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rrEE{ WONDEBLIJK bedrijf'r, noemde beg:in september één d.er arbelders va^n J.B.
van Heijst en Zonen tegenover een red.aeteur van t'Het Vr$e Vo1k'r d.e Haagse metaalfabriek, welker finarrciëIe d.ebacle sed.ertd.ien voorpag'i-na-nieuws voor a1le kranten is geweest. Dat'rwond.erllike" sloeg d.an op hetgeen daar allemaal maar mogelijk
1Ías3 dure priv§-Senoegens van d.e d.irectie, dure snoepr?isjes, kostbare verspillingen en tegellkertijd. inkrimping van personeel en bezuinig:ing op de loonkosten.
Er is inmid.d.els bii d.e berichtgeving over d.e zoveel gemchtmakend.e Van Heijst-affaire een omvanffik boekje over open gedaanl een schuld. van maar liefst acht ton
aart d.e pensioenfond.sen, schuld.en hier, schulden d.aar. ttEen schand.alig beleid.t',
zei- mr. M.P. Bloemsma, d.ie, na een aanvraag om sr:rs6ance van betaling, als bewind.voerd.er een ond.erzoek insteld.e. rfWanbeheerr was d.e kreet, d.ie nad.len opklonk
uit vrijwel aIle publíeatles. En over d.irecteu:r J.P.J, van Heijst zei mr. Bloemsma: rrEen man van wie ik d.e ind.:nrk heb, d.at hij de draagwijd.te van zijn hand.elen
n:iet altijd kan overzien.rf
Wds er sprake van waJlbeheer? Kon àirecteur Van Heijst ind.erd.aad. d.e d.raag1.rijdte van zí1n harrd.elen niet overzien? Er zijn feiten bekend. geworden, d.ie in een
gans andere richting ïri j zett. Nadat eenmaaL het d.eksel van d-e beerput is gegaan d.e beeld.spraak stamt van een d.er personeelsled.en kan men zj.c]n niet aan d.e ind.nk onttrekJcen, d.at het geen wanbeleid. is geweest, d.ie tot d.e ond.ergasg van èe
Haagse fabriek van Van Heijst gevoerd. heeft, d.och integend.eel een beleid., d.at
zee? bewust op d.eze ond.ergang iaras gericht. Directeur Van Heijst heeft wel d.egelijk
de d.raagw$d.te van zijn hand.eLen overzien. Binnen het Van Heijst-concern zijn opmerkelijke verschilleur aan d.e dag gekomen: 1n Den Haag een volkomen veroud.erd. productie-appataal met waard.eloze machines ( " schroot" , zeiden technische d.eskr:nàigen) ;
in Belg'ië: een mod.erne fabriek, die na het weryal-Jen van het Haagse bed.rijf een
d.aaraan nog altijd. bestaand.e trschuldtr kon afschrijven, d.e prijzen d.ientengevolge
kon verlagen en haar positie op de buitenland.se markt aanzierÈijk kon verbeteterl.
Heeft d.irecterrr Van l{eijst iets geda€n, d.at maatschappeliik niet d.oor d,e beu8e1 kon? De Nieuwe Rotterd.arnse Courant antwoord.t op 18 september op d.eze .vr,ae,g.
rr .
. . Ond-ernemers }cr:nnen geheel .trri j besehikken over hun, eigend.om en d.aarmee over
een stuk nationaal welzijn en het levensgeluk van hond.erden, soms duizend.en apd.eren. rt Voor d.e actualiteitennrbriek ''Echott v€Ln d.e KRO verklaard.e d.e interne accountant van Van Heiist, d.e heer J. Coebergh, dat er ind.erd.aad. grote, royale en
lnne uitgaven z{n ged.aan, maar d.at d.ie er best af kond.en 1n d.e goed.e- jarén 1g64
en 1965. Ziin woorden getuigd.en van een gans a^nd.ere kijk op d.e iaak, à* de Van
Hetjst-arbeiders er op na hie1d.en. Dig vergeleken d.e dure uitgaven voor d.e privégenoegens van-d-irectie- en stafleffi met d.e introud. van hun loonzakje. Dat d.eed.
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de heer Coebergh niet, Wat d.e arbeid.ers een schand-aal achtten, d-at vond. d.e heer
Coebeïgh en d.at vind.t kenneli jk ook d.e N" R. C. een nornale zaak. Bed.enkeli jk beschouwen ztJ het blijkbaar alIeen, dat d.e dure liefhebberiien ten koste g'ingen van
d.e investeringsmogelijkhed.en. Maar daarop zou d.e heer Van Heijst l«rrrnen antwoord.en
d.at het juist bed-enkelijk zou- ztJrr geweeÈt in een techniseh zo verouderd. bedri jf
aI s d.e Haagse Yan Hei j st-fabriek nog te investeren.
lvlaar, a,I men zeggen, d.ie schuld. dan aan d.e pensioenfond.sen? Ind-erd.aad., d-och
ook d.aannee is het and-ers gesteld d-an men op het eerste gezicht zou meï1en. Want
een Ja.ar achterstand. op d.e ond.erreemersafd.rachten is wetteli jk toegestaan. Zeker,
wat Van Heijst en Zonen aan het pensioenfond.s verschuld-igd. was ging ver over het
wettelijk toegestane heen. Maar toen "De Metaalkoerier'r d.at in april j .1. meId.d.e,
was er toen iemand. van d.egenen, d-ie nu moord. en brand. schreeuwen over het schandaal; d.ie in de pen klom?

liat men d.e heer Van Heijst ven^iijt, d.at is. . . d.at het mis gegaai: is, d.at hlj,
om "Het Parooln te citeren, " schad.e heeft toegebracht aan d.e reputatie van het
ond.ernemersehap aIs zod.anigr', d.at hij, raaar d-e Id. R, C. verkLaard. heeft, "d.e el-ementairste ond.ernemersvera^ntwoord.eli jkhed.en heeft verwaaïIoosd" . I'Het Paroolrr verklaard.e op 16 september: I'Dat iemand., arrno 1967, klaarblijkelijk op grond. van puur
persoonl{jke ove:ruegingen, zo met d.e maatschappelijke positie van 650 mensen durft
te sollenr is onbegrijpelijk err naar d-e nolÍren vart orrze tijd., een ongehoord. schand.aal . 't ï s het, vragen wij , g6én " ongehoord. schand-aaI'r indien het gehele Ned.erland.se ond.ernemerd.om, in het belang van d.e bed.rijfsrentabilitei-t en d.e concurrentiemogelijkhed.en om een rontspanning van d.e arbeidsmarkt' roept, d.at wiI zeggen om
een dui-d.elijk zlchtbare werklooslieid.? Het antwoord. op d.eze vraag is d-oor de huidige minister van financiën, prof . H.J" Witteveen gegeven, die op d.e avond. van
d.e d.erde d.insd.ag in september voor de televisie-camera verlclaard.e een aantal van
90.000 werklozen frnomaal-tt te vind.en!
\{at ziln d-an, zal men vragerl, eigenlijk die 'rond.ernemeïsveram.twoord.elijkhed.erll
waaïoveï de N.R.C. sprak? Soms d.e verantwoordelijkhed.en van een zoge:naamd.e werkgever vooï het bestaan van d.e arbei-d.ers, waaraan hij zogena.amd. werk geeft? Laat
ons niet lachen" Dacht er soms iemand, d.at het dig yerantwoordelj- jkheid. geweest
is, d.ie het optreden van dnd.ere metaalbedrijven in de Van Hedst-d.ebacle heef t bepaaId.? fnd.erd.aad., d.e vakbewegrng heeft dat ged.acht en heeft die ged.achte ook uitgesproken. 'rDe Metaalkoerieril schreef in d.e week, d.at het l-ot van het Van Heijstbed.rijf nog aar. een zijd.en d.raad. hing, voor het optred.en van d-e ond.ernemersorganisatiefrgrote waard-ering" te hebben. Luttel-e d.agen nad.at d.ie i^roord.en ged.n-rkt waren h-et mr. F.H.F. O1d.ewelt, d.irecteur varr de N.D.S.I,I., d.ie het Van Heijstbedri]f
in !íierd.en overnaJn; eeÍr gans and.er geluicl horen. Zeker, de N.D.S.M. zal d.e achterstallige pensioenpremies van het Van Heijstpersoneel vold.oen. Maar d.at allemaal uit trsociale overrregingen'r? Kom nou! "De oveïneming va.:: het Wierd.ense bed.rijf't , zei- IIlr. Old.ewelt (rij citeren hem uit het I'Algemeen Dagbl-ad-'r va.n 19 september), 'heeft !q:$-er en aJleen een cornmercieel d.oel. Daarn^^=f,, ,o voegd.e hij ór

aantoe,''zijnffi1egenheid.tekunnenverzekeren,'.Metand.erewooId.en: d.at is een gelukkige bijkomstigheid., d-ie ons optred.en ni-et bepaald heeftl

Toen d.e televisieploeg vanrrBrand.pr:nt" vr-ijd-agavond. 15 september een d.irecte
reportage over Van Heijst en Zonen u-itzond, kond.en d.e tel-evisiekijkers een and.ere
stem beluisteïen, de stem van een Van Hei j st-arbeid.er. Die verklaard.e: "Er zijn
geen werkgevers, d-ie sociaal voelen!" Dat is ind.erd.aad. d.e opvatting van alle arbeid-ers in aI d.ie nuchterheid-, d.ie óók de N"R.C. j.rr ztJn commentaar op d.e Va3
Heijst-affaire zegt zo te appreciëren. Die nuchterheid- brengt mee, d.at arbeid.ers
een kwalifieatie al,s Itond-errtemersverantwoord.eli jkhed.ent' gewoon voor Itpoespasrt
versli j ten. Dat is voor ond.ernemers natuurl-Í jk vervelend-. Die d.oen hun uiterste
best bii de arbeid.ers een artd-ere schijn te wekken. Het ophoud.en van d.ie schijn is
d-oor d-e heer Van Heijst bemoell-iikt. Daarom schijnt hij oót i-n ond-ernemerskringen
voor het ogenblik het zwarte schaap.

