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GENK (3e1gisch linburg) , zondag 15 februari 1966. - Toen tien d.agen
geLed.en, op dond.erd.ag J februari, d.e kompeLs uit Zrarartberg en i^IaterËchei,
Ëouthalen en Opglabbeek in werkplunje,met de helm op het hoofd en d.e bran-
d.ende uijnlampen in de hand, hun d.oor de Rijkswacht vermoorde makkers ten
grave droegen op de dodenakker bij d.e kerk van St. Adelbert aan d.e Toren-
laarr in Zwartlerg, deed zich een incident voor. Het was minder ernsiig dan
dÍe, waarvan de Èïnstreek rond Genk getuige was geweest in d.e voorafgaande
d.agen. Er vloeide die dag geen bloed,. Sedert precies een week eerd.er cle
10{0 kompels van tle ochtendploeg in de schacht van de niijn Zwartberg waren
afgedae.ld ou er diep ond.er d.e grond hun staking met gekÍuiste armen te be-
ginnen, had het bekken van Genk nog niet zorn rusti-ge dag beleefd. De gro-
te wielen bovenin öe schachttorens, die de laatste dagen van js,nua"i ende
bei-de eerste dagen van februari nu eens hj-errdan weer daar niet hadden ge-
wente1d., wa"en ntr overal tot stilstand gekomen. Deze derde februari was nrl

dag van rouw. Ertrrerd niet gewerkt; d e vlaggen hingen half etok. nriizenden
en pog e-ens d.uizenden, van heind.e en ver gekonen, verd^iongen zich langs de.
begraf eni s route . Eond erd.en stonden er op het grote plein voor de kerk toen
daar de uitvaarJd.ienst,werd. gehoud.en.

. loen zag één van d.e niJnwerkers daar tussen d.e belangstelfenden opeens
een paar hoofdbes tuursl eden van het Algemeen 3e1gísch Vakverbond. Ve1è,ve-
1e hreken lang haddon Yoor die heren noch de Limburgse nijnstreek, noch de
Belgische nijn$rerkers d.aar best4ón.VLak vooz: kerstni,s lras hèt bekend. gelror-
denrd.a+ op de sluiting van de kol erunJjn te Eouthalen, nu trnroe jaar geIed.en,
op zijn.ninst nóg een mijn in het .Limburgse bekken aiicht zou moeten gaan. tt
Nieuws waB noch voor de mijnr/erkers c entral en, no ch voor de twee grote Belgi-
sche vakvelbond.en aanleid.ing geweest om ook,maar één vinger uit te steken.
Terwijl de mijningenieurs, zo goed als d.e konpels en d.e bembten in hun brood'-
winning bedreigdrnog koortsachtig lrerkten aan een p1an, waarclool bÍ de 8e-
wenste inkrinping der prod.uctÍe het personeefsbestand tenminste ongewijzigd.
zou kunnen blijven, lieten de heren Louis Major en Cool van de al-gemene en
de chri.stelijke (katholj.eke) vakbeweging, zídn aan de zorgen van de nijn-
streek niéts gelegen 1i6gen. Toen de kompels van Zwaitbetg, wier verbéel-
dingskracht tekort geschoten Lias om zich terstond de gevolgen te kunnen
voorstellen, op dond.erdag 27 januaii zich met, een aantal ontslagen gecon-
fronteerd zegen en in strjjd. glngenr vonden zij de bonrlen tegenover.zioh. ne
vbkbonden waren het, d.ie de kompels vsrr de mijnen l^/interslag en Idaterschei
s,anspoord en om aa.r'r, het rnrerk te blijven. ne vakbonden wilden met de aetie op
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de mijn Zwartberg ni-ets te maken hebben en veroord.eeld-en ]haar." De vakbonden
lieten d.e mijnwerkers in hun hemd. staan. IVIaar toen de vlam van het verzet
d-oor hé61 het bekken van Genk sloeg en claar een situatie ontstond., d-ie het
regional e dagblad. rtHet Belang van Llmburg'r ni et aarzetde om ttrevolutio-
nairtf te noemen, toen ztjn vakverbond-en en centrales in het geweer gekomen.
Zi hebben ztcLt met verd.oemenswaard-ige ijver en een schier weergaloze bruta-
liteit tot het uiterste ingespannen om die vlam van het veyzet te d.oven.
En to en hun d.at gelukt was hebben ztj d.e srnakel oo sheid- gehad. om aan he t nog
geopend.e graf \ran een d.er gesneuveld.en hun }crokod.illentranen te komen stor-
t en.

Toen d.e mi jnwerker e waarvan wij spraken, hem daan zag staan om schijnhei-
lig de laatste eer te bewijzen aan de ged.ode Jean Latós, dÍe het geweld van
de Hongaarse contra-revolutie was ontvlucht om ver van zLJn geboortegrond
d.oor het geweld. van de Belgische gendarmerie het leven te laten, toen werd.
het hem te machtig. Zeker, de grtjze Camille Huysmans, d.ie het grootste ge-
d.eelte van ztJn lang l-even besteed heeft om d.e god.svred.e tussen arbeid. en
kapitaal te prekene wàs er ook. Maar d-ie verklaard-e tenminste nog, d-at d.e
mi jnwerkers van Limburg groo t gelijk had.aen gehad. om zlcLt tegen d-e mijnslui-
ting te verd.ed.igen. Maar d. e bureaucrat en van d.e vakbeweging had.den d.agen-
lang oln het hard-st gezegd.,dat de kompels óngelijk had.d.en" Toen onze mijnwer-
ker hem zàsgverscheurd.e ztjn rauwe stem opeens cle stilte,d-íe over het Genk-
se land. gevallen wàs. ttVagebond.enrr , schreeuwd-e hi j r 'r jul1ie hebben ons in
d-e steek gelaten!t' Iuiet d.ie woord.en spral< hjj tegelijkertijd. een grote ónwaar-
heid en een d.iepe waarheid uit.

Een ónwaarheid. was , wat hi j zet 2 omd.at d e vakb eweging aI lang nie t
meer d.e belangen d.er arbeid.ers behartigt, omd.at in België zo goed. als waar
dan ook die vakbeweging met d-e burgerlijke maatschappij vergroeid is.De Bel--
gische vakbeweging kón tijdens de jongste mijncrisis d-e arbeiders niet in d.e
steek laten om d-e eenvoud.ige red-en, d.at d.e zaak van d.e arbeiders en d.e
zaak va,n d.e vakbeweging twe e volkomen verschil1 end.e d-ingen ztjn.Men kan al-
leen een zaak in cle steek l-aten, d.ie men tot d.usver als ztjn eigen zaak be-
schouwd.e. I,íat echter d.e vakbeweging tientallen jaren lang reeds als ltaar
eigen zaak beschouwt, dat is de burgerlijke ord-e, de kapitalistische produc-
tiewi ize, de bestaand.e samenl evj-nge waarvan zaJ een orgaan vormt. Verrad.en
word-en, in d.e steek gelaten word.en, kan men al-leen maar d.oor een vriend..
De vakbeweging is nietrrd-e vriend.trvan d.e arbeid.ersl<lasse. Het bewijs d.aar-
van heeft zti in Genk niet geleverd, zij heeft het er alleen maar opnieuw ge-
l-everd.. Zíj heef t eï all-een maar een bestaand- f eit bevestigd."

De d.iepe waarheid. echter, d ie d.e geschokte mi jnwerker vertolkte , was
d-ezerdat d.e vakbond.en en d.e arbeÍd-ers in tegenovergesteld.e kampen stond.en,
dat de kompels niet all-een d.e Rijkswacht,de mobiele brigacle en d.e paratroe-
pen tot hun vi jand.en had.d.en ? maar óók cle vakbond-en, d-ie slechts zogenaamd
rrhunrr vakbond.en ztjn, in werkeJijkheid. echter alleen maar in actie komen al-s
het eï om gaat d.e strijd van d-e arbeiders zo snel mogelijk te beëindigen. In
Genk en omgeving is het niet and-ers geweest"

ERKENNING TEGEN I,,/IL trN DANK.

De erkenning daarvan hebben wij, tegen wil en d.ank verkregen van A u
gus t e Hus s on, bezoldigdd.istrictsvertegenwoord-igervand.eBel-
gische mijnwerkerscentrale en het Algemeen Belgisch Vakverbond." iuÍen heeft
ons ziTn ad.res geteven op het provinciaal- bureau van d.e mijnwerkerscentrale
in llassel-t. Hij woont in het d.orp Beringen, in een rnijnwerkershuisje e waar-
van d.e vensters uitzj-en op d.e toren boven d.e schacht van Beverlo. Er istn
tj-jd. geweest, d.at hij in d.ie schacht afd-aal-d-e. llij is ondergronder geweest,
d.at is onmi-skenbaar, want d e sillicose heef t hern getekend " f s zijn geschok-
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te geàond.heirl àà ooizaak, .d.at hij hier is bljjven tÍonen e-n in d.e vakbondswe-
reld niet hoger is gestegen öp de hierarchieke ladd.er?E{! zoà er wé1 rle ca-
paciteiten voo? hebben gehad. èn bij zou het ook weI hebben gewÍId.. Er is
iets van spijt in zijn stern, rranne er hij vertelt, dat hij er niet bij was toen
in de óramatische nacht van woensclag 2 op donderdag J febnrari rle vakbonds-
leiders in Brussel spraken rnet de regering....

