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INTERNATIONA],E
ÏN

BOULOGNE

ïN I{ET MEï-NIIMMER van t'Daad. en Ged.achte'r hebben wij neld.ing genaakt va,n een
internationale conferentie, d.ie op B en 9 april j.l. Ín d.e Eranse vissersplaats
Boulogne-sr,lr-Mer werd. gehoud.en. Onze lezers zullen zíckr ongetwijfeld. herÍnneren,
dat daaraan d.oor kamerad.en uit Engeland.lFrankrijk, België en Ned.erland werd. d.ee}genomen en d.at d,e bijeenkomst er hoofd.zakelijk toe d.iend.erd.e Engelse led.en van het

gezelschap d.e gelegenheid. te geven, infor"maties te verstreklsen over d.e strijd. d.ie
d.oor verschillende groepen va,n Sritse arbeid.ers op dat tijd.stip werd. gevoerd.. Aan
d.ie conferentie d.ar:ken d.e abonnees van d.it blad. een beschouwing over d.e grote
Britse mijnwerkerssta^lclng in d,e eerste maanden van d.it jaar en een opstel over d.e
bezetting d.er fabriek van Fisher-Bend.ix nabg Liverpool, respectievelijk in d.e affeverlngen van mei en juli.
Sed.ert d.e Britse ka,merad.en beg'in april naar het vasteland. reisd.en om hun
maldrers van het continent over d.e klasseworstelingen aarr gene zijd.e van Noord.zee
en Kanaal al-le mogelijke d.etails mee te d.e1en, brej-d.d.en d.e aeties van het Britse
proletariaat ztch nog verd.er uit. Het aantal bedrijfsbezettingen nam niet onaaJizienlijk toe en d.gprnaast braken er twee grote stakingen uitrwaarblj - net a1s het
geval was met d.e mijnwerkersstaking - d.e vakber^regrng weliswaar min of meer betrokken wasr III€r,&r d.ie niettemin vér uitgroeid.en boven d.ót, wat d.e vakbond.en zicin
voor ogen steld.en en had.d.en gewild..
Wat d.e bewuste stakingen - d.ie van het spoorwegpersoneel en d.ie van d.e havenarbeid.ers vooral belangwekkend. maakte, was d.e omstand.igheid., d.at
d.e eer^J te torste staki-ngen waren, àie het Britse ond.ernemerd.om en zijn regering zochten
pederen met behulp van d.e nieuwe wet op d.e ind.ustrië]e betrekki-ngen (Industrial
Relations Act). Die poging is voor d.e heersend.e kLasse op een d.averend.e rntslukking uitgelopen. Daa::mee grng een voorspelli-ng in vervrrlling, die w\j in d.e zomet
v€Ln 1971 door een gewezen Britse shopsteward hebben horen uiten,
:
Het was tijd.ens een in Lond.en gehoud.en bijeenkomst van 3rj-tse geestver*rar:.ten,
d.ie met el-kaar d.iscussieerd.en over d.e wezenlijke betekenis en d.e eigenlijke bed.oeIi-ngen van d.e nieuwe wet. Hun oord.eel week volkomen af, niet slechts v€u: d.at van
d.e Britse vakbewegangr maa^r 66k vatr] het oord.eel van praktlsch alle zogenaamd.
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Itlinksert groepen in Groot-Brittamnië. ZoweL d-ie groepen a1s d.e Trad-e Unions zagen in d.e Ind.ustria] Relations Act een wet, d-ie zich tegen d.e valcverenig'ingen
richtte. Naar het eensluid.end. oord.eel van onze Britse vriend.en was d.aar geen
sprake va.n en was d.e wet op d.at monent overigens nog niet meer dan tn wetsontwerp bed.oeld. als een wapen tegen rrwildert stakingen.
Bij d.e ged.achtenwisseling over d.it ond.e::nerp leid.d.e d.e vraag naar het karakter van d-e komend.e wet haast als vanzelf tot d.e vraag, wat of d.e Britse arbeid.erskl-asse er tegen zou lcumen ond.ernemen. 0p d.at moment stond. d.e meua op d.ie wij
op