1KANTTEKENINGEN

BÏJ

EEN

TETEV]SÏE-SERIE

WïE 0F WAT zíjn d.e Forsytes, de led.en van d"e fa,milier dle geportretteerd.
werd. d.oor d.e in 1867 geboren, Ín 1911 overled.en Britse schrJjver John Galsworthy?
De vraag is actueelr hu d.e YARA, ook d.e Ned.erland.se tv-kijker 16 afleveringen in
het vooruitzicht heeft gesteld. van d.e 26, d.ie d.e BBC naar Galswortkryts schepping
heeft uitgezond.en. Het antwoord. luid.t, d.at d.e Forsytes en hun yrouwen typische
repr?esentanten z11n van d.e Britse heersend.e klasse, met grote objectiviteitl koelregÍstrerend. en met grote scherpte waargenomen door een auteur, d.ie zéIf uit d.eze kLasse afkomstig was en van wie gezegd word.t, d.at hij zin eigen fa^mi1ie op het
oog had. toen hij zijn pen over het papier stuurd.e.
De Forsyte-Saga is een milieu-schild.ering, of - ind.ien men aan dat woord.
net zotrt hekel heeft als wij een klasse-portret. Het is d.at vooral wat zowel
boek als tv-serie interessant maakt, 66k voor hen, die, gelijk het merend.eel d.er
tv-§jkers, niet tot d.e Sritse, noch tot enig andere heersend.e kl-asse behoren en
d.ie in d.e Forsytes hr:n uitgesproken klasse-vijand.en ontmoeten.
Naar oraze mening is het door Galsworthy vervaard.igd.e portret geslaagÈr Eeslaag0 omd.at het zo scherp is in fotografische zín. Waai.om d.e ook in ons lancl
vooral d.oor z:jn boek ttlady Chatterleyts mlnnaart' bekend.e, lnmid.d.els ook overled.en Britse schrijver D.I{. Lawrence op Galsworthy en speciaal op zijn Forsyte Saga
zoveel kritiek had., is óns niet duid.elijk. "De Forsytes" 7 zegt Lawrence in rn nagelaten essay over Galsworthy, "zijn geen werkelijk levend.e menselijke wezens, het
zíin sociale \^rezens"fr Waarom John Downing in Itsocial,ist Lead.ertr, het orgaan van
d.e Onafhankelijke Britse Arbeid.erspartij (a" ï.L.P. ) d.eze mening van Lawrence met
instemming eiteert, is duister. IVIen zou van d.e kant van de z:-cln min of meer Dà:rCistisch noemend.e ï,L. P. iets dnd.ers hebben ve::vracht, tenzi j men natuurlijk dutd.eliik besefte, d.at het ma:rcistlsche jargon voor d.e I"L. P. mind.er bepalend. is d.an
haar br:rgerlijk partij-karakter. Maar d.at is een hoofd.stuk apartl w&arover we het
hler niet willen hebben. Tenrg naar Galsworthy en d.e Forsytes dus.
De red.enr dat wij met wijlen D.H.,Lan-rence over hen.grondig van mening verschillen is d.eze, èt d.e seheid.lng die hij maal<t tussen men_seliike wezens en soci_aIe wezensl volkomen onmogel{jk is. Er zijn geen menselijke wezens, dle niet tegelijkertijd. sociale wezens zi.jn, omd.at d.e mens, naar Aristoteles reed.s wistr rrlr eenmaal- een sociaa] wezen is en alLeen a1s sociaal wezen kan bestaan, De verschiL]en tussen d.e mensen, tussen d.e Forsytes bijvoorbeeld. en d.e tsritse arbeid.ers zijn
op sociale verschillen tenrg te voeren en wie d.e Forsytes, gelijk Lawrence doet,
rrontrtenseli jk" noemte d.ie hanteert een morel-e maatstaf
, d.ie gebaseerd. i.s op bepaald.e maatschappelijke verhoud.ingen, d.ie dnd.ers zijn d.an d.ie waarin d.e Forsytes
verkeren. Wie d.e Forsytes tti.nferieu-rfr noemt zoals Lawrence of |tiumoreglttr
d.ie zíet over het hoofd., d.at hr.rn z,g. 'tontrrenselijkheid." juist het kennerk is van
d.e mensen van hr:n klasse. Hr:n klasse-gebond.enheid. maakt nlet, d.at zli ophoud.en
mensen te 211n. Het is juist zot d.at men geen mensen vi-nd.en l<a^n, die niet klassegebond.en zLjn, of zti zich d.aa:sran nu bewust zin of niet. Dat is zo waaï, d.at tt
ook van toepassing is op d.e roman-fi-gr:ren van Irawrence zelf. Of is er iemand,
d.ie het ooit voor zuiver toeval heeft gehoucten, dat d.e rnrrige en se:meel potente
miru:aar van Lady chatterley uit d.e ttlagere kLassen, stamd.e?
Wie d.e Forsytes te iijf gaat met te:rren a1s ontrrenseldkheid.tr staat naa^r oÍtze
mening eigenldk te brabbelen. Wie behoefte gevoelt z:.c}. tegenover d.e Forsytes op
te stellenr d.1ent te beseffen, d.at hij zích d.an, met aI]e konseic\^renties van d.ien,
in rn bepaald. Iclassenka^mp zal- moeten scharen. Ind.ien d.e tr'orsyte-Saga d.ie behoefte wakher roept, d.an niet omd.at Galswort§ gemoralj-seerd. heeft, maar d.oord.at hij
rf

facet van de menselijke samenleving zo natuurgetrouw mogelijk heeft geschlild.erd.. Wie zegt, d.at het Galsworthy meer om verhoud.ingen te d.oen was dan om
mensen heeft wel gelijk, maa^r d.ient wéf te beseffen, d.at zond.er d.i-e verhoud.lngen
een bepaald.

4de mensen niet slechts onbegri jpeli jk ( en vaag) word.en maar bovend.ien ophoud.en
menselijk te zi,jn. 'tsocial-ist Lead-errf pri jst Lawrencers rrinzieht in d.e menselijke
natuur" en zegt voorts, d.at hij van huis uit voorbestemd. was vooï rt neerschrÍjven
van ( trard.e ) waarhed.en, L awrence verkond.igd.e zeker e en waarhei d. to en hij d.e selRreIe moraa.l d.er Britse heersend.e klasse zo raak schild.erd-e, dat men haar als huichelachtig moest er\raren. Al-s Lawrence echter beweert, dat blj Galsworttry de menselijke wezens tot het niveau van sociale wezens zinken, d.an beschouwen wij zoiets
eerd-er a1s een bewijs van gebrek aan inzicht in d.e menselijke natuur. De behoefte
aan d.e waarheid. houd.t bij Í.,awrence blijkbaar opr wanneer z4 aL te duid.elijk tot een
sociale waarheld- d.reigt te word.en. Als Lawrence vol afschuw ui-troept, d.at alle
figuren van Galsworthy bezeten zijn van geld. en eigend.om en d.at men onder hen ei-genlijk geen uvrije ziel-rt aantreft, d.an zeggen wij, dat wij wel eens zoud.en willen
weten wat rrvrije zielen'f eigenlijk z:.jn en waar men ze wel kan vind.en" Niet j-n d.e
maatschappij in elk geval. Wat Galsworthy betreft: die hield. zich niet bezig net
de vraag of d.e lezer mogelijk d.e led.en d.er heersend.e klasse bewond.erenswaardig
d.arr we1 afschuwelijk vÍnd.en zot). Hf j beschreef ze zoals ze destijd.s waren. Dat is
zi1n verd.ienste.
o

NEDERTAND

DINSDAG

De minister van Volkshuisvesting,
i-r. Schut, die in ditzelfd.e prograrnma
ook op het televisj-esche::sl verscheen,

IGOTTE}ILAND

19 september bracht de te-

levisie een filmreportage van Hans
Koekoek over krotwoningen in Nederland-. I;r leven in d,it 1and. nog :rrim
miljoen mensen in krotten, 24O.0OO
gezinnen wonen in slechte hu-izen, d-Íe
waarschijnlijk bir:nen afzienbare tijd.
krotten zullen ztjn. Dat was de bittere waarheid., d.ie d.e makers d.er d.oeumentaire d.e §jkers in I t gezicht hebben geslingerd., Zi moet vooral schokkend. z:-jn geweest vooï al d.iegenen,
die nog maar steed.s zo kra"urpaehtig
aan het sprookje va^n d.e I'welvaarts1

staat't wil-Ien blijven geloven.

Wat ons betreft: I^rtj vond-en het moment waarop d-e waarheid. oveï het Ned.erLand.se woningbestand. op d e beeld_bui-s werd. gebracht, uitermate goed. gekozen. Dat geber,lrd.e namelijk uitgerekend op d.e dag, d.at het kabinet-De
Jong via troor:red.e en mil j oenennota
Iiet weten, d.at er het komend.e jaar
mind.er woninguretwoningen z:uller woïd.en gebouwd., maar méér woningen in de
premieseetor en in d.e vrije sector,
waarvaÍ1. er innid.d.e1 s, zoal s bekend. i s ,
al rn aantal }eeg staan, omd.at d.e huren te hoog zijn on gegad.igd.en te
trekken.

verklaard.e, d.at óók d.e regering het
leegstaan van d.ie d.ure huj-zen betreuvond-. We nemen aar1, d.at
zelfs mi-nister Schut niet zal geloven,
d.at d"e uitbreid.ing van het aa:rtal dure woningen een bijd.rage zal volrnen
tot d.e oplossing van het krottenprobleem. Ui-t het d.esbetreffend. fl}mpjg
bl e ek trouwens , d.at I t ond.er d-e BeBeven economische en politieke verhoud.ingen vrijwel onoplosbaar is.
Er was in d.e desbetreffende d.ocumentaire nóg iets d.at ons trof . 0p rn
gegeven ogenblik verscheen voor de camera r1r. tr'.J"van d.er Venne, de d.j-recter.r van de gemeentelijke dienst voor
d.e volkshuisvesting in Maastricht, d.ie
zei, d.at d-e vraag, vrat nu precies een
krot is, in verschillend.e maatschappelijke omstand.ighed.en 6nd.ers word.t beantwoord.. [Iat 25 jaar geleden of nog
langer tenrg een fraaie woning werd.
geacht, word-t nu mis schien a1s een
krot beschouwd, Ieg'd.e hij uit. Dat is
een wijze van beschouwen, waa::rree wij
het volkomen eens zÍTn en d.ie men te
wei-nig aantreft als het om lcuiesties
van welvaart of armoed.e gaat. A:moed.e
en d-e krotten lo-lr:nen d.aarond.er woïd.en geïangschikt É is een relatief
begrip.
renslr/'raard.ig
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EEN

AVONDJE

IN

NIEUWSPOORT

0P DE AVOIID van d.e d.erd.e d,insd.ag in septenber ]<rnram de te]evisie met rn prograJnma, d.at werd. ui-tgezond.en varruit I'Nieuwspoort", tt perscentnu nabli het Haagse Birurentrof . In het beeld. verscheen allereerst d.e minister va.n financiën. Daar-