Eoe het zij, hij is niet (meer) net type van een arbeider, d.at trou-
wens heLenaal niet gebrand. zou zljn op dergel{jke palavers.Eji houd.t het míd-
d.en tussen een bureaucraat en een jezuïtenpater. Yan d.e laatste heeft hij
d,e gebaren,d.e manier waarop hij plechtstatig zijn handen tegen elkaar vouwt,
d.e Langzg,ne, soms wat zaLvende, spreektrant, d.e blik waar@ee hij ons aan-
kijkt over z[jn stalen bril .

trwagrr, vragen wij hem, trhet akkoord., dat in Srussel gesloten werd. en
y-1?"!ii +g aang_ekondigcle sluiting van d.e mijn te Zwartberg voor onlepaalde
t{id is uitgesteltl, een reëe1 akkoord?"

Auguste Ilusson zít heeL even zwijgend. en onber*egeliik achter zijn tureau.
Dan zegt hii, net een verrassend.e openhartigheid;rrNee, dat was het niet. Eet was een akkoord ter beëindiging van het
conflict. rr

Duidel{jker ka.ri, nenen w{j, d.e werkelijke betekenis van het overleg tus-
sen dè BeLgische vakbeweging en d.e Selgische regering niet onschreven wor-
d.en. Het akkoord was de bekende dod.e mus, lraa.ryan men hoopte, dat de kon-
peLs er blij nee zouden ïrezen. Die hoop ís vervuld i-n zoverre, d.at na het
bekend worden ervan, de rust die men begeerd.e in het bekken van Genk is
ueergekeerd. Maar concrete naatregelen vermeldt het akkoord niet. ne rege-
ring heeft a11een maar toegezetd, dat zij haar best zal doen om óndere in-
duetrieën naar rt Lj-nburgse ]and. te lokken. 0f die industrieën er ook wer-
kelijk zu1len komèn rooet worden afgewacht. Tot d.usver zin ze èT nietruitge-
zonalerd een cementfabriek in Zolder en een assemblagebedrijf van Ford. in
Genk. Maar die c ementfabri ek .werkt uitsluitend. voor d.e mijnj.ndustrie, d.ie
word.t ingekrompen èn staat er dus'bepaald niet zo rooskleurig voor, dat er
verwacht mag worden d-at zij nieuw personeel zaL opnemen. De Genkse tr'ord.-fa-
briek werkt reed.s net de maxi.roun-pers oneel sbe ze t ting.

rrÀnilere ind.ust?ieënr', zegt Augrrste Husson, t'zle ik nóg niet komen. En
dat betekent, dat er toch in ieder gevaL mijnhrerkeïs ui.t limburg naar ande,
re d.elen van het land.zullen moeten afvloeién. Dat is een trieste zaak.'l

Eij zegt het op een dusdanige toon,dat nen biina zou z\reren, dat h{j in-
tens met de arbei-cler skl as s e neeleeft. De 1nd.ruk, die hij poogt te vestigen
is die van een strijdbare militant. ï{ij geeft een stukje rrtheaterrr weg, dat
kennel{jk d.e bedoeling,heeft de vakbondsmythe te verstevigen.Hij is intelli-
gent genoeg on te begeffen, dat hij niet alfe realitej-ten moet verdoezelen.aIs ze erg onaangenaanr krinken verdedigt hij ze met 'tacti-sche'r a:rguuenten.

rrEr ist', zegt hij, 'tin België een nog onvefkochte hoeveelheid ko1en,die overeenkomt met de productie van een naand. Dat is abnormaal ,omd.at gs-
woonliik die hoeveelheid. overeensteÈt net de productíe van een week. ArÉ er
zo'n abnormaal grote kolenvoorraad. is moet jà niet gaan staken. Daar speelje alIeen maar de patroon mee in cle kaart.'l

nat d.Íe rrin de kaart gespeelde patroonrr, toen d.e ochtend.ploeg van
Zwartberg weigerde omhoog te komen onmid.dellijk de Rijkswacht be1de, d.at isiets, dat vloekt met zijn a.rgumentatie. Maar dó6r doet Auguste Husson d.an
ook map.r het zwijgen toe. Hij legt ook niet uit, lÍaarom de vakbeweging, èie
dan zogenaa,md de patroon rrniet in de kaart wilcle spelenrr, terstond. nad.at
d.e konpels van Zwartberg in stri.jd. gegaan rraren, in d.e provinciale hooÍd-
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stad. Hasselt besprekingen ging voeren met. , . d.e klassevi jand., 0p hetzeLf de
tijd stip (vrijd-ag 2B januari, d-es morgens om half ti^raalf ) , d-at in- de ''eet zaai-
van d.e d.oor d.e staking getrof,f,en Zwartberg de bestuurder G. Lambrechts van
de Land.elijke Bed.ienden Centrale tot d.e verzalitelcle mijnemployées zet, d.at er
zo nod.ig tot het uiterste zou worden gegaan,vergad.erd.en in Hasselt de vak-
bond.en met vertegenr,roorciigers van o. à. het Verbond. van Katholieke Werkge-
veïs, de Belgische Boerenbond., het Christeli jk Mid.d.enstand-sverbond., de Ka-
mer vooï Handel en Nijverheid. en d e I(oninklijke Vl-aamse ingenieursvereniging.
Ztedaav de vakbeweging in Ttaar ware ged.a,ante , d i e natuurlijk gemaskeerd
moest worden.

Dat maskeren gebeurt d.oor d.e een z:us rd.oor d.e and-er zó. Een bestuurder
van d.e Mijnwerkerscentrale (l.l.V"V. ), d-ie vrij zaterd.ag 12 februari d.es mor-
gens in het provinciaal- kantoor van d.eze bond. in Hasselt spreken, vertelt
ons :

trOok de ztlstaking in de mijn
bl ik af gel eid. d oor d.e vakbeweging.
dat ons de zaak ui t d-e hand- gel open

te Zwartberg werd van het eerste ogen-
l{aar d-e ontwik}eeling is zó geweest,

ic ll
tru c o a a

Àuguste Husso.n, die niet weet, dat wij in de ochtend.uren in Easselt
een van zijn med.ebestuurders hebben gesproken, vertelt ons des middags in
zÍjn woning te Seringen:

rrWii waren het niet eens met de zitstaking.'t
IIet argrunent, da,t men d.aarmee de patroon in d.e kaart zou spelen komt

op d.at moruent nog niet hij hem op. Ilij verklaart de houding van de vakbewe-
ging aanvankel{k heel andexs. Hij zegt:

rrlJij waren tegen de zitstaking, omdat een staking ondergionds gèvaar
oplevert voor de gezonAheid van de betrokkenen. Daarora hebben wij, ofschoon
wij tegen de actle waren eï terstond bij de patroon op aangedrongen, dàt de
stakingsploeg beneden door een andere stakingsploeg vervangen zou Lroïdent
dat er voortdurend. zou vrorden gewisseJ-d. nat is ons tenslotte gelukt en
d.at is iets unieks in d.e geschied.enis.'r

Een dergel-ijke roerende zorg van d-e vakbeweging voor stakers met wier
optred.en men het in het geheel niet eens is, is inderdaad uniek! De zaak
Ís zelfe zó uniek, d,at, zij zich - naar aanstonds blijken zal - alleen maar
heeft afgespeeld. in de unieke fantasie van de heer Àuguste Husson.

Het is niet het enige sprookje dat hij vertelt. Hij probeert ons ook op
de mouw te spelden, dat er van enige verwijdering tussen de aïbeid.ers en de
v4kbeweging geen sprake is geweest. Híj ontkent het niet met nadrukrhii ont-
kent het met goedgespeelde verbazíng, dat men z6 iets veronderstèLIen zou.

rrDe arbeid.ers ontevreden over de vakbeweging?'r Hij vouwt ).aagzaam zin
slanke hand.en tegen elkaar en kijkt hoofdschuddend over zijn bTil]engl-azen.
rrNóéee!tt, zegt hij, rrdaar is geen spróke van.ri 0p geen enkel moment van het
gesprek leek hij zo zeer op een jezuiet.
}IA[ GESEI]RNE ER PRECIES IN SEIGISCH I,TI.Í!URG?

\rrat is er in d.e laatste d.agen van januari en d.e eerste d.agen van fe-
bruari in Belgisch Limburg precies gebeurd.? Er ztjn d-aaromtrent twee lezin-
gen.

De e e r s t e is verkond.i-gd- in d-e Belgische Kamer, in d.e Belgische
Senaat, in kranten a1s rfHet Belang van Limburg[ en d.e Limburgse editie van
trHet Volkrr, alsmede d-oor d,ie vakbond.sbestuurd-er, die ons te woord stond. Ín
het Hassel-tse kantoor van de }lijnwerkerscentïale.Het Ís de o f f i c i ë

I e lezing, d.ie ook d.e Belgische regering tot d.e hare heeft genaakt en
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die namens haar in het Selgisch parlement gegeven weÍd door d.e minísters
Vranckx en Wigny.

Zij komt hierop neer, dat het optred.en van de kompels en d.e incid.enten
die er op volgden Ínoeten word.en gewetèn aan trelementen van buiten af'r, aan
rrvisgers in troebel waterrr; die rrd.e moeilijkheden in d.e mijnstreek zochten
aan te wenden voor eigen d.uistere poLitj.eke oogmerkenr! . Het i-s de lezing,
volgens welke het bloed., dat te !/aterscheí gevloeid is, neerkomt op het
hoofd. van de niLitanten der fieems e Volksunle en - naaï een enkele keer be-
ueerd is - van de communísten.