het ook hebben om ongeveer het volgend.e te zeggen:
rrKemerad.en, iuij volïnen zoals wij hier zitten, géón generale staf van d.e
klassenstr\jd.rwaalrroor ztch, volkomen ten onrechte, de partijen wé} houd.en. Niemand., de partijen nietrkleine groepen niet en vfr1j niet, geen enkel mens beztt voor d.e klassenstrijd. kant en kl-are recepten. Maar van
éón d.ing lcunnen juIIie je verzekerd. houd.en: d.e arbeiders van GrootBrittannië zull-en d.e wegen en d.e midd.el-en vind.en om zicln tegen d.e wet
te verzetten. En d.at zull-en d.an wegen en mld.d.elen z:,Jrl, d.ie wij op d.it
moment nog helernaal niet lonnen zien of uitd.enken. Het zullen wegen en
mid.d.elen ztin, die d.irect uit d.e praktijk van d-e strijd.end.e arbeid.ers tett

voorschijn komen,
Àan die woord-en hebben wij sed.ertd.ien herhaald.eljjk moeten tenrgd.enken. Want
wat er in d.e eerste helft van d.i'b jaar in Groot-Brittandë geber:rd. is, heeft ze
in aIle opzichten bevestigd. Tussen jarnrari en juli van d.Ít jaar hebben d.e Britse arbeid.ers het bewijs geleverd. - wat op veel kl-einere schaal 6ók geleverd. is
d.oor d.e Ned.erland.se netaaf bewerlcers d.at ztJ tot dingen i-n sta.at zint waartoe d.e
vakbond.en, d.e partden en rj.e politieke gïoepen n i e t in staat ztjn.
In het mei-nu-umer va^n t'Daad. en Ged.achtett hebben w\j in een kort artikel r getiteld. rrln Engel-and. gaa,t d.ei strijd" verd.errr reed.s met een enkel woord. op deze d.ingen gewezen. Wij zayr thans in staat er veel- uitvoeriger op tenrg te komen, d.oord.at op d.e eerste internationale conferentie va.n Boulogne een tweed.e internationale conferentie j-s gevolgd op 1 en 2 juli j .1. Daar hebben onze Britse irciend.en
opnieuw uitvoerig verslag ui'tgebracht van d-e ontwikkelingen d.ie in Errgeland. aan
de Sang zijn. Vervolgens hebben cle aarrwezige Fransen het een en and.er verteld. omtrent arbeid.ersacties in Frankrijk. Eind. juli is er tussen een aasta] d.eel-nemers
aan d.eze beid.e internatj-onale conferentj-es opnj-euw mond.eling contact geweest. Bij
d.ie twee geleger:hed.en hebben wij d.e gegpvens gekregen, d.ie ve:r^rerkt z:-jrr in het
hierond.er volgend.e arbikel, alsmed.e in d.at wat iets verderop in d.it n111nmer staat

afged.:r-rkt.
'
De aand.achtige Lezer zal bemsrken, d.at met naine het eerste stuk, hier en
daar, in beknopte vot:ln, nog eens te.mggrijpt op gebeurtenissen waaïover wU a} ge-

schreven hebben. !{ii hebben d.at zo gelaten, omd.at d.e bewuste passages moei}ijk kongeschrapt zond.er schad.e te beroklcenen aaJr d.e overzichtelijkJ:ei-d. van I t
geheel. Het bewuste artikel is, zo aL geen woord.el-ijke-, dan toch een zeer nauwkeurige weergave van het relaas, d.at onze Britse makker op d.e tweed.e conferentie
van Boulogne heeft gehoud-en. Ook hij vond. het d.aar nod.ig nog eens tenrg te komen
op d.ingen d.ie hU al- eerder had. verteld. De reden is niet zo ver te zoeken. Doord.at op d.e mi jnwerkersstaking d.e stakingen van. d.e spoorj ongens en d e d olcr,rrerkers
zi jn gevolgd. r bli jkt d.e rni jnwerkersstaking achteraf geen op z:.cinze:.f staand. versch1jnsel maar het voorspel vEr'L Latere ontwikkelingen. Dat is natur.lrLijk niet zortd.er invLoed. op d.e beoord.ellng ervan.
d.en worden
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HETZHTFDE wat op kleine schaal de Ned.erland.se uretaalbewerkers hebben ged.aart
d.e Arnsterd-a^mse rechtbankpresid.ent mr. U.W.H. Stheeman een vonnj-s weeszwà.a^B-