na hield.en enkele fractieleid.ers tn ond.erlinge d.iscus sie oveï d.e die mid.d.ag uttgesproken troonred.e en oveï d.e zojulst inged.iend.e begroting. Over die d.iscussie
schreef trDe VoLkskrantrr d.e volgend.e morgen, d.at d.e politici weer eens hr:n best
ged.aan had.d.en zt-ch zo onduid.elijk mogelijk uit te crrukken en dat het politieke d.ebat in frNieuwspoortrr bepaald. geen bijd.rage vo::md.e tot grotere klaarheid. van d.e
kiezer. Die kritiek was juist. Maar er waren uitzond.eringen op.
Een uitzond.ering was Marcus Baldcer, met wie wij
cLat zlj nad.rukl<elijk vooropgesteld - niets gemeen hebben en wiens politieke opvattingen wij bestr[jden. Dat
neemt niet wegr dat Marcus Baklcer een w66r woord. zond.er ook maar één d.oekje er
om te wind.enr duid.elijk heeft uitgesproken." Tegenover zowel d.rs. Den UyI aIs mr.
Biesheuvel, d.ie beid.en, ied.er op hr.rn wijze en op verschillend.e grond,en, de troonred.e een rrstuk zond.er visierr noend.en, verklaard.e Baklcer, d.at er wel degelljk een
rrisie aan ten grond.slag Lag, d.e rrisie nanelijk van het ond.ernemerd.om. Wie eï zickr
rekensehap van geeft, d.at het regeringsbeleid. er op neerkomt d.at er mind.er woningwetnroningen zullen word-en gebouwd,, d.at d.e hr:ren omhoog zullen gaan, d.at het
rijk mind.er beschikbaar stelt vooï d.e verzekering d.er b{jzond.ere ziektekosten, d.at
het brood. durrrcler word.t d.oor d.e afschaffing van het consumentensubsid.ie, dat er
meer omzetbelasting za1 moeten ''rord.en betaald, d.at er nj-ets geber:rt ter beperking van d.e werkLoosheid (leve d.e ontspannen arbeid.smerkt!), d.at het onde:l^riJs
duurd.er word.t, Mt er zo min mogeldk sprake van l-oonstijg:ing za\ zilnr dat er mind.er aftrelmogelijkhed.en voor bijzond.ere lasten bÍj d.e belastingen zaL zint d.och d.at
d.e investeringsaftrek d.aarentegen opnieuvr word.t ingevoerd-...wie zi-e}rr l-an dat alles rekenschap geeft, d.ie beffipt, d.at l{arcus Baklcer het bij het rechte eind. had.
Zt jn gelijk verand.ert niet d.oor het f eit, d.at hi j bols jewistische prietpraat
of gebazel begon te verkond.igen toen hij het over d.e ontwikkelingshulp had.. Daar
probeerd.e Den Uyi hem op te gr\ipenr zoals voord.ien Schmelzer en Toxopeus hun uiterste best ha'ld.en ged.aan om nj-euweling-in-d,e-politiek Yan Mierlo beentje te
Iichten. Daa^r spand.en ze zich meer vooï in dan voor het drrid.elijk maken van hun
eigen positie, Voor het overige: Hein Vos heeft in ttVrlj Ned.erland." een scherpere
kritiek op Witteveens begroting laten horen d.an Den Uyl voor d.e televisie heeft
geleverd. Maar ook hij past er voor op, d.e duidelÍjk kapitalistische signatnrur van
d.ie begroting te sÍgnalererl. Nou ja, wat wilt u? Tenslotte staan Den UyI en Yos
net zo stevig op d.e basis van het Ned.erland.se kapitalisme als Marcus Baklrer op
d.e basis van rt Russische staatskapitalisne staat. Nou kun je wei voor dutd.elijkheid. ijveren, zoals Vaii Mierlo d.oet, maar a} te duidelijk d.e kapitaalsbelar:.gen te
onthull-en zou toch voor geen d.er politj-eke partijen verstand.ig z11t:r. Dat d.oet Marcus Bakker ten opzichte van de Russische verhoud.ingen ook niet. Van Mierlo had.
we1 gelijk toen Éi3 met een voorbeeld. aantoond.e, d.at d.e troonrede Loze woordenkraa.n bevatte. Maar wat had. hij d.an ve:r,uacht? tn Leerzaeun avond.je daar in Nieuwspoort? Jawel-! Maar d.an grotend.eels d.oor wat er niet gezegd. werd..
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staat het met het probleem van d-e Provots?Ik hoor er niets meer oveïrr,
aldus lezen wij in ItDe Telegraaf'r van 19 aug. j.I. in het voor l,eon&ïd. Huizinga
rrHoe

gereserveerd.e rubriekje, Deze tot beantwoord-ing nod.end-e zirrnen word-en gebezigd
d.oor een vriend. varr genoemd.e heer Huizinga. Een vriend., d.ie hfj hoogacht om z:Jn
grotere kenni s van d-iverse zaken. Hij antwoord t zijn vriend- al s volgt:
tfDe Provors. . o .tt, zei- ik verbaasd.. 'rfNu je het zegt, valt het mij pas opr d.at
wij er hier ook niets meer over horen. ïk kan a1Leen aannemen, d.at d.e Provomod-e
voorbij i s . Zo gaat he t tenslotte met i ed.ere mod-e . rr

Huizinga besluit z11n verhaal met het volgend.e:
t\{i j keken elkaar à&Ír. Verd.raaid.. . . . zeid.en w-ij tegeli jk. f k ben trots naar
huis gegaan. Wanneer mijn grote vriend.rrverd.raaid-'r zegt over rn uitlating van mij,
d.an is het net aLsof j-emand. anders heeft gezegd.; rKerel, kere1, d.at is het d.iepzinnigste d.at ik in d.e laatste maand-en heb gehoord-t "rr
Àl-s Hui zlnga d.enkt, d.at hij hiermed.e iets diepzinni-gs heeft gezegd., hoe moet
men dan een uitspraak betitelen van één onzer kamerad.en, d.ie twee jaar geled.en
in d.e pa:uze van een vergad.ering in d.e Raamstraat te Amsterd.am , waaT vele Provot s
en aanhang aarlwezug waren, met ons blad. colporteerd-e en met moeite een exemplaar
lcr^iijtraakte aan een Provomeisje. Dit meisje kocht wel grif e1k nieuw nulïImer vatrI
Provo, Vij vond. d-e Provots en hrrn blad. ttsteengoed.rt. trWat d-oen iullie nou?tt ,zeí ze
op ietwat ve:r^djtend.e toon. ItDie Provo r s d.oen tenmlnste wat.En er inoet wat gebeuren. Het kan toch zo niet langer?rr
orrze ka^meraad-. Hi j had. gemerkt I d.at het Provo-blad. veelwerd. d.an het z4ne. Maar het antwoord- kwam, niet als een mokerslag

Even d.uizeld.e

beter verkocht

het

maar a1s een itijd.bom.

ItDie Provots?, over een paaï jaar hoor je er niets meer vall. Maar Inlij..., wii
gaan door. En aIs wij niet d.oorgaan, dan gaat d.e arbeid.erskl-asse door met haar
strijd. Omd.at zij moet strijd-en , zolang het kapitalisme blijft bestaarr.. r'
Ja, als Huuzinga zt-dn aL d-iepzinnig noemt, hoe moet d.an het woord. Iuj-d.en,
d.at op d.e woord.en van oÍ.;z,e kameraad. van toepassing is?"Dieper zi-nníg't of trd.iepst
zlnnigr'? Want hoeveel moeilijker moet het, gemeten aarL d.e maatstaf van Huizingat
wel zijn om op rt moment, dat de Provobeweging haar hoogtepi,mt nog tegemoet gaat,
zeJfs een jaar vóórd.at Provo aan d.e Gemeenteraad.sverkiezingen in Amsterd.a.m d-eeIneemt, én veel stemmen op z:.ch weet te verkrijgen en d-aard-oor een zeteJ- in d.ie
Gemeenteraad. krijgt, hoeveel- moeilijker moet het weI zi:rr om op het voor d.e beoord-elaar moeilijkste moment te zeggen, d-at d.e Provobeweging een kortstondig leven

is

beschoren"

Moeten wij nu trots z:'jn, zoaLs Huizitrgar dat wij gelijk kregen? Oeh daar is
helemaal geen red.en voor, want zo moeilijk is het echt niet voor ons. Het ond-erscheid. tussen Huizinga en met hem alle and-eren enerzijd.s en onze groep and.erzijd-s,
is cle d-enknethod.e" Het is d.e wiJzat waarop wij d.e maatschapplj beschouwen, d.ie ons
in staat stelt d.ergeli jke bewegingen op hun werkelijke waard e te schatten. ïn talvan beschouwingen Ín rrDaad. en Ged.achte'f kan men lezet:., dat al-Ie polltieke bewegingen in wezen burgerlijk zÍjn. En het tl;d-perk, d.at d.e burgers nog voor hun rechten moesten strljd.en en d-e arbeiderskLasse 1n d-ie burgerlijke maatschappÍj nog d.e
plaats moesten vind.en, d-ie d-e burgers haat had.d.en toegedacht, is voorbij.
De enige kl-asse, d-ie nog revolutionair is, is d.e arbeiirersklasse, Degenen,
die ziclt hierop niet baseren, komen steed.s in het slop terecht. Want d.e mensen,
d.ie het Provoblad. d.estijd.s zo grif kochten enf of gretig het hokje van d.e Provo-

partrj hebben rood.gemaakt, hebben nu weeï heel wat and-ers aan hr.r-n hoofd-.
Nogmaals, yi] gaan d-oor en zo niet, d.an zeker d.e arbeid.ersklasse.
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0{GU,AND is enkele jaren geled.en d.e LabouÍpartij opnieuw aan het bewind.
gekomen. Voor d.e vierd.e keer in d.e geschied.enis en voor d.e tweed.e maal sed.ert I t
eind.e van d.e tweed-e wereld.oorlog.heeft Engeland. rn zogenaamd.e arb-eid.ersregeri-ng.
Wat betekent d.at? Hoe moet men haar karakteriseren? Wiens belang vertegenwoor-

IN

digt zi? Hoe is haar houd.ing ten opzichte van de arbeid.ers over wier

ruggen d.itgeklauterd.
naar d.e
maal Harold Wilson, Frank Cousins en Ray Gr:nter omhoog zLln
categorieën
van
macht? W6fu staat z:.'i op d.e beslissend-e momenten, d.at bepaald.e
het Britse proletariaat zich genood.zaakt zíen d.e strijd. aan te binden tegen het

Britse kapitaal?

Het antwoord" op aI d.eze vragen is ten d-ele reed.s d.oor d.e huidÍge Labour-ministers zélf gegeven nog eer zÍj met hun regeringsarbeid. goed en wel begor:nen lrarerl. Zíj hebben van meet af aan hr:n positie volkomen duid.elijk gemaakt. Voor z:.l
nog é6n voet gezet hadden in hr.m respectievelijke ministerles keer{en z\ z:-cia tegen het personeel van d.e Lond.ense ond.ergrondse, d.at zrein op dat moment verzette
tegen een nieuw werktijd.enschema, d.at bind.end. opgelegd. was d.oor de bed.rijfsleid.ing
en d.e vakbond.sbureaucraten. Eenmaal in het regeringskasteel, begoruaen zii terstond. met een beleid., d.at er n'iet om 1oog. Zíj verhoogd.en het salaris van d.e politie en verzekerd.en de barrkiers van d.e l,ond.ense City, d.at zij rraa,r economische
expansie streefd.en. Tussen d.e bed.rijven d.oor vond.en zLJ daarbij nog tijd waarschuwend. de vinger op te heffen tegen de arbeid.ers, d.ie ztch roerd.en in een of and.e-

re i-ndustriëIe actie.