Eet is d.e theorie van lieden, die zj-ch een optreden van de proletarÍ-
sche massa zónd.er 1 e i d j- n g volstrekt niet kunnen voorsteLlen en die
daarom iedere keer dat die massa aan h u n lej.ding onts-oapt, er heilig
van overtuigd. zijn, dat zij aan een 6ndere leiding heeft gehoorzaamd.

In itHet Yolk'r - ó6n der dagblad.en van d.e zoó-enaanide Belgische Socia-
Listi-sche Partij - schruft op 1 februarí 1966 de commentator Em. van Cauwe-
1aert, d.at de knokploegen van de Vlaamse Yolksunie rrd.e J,imburgse mijnkrèrke"
tegen de Rijkswacht hebben opgejaagd". De reeds enkele malen genoemd.e be-
stuurd.er vàn d.e Milnwe rker s c entral e te Easselt zegt ons: rrlvlensen va,rr buiten
af zijn de mijn te Zwartberg binnen gedrongen en hebben de konpels opgezet.r'
Dat is dezelfd.e manrdie ons wil-de wijsmaken, dat d.e vakber^regj-ng van het be-
gin af aan d.e ondergrondse stakJ-ng 1n die koLennijn heeft georganiseerd.
Eet é6n kan niet waar zin en het andere óók. ïn werkeljjkheid is het ó6n zo
goed een l-eugen als het andere en dat ruordt ons bevestigd zél-fs d.oor een
man aIs Àu6uste Husson.

I'De botsingen met de R{jkswachtti, zegt Husson, rihebben zich voorgedaan
toen de m{jnwerkers van Zwartberg optrokken naar !/aterscheí.Van enige beÍn-
vloedj-ng door Vlaamse Volksunie of communisten daarbij is g'een sprake. Der-
gelijke organisaties krÍnnen rt optreden van de arbeiders ook niet beÍnvloe-
den. Dat zouden ze r,re1 willen, maar het is onmogelijk."

Vraagt men ons, vlaarom wii nu juist deze r,roorden wé1 voor ruaar houden,
al hebben wij dan zopas Àug'uste Husson als rn twijfelachtige en bnbetrouwla-
re figuur geschifderdrdan antwoorden L,ij, dat lrij dat doen, omd.at zi,jn mening
op dít punt nlet slechts overeenstemt met de algemene ervaïing, maar ook
met het beeld, dat men verkri-jgt ïranneer men d.e krantenb eri cht en van dag
tot dag zorgvuldig roet elkander vergeli-jkt en lui-stert naar het relaas van
de direct betrokkenen, dat wil zeggen naar de verslagen van de stakers
zélf.Daarmee zijn w{j d.an genaderd tot d.e t w e e d. e lezing der gebeurte-
nissenr die van het officié1e sprookje geen steen op de andere laat en vol-
gens welke nen in het mijnbekken van Belgisch Limburg te maken had met een
s p ont an e s t rij d van de arbej-dersrdie de vakbonden met overte-
d.ing d.e kop trachtten in te drukkenrde Rijkswacht met geweld. Toen de over-
redingskunsten van de bonden evenmi-n succes had.den a1s de gaskarabijnen, de
kriuppels en de waterka"nonnen der Rijkswachters, toen sloten de bond.en en de
Belgische rege"ing het akkoord van Srussef,dat het effect had, dat d.e ver-
dedigers d.er bestaa"nde ord.e ervan hadden gehoopt.
SPONTANE II\\I] LDEII ACTIE.

Wi j hebben in het bekken van Genk gesproken met d.ivers e bevroners van
d e kl eine buurts chappen aan d.e vo et van d.e zwarte mi jntorens ; met mi jnwer-
kers of nauw met hen verbondenen. De voorzichtigheid. gebiedt ons hun namen
te verzwi jgenr ,hun woonplaats en onvermel-d te l-aten, af '-be zien van ied.ere
roekeloze aand.uid.ing van hun identiteit. Nad.at d.e strijd in Limburg al lang
achter de rug was heeft de justitie arrestaties doen varichten en een aan-
ta1 buitenland-se arbeid-ers uit het 1and. gewe zëÍLt \fi j wi11en voorlcomen, d.at
onze zegslied-en nad.eel- ond.ervind-en van hetgeen ztJ ons verteld. hebben.
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Wij zu]len ze d.aarom A, B, en C noemen en vols ta,an met d.e simpele med.ed.e-
1ing, d.at hun hulzen te vind.en zijn binnen een straal van 2t km van de mijn
te Zwartbeïgr waar twee hunner, d.J-e in het voorste gelid- vochten, werkzaam
zin al- s ondergrond-er . ZLd hier een over z:-cht \ran hun inf ormaties :

A (*iinwerker, ond ergroncler r op ztcLtter, Belg) : trf oen eind vorig JaaT
belcend werd-, dat de mi jn te Zwartberg zorl moeten sluiten kon niemand z:-cih
d.at eigenlijk goed voorstellen.. Er gebeurd.e d.an ook nog niets. Maar toen op
d.e 27ste januari d.e eerste ontslag-aanzeggingen ki,ramen begon meteen en vol-
komen spontaan d.e actie. In d.e loop van d-ie eerste dag word.t ook een sta-
kingscomité gevormd.. Buiten d.e vakbeweging oflr want d.ie verkLaard.e z:-cin
meteen een tegenstand.ster yàrt d.e strijcl. Waarmee men te d.oen had. was eenfrwj-Id-efr staking. Dat stakingscomité werd- niet d-oor d.e arbeid-ers geko zen,
IÏet heef t zlclt als zodanig uit eigen initiatief opgeworpen. Maar het heeft
zl-cf:. vervolgens wét aan d.e arbeid.ers gepresenieerd- en hen gevraagd. of ze
met het conité akkoord. gingen. Wat het geval bIeek. Het bestond- uit twee
ondergrond.ers, twee bovengrond.ers en twee mi- jn-ingenieurs, Het droeg niet
voor aIIes verantwoord-e1i jkheÍd, want taI van d.ingen gebeurden volkomen
spontaan'De stoet d.ie naar Winterslag trok bijvoorbeel-d. en naar trÍaterschei,
Er werd. daar dóórgewerkt op last van d.e vakbeweging.In d-e midd.aguren ston-
d.en er heel wat arbeid ers vóór d-e mijnlngang aan d.e Habet sl aan in Zvartberg.
Eén, twee, ilisschien drie stemmen ri-epen ' t Die and.ere mijnen noeten ook
pIat. t Enkel-e second.en later was men al op weg.tr

Men heeft ons op het kantoor rran
verteld, d.at d.e vakbeweging betrokken is
d"e ond.ergrond.se z:.-t-stakers.

À.: 'rEen vuile leugen!rl
3. (aiinweraer, ondergrond.er, Belg) : 'rEr is totaal niets van waar.'l
A.: rrDe mijnwerkers, die in zit-stakj-ng waren gegaan zijn geprovian-

deerd door d.e kLeine winkel-iers van de tussen Zwartberg en Genk gelegen
buurtschap Hoevezavel . Dat en niets anders is de volle waarheld..rr

- ïs de vakbeweging misschien wél betrokken geÍreest bÍj de wisseling
van de ond ergrond.se stakersploegen?

A.: rrGeen sprake van! fk behoor zelf tot de p1oeg, die om 2 uuï in de
middag van donderdag 2l jantari moest opkomen en die fateï, omstreeks vijf
uur, is afgedaald- om de stakers van de ochtendploeg te gaan a,ffossen. De
directeur heeft dÍe aflossing zo l'ang mogelijk tegen gëhoud.en.Hij. heeft ten-
sl-otte noeten toegeven, niet onder druk van de vakbewegi-ng, maar onder d.e
druk van de mljnwerkers zeLf. Wij dromden al van tr,ree uur af 1n de burelen
van de mijn sa,men en eisten, dat men ons naar beneden zou laten gaan. De
stemmi-ng was verbitterd.Er waren ook die micidag weer ontslag-aanzeggíngen.
De betrokkenen hebben de brieven verbrand. Er was roerigheid. in alle l-oka-
l-en. Tenslotte zijn tien mijnwerkers het privó-kantoor van d.e directeur bin-
nen gedrongen.Ze hebben hem beetgepakt en tussen zich in genomen. Hij spar-
teld.e tegen, maar het baatte hem niet. Ze hebben hem met geweld naar de
schacht gesleept en geroepen: rNou moet er word.en afgedaald! I En toen zijn
d.e kooien omlaag gegaan. t'

3.: rrDe directie zei aJ-smaar, dat het zo nÍet ging; dat eeïst die an-
deren van de ochtendploeg omhoog moesten komen. Maar d.at wilden wíj niet.
A1s wij dat goedgevonden had.den hè, dan waren die 10{0 man ohhoog gekomen
en d.an zou men daarna d.e schachtwielen hebben stilgezet. nan zouden wij
niet hebben kunnen afdalen.En dan zou men on6 uit de mijn gedreven hebbènt

d-e Mijnwerkerscentrale in Hasselt
geweest bi j het proviand.eren vatl

A.: [Dat is nu toch gebeurd. ]vIet d.iegenen, d.ie niet waren afged.aald.
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d.an.Ze hebben d-e Rijkswacht gebeld. Die verscheen in d.e loop van d.e mid.d.ag.
Die heeft toen de mijn volled.ig afgesloten.tr

Wat zou er gebeurd. ztjn als jullie niet in staking waren gegaan?