het de Industriebond. I{W onmoge}ijk werd. gemaakt het stakingswapen te hanteren
op veel grotere schaal d.e
dat lÉj toch a1 niet graag hanteren wild.e, heeft
grote
ged.aan
d.ie elkaar hebben opgevolgd.
in
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van
in
en d.ie teza.men
zowel d.e Ned.erland.se als d.e Britse arbeld.ers, d.emonstreerd.ene d.at zij, zod.ra d.e
bU

wet aen hr.m strijd. hind.erpalen in de weg probeert te leggenrmaling aan d.e burgerIijke wetten en aan d.e br:rgerlijke rechter hebben en zicr:. bui-ten d.e brrrgerlijke
maatschappij en haar officiële spelregels plaatsen. Ned.erland.se én Britse arbeid.ers hebben daarbij laten zien, d.at zq tot d.ingen in staat zy)n, waartoe d.e vakbeweging n i e t in staat is.
Waartegen d.e Britse arbeid.ers zich met succes verzet hebben, d.at 1s niet
één enkele uitspraak varr één enkele rechter ,maa.t een geheel systeem van bepalingenr d.at d.e consenratieve regering vaJr premier Heath d.e afgelopen herf st d.oor I t
Britse parlement Sejaagd heeft en d.at ve::rrolgens a1s Wet op d.e industriëIe betrekkingen (Industrial Relations Act) in d.e Britse staatscor.rant is gepubliceerd-.
Die wet, ortze lezers weten hetl verschlld.e nauwelijks vart het wetsontw€rpr dat
nog ond.er d.e Labourregering van Harold. Wilsog was voorbereid. d.oor urinister Barbara Castle, maar d.oor haar op het laatste n:ippertje \^reer werd. ingetrokken. Schijnbaar is het een wet waaxmee d.e onbeperkte vrijheid. van d.e vakbond.en aan band.en
word.t geIegd.. fn werkeU.jH:eid. is het een wet waarmee gepoogal word.t een halt toe
te roepen aan d.e rtÏÍildert staki-ngenl ïra&rtree het Britse kapitalisme z:-c}:r in toenemend.e mate geconfronteerd. ziet.
Met a,ndere woord.en: d.e Ind.ustrial Relations
Act richt ztch tegen d.at soort van acties, dat zowel d.oor d.e Britse ondernemers,

als

d.oor d.e

Britse

vakbewegang dod.elijk gehaat word.t.

Natur,rrlijk is d.at werkelijke karakter van d.e wet noch voor de regering, noch
voor het ond.ernemerd.om, noch voor d.e vakbeweg:ing een geheim. Maar van het begin
af aan is er wél naar gestreefd. om het voor d.e buitenwacht zoveel mogelljk geheim
te houd.en. Het is niet erg bevord.erlijk voor het prestige van d.e vakbeweging om
aan d.e grote klok te hangen, dat zti bij een d.ergelijke wet eigenlJjk hetzelfde belang heeft als d.e kapitalisten hebben. B: wat slecht is voor het prestige van d.e
vakbeweging is 66k slecht voor d.e ond.ernemers. Want d.e vakbeweg:ingrd.ie in d.e kapitalistische samenleving optreed.t als de verkoopcentrale van d.e arbeid.skracht

en d.ie d.aarbij d-e taa,k heeft d.e arbeid.erskl-asse in toom te houd.en en te beheersen,
kan d.ie taak het best ve:smllen zoieng z4 d.e arbeid.ers, d,oor ijverig de vakbond.srythe op te d.offen, nog een zeker vertrouwen i-nboezemt.
Aan de top van d.e naa.tschappij heeft ied.ereen er d.us belang bij om het r,rerkelijke karakter vÉrJn. d.e vakbewegrng zoveel mogelijk te verdoezelen. Vand.aar, d.at men
het daar d-oet voorkomenralsof d.e vakbeweg'ing d.e belangen van d.e arbei-d.ers behartigt. Waar d.an nog bij komt, d.at een openlijke erkenning van het feit, d.at d.e vakbeweg:ing haar e i g e n
belangen heeft, d.ie met d.e belangen v€r1 d.e arbeid.ers
in het geheel niet samenvallen, gevaarlijke konsek\,^renties inhoudt. Uit een d.ergelijke erkenning toch vloeit orunid.d.e}lijk voort d.at enerzijd.s d.e vakbewegang een orgaan van d.e br-rrgerli jke samenleving 1s, and.erzi jd.s d.e arbeid.ers tot d.ie sa^men1eving in scherpe tegenstelling staa^n. Tegen een dusd.anige erkenning verzet zLch
heeL d.e burgerlijke id.eologie.