Een van d.e eerste d.lngenn d.ie minister Gunter d.eed., \^ras eens een hartj-g
woord.je spreken met d.e d.okr,rrerkers, 'rWild.e actie'r t zo ze:.i hi j, rrmj-skent het hele
principe v€rr. eolleetief ond.erhand.efen of georganj-seerd. overleg en kan alleen
maar leid.en tot anarchie. Ik veroord.eel een d.ergelijke actie ten scherpstel zti
kan geen enkel voord.eel opleveren, noch voor d.e arbeid.ers, noch voor d.e industrie waarin zLi werkzaam zijn," 1 )
Toen d.e nieuwe eerste minister ztch voor d.e eerste keer via d.e televisie
tot het gehele t'Sritse vol-ktr richtte, iiet hij een soortgel[jk geluid horen. "!'/ij
Itd.at de vÍeg versperd. word.t naar een hogere pïolqrnnen niet toestaa^n'r, zei hij,
ductie en naar lagere kostenrt. Als voorbeeld.en van d-ergelijke verspemingen noemd-e hi j o . €1. " eeïl overbezetting van d.e baant j esrr en I'een bezwljken voor d.e verleid.ing om geschillen op te lossen d.oor mid.d.el van wil-d.e stakingeÍt.rt 2)

Mr. WiLson sprak over "Groot-Brittannië't en had. het overitd.e natiett. \'Iat hd
op het oog had. was keronelijk niet het Brittannië van hen, die heel hr.m Jeven hard.
moeten zwoegen voor hrrn d.agelijks brood.l rrlà&.ï dat van d.e eigenaars d.er productiemid.delen of zLi d.ie a1s maJragers over het ind.ustriëIe apparaat beschikken. Toen
hii van een rroverbezetting van d.e baantjes" gewaagd.e, bed.oeld.e hi j kennelijk niet
de goed betaald.e baantjes van zljn eigen regeringsapparaat, maar d.ie van d.e mijnwerkers en d.e havenarbeid.ers, de fabrieksarbeid.er en d.e ketelmaker, d.e bouwvakker of d.e transportarbeid-er, Wat hij wilde zeggen was d.it, d.at hij gtaag zott zien,
d.at roind.er arbeiders d.ezeLfd.e hoeveelheid. a1s tot d.usver zoud,en prod.ucererl. Wat
hem voor ogen zweefd-e was een intensivering van het arbeid.sproces, d.ie enkel en
al}een maar een grotere r.ritbuiting kon betekenen.
idat te d.enken van Wilsons verzuchting, d.at de arbeid.ers z:.cLt te dÍ}«rijIs tot
wild.e stakingen lieten 'tverleid-en"? Dacht hij in ernst, d.at arbeid.ers een onbedwingbare ]ust tot staken hebben, d.ie zy beter kond,en trachten te weerstaap? La1)

2)

uit
Geciteerd, ult
GecÍteerd.
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ten wij hem ult d.e d-:eoom helpen: arbeiders staken niet voor d-e ]o1 d.och alLeen
ma,aï wa^nneer zti d.e overtui-g-:-ng hebben, d.at lien geen and-ere weg meer open staat.
En d.at er zoveel rrurilderr staki-ngen in E':rgeland. zLJn, d-at komt alleen maaï, d-oord.at d.e arbeid.ers ervaren hebben, d-at d.e vakbewegrng hr:n belangen niet behartigt
en een obstakel vo:mt wanneer het eï om gaat strijd. te voeren voor hrm eisen of
strijd. te voeren tegen datgene líaanroor d.e ond.erttemers hen wi11en strikken" Indien Mr. Wilson d.at werkelijk niet weet, d.an komt dat alleen maar omd.at d.eze eerste mi.nister van een zogenaamd.e t?arbeid.ersregeringrt d.e d-ingen bepaald. niet van

het

stand.punt d.er arbeid.ers bekijkt.

Wie daaraan nog mocht hebben getwijfeld. na lriilsons toespraak, wat we overigens nauwelijks voor mogelÍjk houd.en, d.ie zaL van d.e volkomen kapital-istische instellÍng van hgelands eerste minister wel volslagen overtuigd z:-jn geraakt, tta
d.e affaire met het zogenaa.md.e Devlin-rapport.

Het Dev1in-rapport is aldus genoemd Íaaat een zekere Lord. Devlin, en Lord.
Devlin was d.e voorzitter van een commissj-e, die tot taak had. een onderzoek in te
stellen naar d.e toestand. in d.e Brj-tse havens en rraar d.e heersend.e onrrrst ond.er
de Britse d.okwerkers. Toen het Devlin-rapport verscheen werd. het onmid.d.ellijk met
grote geestd.rift begroet d.oor d.e Labour-regeri4g, d.oor d.e ond.ernemers en d.oor d.e
vakbond.sbureaucratie. Een groot d.eel van het rapport is gewijd. aan een bespreking
van o-e oorzaken van geschlllen en van gebrek aan efficiency. De conclusie van I t
rapport luid.t, dat er speciaal in d.e havens een 'rgebrek aaJr verantwoord.elijldreid.'f
bestaat, d-at te wijten zot) ztjn awt het werken met losse arbeid-skrachten en aan d.e
rruitzond.erlijke loyaliteit van d.e werknemers ond.er el-kaar, d.ie in d-eze vo::n karakteristlek schijnt vooï d.e havens, d.ie tevens uit t t systeem van losse arbeid.skrachten verklaard. moet word.en en d.ie ztch ontwikheld. heef t tot iets, waalsnee
rekening moet word.en

gehoud.en.tt

Hoe d.acht Lord. Devlin

het met de uitzond.erlijke solid.ariteit ,van de havenar-

::--.--.-
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V,TAAROM zijn eï in Groot-Brittannië
zoveel onofficiëIe stakingen? rt Antwoord- Iuid.t, d.at er d.iverse red.enen
voor aaJr te wijzen ztjn, Een van d.e be-

langrilkste is wel, dat d.e vakbeweging
er op gans and.ere wi j ze met d.e bestaand-e maatschappij vergroeid is dan

bijvoorbeeld in een land. als Frankrijk.
Wat dat betreft lijkt
de situatie j-n
Engeland. veel meer op d.ie, wel-ke ook
in Ned.erland. word.t aarrgetroffen.
Wa,nneer in Frankrijk een sociaa,l

conflict uitbreekt plaatst

d.e

vakbewe-

gang z:-ckr zogenaamd. aan het hoofd. van
d.e strijd.end.e arbeid.ers; zti neemt d.e
leid.ing va"rr een staking 1n hand-en om
vervolgens d.ie staking d.e nek te breken.

en in Engeland gaat
het and-ers. Daar vind.en d.e stakers aI
van het begin af a.an, nog voor er van
een openli jk conflict sprake is, d.e
bond.en tegenover zích.
In Frankrijk kan d.e vakbeweging het
z:.ch (nog?) niet veroorl-oven de vakverenigingsmythe aI te veel geweld.
aan te doen. Zij moet, hij de aanvang
van een strijd. d.e schijn ophouclen aan
d.e kant van d.e arbeid.ers te s taan .
In Engeland. kan d.e vakbeweg'Íng het
zteh d-oorgaans niet veroorloven ook
maar d.e sehijn op zicr;' te l"ad.en aan d.e
kani van d.e arbeid.ers te strijd.en" De
vakbewegingsmythe word t d.aar op gans
and.ere w1jze gehand.haafd., d.oor I t progïaJn van eisen nameli jk, waarrroor d.e
vakorganisaties in het krijt tred.en.
De tsritse Trad.e Unions verkond.igen
l-uid.e, d.at zij altoos vooï betere Ionen hebben gevoehten en dat ztJ daarvoor nog altj-jd. in d.e bres staan. Het
is
strikt fo:meel beschouwd. d.e

ïn

ltTed-erland.

9

ers klaar te spelen? Uit zijn rapport bleek, d.at hU er wat d.at betreft d.iverse ideeën op na hieId, In d.e eerste plaats bleek hij een soort van id.eologisehe
str|jd om d.e geest van d.e d.okwerker voor te staan. IÍij was d.aarbij van mening, d.at
d.e vakbond.sleid.ers te veel"belemmerd. word.en bij hun pogingen een beter verantwoord.elijkheid.sgevoel aan te kweken,
BeJemmerd word.en d.oor wie of d-oor wat? De Devlin-cornmissie antwoord.t: d.oor
d.e 'rl^riJderr stakingen. Zli was ontsteld. te moeten eonstateren, dat sed.ert het jaar
1960 van d.e 421 stakj-ngen in Britse havens er {10 uitbraken buiten verantwoordelijkheid. van d.e vakbond-en.
Nu is, wat de Devl1n-commissie zo ontsteld.e en verbaasd.e, allerminst verbazingrnrekkend.. ïed.ere Britse havenarbeid.er (en waarempel niet d-e havenarbeid.er aIleen! ) weet uit eÍgen bittere e:sraring, d.at de vakbàwegrng niet thuis geeft telkens wanneer het er om gaat zun levensnlveau te verbeteren of betere arbeid.sveïhoudingen te bereiken" De d.okwerker heeft I t aan d.en lijve ond.e:rrond.en, dat rrziinrt
vakbondsbestuurd.er geen fl-auwe notie heeft van d.e d.ingen, waaïlnee d.e arbeiders
1n d.e havens te maken krijgen, omd.at hij nu eennaal niet d.oor hen gekozert werd. op
grond. van zin ervaring en and.ere }cr^ra1íteiten, naar omd.at h{j door d.e vakbewegrngsbnreaucratie werd aangewe zen, bijvoorbeeld. op grond van zijn verlmochtheid. aarr het
apparaat, Dat maakt het voor d.e dol<ruerkers eenvoud.ig onontkoombaar hun eigen
strijd.comitér s te volanen.
Dit soort d.ingen zijn d.e I'onderzoekersil van de Devlin-commissie eenvoud.ig
boven hr.m Britse bolhoed.en gegaan. AI1e onrust in d.e havens wijten n1 aan het een
of andere duivelse komplot. Iegelijkertijd constateren ztj, d.atrrde onofficiële &ctiviteiten van het in d.e havens gevorrnd.e Verbind.i-ngscomité een d.usd.anige omvang
hebben a"angenomen, dat zij moeilijk te serieus l«:nnen word.en opgevat. "
Vanzelfsprekend. brak d.e Devlin-commissie d.e staf overrrwild.er activiteiten
en acties in naa^m van d.e rrd.emocratierr. Dat i-s werkelijk roerend. om te ]ezen. Men
beid

============== ======= ============== ======== ============ =============

voJle waarheid.. Hoe echter is d.an d.e
voortdurend.e tegenstelling tus sen d.e
Trad.e Unions en d.e arbeid.ers te verklaren? Men behoeft slechts naar d.e
praktijk te zien om d.e red.enen ervan
te beseffen.
f n een mod.ern bed.ri j f , \^raar d.e
stand. d.er techniek een bepaalde hoogte heeft bereikt en waaï een zogenaamd. rrprogressiefrt peïsoneel_sbeteid.
gevoerd. word.t, d.ruisen hoge 1onen a1Ie:minst in tegen het ond_ernemersbeIang. Het tegendeel is zelfs het geval. De d.irecties zijn onmid.d.ellijk bereid- mé6r in t t loonzakje te stóppen.