A. 3 rf Niets I f otaal niets. De vakbeweging zou niets ond.ernomen hebben
en een aantal van ons zotT nu al op d.e keien hebben gestaan.rr

Men heeft ons gezegd, d.at er geen sprdke is van ontevred-enheid. over
de houd.ing van d e vakbeweging,

A. 3 rrfk kan je wel- and.ers vertel-len, Ze spuwen dt r op. Als er veel
van ons toch nog van d.e vakbeweging 1id. ztJn, d-an is d-at alIeen maa.r om
praktische redenen, and.ers niet.rr

Wat Ís eigenlijk d-e rol geweest van d-e Vlaamse Volksunie?
A. ; rrDie heef t er niets mee te maken. Die is zond-ag 10 januari wel

naar d-e mijnstreek gekomen en er zin wel- botsingen geweest tussen de Volks-
unie en d.e Rijksvracht, maar d.at staat Iós van de staking en het staat ook
vofkomen los van d-e gevechten tussen d.e mijnwerkers en d.e Rijkswacht, Die
laatste gevechten waren trouwens op een heel and-ere plaats.rt

Door wie zt jn d-e bomen omgehakt, d.e verkeersbord-en omver gesmeten?
Door wie zljn er kiezel-stenen voor d.e ingang van d-e mijn gestort? En waarom?

A. 3 ItDoor d.e mi jnwerkers , Dat gebeurd.e all ereerst in Winterslag en in
Waterschei. Het was het antwoord- van d.e arbei-d.ers op het beve1 varr d.e vak-
bond.en, d.at d.aat moest word.en d.oorgewerkt. l,Íen wierp barricad.es op r d.ie I t
aan het personeel van d.ie twee mÍjnen onmogelijk moest maken om het werk te
bereiken. Al-s ze d.an niet plat mochten van d-e vakbeweging, d-an zoud.en d.e

stakers ze wel plat leggen" [e Zwartberg wierp men versperringen op tegen
d.e RÍjkswacht.rr

Wat zo:u er gebeurd ztjn a1s die Rijkswacht niet te hulp geroepen i,ras?

+++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

V E R A N T W O O R D T N G. Uit het verzameld materiaal: d-e

Selgf sche krantenberichten en zijn ei-
gen aantekeningen orntrent d.e gevo er-
d.e ge sprekken, op grond. ook van het-
geen hij in BeJgi s ch Limburg heef t ge-
zten, i s d,eze be s chouwing over d.e

strijd- van d.e Belgische kompels samen-
gesteld. Niet 6l het materiaal d.at
bijeengebracht werd is d.aarin ver-
werkt. Als daarnaar gestreefd. zoa
ztjn d.an zorl d.it nurrrmer van rrDaad. en
Ged.achtetr een tweemaal zo grote om-
vang hebben moeten krijgerro Dat'was
een onmogelijkheid." Misscirien dat wij
er later nog eens gebruik van zullen
maken om het licht te laten valIen
op aspecten van d.e zaakrd.ie hier he-
Iaas onvold.oend-e tot hun recht komen.
Nietternin hopen wijrd.at d.eze beschou-
wing, ond-anks Ltaar onvermijdelijke ge-
breken eï toe zaL kunnen bijd.ragenr
d.at onze lezers over hetgeen er z: ch
in I t zwarte land- rond- Zwartberg af-
speeld.e een beter inzicht krijgen.

EEN ONZER makkers heeft kort na
d-e gebeurtenissen in Belgisch Lim-
burg een bezoek aarr het kolenbekken
van Genk gebracht, Hij sprak er met
Belgische- en buitenlandse mÍjnwer-
kers, met vakbond.sfunctionarissen,
met bewoners Yan d.e streek, die van
àe actÍe d.er arbeiders getuige waren
geweest. Hfj d.iscussieerde er in d.e

kleine mijnwerkers cafétjes over de
verand.eringen, di-e zich sed.ert enige
tfid in d.eze streek voltrokken hebben
en d"ie ook de geesten d-aar niet onbe-
ro erd. hebben gelaten.

Het ond erzoek, d.at hi j verrichtte
heeft enhel-e d.agen in beslag genomen.
HU keerd.e huj-swaarts met rn notitie-
boekje vol aantekeningen en stapels
lokaIe kranten, d.ie over hetgeen er
ztch af,sp eeld.e ve el- en v e el- ui tvo eri -
geï schreven d.an d e Ned.erland se bl-a-
d.en.



A. 3 ttD*t, zott
men om pressie op
Waterschei zoud-en
geweest. tt

B

er in alle d.rie d.e Genkse mijnen een zitstaking zin geko-
d.e regering uit te oef enen. De mi jnen in i;iinterslag en
ook ztJn stiIgelegd.. iviaar er zoud-en geen ineidenten ztJn

C . ( Séén mi jnwerker , maaT nauw met d.e mi jnwerkers verbond.en; woont in
mijnwer:kershui s j e in mijnwerkersd.orp ; voo yz:-et in 1evensonderhoud. d-oor kI ein-
hand.el): rtAl-Ie beweringerlr dat d.e bonden d.e stakers toch wel te hulp z1jn
gekomen zLJn l eugens " De staking was rf wild-'r . Zlj brak spontaan uit e toen d.e

eerste ontslagen werd.en aangezegd. 0p hetzelf d.e moment verkl aren .d.e bond.en
ztch tegen d.e strijd.Te tíinterslag en \'iaterschei- neemt de vakbeweging maat-
regelen om staking te voorkomen. Dat d-e Volksunie d.e mijnwerkers zou hebben
opgezet is kl etskoek. Al1es 1s spontaan van de arbeid.ers zelf uitgeg&&.frort

Wat d-enkt u van het akkoord-?

C. B rrDat het totaal ni-ets te betekenen heef t. Het is alleen maar tot
stand gekomen om een eind-e aan d.e actie te makenl luien zal nu niet eerst de
mijn sluiten en d.an wel eens zren of men d.e arbeid-ers nog ergens plaatsen
kan, men zal nu eerst d.e arbeiders elders trachten te plaatsen en d.an d.e

mi jn stilleggen, Dat is al1es. Maar wat zal er gebeuren met hen, d-ie oud.er
d.an 15 jaar zt jn, wier arbeid-scapiciteit geringer is d.an d.1e van de jonge-
ren. en. d.ie mogelijk aan sillicose lijclen? Men zal ze misschien ergens anders
plaatsen, ma,ar na een week of een maand. zeggen, d-at men ze toch . eigenli jk
niet gebruiken kan. Dat is rvat ik voor zte . En d.ie boven-15- jarigen vormen
meer d.an de helf t van d.e mi jnwerkersbevolking. Bovend-i en, wa,aT ztjn d.ie an-
d-ere plaatsen? Er is hier g:een and.ere ind.ustrie. fk voorzie, d.at d.e vakbe-
weging heel wat leden za! verliezen. Ze ztjn hier razend- op haatr.rl

IIoe ztjn d.e incidenten ontstaan?
C " 3 rrDoor d.e komst van d.e Rijkswacht.De mijnwerkers wierpen velsperrin-

gen op om hen, d-ie d.e parol en van d-e vakbond.en opvolgd.en te d.wingen ztch
bij d.e staking aa,n te sluiten. Toen kwam men in botsing met de Rijkswacht,
Toch zlJn d.e kompels van Zwartberg in hun opzet nog gedeeltelijk geslaagd.,
De miln te Winterslag heeft tenslotte nog d.rie dagen stilgelegenrd.i.e te Wa-
terschei anderhalve d.ag.rr 1

Hoe staat ge tegenover d.e vakbeweging?

B.: rrfk ge1-oof , dat d.e miserabele houd-irrg van d.e bond.en een gevolg is
van d.e splitsing d.er vakbeweging in een christelijke- en een, die z:-cln op
d.e B.S.P. richt..A.l-s er 6én va,kbeweging bestond, zou d-ie zlch mind.er op d.e

belangen d er politieke parti j en richten en méér op d-e belangen d.er arbei-
d.ers.It

A.: rrlk geloof dat niet. fk geloof ed.at het aarn d.e vakbeweging als zo-
danig ligt " Ik ben al- jarenlang ongeorganiseerd.. ïk geloof , dat d.e arbei-
ders bii hun strijd. niets aan d-e vakberueging hebben. gesplitst of niet ge-
splitst"rl

C. 3 rrHet Àlgemeen Belgisch Vakverbond. int maand.,elijks 1j mil joen fran-
ken, En vrat d.oet het? Niets I 'r

WAT TIHET BELANG VAN LIMBIIRG'I EN IIHET VOLKI' ZEGGEN.

Le es t men d.agblad-en al- s 'rHet Be1ang van Limlourgil en ttHet Volk" , d.anstuit men op een menigte f eiten, d.Íe d-e lezing van d.e d.oor ons ond.ervr aag-
de mijnwerkers bevestigen. Zelf s d,e berichtgeving in I'Het VoIk", d.at zulke
nauwe betrekkingen ond.erhoud.t met de B" S. P" en het A. B.V.V. , Iaat er g:een
twijfel over bestaane dat de Mijnvrerkerscentrale ztcTt tegen de s-brijd.-trrÀ d.e
kompel s heef t verzet en d.at d e kompel s va,n hun kant f el gebeten waren op
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d.e vakbeweging.

