarakterÍseerd als een zeLfstandige strijd.
lland.eLen de arbeiders omdat zíi een taak hebben'ì
"subversief" hebben r¡Ie opgeIn onze eerste beschouwing over de groep
o'de bevrijdíng van de arbeidersdat
merkt dat zij de bekende uitspiaak,
klasse slechis het rverk van de arbeíders zéLf kan zíjn" op dusdanige wijze
weergeeft, dat er een verschíl ontstaat, een verschil nanelíjk met de feitelijte sirekkíng" "subversief" zegts "De bevríjding van de arbeidersklasse iã ¿e taak ian de arbeiders teLf''u (kursivering van ons - D & G) ' van
een dergelíjke "taåk" die de arbeiders zouden hebben rvordË ook elders in
haar pamfLet over de havenstakingen gerept. "SubversÍef" is niet de enige
groep waarbij een dergelijk sprãatgåUruit wordt aangetroffen en aLtijd is
ñ"r äun spraãkgebruik ãat tti"rnit vãortvLoeit dat men de klassenstríjd beziet vanuit tt"t gezichtspunt hoe hij rveL zou moeten ziin. De arbeiders
doen dit of doen dat, røar zíj zor-tãen eígenLijk zus of zo moeten doen als
zíj hun ta¿k - de bevrijdíng ván de arbeiderskLasse - goed vervulLen wilfei. Bij dat alles ís heÊ ons nimner duidelijk geworden, uíe - de bewusËe
,ttaaku' dãn weL aan de arbeiders heeft opgedraget , t¿at ons wéL duideLijk is:
de arbeiders zéLf zíjn er zich in de verste verte nieË van ber¡ust dat er
een dergeLíjke 'otaak" op hun schouders rust en ze doen dan ook niet de geríngste moeite díe zogenaamde taak tot een goed einde te brengen.
Arbeiders strijãen niet, om de bevrijding van de arbeidersklasse toÈ
stand te brengen. Ze stríjden - en dat ligt in het üezen van de arbeidersklasse opgeslõten - voor materiålle Lotsverbet,ering. ALs arbeiders optreden,
dan is näã níet on reuoLutie te maken maar om beËere lonen en arbeidsvoorwaarden te verkrijgen. I,Iie de prol-etarische revoLutie, de.-vernietíging van
opheffing van de loonarbeid aLs de "taak" van de artt"t t
"ä'¿u
"pitaLisme
beídersklasse beschouwt, is ãLachtoffer van het misverstand waarop wij
híerboven reeds hebben gewezen toen wij de verwísseLing ter.sprake brachi*o .rrn doeL en resuLtaat van de arbeídersstrijd. De bevrijding van de arbeidersklasse is niet de "taak" van cle arbeideis, níet het doel waarop zij
zich zoudên moeten richten, het is ]¡]U¡n uenk, dat wil zeggen: iets dat door
hun praktíseh handeLen tot sEand komt, ook al ís hun praktisch handelen
van dat soort bedoeLíngen gespeend.
De uitvinding van het buskruít iso als men de hístorie geloven magt
tret uerk van de núitse monnik Barthol-d Schwarz. llaar , zo vermel-dt de geschiedenis uitdrukkelijk, Schwarz üras er niet op uit om buskruit te maken.
Hij was op zoek rr".t tãt men "de steen der wíjzãn" noemde' rüaarmee bedoeld
*oidr dat hij goud wilde maken" Idat hij werkelijk deed was allesbehalve
wat hÍj uíLde doen. In het werkelijlce leven komt zoiets vaker voor en zeker voãr het optreden van de arbeiders ge1.dt precies hetzelfde.
Uít de tèkst die de groep "SubverÀief" over de Rotterdamse havenstaking heeft geschreven komt met zoveel woorden naar voren, dat de arbeiders
de ãnige klãsse vormen die het kapitaLisme omver kan werpe". qlt dit zo is,
ís een-gevoLg van de positie die de arbeiders in de burgerLijke samenLeving innemen, Anders dan pol-itieke idealisten, die de burgerLijk'e maatschãppíj oûwer r¡iLlen ¡.,'rerpen zonder haar werkelijk aan te tastene tasten
de arbeiders haar aan zonder het te will-en.