Maar d.at heeft natuurlijk een d.ubbele
bodem. "Meer loon? Uitstekend.! Maar
d.an ook een kortere theepauze of een
grotere snelheid. van de lopend_e band.ï
frAkkoord.r', zegt d.e vakbeweging.
'rWij
hebben altijd. vools loonsverhogj.ngen

geijverd.,I'

rfNiet

ders.

ald<oord.rr, ïoepen de arbeirrTegen opvoeri-ng d.er prod.uctie-

snelhej-d. z:ul-Len w1j ons tot het uiterste verzetten. 'r 0p hetzelfd.e moment
i s d.e stof voor een onofficieel con-

flict

gegeven.

rrDe

wild.e stakersrr , zegt d"an d.e
vakbewe$angrfthar:.d-el-en volkomen in
strijd. met de vakbond.strad.itie. "
De rwil-d.er stakers zeggens ttDe vakbond.en spelen handj e-p1ak met d.e oÍrd.ernemers.

tt

Vraagt men \^raaruit d.ie sitr"ratie nu
eigenli jk voortspmit 2 d.an luid.t het
antwoord, d.at in het kapitalisme van

6nze d.agen het trad.itionele vakbond.sbelang en het belang va.n d.e ond.ernemer samenval-t" Juist d.6t is het, wat
men d.e integratie van d.e vakbewegrng

in

d.e

kapitali.stische samenleving

karr

noemen. Die integratie is 6én van d.e
oorzaken, d.ie voor de arbeid_ers d.e
zelf stand ige strijd. to t het enig peïs-

pectief maken.

o-

IU

weet warempel niet of men nu huj-len of lachen moet. Immers, als eï nu 6én d.ing
in d.e havensrrd-emocratischtris, d.aJI juist d.ettwil-d-ettactie. Want d-ie trlrildett aetie is de enlge vonn van actie e waartoe besloten Ís d.oor d.e arbeid-ers z6Lf , de
enige volan van actie, d.ie niet van boven af word.t vooïgeschreven of opgelegd.
Irord. Devlin en ztjn nobele commissiel-ed.en, maar ook d.e Labouregering, die
zteLt zo enthousiast achter hun rapport plaatste, geloven in alle ernst, d.at achter ied.ere 'tw"ildeil staking een I'agitator[ steekt " Zij menen er ook een te hebben
gevonden i-n d.e persoon van d.e loruieman Jack Dash, d.ie ind.erd-aad. li-d- van d.iverse
'twilderr strijd.comité's geweest is, l'Íaar d.e feiten wijzen uitl d.at deze Jack Dash
al-lesbehalve een soort van mod-erne rattenvanger van Hameln is, d-ie maar op z:-jn
fluit behoeft te spelen om d-e d-o}«nrerkers van d.e kranen en schepen d-e kaden op te
d.oen stromen. Meezmalen is het voorgekomen, d.at d.eze Jack Dash wanneer er over
d.e een of and.ere actie werd. gestemd., een ned-erlaag leed. en dat zijn med.e-havenarbeid.ers veel verd-er wifd.en gaan d.an hij. Op 16 augustus 1966 Ï.rijvoorbeeld. begonnen
9.000 Lond.ense havenarbeid-ers een "wil-d-e" staking, d.ie gericht was tegen overwerk, nad.at 1.600 van hr.m collegats d.isciplinair gestraft waren" Jack Dash had
geen staking voorgesteld., d.och al-leen maar een soort van protest.
Voor d.e Britse havenarbeid-ers vormen de I'vcrkl.arittgenn die . het Devtin-rapport ten beste geeft over hetgeen z:-ch. in de havens afspeelt, alleen maar stof
tot grote vrolijkheid.. Maar er staan and-ere d.ingen in het rapport, d.ie zt1 wef d.egelijk hoogst ernstig nemen. Zo bijvoorbeeLd. Lord, Devlins suggestie om af te stappen van het systeem van d-e losse arbeÍd.skrachten. De werkers beschouwen dat als
een poging om hen tot grotere prestaties te dwingen. Losse arbeid.skrachten hebben een zeer ongelijk werktempo; vaste arbeid.skrachten kan men selecteren, zodat
d-e bazen het enige:rrate in de hand. krijgen het werktempo te richten naar d.at van
d.e beste man.
Bed.reigd. voelen d-e Britse havenarbeid.ers zích ook d-oor Devfins vqorstel om
d-e in d.e havens beschikbare arbeÍd.skracht meer mobiel te maken, de mogelijkheidte scheppen, dat d-okwerkers varr d.e ene patroon rraar een and-ere kunnen word-en ged.irigeerd-, En wat tenslotte moesten d.e Britse havenarbeid.ers wel d.enl<en van Devlins eind.conclusie, dat d.e Britse regering niet moest aarzel-en in te grijpen ind-ien zul-ks nood.zakelijk moeht zijn om d.e orde en rrrst te verzekeren en de garantie
te scheppen d-at bepaalde overeenkomsten en plannen va^:r d.e ond-ernemers niet in d.e
war word.en geschopt d-oor een 'rmind-erheid-".

h/at ztJ ervan d.enken moesten ]eert

d.e

hj-storie,

De

Labouï-reg'ering, niet

d.e

Clement ÀttIee, d.ie in 1945 aan het bewind. kwam, heeft
z;-cLt een reputatÍe verworven d-oor troepen ytaaT d.e havens te sturen. Het Labourkabinet van llarold. \r/ilson heefi al getoond., d.at het ten vol-le bereid. is d.ie traditie voort te zetten. Toen in juli 1966 bijvoorbeeld. de machinisten en stokers
op een van d.e spoorwegen een Langzaam-aan-actie bego-nnen, richtte d.e J-,abour-minister Ray Gr.:nter op d.e 22e van d-ie maand- een bitse waarschuwing tot henr d.at
r^ranneer ztJ niet onmid"d.ellijk d.aarmee ophield.en, C.e regering tussenbeÍd-e zou komen, Nad.ien is het niet bij waarschuwingen gebleven" 1[r. Wilson is in d.e voetsporen van het vorige Labour-kabinet getred-en en heeft Britse militairen naar d-e
havens gestuurd- om sehepen te lossen tijd.ens een rrwildert staking.

huid-ige,

ma.ar d.ie

van

De zogenaamd-e "arbeid-eïsïegeringrt van Harold- Wilson en Ray Gunter, die besloot aan d.e kabinetsministers een salarisverhoging van f, 10 r- (zegge en schrijve
d-riehond.erd. guld.en! ) toe te keruren, heeft maar één d.oe1 vooï ogen: efficiency!
Waar komt d.ie 6potere efficiency van Wilson en Co op neer? 0p een grotere uitbuiting van het Britse proletariaat" Bij hun pogingen om d-ie grotere efficiency
tot stancl te brengen hebben tot d.usver d.e Britse havens hun proefterrein gevotmd-.
Daar, in d.okwerkersland-, heef t d.e regering-V/ilson duid eli jker d.an waar ook l-aten
zien wat zrj werkelijk is en wel-ke belangen zt| vertegenwoordi-gt. Maar rra dolcrserkersland. hebben d-e Labour-]eiders ook eLd.ers eveneens het verkiezingsmasker Iaten val-len.
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ja, de verkiezlngen! Die vormen zotrt period.e, waarin d.oor d.e zogenaamd.e
rrarbeid.ersbewegang" zotn. grote hoop woord.en word.t vuilgemaakt. Maar niet
op d.ie woorden moet men afgaan a1s men de Labour-parti,j of de Labour-regering wil
beoordelenr maar op haar 1!3d,qn. r-n/at natuurlijk niet zeggen wil, d.at Ïroord.e,n van
d.e een of and.ere l-.,abour-]eid.er nimmer interessant zoud.en ztJn, vooral niet aIs
zti tussen twee verkiezingen in en allesbehalve met het oog op verklezlngen gesproken word.en. Neem nou bijvoorbeel-d. het belangweldcend.e artikel over industriëIe
geschillen, dat minister Gr:nter in d.e loop van 1966 in het Britse tijdschrÍft
'tSocialistlsctr( t ) Comuentaarrr gepubliceerd. heef t. Hi j schreef d.aari.n, hoe volgens hem een Labor.r-regerlng in de toekomst ind.ustriëIe conflicten d.e kop zov.
moeten ind.ruld«en. Hij steld.e voor speciale staatsrechtbanken te vollmen, d.ie zich
met loongeschillen e. d.. zoud.en moeten bemoeien indi en d,e vakbond.en niet in staat
waren d.e d.ingen op te lossen. In tegenstelling tot wat van d.e kant van Labour in
verkiezingstild. vernomen word.t: dé,t loog er niet om!
Ach

Britse

Nauwelijks was het artikel van d.e Labour-minister verschenen of de Britse
zakenwerel-d. reageerde. Z[j verk]-aard.e d.at Gunters ideeën blijk gaven van I'verbee]d.ingskrachttt en vaJI treen rtrime en ver-voonritziend.e bliktt. Dat loog er af evenmin oIIIo Het was zo recht op d.e man af en d.u-ideIijk, d.at somnige vakbondsleid.ers
er bepaald. van schroklcen. Niet omd.at ztJ er een loreveling van d.e arbeid.erskLasse
in zagerrl IIIEa,ï omd.at zíi een d.ergelijke taal voor rijkelijk onvoorzichtig hield-en.
Zii keerd.en z:-ctr volstrekt niet tegen het voorstel, maar 211 waren geschrokken van
het feit, d.at Gr-mter niet met het lanceren van zijn denkbeeld.en had gewacht tot
na d.e komend.e verkÍezingen.
Betekent d.it a}1es, d.at d.e regering van Harold. Wil-son iets 6nders vertegenwoordigt dan d.e regering van Clement Attlee d.irect na d.e oorl--g? Geen sprake v€uiL.
De Labouï-regering, d.ie van 1945 tot 1951 in Engeland. aan het bewind. was is, we
hebben het terloops al aangeroerd., al even rigoureus tegen d.e arbeid.ers opgetred.en a1s thans d.oor VIilson en Gunter wordt ged.aan. nffiaiverse krachtmetingen
en botsingen tussen d.e zogenaa.md.e "arbeid.ersregeringrr en d.e arbeid-ers had.d.en
toen, net als flur hrxr zwaartepunt j-n d.e Britse havens.
De Labour-ïegering van Clement Att1ee lsram op 27 juli 1945 aan het beivÍnd..
Biruren een week reeds stuurd.e zij d.ienstpliehtigen naar d.e Surrey-d.okl<en in L,ond-en om een lartgzaatn^a.an-actie te breken. In d.e allereerste week v4n haar bestaan
rol-d.e d.e regeri-ng-Attlee haar rod.e verki-ezingsvaandels op om in d.e haven van
Lond.en haar werkelijke va^nen te ontplooien. Ond.er die werkelijke vanen heeft zij
}:aat arbeid. voortgezet.
In september 1945 brak er een havenstaklng uit in Birkenhead.. Begin oktober
had de actie ztch uitgebreid tot Liverpool, d.e havens langs de fynà, langs d.e
Tees, Iangs d.e Hu:nber en tot enl<eIe havens van d.e hoofd.stad.. Nog weer later werd.
eveneens gestaakt in Glasgowr leith en Avonmouth. Eind. oktober r*Íaren 45"OOO havenarbei-d-ers in d.e strijd-. Labour-minister George Isaacs verklaard.e , dat d.e actie
rrniet te rechtvaard.igenil viel en d.e Labor:r-regering zond. 21 . OOO man troepen om
d.e staking te breken.
Op B april 1946 brak er een staking uit bfj d.e vleeshallen van Smithfield-.
De Labour-regering zond. troepen.

In iuli 1946 g:ingen d.e d.okwerkers van Southampton in staking. De Labour-regering zond. troepen.
0p B januari brak er rn staking uit ond.er 2O.OOO vrachtautochauffeurs2 o.&.
wed.erom te smithfiel-d.. De Labo*-""guring zond troepen.
Het jaar 1947 werd er een van grote klasseworstelingen in d.e "genatione,Iiseerd-err kolenmijllen. De stakers werd.es voor het gerecht g*ÀI*"pt. op grond van een
speclaal tegen d.e arbeid.ers gerichte wet uit rc75 en veroord.eà1d..0p 15 maart t94s brak er een. staking rrit van d.e ond,erhoudsnoateu.rs, stokers

t./

end." van d.e publieke d.iensten. De Labou-r-regering zond. troepen om ond.erk:ruipers-

werk

te d.oen.
ïn mei 1949 bel-eefd.e Engeland een grote staking van havenarbeid.ers en zee-

]ied.en. De Labour-regering zond, troepen.
0p 16 september 1949 begon een staking in d.e krachtcentrales van Be1fast en
Lond.en. De Labouï-regering etulird,e orrmid.d.ell{k troepen.
In maart 1950 brak een staking uit in de haven van Lond-en, rraar aanleid.ing
van het feit, dat d.e vakbond. van transportarbeid.ers d.rie led.en royeerd.e, d.ie een
rol had.d.en gespeeld. in d.e zeelied.enstaking van 1949. De Laboi;r-regering stuurd.e
tro epen.
Op 24 jr:ni 1250 Í$Ias er weer een staking van d.e chauffer-rrs va^n d.e . vleesautots van d.e hallen in Smithfield-. 0p 28 jr:ni werd.en troepen als ond.erkmipers
gebnri-kt.