Zeker, in ttHet Volktr van zaterd.ag 5 f ebruari prijkt het verslag van I n
vergad ering, d.i-e vrijd.ag 4 f ebruari d es mid.d.ags in d.e zaaL rrFamil-iarf te Hoe-
\rezavel-Genk gehoud.en wgrd., waaruit men het tegend-ee1 van onze beweringen
zou kunnen conclud.eren. In clie vergad.ering namelijk verzekerden d.e heren
CooL ell Major, hoofd.bestuurd.ers van respectievelijk het christelijk- en het
algemeen vakverbond , aan d.e ond.er hun gehoor zijnd.e mijnwerkers , d.at 'r d.e vak-
bond en altijd. en in a1l e omstandighed en aan hun zijd e staan. !' Maar wat is t n
verzekering and.ers d.an een aantal woord.en? En wat zt)n d.ie waard., wanneer
d.e feiten voLkomen d.aarmee in tegenspraak ztjn?

o Feit is, d.at in ttHet Vol-krt van 1 f ebruari (ed.itie, welke te Hasselt
en omstreken verschi jnt ) openli jk gesproken wordt over een rrbreukrf
tussen d.e mijnwerkers van Zwartherg en d.e vakbond-en;

o f eit is, d.at d.e Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Vranckx,
op d.insd ag 1 f ebruari zowel in d.e Kamer van Volksvertegenwoordigers
al-s in d.e Senaat gezegd. heef t, d.at d.e vakbond en, na het uitbreken
van d.e staking op d.e mÍjn C ockerill--Qqgrée 'te Zwartberg pogingen heb-
ben ged-aan om d.aar een eind-e a,an te maken en clat rrHet Volkrrop 2 fe-
bruari een verslag van ztJn red.e heef t af gedrukt, mét d e d.esbetref -
f end.e woord-en , zónd.et ze tegen te spreken of van commentaar te voor-
zten;

o f e1t is, dat minister Vranckx, blijkens het verslag van ztjn optreden
in het, parlement r opgenomen in ?tHet Vo1k" van 2 f ebruari (tu Has-
selt verschijnende editie) gezegd heef t, dat er tijdens de moeilijkhe-
d.en in het mijngebied., sprake was van een s a m e n w e r k i n g
tussen vakbond.en en regering;

o f eit i-s, d.at minister Vranckx ( wU citeren hem wederom uit rrHet Yolk"
Hasseltse ed.itie van 2 f ebruari ) gerept heef t van een gesprek

tussen vakbond.safgevaard.igden en stakers, dat t'per sl-ot van reke-
ning gel eid. heef t tot een v,ieigering van de kant d.er s takersrr en d.at
uit het verband, waarin deze med.ed-eling geplaatst is gé6n and.ere
conclusi-e kan word.en getrokken dan d-eze, d.at d.e stakers weigerd.en
het werk te hervatten, waarop d.e vakbond.en kennelijk aand.rongen;

o f eit is, d.at f'Het Volkr' (itassel-tse ed.itie, 1 f ebruari ) er melding
van heef t gemaakt, dat af gevaardigd.en van d.e beide grote vakverbon-
d.en d.oor d.e mijnwerkers werd.en aangevallen toen n; te Zwartberg een
akkoord. kwamen voorl eggen, d.at gesloten was tussen d.e bond.en en het
kol endirectorium, welker l ed.en twe e d.agen tevoren d.oor hetzelfde
blad. als ftwoord.brekers" waren gekwalif iceerd.;

o f eit is, dat een dag .u.a d.ie aanval (med.edeling in tf Het Volktr, Has-
sel-tse ed.itie, 1 f ebruari) een vakbondsleld er in het gehucht Zwart-
berg met stenen werd. bekogeld., toen hij enkele vertrouwensmannen van
d.e vakbeweging van huis wilde halen om ze naar een vergad.ering in
Hassel-t te brengen;

o f eit is, d.at d.e voorzttter van het christeli jk vakverbond., de heer
Coo1,in een rede in de verbond.sraad. (wij citeren 'rHet Vol-k", Hassel-t-
se editíe van 4 f ebruarÍ) gerept heef t van moeili jkheden tussen d.e
bond.en en d e mijnwerkers te Zwartberg en d.at hU in dezeLf de red.e ook
gezegd heef t, d.at rf het nod.ig was d.e vertrouwensmannen van d.e vakbe-
weging op te beurenrr, hetgeen op niets anders d.uid.t d"an op een ver-
trouwenscrisis tussen de arbeid.ers en d.e vakberueging, d.ie d.e vak-
bondsgedelegeerd.en in een pijnlijk conflict bracht;
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f eit i- s , d at (meded.el ing in "Het Belang van Limburgrr van 5 f ebruari )
tot d.e vergad.ering in d.e zaal itFa4ilialefr te Hoeve zavel Séén ver-
slaggevers van pers, rad.io of tv en géón f otograf en of cameramensen
werd.en toegelaten. Het bl-ad- voegt hieraan toe, dat dit blijkbaar ge-
schiedd.e, omd-at men niet wist, hoe d.e vergad.ering zov verlopen, Dat
getuigt er vanr' d-at d-e vakbeweging er lang niet op kon vertrouwen,
d.at d-e arbeid.ers aan h56r zijde zoud.en staan,
f elt is, d-at 'f Het Belang van Limburgrr (editie van 5 f ebruari ) op
grond van inlichtingen uit d.e tweede hand- uit die vergaderi-ng weet
te melcien, d-at het er al-l-emaal niet van een leien dakje liep en dat
d.e stemming ond.er d.e arbeid.ers er aanvankelijk negatief \,'/as;

o f eit is tensl-otte ook, d.at in C.ie vergad-ering (volgens trHet Belang
van Limburg'r, 5 februari) een bed.iend-e van de mijn te Zwartberg er
d-e vakbeweging een hef tig verwi jt van maakte, clat zt) niet achter de
staking had gestaan.

DE VERGADER]NG ]N ZAAL IIFAMILfALEII 
"

Wi j zijn hi ermee wed-erom aangeland- bij d.e vergadering in d.e zaa), rtFami-
lialefr te Hoeve zavel_, waarbij wij nog een ogenblik wil-len stilstaan. Het al-
lereerste wat er over gezegd moet worden is, dat er op d.e d.rÍe kol-enmijnen
binnen d.e gemeente Genk zotn 1 5 " 0 0 0 ond-er- en bovengrond.se arbei-
d-ers en employét s hun brood verdienene maar clat er d.aarvan volgens een
verklaring van d-e heer Cool ( "Het Volk't , Hassel-tse editie, 5 f ebruari )
een kleine 1 . 5 0 0 in d-e bewuste bi jeenkomst hraren" Ter vergad-ering,
met and.ere vroord-en, bevond- ztch nog géón tien procent van d.e mi jnwerkers 

"

1,'Iie er waren konden beschouwd. vrord-en als d-e vertrcuwens]ieden van d.e vakbe-
weging, a1s d.ie categorie, waarbi j de vakbondstrad-ities nog het sterkst
leefde, d.ie nog het sterkst ond.er invl-oed. van d-e vakbewegingsmythe stond.
En zelf s d. i e categorie schaard-e z,.clt bepaald niet zond.er meer achter
haar bestuurd.ers t zo blijkt omtrent het weinige d.at omtrent het beraad is
ui tgel ekt .

Itllet Volkt' (ttasseltse ed.itie, 5 f ebruari ) schreef orrer d-e bijeenkomst,
d.at d.e aanwe ztge v4l4|ondsled-en op geen enkel moment het in Brussel- bereik-
te akkoord hebben bestreden of afgekeurd-. "Het Belang van Limburgil echter,
welks verslaggevers z:-cin z6 d.icht bij d.e zaal bevohd-en, dat zli fl-ard-en van
d.e gesprekken en interrupti es kond-en opvangen, heef t d.e stemming heen 6n'
d-ers aangevoeld. " Na d.e negatieve houd.ing d.er mi jnwerkers ten opztchte van
d.e besturen nadrukkelijk te hebben verrneld-, schrijft het bl-ad.s

d.at het
and ere
wo rd en

il

À1s d.eze woorden enige ztn hebben d.an d.eze, d.at d-e arbeid.ers tenslot-
te, niet van harte e maar nood.f,ed.wongen, de besturen maar geen moeilijkhed.en
zt jn blijven berokkenen, omdat d.e vakbond.en nu eenmaa1 med-e d.e organen ztjn,
d.ie bij d.e ten uitvoer legging van het akkoord en bij de industri?jl-e omscha-
keling in Belgisch Limburg ztjn betrokken"

Men kan het zted-aar e en samenvatting van d-e si tuati e aI s het om

maatregelen van de bestaand-e ord-e ga,at,,niet buiten de vakbeweging stellent
Men kan d.e vakbeweging al-1een d.ón buiten beschouwj-ng 1aten, wanneer d.e ac'
tie van d.e arbeid.ers een punt bereikt heeft, waarop de bestaand.e orde in
hetgedinggeraaktis.InBe1gischLimburgwaSmen

rrUitej-nd-e1ijk hebb,en d.e aanwe z7,gen blijkbaar inge ztene
probleem van d.e herplaatsing (van arbeid.skrachten in
takken van i-nd.ustrie red." D & G) moeilijk zal kunnen
opgelost zond-er d-e steun en d-e hulp van d.e vakbond.en"
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van deze beschouving eër - dat punt genaderd. Dat het niet lgfglEq werd
dankt de bestaande orde ongetwijfeld in de allereerste pl-aats aan de hou-
ding van d.e vakbewegíng.