4Vanzelf sprekend. weten d.e kapitalistische ond.errremers op grond. van d.e d.agelijkse praktijk bliksems goed.rd.at d.e vakbeweging in geen enkel opzicht een bed.reiSrng vormt voor hr-m productiewijze en d.at ztj bij haar optred.en nooit buiten rt kad.er gaat van d.e bestaand.e economj-sche ord-e. Hoe goed echter d.e ond-errremers d.at
ook zien, bevangen als zL j ztJn in d"e br:rgerli jke id.eologie, zíen zlj j-ets and.ers
niet. Zii hebben er géén begrip voor d.at d.e arbeid.ersklasse treen klasse van d.e
burgerl{jke maatschappij vo::ntrd.ie tegeldkertijd. niet tot die br:rgerlijke maatschappij behoortrt 1 ). AI hebben d.e ond.erm.emers praktisch, in hr:n bed.rijven, steed.s weer
opnieuw met de tegenstelling tussen arbeid.ers en vakbond.en te maken en worden z\)
d.aar aLs het ware gedwongen om d.ie waaï te nementzi nemen haar waaï zond-er daarv€u3. d.e betekenis te beseffen, een besef , d.at aan d.e politiei en d.e juristen d.er
heersend-e kLasse eerst recht ontbreekt, Uit d.ie omstand.igheid. valt het te verklaren, d.at d.e ïndustrial Relations Act, d.ie een eind. wil maken aan het zeLfstand.ig optred.en van d.e arbeid.ers, tegelijkertijd. formeel volkomen negeert, d.at er
zoiets a1s een zelf starrèig arbeidersoptred.en bestaat, De wet op d.e industriëIe
betrekhingen stelt ne,neI[jk d.e vakbond.en verantwoord.elijk en strafbaar vooï d.e d.ad,en van hun led-en. Het is duid.e1ijk, dat d.e wetgever d.aa::mee heel zLJr- jurid.isch
gebour^r heeft opgetrokken op een onjuiste verond.erstelling. Hij heefi d.e vakbeweg:rng en d.e arbeid.erskLasse als id.entiek beschouwd.. Daard.oor bevatte d.e ïndustrÍaI Relations Act bij voorbaat een niet geringe hoeveelheÍd. springstof . B{ d.e eerste d.e beste gelegenheid. d.at d.e nieuwe wet moest word.en toegepast is d.ie spring-

stof

geëxp1od.eerd..
Toen d.e Industrial

Relations Act nog niet meer \^ras d.arr een wetsontwerpr d.at
It
parlement behand.eld werd., voerd.e d.e Britse vakbewegrng d.aartegen opposid.oor
tie. Dat is r:-iet in stri jd. met het bovenstaand.e, integend.eel, het past er nauwkeurig bij. De agitatie van d.e vakbewegrng geschied.d.e:
ten eerstes om d.e vakbewegingsnythe in stand. te houd-en" Want: hoe krachtiger d.ie rnythe, d.es te beter zt jn d.e vakbond.en - in het belang van het kapitaal
in staat om hun maatschappelijke functie te ve:rruIIen;
ten tweed.e 3 varrlíege het f eit, dat d.e Britse vakbond-en de in d.e Industri-al-