0p 1 september 1950 werd. er gestaakt bij d.e Londense gasfabri-eken. 0p 20
september 1daïen 1.500 arbeid.ers bil d.e strdd. betroldcen. De Labou-r-regering stuurd.e troepen.
0p 2 f ebmari 1951 brak er èon loonconflict ult i.:a de haven van BÍrkenhead.
breid.d.e zích snel uit. Bir:nen tn week had.d.en 12.000 man d.e arbeid. neergelegd. De Labour-ïegering liet zeven zogenaamd.e 'rrad.d.raaiers" arresteren en gerechtelijk verr,rol§en. 0p 9 april d.iend.e d.e zaak vooï d.e Lond.ense reehtbankrl,ÍAAr
vakbond.sbureaucraten als getr:-ige à charge optraden tegen hr,m eigen Ied.en. De
aangeklaagd.en werd.en op fozmele grond-en vrijgesproken, hetgeen natuurlijk weinig
afd.eed. aan d.e betekenis van het optred.en van kabinet, partij en vakbeweging.
De lijst is niet volledig. Wij hebben slechts een willekeurige gïeep ged.aan.
Ni-ettemin is ziit naar oraze mening, wéI veelzeggend.. Zo Wi1son & Co d.e ond.erd.anÍge d.ienaren van het Britse kapitaal ztjn, Atttee & Co r,{aren het niet mind.er. Dat
moge d.Íegenen tot nad.enken stemmen, d.ie de houd.ing van d.e huid.ige Labour-regering mogelijk aan d.e trsieehte lcwaliteitrf van haar ministers zoud-en wilfen wijten.
De historie 1eert, d.at d.e verklaring d.ieper moet word.en gezocht. Nj-et bij \{iIson
of Gunter, evenmin natuurlijk bij Attlee of Isaacs. De verklari-ng voor het optred,en van d.e Labour-part{j wanneer zti zteh aan het roeï van d.e staat bevind.t, moet
in het Í$Iezen van d-e partij en in het wezen van d-e staat word.en gezocht. hlat d.e
Britse arbeid.ers betreft: hen heeft d.e historie we1 geleerd, dat het weÍnig verschil uitmaakt of ze nu d.oor d.e hond. of d.oor d-e kat gebeten word.en.
Twintig Ja.ar geled.en verkl-aard.e een Britse mijnwerker ergens in Zuid.-Wales
aan d-e schrijver van d.eze regelen, d.at hij bijzond.er content was, d.at EngeJand. geregeerd. werd. d.oor d.e arbeid.ersparti j. 0f er vand.aag nog Britse arbeid.ers te vind.en ztin, d-ie d.at beamen? Misschien zul-Ien sommigen beweren, d.at een Labour-regering ondanks alles toch nog altijd. te verkiezen is boven een regering van d.e Tories. De vraags waarom? echter dring:b z:-cln elke d.ag met groter nadnrk op. AIs
men I t oll.s vraagt is d.e tijd. niet veï meer, d.at d.e ond.ernemeïs d.it beamen zuI1en.
Zo er d.an nog arbeid.ers zrJn, d.ie d.er trad.itie getrouw bij d.e verkiezingen hr.m
stem aan Labor-lr geven, d.an zullen zij toch na d.e verkiezingen schoud-er aarL schoud.er met hun klassegenoten tegen Labor.lr strijd.en. Dparaan helpen noch d-e staatsrechtbanken van Gr.mter, noch d.e praktische raad.gevingen van Lord. Devl-in.
De

actie

OPPASSEN

rrm.

TS DE

BOODSCHAP!

ÏS wel gezegd. dat d-e automatiseri-ng d.e mens vrij maakt van !,/erken,
maar d.aa:mee word.t eenvoud.ig bed.oe1d,
d.at eï voor hem geen werk meer is.A1s
men er als vakbeweging niet vïoeg genoeg bij is, kan er zeer gemaklcelijk tn

catastrofal e toestand. ontstààTtotl
Dat heeft Otto Brenner verklaard.,
voorzitter van d.e West1uitse metaa,Lbewerkersbond-. Hij kan alleen maar bed.oeld. hebben: de vakbond. moet er snel
bij zijn om een I'catastrofalerr eigen
actie van de arbeid.ers te voorkomen.
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HAYENSTAKING

IN

F

GROOÍ-BRITTANNIE

HET VOORAFGAANDE artikel over d"e positie van d.e Britse Labour-regering was
jtrist geschreven en voltooid., toen in Engeland. het conflÍct uitbrak, waartoe
één van d.e suggesties uit het Devlin-rapport d.e d.irecte aanleÍd.ing vomd.e: d.e
staking van d.e Britse havenarbeid.ers uit protest tegen d.e ingrijpende verand.eringen bij het aanwersren vam. arbeidskrachten, d.ie op maand.ag 18 september 1967 van

kracht

werd.en.

De staking was trurildtt " Dat feit was vooï d,iverse burgerlijke blad.en - $Ie bed.oelen in ' t bijzond.er het "Algemeen Dagblad.t' en itHet Paroolt' d.ie van zelfstan*ige stríjd. van d.e arbeid.ers aI net zo weinig begrepen als Lord. Devlin of d-e I,ar
bouwrinisters, aanleid.ing tot tt uitkraJnen van d-e grootst nogel{ke nonsens. ÏIet
ttAlgemeen Dagblad.tt sprak van een protest vatrr ttniet-erkend.e organisatiesrt, kenneUjk omd.at aan d.e Lond.ense comesponclent van t t bIad., zomin aIs aan d.e Rotterd.a^use redactÍe, d.e verschi]Ien duid.elijk ztJÍt, d.ie er nu eenrnaal bestaart tussen d.e
telkens weer opnÍeuw en spontaan gevozmd.e strijd.conitéts en d.e een of and.ere "organisatierr. rrHet Paroolrt , clat van d.eze verschillen aI evenmin 6én siklcepit begrijpt en zicln, zo goed. al-s Devlin of Wilson g66n arbeid.ersstrijd. kart voorstel]en
zond.er d.at daar d.e een of and.ere fforga^nisatierr of een itkomplotteurrt achter zLte
ging nog zelfs een stapje verd.er en schreef , d.at d.e staking was f'uitgeroepen
d.oor niet-erkencle bond.en, d.ie veelal ond er cornmunistische leid.ing staanrr . Dat d.e
rrcomtrum.istischett opvatting van wat rf arbeid.ersstrl jd.rr is firndamenteel verschilt
varr d.e praktijk, d-ie d.e Britse d.olcrnrerkers te zien geven en gaven, is rn feit, d.at
het fronvel:\reerd-ett dagblad. maar onvelrreerd. vergeet, vennoed.elijk omd.at het van d.e
bolsjewistische opvattingen en praktijken aI even weinig afweet als van hetgeen
zickr in werkelijkheid in de Britse havens afspeelt.
De verond.erstelling va^n 'fHet Paroolrr , d-at d.e staking een machtsstri jd. zo'v
zijn tussen d.e erkend.e bond.en en d.e d.oor commr:nÍsten geleid.e stakingscom-1téts (to
zijn het opeens comité t s inplaats van bond-en, omd.at bij I'Het Parooltr d.at alJemaal
é6n pot nat isl ) d.aar d.eze comitéts zouden voelen, dat zli met d.e j-nvoering van
geregelde arbeid.sverhoud.ingen hr:n greep op de havenarbej-d.ers d.reigen te verliezert, is d.e grootst mogelijk d.enkbare onzi-n, aange zien d.e t'u'ildert strijd,comi-té I s
varr d.e arbeid.ers z e I f nu eenmaal geen licharnen zi1n, d-ie d.e arbeid.ers rfin htm
greeptr houd.en.

Dat eï een machtsstrijd. aan d.e gang is tussen - met nEune d.errwild.eil stakingseomitérs en de Transport and. General Workers Union, de grote transportarbeid.ersbond., d.6t is onniskenbaar. Maar het z:.et er alJe:minst naar dt, d.at in
d-ie strijd. d.e stakingscomitérs d.e verlj.ezend.e partij zin. De zaak is precies omgekeerd: d.e bond.en ster:nen Devlin en d-e regering, omd.at z ij het zirr, clie steeds
meer hun greep op d.e arbeiders verh-ezen. Daarover bestaat een hele literatuur,
waairran wij d.e lectuur d.e rrParoolfr-red-actie van harte kr.urnen aanbevelen. Maar ook
zend.er dat men zícln d.aarin verd-iept heeft is d-e zaak r,reJ duid.elijk. 0f dacht iemartd. in alle eznst, d.at bond.en, d.ie z:-c};. steeds maar weer tegenoJer d.e arbeid.ers
opstellen, beztg zi-1n hr:n positie bij d.e werlcnemers te versterken? Waarachtig, d.e
jongste verliezen, die Labour in Canrbrid.ge en hlest-Lond.en geled.en heeft, zijn er
niet vooï niets. Het rrAlgemeen Dagblad", ofschoon het ten opzichte van d.e jongste havenstaking dezelfd.e fout begaan heeft a1s rrHet Parooltt , heeft d.e oorzaak
varr Labourf s jongste verkiezingstegenslagen bij voorbaat (in zLJ:n ed.itie van 21
september j .1. ) O.u:-aeli jk aangewe zenz d.iepe ontevred.enheid. bi j de arbeld-ers. De
staking bij d.e Britse spoorwegen op 11 september hras er med.e rn symptoom va^n. Ons
liikt lezing van hetgeen het Rotterd.amse ochtend.blad. oveï \,iilsonrs positie en (op
14 septeurber) over c1e treinstaking heeft geschreven voor d.e rrParooJt'-red.actie
nog bui-tengewoon

nuttig.

o
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GEWAPENDE

RÏJKSVíACHT

CONTRA

DOUANIERS

OVER DE STAIilNG van d.e Belgische Couaniers ztJrtr. her en d-er in d.e kranten
verspreid., rn paar interessante opmerki-ngen gepubliceerd-. Zo schreef d.e Bmsselse coïrespond.ent van d.e N"R.C . op 11 september over d.e reenheid.svakbondtt , d.e categorale organisatie, d.ie d.e actie heeft ontketend. en leid.t: r'De eerrheid.svakbond.
vart het ministerie van financiën... is voortgekomen uit d-e reactie van werlm.emers, die hun belangen onvold.oend.e verd.ed.igd. achten d-oor d.e trad.itioneLe vakbeweging, d.ie naar hun opvatting maar a1 te gemakkelijk tot nivellerend.e compromi-sf

sen komt

rl

"