Na afloop van d.e vergad.eri-ng met de gedeLegeerd.en hielden de heren
Coo] en Major een. peïsconferentÍe. Daarin verklaarde de heer Major (r'Het
Yolkrt, ! februari): rrne bewering clat de vakbonden Liroburg in de steek had-
den gelaten, is nu uit§ewi.st.rr Wij zoud.en wel eens wiflen weten hoe! Kunne.n
fraaie ygggp4, kan het zoetgevooide gefluit van d.e vogelaar, ook maar het
geringste veranderen aan gg4lg! die zi.jn voorafgegaan?

De heer Cool zei in de persconferentie: rrNa alles wat er gebeurd j-s
nochten uÍj geen bloempjes verhra.chten. r' (tr]Iet Volktr, ! februari). tr^/at houdt
d.ie uitspraak dnders ln dan de erkenning (achteraf, buiten de vergad.ering
en buiten het gehoor van de arbeiclers) dat de daden van de vakbeweging er
nièt naar geweest waren om de lof van de kompeLs te oogsten? Vat betekent
dat anders dan de feltelijke erkenning, íat de vakbonden i-n de gegeven om-
standigheden toch beslist n i e t aan d.e zijde van de arbeiders hadden ge-
s taan?

r'!,rí j mochten geen bloemp jes verwachtenlt , zeí de heer Coo1. rrWij krljgen
nooit bloemenrr, voegde de heer Louis Major er aan toe. En dóórin had de
heer Major gelijk. BLoemen, óntelbare bIoèmen, rraren er te Zwartberg en Va-
terschei op de kj,sten van de vermoorde Jean Latós en d.e vermoorde Va1ère
Scelp. Vakbondsbestuurders echter plegen niet als slachtoffers van het mj--
litaire geweld van het kapi-taa1 te vaI1en. Yakbond sb e s tuurd ers sterven in
bed.Wanneer zij dan vervolgens ter aarde worden besteld is er op zljn alLex-
hoogst... een krans van de burgerlijke re3eï]ng"
ARBEÏNERS VERSIOEGEN DE RI JKS]'/ACHT.

f oen op 17 d-ecember van het vorÍge j aar d.e voorgenomen nijnsluitingen in
het Limburgs e l and bekend- waren geword-en, to en sprak in d.e gemeent eraad.
van Genk een verontwaard.igd- katholiek raad slid: trDe actie ( d.aartegen) zal
gevoerd- word-en tot schietens toe! " Zttrn voorspelling is letterlÍjk vervuld..
Maar het is geenszins zos d.at d-e schietend-e Rijkswacht de actie van de aT-
beiclers heef t onderd.rukt"Voor de ganse proletarische klasse ztjn d.e gebeur-
tenissen in het kof enbekken van Genk d,66rom van zo veel betekenÍs, omdat
d.e stri jd ende mi jnwerkers erin ztJn geslaagd d.e tegen hen optred end.e Rijks-
wacht te verslaan.

van de arbeid.ers, ztj blijken on-
al- s trHet Belang van Limburgrf en

"Voor d.e Rijkswacht werd. d-e toestand- zo gespan.nen,d-at ztj ver-
plicht werd. z;-cYt terug te treklcentt ("Het Belang van Limburg"-À \)t Jànuarr_/"
ttDe Rijkswacht zat op zer'ey ogenblik op cle brug (iret viaduct
over de spoorlijn Hasselt-Eijsden in Ce Guillaume Lambertlaan
tussen Zwartberg en Winterslag red-, D &, G) ingesloten. \{at
d.aar toen gebeurd. is kan niet in d-etail beschreven- word.en,
maaT op zeker ogenblik werden drie schoten in de lucht ge-
vuurd. , wat ol- i e op het vuur was . De Rijkswacht haC to en al en-
kele gekwetsten en zat in zo' n benard.e positie, dat d.e beveJ-
voerende officier vroeg of iemand. uit de groep van betogend.e
mijnwerkers wild.e komen ond-erhand.elen. Er trad. triemand.tt naa"T
voren en het resultaat -ran d-eze besprekingen was e d.at d.e
Rijkswacht d.e gel egenheid. werd. geboden om ztch. terug t e trek-
ken, Die strategische terug'bocht verliep niet erg ordevol; d.e

De ned-erlaag van d.e Rijkswacht, de zege
mi skenbaar ui t d-e versl aggeving van blad.err
ttHet Vol-ktr. hiij citeren, zonder commentaaTz
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, R:jkgwaeht moest zelf s tn j eep en een truck achterlatelle waar-
in een tiental- aangehoud.en manifestanten zat; d.e aangehoude-
nen werd-en bevri jd. en d"e voertuigen in brand. gestoken i zLJ
brandd.en d.rie uren later nogo . o ort ( ttHet Belang van Limburgrr,

, 11 j anuari ) .
r!Ond.ertussen was ook nog een kleiner karavaan voertuigen van
d.e Rijkswaeht aangekomen 2 ma"ar zod.ra d-e menigt e d.i t i n d-e ga-
ten kreeg stormd-en enkele hond.erd.en mannen als brj-esend.e
l eeuwen eï op af . De RÍjkswacht zag ze kornen en maakte rechts-
omkeer, maar eer d-it gebeurd. \^ras, waren d.e manÍf estanten aI
bi j d.e voertuigen gekomen, werd en ruiten kapotgeslagen, d.ek-
zeilen gescheurd. en werd. grote schad.e aàn d.e auto's aange-
richt.'r (ttHet Belang van Linburg" , 11 jarnuari. )
trMaand.ag 11 januari omstreeks 12 u. 10 stapte een groep van
r.'n.cneveer 6OO stakend.e mijnwerkers op na,ar d.e kolenmijn te i^iin-
terslag. Zij werd-en tegengehoud-en cloor d-e Rijksluach'u. Daar d-e

Ri jkswachters sl-echts in klein getal o.e wa,cht hadden betrok-
ken werden zti vlug ond.er d"e voet gelopen" De stakers ztjn dan
naar d-e kol enmi jn van I,r/at ers chei getrolcken " Langs e en mind.er
bekende weg en na d-e muur rond- cle r,,rijrrinstallaties doorbroken
te hebben, ztJn zal erin geslaagd- op het plein voor d.e mijn-
schacht d-oor te d-ringen. Zij bezetten d-e machinekamer en d.e

elektrische central-e. Toen d.e RijkswacYtt opnieuw in actie
trad. e werd ztJ eens te meer ond.er d-e voet gelopen. tt (ttHut
Volkrt, 1 februari,)

Het is d,eze afloop van. wat ilHet Belang van Limburg'r ( t f ebruari ) een
rrkl-eine oorlogt' heef t genoemd., d-ie geleid. heef t tot d.e aanvoeï van verster-
kingen voor d"e Rijkswacht in de vorm van Mobi el e Brigade en paratro epen. T e-
gen het klasse-gewe1d" van d.e arbeiders was d.e Rijkswacht alléén niet opge-
wassen.rrHet Belang van Limburgtr schreef : ttDe omgeving \ran d.e mijn te ZwarL-
berg leek op een slagveld-. Dat is het ook geweest.rt

ACTIES VAN DE STAKERS TII OPGLABBEEK.

Van meet af aan was het optred.en van d-e stakencle arbeid-ers er op ge-
richt hun actie krachtiger te maken d.oor d.aaraan uitbreiding te geven. A1
hun handelingen bedoeld.en dan ook d.e mijnen in de omtrek waar nog gewerkt
werd. tot stilstand. te brengen, o. à. d-oor het transport van werkwilligen te
beletten, Zo is het ook gekomen tot d.e gebeurtenissen te Opglabbeek, een
d.orpje ongeveer 9 km ten noorcloosten van Genk,- \laar zeer veel kompels uit
d e mijnen van Zwartbe rB: V/interslag en V/aterschei woonachti-g ztjn.

Woensd.ag 2 f ebruari- 1*g te Opglabbeek het zwaartepunt van d.e acti e 
"Het centrum van rt plaatsje werd. d-oor wegversperringen van d.e stakers voJ-

Ied.ig afgesloten; mid.d.en op straat werden grote vuren ontstoken, zoals eer-
d.er aI te Zwartberg en te Waterschei geschied. w&s. Men beoogcle ermee het
verkeer tot stilstand. te brengen rzodat c1e autobussen, d.ie voor het mijnwer-
kerstransport zorgen, hun routes niet zoud.en kunnen make.n. Een tiental au-
tobussen van d e mi jnmaatschappUen of van d-e geregeld.e d.iensten werd aange-
houd-en d-oor d.e stakers, waarop d.e Lnztttend.e rnijnwerkers moesten uitstappen.

De Rijkswacht verscheen en ruimd.e d.e versperringen op. Maar nauwelijks
had. zq ltaav hiel-en gelicht of d.e versperringen werden opnieuw aangebracht.
Toen d.e avond. was gevallen brandd.en er op d.e wegen rond.Opglabbeeks cen-
trum acht vuren, zó, d-at het verkeer er onmogelijk was geword.en.

Te 19.5O n. a:rj-veerd e er zo bericht "Het Belang van Limburg" (l f e-
bruari) - ileen eska,Lron van 120 Rijkswachters met jeeps, wat.erkanonnen en



gevecht swagens . De vuren werd.en
luid.sprekers werden d.e aanwezigen
nlet snel genoeg gebeurd.e greep de

SAMENVATTING EN CONCLUSIES.
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d.oor d-e waterkanonnen uitgespoten en via
aangemaand- ztcLt te verspreiden. [oen d.at
RÍjkswacht zeer hard.hand.ig in.'t

0p maand.ag 11 januari noemd-eItHet Belang van Limburgtf de gebeurtenis-
sen in het kol-enbekken van Belgisch Limburg t'min of rneer een revolutiert.
De kompels van de mijn te ZwartbeÍgr d.ie alléén maar in actie wa.ren gekomen
om voor hun bestaanszekerheid. te strijd.en, hebben van d.ie woord.en wellicht
rne t enige verwond.ering kenni s genomen " Maar wi j zt Jn desond.anks genelgd. om
hierin rrHet Belang van Limburgrt gelijk te geven.

Het ttrevolutionaire't van d.e situatie bestond. hierin, dat de arbeid.ers
geheel z e 1f s t a nd i I stred.en, niet incled-oeleind-en, d-ie z4zLch
steld.en. Die d.oeleind.en waren uiterst bescheiden. Zij streef d-en er niet eens
naar d.e in het voorui tz:-cht gesteld.e mi jnsluiti-ng van het economisch pro-
gramma te d.oen afvoeren "e zlj wensten all-een maar, d-at d.e ontslagen zoud.en
word.en opgeschort en d-at er rr'I ónd.ere regeling zoa worder:. toegepast, ttíaa,r-
bii voor d.e kompels óórst and.ere i,rerkgelegenheid- zov r^rord.en geschapen. En
ztj streefd.en eerst recht niet naar een omverwerping van d.e bestaand.e ord.e.
Niettemin is d.e bestaande crd-e net het grootst mogelijke geweld tegen hen
van leer getrokken.Ddt is kenrnerkend. voor Ce huj-d.ige sltuatie in het kapi-
talisme,waarbij ook het geri-ngste confl-ict tussen kapitaal en arbeid onmid-
d.ellijk het karakter krijgt van een conflict tussen d.e proletarische klasse
en d.e burgerlijke staat.

rrRevolutionair'r werd- d.e situatie natuurlijh ook op het moment, d-at het
machtsinstrument, lraarvan d-e bur6'erlijke staa+, ztcLt aanyankelijk bed-iend-e
de Rijkswacht ontoereikend. bl-eek om het élan van d.e strÍjd.end-e nijnwerkers
t e breken " 0p zo I n moment pI e egt vaak geno eg d.e s trijd- van d.e arbeid.ers l'an
karakter te verand.eren. De gewijzigde situatie stelt ze vooï nieuwe raanva,n-kelijk niet vermoed.e talcen, d.e oorspronkelijke doeleind.en word-en wijd.er uitge-
zet, rnplaats van d-atgene wat in d-en beginne word-t geëist komen nieuiue vgr-
langens opeens naar voren, d-a,t alles ond-er: voorwaard-e natuurlijk, d.at aan
d.e uitbreiding van d-e strijd, zor,iel in d.e breeclte als in de diepie geen an-
dere hind.erpalen in d.e r,reg gesteld. ztjn. Iu1aar dat was hier in Belgisch Lim-
burg wé1 het geval d-oor het optred.en van d e vakbeweging. De actie van d e
kompels van Zwartberg moest onvermíjdelijk een beperkte actie blijven, toen
d.e vakbond-en er in slaagd.en een d-eel d.er mijnwerkers buiten het conflict te
houd-en en aan het i,rerk te d-oen blijven.

Niet d.ikwijls is c1e rrbreukrt tussen d.e stakers en d.e vakbeweging zo vol-
1ed.ig gelreest al-s tijdens d.it arbeidersoptreden in ' t kolenbelcken van Genk,
wat d-e vakbewegingr ofl Ltaar positie en ltaay greep op d.e werkers te behou-
d.e.n er d.an ook voor leugens c)ver moge verkond_igeno

Zli d e vakbeweging heef t z7.ch niet slechts er toe beperkt ztch van
d.e strijd. te d.istanciëren, z4 heeft ged.aan wat in lnaar vermogen lag om d.ie
strÍjd- }<apot te maken.

0p maand.ag 11 j anuari l anc e ert zrj na van he t begln af aan int ens i ef
met de kLassevi jand te hebben geconf ereerd- het bevel , d.at d-e zitstaking
moet word-en opgeheven, Van enig overleg met d-e arbeid.ers zelf is d.aarbij
Seen sprake geweest. Een blad- alsttHet Vol-k" constateert z6tf (Uasseltse
editLët 1 februari) d.at er pas op 2 februari ( t) voor het eerst sprake was
van enig conta,ct tussen vakbond.sbestuurders en stakers. Die consi;atering
bewijst niet alléón, d.at de oproep tot werkhervatting van maand.ag 11 janua-
ri rn brutale poging is om geheel eenzijd-ig in d.e gebeurtenissen in te grfi-
Petrr zL j onthul t bovend.ien nogmaal s d.e onwaarheicl ener bewering aIs zoud.en



d.e bonden zich terstond aan het hoofd van de zit-stak:ing hebben geplaatst.
0p het moment, d.at zíj d.it doen, schelcmen de vakbonden met een rrak-

koordrr, dat tussen hen en het kolendiïectorium tot stand gekomen is. Maar
het is een rrakkoordD, dat buiten bemoeienis van d-e mijnwerkers bereikt is
en dat door hen niet wordt aanvaard. Ze strijden d6ór; 2e plegen gewefdàa-
dighed.en tegen bestuurders, die blj de besprekingen te Hasseft ziln betrok-
ken .

Dat rrakkoord. van Hasseltrr heeft overigens ongeveer dezel,fde strekking
als het akkoord, d.at ruim twee dagen later te Brussel met d.e regering tot
stand komt. Dat ís een merkwaard.ighei d., waaro p achteraf niemand meer de op-
uerkzaamhej"d vestigt en díe niemand poogt te verklaren. Het komt ook ong'e-
veer overeen met de zeer beperkte doel-eÍnd-en, dÍe d.e kompels van Zwartberg
zich van het begin af aan hebben gesteld." Wat nag er de oorzaak van zijn,
dat het op maand.ag )1 jan:,ari n i e t , op de {e februari daarentegen w61
het einde van de strijd inluidt?

Moet de oorzaak van d.eze gang van zaken gezacinl worden in de omstandig-
held, dat te IIasselt het kolenairectorium bepaalde toezegglngen deed, Ín
Srusse} d.aarentegen de regering? Het kzín een verklaring zijn" Maar wellicht
is het ook zó geweest, dat de nijnwerkers uit het bekken van Genk, die zich
kermel lk wel bewust waren van de geringe positieve betekenis der toezeggin-
gen, aanvankelijk nog hoopten néór uit het vuur te kunnen slepen bij Srotere
u.achtsontpfooiïngrlater echter beseften, dat zulks een ijdele hoop L/asr na-
dat de bonden eenmaal geslaagd waren in hun opzet de haard van het verzet
zovee] mogelijk te locaf ise"en.

Eoe het zij, één ding is duidelïk: uat het kolendiïectorium éérst, de
regering in een later stad.iuro belooft tegenover vertegenwoordigers van de
Belgische vakbewegÍng,dat is n i e t de vrucht van de onderhandefingsbe-
kwaa,mheid der bestuurders' dat is het ïesul-taat van een klassestrijd, di'e
heel het land heeft geschokt en die de hopeloos verdeelde regering zelfs
een ogenblik haar or.rderl,inge verschillen doet veïgeten om geme ens chappel jik
rrhet gevaarrt onder de ogen te zien! dat de burgerliike orde van de kant der
spontaan en zeffstandig strijdende arbeiders bedreÍgt'

Vanzelfsprekend heeft de vakbeweging, heeft de mi,jnwerkers c entral_ e - de
kathofieke zowel als d.è rrmod.ernetr - en hebben zelfs de vakbond_s ged_e1ege er-
den onder de mi jnr,rerkers, het achteraf zd voorgesteld alsof d.ót vat er be-
reikt uerd op rrhoog niveau'r tot stand gebracht werd. I{aar eï is - buj-ten
d,e zéér vakbondsgetrouwen en vakbond s -verbl inden d.an - geen arbeider in
Selglsch Linburg, die het gelooft en die deze houd.ing niet gekwalificeerd.
heeft op de enige wijze d.ie zij verdient, namelijk a1e het pronken met and.er-
mans veren. Dàírin heeft de vakbeueging zlch actiever getoond, dan vaarin
d.an ook. Maar die houd.ing, di-e bij ta1 van mijnwerkers die wij spïaken, erger-
nis genoeg verLrekt heeft, werand.ert natuurlijk niets aan d.e werkelijke fei-
ten. Wij vlijen ons met de hoop, die in bovenstaande beschoursing voldoende
duidelijk te hebben geschetst.

EEN tri,{fLDErr SOLIDARÏTEISSTAKING IN

DE COCKERILL FABR]EK TE S E R A I N G.

DE frWf LDErr actie van d.e kompel s
van de mljn Cockerill-Ougrée te Zwart-
berg heeft op ruim 50 km afstand.

d-aarvan aanleid.ing gegeven to t een
tfwild-e'f soliclariteitsstaking van het
ruim 1 0,000 man tellende personeel
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van het hoogoven ren'staalbed-rijf van
Cockerill- en Cockerill-Ougr6e in het
t en aniden y an Luik aan d e Maa s ge 1 e-
gen industriestad-je Seraing.