Over d.e mid-d.e1en, waarrnee d.e Belgische regering de
breken lezen we:

actie heeft trachten te

In

de N.R.C. vaï1 11 september; rrDe Belgen str:ren geregeld. hoger personeel
naar d.e posten waar d.e moeiliji<Ïred-en het grootst zin, teneind.e het g:íensverkeer
gaand.e

te

houd-en,rr

rrHet Vrije VoLk" van 15 september: fr" . .Zestig man politie verd.reven aan
d.e grenspo st (Zetzate) met traangas en lcruppel s d.e veertig stakers , d-ie probeerd.en d.e wer]<wi11igen het werken te bel-etten,It
In het frAlgemeen Dagblad.'r vaJI 20 september: rr...het d.reJ-gement van minister
Henrionr dat d.e stakers aan tt eind. van d.eze maand. vermoed-elijk geen sal-aris zu11en krijgen als zti het werk niet he:rratterf.o ".fl

In

Een beJangwekkend.e bijzond.erheid. over de categorale eenheid-svakbond in het
'rAlgemeen Dagblad.'t van 15 septembert rrDe regering zette (t" ZeLzate) ongeveer
vijftig bevrapend.e 1ed.en van d.e Rijkswacht in tegen ongeveer 250 stakend.e d-ouaniers.
....Twee uur }ang stond.en beid.e glroepen op de havenkad.e d.reigend. tegenover elkaar. Zelzate hield. d.e ad.em in, maar om kwart voor zes bereikte d.e burgemeester
van het stad.je met d-e stakers een compromistt. Met d.e stakers? Het rtAlgemeen Dag.
bladn verrrolgts I'Het syndicaat (a" eerrheid-svakbond.) vaJI d.e d.ouaniers beloofd.e d.e
ongeveer 15O in de haven wachtend.e blnnenschepen vrije cloorvaart te geven a1s de
Rljkswacht zou vrord.en temggetrokken.'r
Sa,nengevat komt het hierop neer, d.at d.e d.ouarriers, d-ie a1 lang w-istenrdat
zLi op d-e trad-itionele vakbewegang niet meeï behoefd.en te rekenen, gedwarsboomd.
werd-en d-oor I t hogere personeel en d.at d.e regeri-ng tegen hen optrad. met alle mcgelijke mid-d-elen, zoal-s o.àr bruut geweld. en j-ntimid.atie. Wat het niet Voslnril,
die enige jaren geled.en beweerd-e, d.at aLleen officiële stakingen van d.e officiëIe vakber+e$in8 werkelijk kracht ontplooien kond.en? AIs dat zo is, vraagt men z3.c1af t waarom word-t d-an altiid- bii niet-officiële stakingen zot rt machtsvertoon ontplooid-r dat bij actie s van d.e officiëIe vakbeweging achterwege blijf t?
Een actie van d-e een of and.ere categorale bond is nog niet hetzelfd.e a1s r n
spontane actie van d-e arbeid.ers ze!f. zal iemand. wellicht àpmerken, zoal-s bÍ,jvoorbeeld in Genh. Toegegeven. Maar E-denk is de Rijkswacht d.an ook nog we1 heel arr-

i:::=::3::::ï:=:3:=1:=1:::=:::=========: =Ë=====================================
IN rrVRrJ iVED,rlIiI-,riND, van 21 september bespreekt Igor Cornel-issen een rapport
varr d.e comrnissie-Den UyI, d.ie zich bezig heeft gehoud-en met d.e crlsis-toesland.,
waarin d-e PvdA verkeert. 0p dat rapport komen wij nog uitvoerig terug. De in d.it
nummer vaÍI rrDaad- en Ged.achterf nog beschikbare plaatsruimte maakt het ons onmogelijk om dat terstond. te d-oen. Eén d.ing wÍ.1-len wó si-gnaleïen; niet uit het rapport
varr de commissie, maar uit d-e bespreking va^n Cornelissen. Hij zegl namelijtr-aat
d'e in het rapport bepleitte t'progressi-eve concentratie", wanneer ze tot stand.
komt, het eind-e zaL betekenen van d.e PvdA a1s, althans in naam, soci-alistische
partij. Dat betekent, conc1ud.eïen we, nj.ets and.ers d.an d.at eind.eli jk d.e seh{jn za;_
wiiken voor d.e realiteite Irààr d.at verd.er weinig verand,ert. Nou, en?
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Die Sache sieht
Der Teufel karu:

jetzt and.ers aus
nicht aus d.em Haus

GOETIÍE,

z

Faust I

.

WÏE EENIIAAI het ur-ll-itarisme bir,nenhaalt, moet ind.erd.aad. 'rVan ja tot amen"
gaan. Die moet goed.ker.rren, nee vooraangaan in het aanmaken van
aIIes, wat kan
strekken tot het d.oe1:d.e ove::winning d.er d.emocratie d.oor vernietiging van de vfjand., het fascisme. Die moet zich verzetten tegen 'rd.otrrmerr proletariërs, d.ie hurr
elgen bestaan boven het rrheilig d.oeIr' , t'de vernietiging vam. d.e vijand." , stel}en.
Die moet meed.oen aan het uitd.enken van mid.d-eIen, die nog meer mensen kunneu. vernietigen of uithongeren. Hij moet d.e vijancl hlerin overtreffen.
Niet natuurlijk, omdat hij zoveel van het vernietigen van mensenl,evens houd.t,
maar terwille van het trheilj-g d.oelr'. Hij is, dat spreekt varizelf, zod.at hij het
niet behoeft te zegge;a? zeer begaan met het lot d.er miljoenen onschuld.igen, d.i-e
waar d.an ook, hetzij in d.e hitte d.er woestíjnen liggen uit te drogen, hetzij d.e be-

vriezingsdood. sterven.
Over d.eze mil joenen onschuld.igen spreekt men niet. En tereeht ! Dat zou d.e
positie van hen, die zeggen, d.at men d.e d.ictatuur slechts met mÍlitair geweld.
bedwingen kan, verzwakl<en, l^/ie vóór een oorlog kiest t Íta,g een oorlog niet aIs
iets af schrikruekkend.s voorstellen " Sprak wi j 1en keizer Wilhelm II niet van I'ein
frischer, fröhliger Krieg"?
I{aar,zo zal wellicht word.en gezegd., wi.is ons een and-ere wegr een and.ere houd-ing. Men kan ztcLt toch niet zcsnder meer aa.n rn Hitler, een I'tussol-ini of een and.ere d.ictator overgeven? En d.at d.oet men, door zi-ch met ziin mening tegenover d-e
rfbestrijd-ers[ van d.e d.ictatuur te plaatsen.
Het stand.punt is niet nieuw. Sed.ert 1914 is het mogeli jk om te ond.erzoeken
wat het in d.e praktijk betekend. heeft. De zaak, d.ie d.aarbij vooral van belang is,
is d.eze, d.at eï geen bestrijd.ers vam. d.e d.ictaturlr -waren. De oorlogrroerende part{jen waren niet verd.eeld in vóór- of tegen d.e d-j-ctatuur strijd.ende groeperingen.Gevolg: er bleven steed-s clictatoriale ove:r^rj-nnaars over.
Heeft d-e zege der zogenaamde f'clemocratenrr, in D1e, in 1945, bilged.ragen tot
een versterking van d.e d.emocratie? Het grootste d.eeI vam. d.e mensen op onze aardbol leef t ond-er o.icta.toriale verhoudingen , Zeker , 1n Rusland- i s een belangri jke
d.ooi j-ngetred.en. Maar al-s gevolg waarvan? Van d.e |tkou,ee oorlogrr soms? 0f van het
zwaar bewapend.e optred.en d.er ttdemocïatentt buiten ta,-usIand.? Geen sprake van ! Deze
trdooirr is een gevolg d.aa:rran, ,1at overal in Rusland. d.e politieke commissarissen
vervangen zirr d-oor valclied-en. De ontwikkeling van j-nd.ustrie en handel eiste d.at.
Overa1 waar d.e voogdi j van een partij een retn is
en d.at is ze bJ,jna overal,
in het leger niet uitgezonclerd. - moet haar invloed. wijken. Dat verooïzaakt dan
mutaties in d-e revolutionaire regeringeor d-ie soms met geweld gepaard. gaan. Men
kijke maaï om z:-clt heen. De militairen kiezen in d.eze ontwikkeling partij tegen d,e
partij-revoLutionairen. Dat stemt overeen met het bela,ng van het Ieger, maar ook
met d.at van d-e prod.uctie "
Maar het optred.en varr Hitler tegen de jod-en, zal men zeggen. Heeft d.at d-an
niet d-e positie d.er strijdend.e partijen bepaald.? Men antwoord-e onst heeft d.e democratie ook maar éón vinger uitgestoken om het lot der jod-en te d.oen keren? Heeft
zlJ ztch om het lot d.er jod.en ooit bekommerd.? Heeft ztjt toen d.e jod.en beztg waïen
een toevluchtsoord te bouwen in d.e vofln van irr.n nationale staat IsraëL,heeft ztjs
de zogenaarnd.e d.emocratie, hen toen geholpen? Of heeft n1 hen tegengewerkt?
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De trd.emocratenrr hebben d.e oorlog ge\^ronnen, maaï hebben ztj d.aard-oor de jod-en
i«:nnen red.d.en, vooropgesteld., d.at ztj dat wilden? Maar ztj hebben het nÍet gewild.
en nS kond.en het ook niet wiIlen. Het optred-en van t t d.emocratisch kapitaal mist
elk menselijk motief. Menselijkheid. 1s het d.emocratisch kapitaal in de oorlog a1
even vreemd. aIs het nationaal-socialistisch kapitaal. En zijn militarisme?
Het 'r d-emocratischrt militarisme heef t in d-e na-oorlogs jaren heel wat van d.e
nationaaf-social-istische militaire geest 1) overgenomen en verd.er ontwikkeld-.
Víarureer het er om gaat de menseli jke geest op de oorlogvoering voor te bereid.en,
haar bereid. te maken d.ie oorlogrroerin6l a1s trmiddeltr te aanvaaTd.en, staat d.e "d.emocratie" haar mannetje minstens zo goed. als het fascÍsme. Bovend.ien, wat is eigenlijk het verschil tussen het fascistische- en het d.emocratlsche mÍLitarisme?
Bewees d.e houd.ing d-er Canad.ese mil-itairen, d.ie twee duitse sold.aten wegens d-eserti-e lieten fusill-eren toen d.e oorlog aI was afgelopen, niet d-uid-elijk d.e sol-id.aritelt tussen alle soorten van mllitarisme? Spreekt het ook geen boekd.elen,
wat d.e Engelsman T.C. Worsley in zljn autobiografie vertelt? Toen hij in 1940 als
officier in d.ienst van d.e Royal Air Force wilde komen, werd. hij aanvankelijk afgeI<eurd. omd.at hij voord.ien als vrijwilliger in d.ienst van d.e Spaanse republiek tegen
Franco had. gevochten en ook omd.at hij med.ewerker va"n het Labour-orgaan trThe New
Statesma,n" was geweest. Want Engeland. streed- wel-iswaar zogenaamci- -uegen het fascisme, wie wérke1i jk getoond had. anti-fasc j-st te tfiezen, d.ie d.eugd.e ni-et voor d.e
officierskaste" Leveren d.erg'elijke staaltjes varr d.emocratisch-mÍtítaristische
geestesgesteld.heid. geen d.uidelijk bewijs eïvarr, d.at het militarisme d-er d-emocraten
in wezen van d.at d.er fascisten niet verschilt?
Waarom wij hierop wijzen? Omd.at er j-d.ealisten zirrt d.ie menen, d,at, men
litarisme van d.e d-emocraten boven d-at d.er fascisten moet verki-ezen.