Wij zin er over ingelicht d-oor een
bU Cockerill werkend.e fabrieksarbei-
der, d.ie ons eerst vertelde, dat d.e
staking - dÍe 24 uur heeft ged-uurd.
niets te maken 'had- met het f eit, d-at
de Cockerill-fabri,eken in Serai.ng en
d-e mi jn t e Zwartberg to eval ligerwíj ze
tot één err hetzelfd-e concern behoor-
d.en.

rrDat maaktr- zet hij, rrvoor d-e ar-
beiders niets uit, Wij ztjn in siaking
geg'aanromd.at wij d.e strijd. van Ce Lim-
burgse kompels a1s een d-eel- van onze
eigen strijd beschouwden. f'

Onze zegsman, met wie vrij in een
kl ein caf'ét j e vlak naas t d.e C o'cke-
ri1I-fabrieken had-d.en afgesproken en
hebben zttten praten, verteld.e ons
voorts, dat d-e actie volkomen spon-
taan is geweest, d.at d.e vakbond.en er
niet aan te pas ztjn gekomen -'ruiter-
aard. ni ettr , zegt hi j - en d-at in min-
der dan geen tijd het hele personeel
van Cockeril-l- uit de fabriek was ge-

SCHAPPELÏJK ZI JN HET BEI..USTZI JN.

JARENTANG heeft het Belgische
Kempenland en heeft ook de Belgi-
sche provincie Limburg d.e naam ge-
had- van d.e rustigste streek van
geheel het land. te zin,LutteIe Ja-
ren gel ed.en nog maar r to en in het
L,uikse en in gans Wa]lonië, 1n d.e

beid.e Vlaand.eren en in Brabant d.e

enorme s takingen tegen de tteen-
heid.swetrr van d.e toenmalige pïe-
mier Gaston Eyskens uitbraken, hras
Llmburg een toonbeeld van rust en
d.e troost yan alles en ied-ereene,
d.ie gehecht \^ras aan c1e bestaande
ord.e en het trad.itionel- e geloof 

"rrln Belgisch Limburgrr, zo ver-
telde ons een bewoner van dít ge-
bied., t'hebben d.e kapitalisten van
oudsher het volk arm gehoud.en, ter-
wi j1 d e geestelijkheid ztclt tot het
ui-terste inspand.e om het dóm te
houd.en, rt

s troomd.
Men 1s d,aarop; zo vernamen \,Íe ver-

d.er, bij el-kaar gebl even om in een im-
d.rukwekkend e sto et d.oor d.e s traten
van Seraing te' trekken. Bij die d-emon-
stratie heeft ztch geen enkel- lnci-
dent voorged.aan"

0nze zegsman verteld.e ons voorts,
d.at de Cockerill-fabrieken niet het
enige bed.rijf waren, waarbij ttwild.e'r
solid.ariteitsacties hebben plaats ge-
vond.en" In het ind.ustriegebied. van
Luik zLJn er nog ettelijke and ere f a-
brieken geweest, waaT d.e arbeid.ers
uit syrnpathie met d.e Limburgse mi jn-
werkers korte tijd- in staking ztjn ge-
gaan.

Het feit is vooral d-aarom zo inte-
ïessant, omdat er het fabeltje d-oor
weerlegd. word.t als zov d-wars d.oor I t
conflict in het Genkse kolenbekken
d.e tegenstelling tussen Vlamingen en
Wal en hebben geiopeno Onze Cockerill-
arbeid.er ontkend.e d at ten stelligste
en bekl- emtoond.e, dat men d.e acties
in Limburg en in het Luikse als één
stuk strijd van d.e Belgische arbei-
d,ers moest zaen.

Dat dit beeld- Yan Belgisch Lim-
burg zo lang, ofschoon nooit hel-e-
maal , geklopt heef t met d.e werke-
1ijkheid. is ongetwijfe1d een gevolg
van twee omstand.ighed.en: ten eeï-
ste de omstand.igheidrdat het kapi-
talisme, dat wil zeggen d-e mod erne
ind-ustrie er jonger is d.an elders
in het land. en veel korter d.an in
Wallonië of Vlaanderen de gelegen-
held. heeft gehad. om in te werken
op de geesten oÍ taaie (agrarische)
trad.ities aan te tasten.

De ti,,reede omstand.igheid., d.ie
claar nog bij kornt isrd-at de Ín-
d.ustrië1e ontwikkeling er bijzond.er
eenzi- jd-ig is geweest. Jarenl-ang en
nog steed.s is d.e kolenwinning er
prakti s ch d.e enige tak van ni jver-
heid- geweest en d.e mi jnwerker, d ie
er ziSn brood Ín verdiende behoort
nu eenmaal- in vergelijkj_ng met d.e
status yan and.ere loonarbeid-ers
tot Ce best betaald.e categorie'dn.

líaarschijnlijk spelen naast'déze
twee omstand.igheden nog &iverse an-

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

OqK ÏN LIMBURG BEPAÀLD=E HET iVTAAT -
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d.ere faetoren een ro1, zoals hi j-
voorbeeld. d.e ond.er mijnwerkers erg
s terke gro eps samenhang, d-e gro te
inv1oed van d.e organisaties al-s tn
gevolg daarvan en als konsekwentie
d aarvan dan weer het f eit, dat d.e

vakbond.smythe en de vakbondstrad.i-
ti-e, juist ond-er hen sterker is
d.an bij sommige and.ere groepen van
werker s .

Naarmat e d.e techni s che en maat-
schappelijke ontwikkeling voort-
s chreed evenwel bl eken trad.l ti e s
en verhoud.ingen van wel- e er to ch in
genend. eI e o pgewas s en t egen d. e in-
vloed van het mod-erne kapitalisme
op d.e geesten. Naarmate d.e mi jna,r-
beid. ind.ustrië1er, dat wil zeggen:
mé ér geme chani s eerd. werd. , naarmat e
ook d.e door het ind.ustriëIe be-
d.rijfsleven geschapen behoef ten toe-
namen, in die mate kwam ook het ge-
<iragspatroon .ran d.e kompels neer
en meer overeen met dat van and-ere
groepen proletariërs. In dezelfde
mate werd. d.e rust en d.e bed.aard-
heid van de Limburger hoe langer
hoe meer een sprookje.

D e ( to f 
"n ) ind.us tri e ii: he t ka-

tholieke Limburg heeft niei d.e uit-
buiting christelijk gemaakt, maar
he ef t erto e ge1 eid , d at c1e braaf
katholieke arbeid.ers ztch vóór a]-
les uitbuitingsobjecten gírrgen voe-
l en en z:-clt aJ s zod.anig gingen ge-
d-ragen. '

Wij spraken in een kl ein caf é in
het mijnwerkersgehuchtje Zwartherg
een ingezetene van d.e streek, die
d.e verand-ering rroor ztjn ogen hacl
zren voltrekken, voor wie ze een
onmi skenbaar f ei t was , al- me end-e
hij dan ztch over d.at feit luid.e te
moeten beklagen. rri,{at we nu hier

bel eef d. hebbefltt , zo hoordeír ,we hem
z eggen , rrheb ik al- I ang zLen aan-
komen. De Limburgler is niet meer
d.e Limburger van voorheen" \t/at er
gebeurd is verbaast mij niets. fk
heb al lang eerr gestadige verand.e-
ring in de mentaliteít waar geno-
men . Onze arbeid"ersbevolking 1i jkt
in niets meer op d.e arbeid.ersbevol-
king die Limburg eens gekend. heeft
ook al bestaat ztJ d.an veelal uit
d-ezel-fd-e mens e.rr. rl

De brave burger, d-i e d-uid-e1i jk
met veel weemoed- aan het verl-eden
t erugd.acht , had- , ztjn c ons ervati eve
instelling ten spijt 2 een scherpere
blik voor de realitei-t d.an d.e gou-
\rerneur van d.e provi-ncie of d.e re-
clactie -ran het kathol-ieke dagblad
trHet Belang van Limburgtr, d-ie bei-
den niet moe werden aan het lang
verstoord-e sprookje van rrd-e rusti-
ge Limburgertt t e app e1 eren. Dat
hun c pro epen ge en enkel- suc c e s o p-
leverd-en, d.at zLJ roepend-en bleven
j-n d.e woestijn iran schoorstenen en
s chachtwi el en van he t zwart,e 1and. ,
d.at is, hoe vreemd- d-at d.e roepen-
d en wellicht ook in d.e oren zal
ktinken, niet aan vróónde invl-oe-
d-en of elernenten van buitenaf te
wijten (of te danken, aL naar g:e-
lang men hgt va.n eigen stand-punt
rri t b ekí j kt ) maar jui s t aàn d-i e
schachtwielen en schoorstenen, d.ie
weliswaar d.od.e d.ingenrmaar niette-
min d.e duid-eli jke symbolen van be-
paald-e nens e1Íjke ( want maat s chapp e-
lijke) verhoudingen zijn.

Ook in Limburg heeft het maat-
schappeli jk zt jn het bewus tztjn be-
paald-; zéLf s het bewus tztjn (min of
meeï) van d.e kleine winkeiiertjes
en ven d.e pastooïsr

tr

Vlak voor ]ret draaien van dit numner lazen we in het r'Àlgemeen Dagbladrr
van ) ma.arl , d.at op dlnsdag 8 maart de u'lnwerkers van de mijn te Zwartberg een
uur hebben gestaakt als protest tegen cle gerechtelijke vervolgingen van sta-
kers van enkele weken geleden. Zlj eisen dat deze vervolgingen vorden stopge-
zet en dat de houdlng van de mijndirectie jogens het rrccmité van goede 'ariltt
ierandoit-

tE