het mi-

Er is, zo word.t d-aarbi j gered-eneerd., tussen fascisme en d-emocratie, nu eenmaal een groot verschil. Dat zaj. geen mens ontlcennen. Maar d.e werkelijkheid. gebíed-t, d.at men daarbi j toch ook weer niet d-e ogen sluit voor het onLoochenbare
feit, d.at d.ie d.emocratie, wat haar verschil-Ien met het fascisme ook mogen zrJn,
met d-atzel-fd-e fascisme mééï verwantschap heeft, d.an d.at zti ztcLl bijvoorbeeld. aangetrokken zou voelen tot opstand.ige arbeid.ers. Laat ons, om die stelling te illustreren, een ogenblik naar d.e ontwikkeling kijken , zoal,s die is geweest.
fn de twintiger jaren schorrmel-d.e het aantal nationaalsocialistische zetel-s
in de Duitse Ri jksdag beneden d.e twee procent. In september 1910 nam het aastalnazj-r s in d"ie Ri jksd.ag bii kort op elkaar volgende verkiezingen ineens geweld.ig
toe' De nazir s veroveren 1O7 zetels. Bij d.e verkj-ezingen van juli , 52 groeid.e hr:n
stemmental tot 11.712 "777, hr-rn aantal zetels in d.e Ri jksd.ag tot 21O . Sociaaldemocraten en commwristen kregen bfi d-ie verkiezingen 222 zetel-s. Maar bij d.e d.aaropvclgend.e verkiezingen van 6 november (lglZ) kregen d.e Nazi.'s tn geweld.ige ned-erlaag te i-ncasseren' Zii verloren 15 zetels in d.e Rijksd.ag en rui-m twee miljoen
sternmen. Sociaaldemocraten en commulisten hersteld.en ztclt in d.ie zLn, d.at d.e socialisten ver1onen wat d,e communisten wonnen. Samen overtroffen ztj d-e nazi's met
bÍ jna twee mil j oen stemmen, een verhoud.ing, d-ie bi j d.e vorige verk1ezingsuitslag
juist

and.ersom had. gelegen,

nazirs d.achtens nu of nooit. Het parlementaire optred.en ruimd.en z:-j een
plaats in. 0p d.e voorgrond- steld.en zli d e vers cherpte teryeur. Ond.er d-i-e
verhoud-ingen d.ed-en d.e sociaald-emocraten niets. Hlm minister van binnenland.se za.ken, Carl- Severing, verklaard.e al-leen maar, d.at hij sl-echts'rvoor geweld. zou wijkenrt .
Diezel-fd.e minister trad. echter hééI and-ers en veel actiever op r toèn
in maartf aptr.l 1920 d.e arbeid-ers van het Roergebied. d.e ri jksweer versloegen
en
uiteenjoegen en ztch gereedmaakten aan het Duitse kapitalisme hrm wil op tÀ leggen. Toen steld.e minister Severing zich actief ter beschikking van d.e
en hii spand-e zich tn d.e rrrebellenf' weer in de fabriek te krijgen en hen =i5io=reè,
de wapens
te d.oen inl-everen. Hii en zijn partii oogstten d-aarvoor d-e dank vftn hen, d-ie twaalf
De

tweed-e
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jaar later,

hele partij

d.oor mid.d.el van veemmoord.en, gevangenissen en concentrdieka^mpen
zoud.en op:rrimen.

zijn

stel]e zich d.e situatie voors d.e nationaal-socialistische partij blijkt
retour. De Berlijnse politie staat onder het gez,ag van een sociaald.emocraatz Grzeslnski. Wat d.oet Severing? Hij zegt niets nu is het moment gekomen om
tegen d.e naziÍ s op te tred-en, nee, hij verklaart "Ik wijk aIleen voor geweld.'r en
spreekt d.aa::mee d.e verr^rachting uit, d.at het aan d.at geweld. niet zal mankeren; hU
geeft zoveel te kennen a1s bereid. te ztjn, zich als een lam ter sLachtbank te Iaten voeren. De ged.achte, d.at d.e arbeiders het fascisme zoud.en kunnen verslaan
Men

op haar

komt natuurlijk nóch bij Severing, nóch bij Grzesinski op.
Eigenaard.ig; buj-ten ons en d.e aan ons ve::r^iante Groep van Internationale Commr-lnistenl heeft nÍemand. ooit op d.e betekenis gewezen vaJl d.e Roeropstand. van het
voorjaaï van. 1920 en de 1es, d.ie men d.aamit voor wat betreft het optred.en d.er

z. g. socialistÍsche parti jen ( a" commr-mistische incluis) i.r", trekken. Die les is
vaÍI groot belang voor ied.er, d.ie weten wil w6ér d.e scheidslijnen in orrze samenl-eving eigenlijk lopen: tussen d.e d.emocratie en het fascisme of tussen d.e arbeid.ers
en alle overige groepen.
Wat zijn d.e konsekrnrenties van het anti-militaristische stand.pr:nt? Wat zoud.en
ze bijvoorbeeld. geweest z[jn in d.e d.ertiger jaren? Europa zov zond.er slag of stoot
d.oor de fascistisehe legers ond.er d-e voet gelopen zijn. De orgarren van d.e partij
zoud.en alles en allen aan ztch ond.ergeschikt hebben gemaakt, a1le and-ere partijen
en politieke groeperingen zoud.en zijn verbod.en, de vakverenigingen zoud.en "geli;kgeschakeld-rr z\)flt aan d-e ond-ernemingen zou veel van hrxr eigen beheer ontnomen zljn.
De verd.eling va^rr d.e r,rinsten zou ond.er toezicht z:jn gekomen van d-e rijksba"nk en
wie ztch verzette zou d.e kogel hebben gekregen of in I t concentratiekamp zijn beIand.. Zo was d.e situatie nu ook, uraàr. . . nad.at er eerst vele d.od.en waren geval-

1en.

Doch d.e d.emocratische veïwolrvenhed.en? De vrijheid. van politieke nreningsuiting? Voor het overgrote deel d-er bevolking betekent zti maar weinig. Wat het
zwaarst weegt voor een arbeid.er, is zi jn werktijd., zirL d.e arbeid-sverhoud.ingen in
het bed.rijf en is d.e hoeveeLheid van het maatschappelijk product, waarop hij door
mid.d.el van zljrr loon beslag kan leggen, Van politiek, economie of filosofi-e heeft
hii evenveel of even weinig verstand. als ztjt die hetzij ond-er d"e d.ictatur:r, hetzij
onder d.e d.emocratie d.e lakens uitdelen. Hij, d.e arbeider, is dus weinig bereid.,
voor rrvr{iheid.sid.ealentt zijn leven te geven. HI is j-n ied.er geva} tegen d-e oorlog,
ook a] staan d.aarbi j d"e 'r politieke vrijhed.enrt op het spei .
Toen Ned.erland op 10 mei 1940 d.e wapens strekte, slaakten - het feit is
niet te loochenen - d-e meeste mensen een z:udnt van verlichting, omd.at z\t het zq
d-an voorlopigr voor het oorlogsgeweld. gevrijwaard- waren.. Niemand. d.acht aan het
verloren gaaïl der politieke vri jhed.en. Víaarom niet? Omd.at ond.er een stelsel, d.at
niet begrepen word.t ook geen sprake kan ztjn van politieke vrÍjhed.en en rechten.
Ivlen zou zo zeggen3 een stel-seI, d.at d.oor leder begrepen word-t of d.oor ied.er
begrepen kon word.en , dSdr zou toch ied.ereen vóór moeten zi-Jn" IÍo ! Een paar kleinighed.en staan d.aarbij in de weg; het klassebelang d.er 'rd"enocraten'r bijvoorbeeld..
fn d.e praktijk i s men er d.an ook niet voor. Vtrie voor een d.ergelijk stelseL wil
ijveren word.t d.ood.gezlr{egen of komt nj-et aan het woord., omdat het hem ontbreekt
aan d.e mid.d.elen om ztjn opwattingen wereldkund.ig te maken.
De d.emocraten ( t) bevind.en zích d.aar best bij. Het is hun belang de massa alleen maar zoveel kennis bfj te brengen als nod.ig is om haar in staat te stellen
hrrn verkiezingsreclarne in z:.cLr op te nemen en om - cloor d.emocratische bril
te
zien wat er gebeurt.
Bied.t d.eze toestand., zoals zij is, geen enkel aspectr geeo enkel vooruitzJ-c}rt op een strijd tegen het militarisme? Dat hangt er van af, hoe men de strijd.

1e

tegen het militarisme ztet. ldaar onze mening is strijd. tegen het miLitarisme wat
and.ers d.an I'geweld.Ioosheid.s-theorier'. Geweld.foosheid. is een frase zonder begin
of eind. Niet ied.er geweld behoeft zond.er nut of immoreel te zíjn. Waar het op
aan komt is allereerst, d.at men weet; waaï het mi1i-tarisme begint en waar het
eindig:b.Van belang is hier d.e d.efinitie die Fried.rich Engels eens van het militarÍsme heeft gegeven: rrEen openbare macht, d.ie niet samenvalt met d.e bevolki-ngrr . 2)

in 1920 d.e rijksweer versloegr was géén
volk, d.e gewapend.e arbeid.erskLasse. Voorts hebben bewegingeor zoals men d.ie heeft lcrmnen zi-en in 0ost-Duits1and., in Polen en
in Hongarije, getoond. wat strijd. tegen rt militarisme r,^rerkelijk isr àf waren d.iegenen d.ie hem voerd-en ztch van d.e werkelijke betekenis van hun optred.en niet aItíjd.
De gewapend.e macht bijvoorbeeld., d.ie

militarisme. Zij was I t

gewapend.e

bewust.

De klassenstri jd. van d.e arbeiders, det is strijd. tegen het militarisme, Want
het militarisme is onafscheid.elijk van d.e kapitalistische d.emocratle en d.e kapitaIÍstische d-ictatuur. Wie het kapitalÍsme bestri jd-t, in wel-ke vormen het ook optreed.t, d.ie bestrdd.t tezeLfd.ertijd. het militarisme. Met and.ere woord-en; wij zijn en
blijven anti-mil-itari st .

1) De nationaal-socialistische militaire geest was op ztjn beurt weer een wcrard"ig
erfgenaa^m van d.e Pruisische mil-itaire geest. iviilitaire geest vertoont nu eenmaaL bepaald-e kenmerken, d.ie men in ieoer militair stelsel te:rrg kan vi-nden.
2) Fried.rich Engels: ItDe oorsprong d.er familie, van het privaateigend.om en d.e
staatrr , hfd-st. IX "
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Zoals men z:et is het bed.rag dit keer niet zo groot. Dat was natuurlijk ook niet
te ve:nrachten na d.e hoge totaalbed-ragen van het eerste en het tweed.e kwartaal.
Toch hopen, dat alle lezers zulLen beseffen, d.at het geven vam. bijd.ragen zeer
nood-zakelijk is, wil]en wlj ons werk h-mnen voortzetten. Laten we eï d-aarom met
zt n a}len voor zorgerr, d.at het laatste kruartaal weeï een flink bed.rag te z1.en
geeft.