Relations Act ingebouwd.e springstof heel d.uidrelljk zagerr zi.tten en terd.ege beseften, d.at ook ztj bij een explosie groot gevaar liepen. De vakbond.en wisten, d.at ztS
zeLfr à]s orgarren van d.e burgerlijke maatschappj aa^n Ce br-rrgerlljke wetten en dus
ook aatt d.e wet op d.e industriëIe betrekki-ngen zoud.en moeten gehoorzaJnen, d.at zti
niet and.ers zoud.en kr:nnen d-an ztch eraa,n ond.erwerpen. Zíi wisten tegelijkertijd.,
d.at d.e arbeid.ers, i.Ést omgekeerd., d.at n 1 e t zoud-en lcunnen. Zii begrepen, d.at
d i entengevolge bij elk geval waarin d.e wet zou moeten word.en toegepast , d.e tegenstelling tussen henzelf en d-e arbeid.ers ongemeen verd-i-ept zou word.en en d.at a1s
gevolg d.aarvan. hr:n bestaan op het spel zou kcmen te staan.Veel beter d.an d.e ontr^rerpers va^n d.e r^ret begrepen d.e vakbond.sleid-ers, clat het op hetzelfd-e moment weL
eens zou }cunnen blijken, dat met d.ie hele wet aan het Britse kapitalisme een bUzond.er sl-echte d.ienst was bewezen.
De Britse vakbond.slej-d.er Vi c F e a the r riephet zond.er enige tenrghouding d.e Britse heersend-e klasse toe:
I'Ju11ie kuntrt , zei hi j , I'd.e beheersing van d.e arbeid.erskLasse veel beter aarr o n s overlaten, inpiaats van dj-e zel,f ter hand. te nemen via
1

)

Deze varr. Ma:-< sta^u:nend.e formul-ering is te vind-en in d.iens in 1843
geschreven opstel 'tlnleiding tot een kritiek op d.e rechtsfilosofie vatrr Hegelrr.

)tr
slechte en onpraktische wet. Wij d.oen d.at veel handiger en veel
tactischer d.an jul}ie. Als jul}ie het er om te d.oen is d.e arbeid.ers in

d.eze

te houd.en, vertrouw d.at dan aan ons toe.Wij ziln op d.at
cialisten!'l
Maar d"e regering-Heath bleef d.oof voor d.eze logica.
toom

He

t

gebied. spe-

v o g_I_§_f_g_-1.-

wet op d.e industrië]e betrekkingen onpraktisch was, gelijk Feather
had, icwa,m in d.e lente vafi, 1972 duid.el[jk aan het ]icht. 0p een artd.ere plaats 2) hebben w"ij er a} ne]&i-ng van gemaakt, d.at Groot-Brittandë in d.ie

haar

Dat

d.e

genoemd.

period.e overrompeld. werd. d.oor een reeks va,n bed.r[jfsbezettingen. De bezetting vaJl
d.e fabriek van Plessey in Alexaridrië 1) was d.e eerste.ïn april j.l. was het aantal bezettingen aI behoorlijk toegenomen, in mej- en jun:i groeid.e het nog zéér
aanzienlijk. Bed.rijfsbezettlng echter was een voïm van arbeid.ersoptred.en, d.ie in
het wetsontwerp helemaal niet voorzien was. Daarom kon d.e Industrial Relations
Act in aL d.ie gevallen he}emaal n'iet worden toegepast, evennin trouwens als op
d.e Lxtgzaan-aan-actles, d.ie d.e Britse arbeid.ers omtrent d.ie tijd. aI evenzeer als
strÍjilrrid.d.el hanteerd.en. Naast die bed.rijfsbezettingen eehter l«a^u het in GrootBritta,:onië tot d.rie grote stakingsbewegingen, waarbij veel grotere g?oepen arbeid.ers betrokken waren d.an het geval was bij een van d.e bezetti.::gen. Die d.rie stakingen - van d.e mijnwerkers, van het spoorriregpersoneel en van d.e havenarbeid.ers
Icr:nnen met elkaar word.en beschouwd. aIs d.e grote krachtproef voor d.e ïndustrial

Relations Act.

Bij elk van d.eze d.rle stakingen hebben d.e arbeld.ers een grote ove::wiruri.ng
behaa1d.. Nj-et slechts in d.ie zin, dat al hr:n eisen volled.ig werd.en ingewllligdt
maar ook in d.eze, d.at niet enicel d.e werkgever tot toegeven werd. gedwongen, d.och
tevens d.e regering en d.e gehele heersend.e kLasse.
Het begon met de staking van d.e mijnwerkers, waarvan wij het verloop in een
d.er vorige nr:mmers D aI uitvoerig hebben geschetst. De lezer zal- z:.ch ongetwijfeld. herinneren, d.at d.e vakbond. er het signaal toe had. gegeven en d-at d.eze z:-c}r
d.aarbi j een rrnorrtalert actie voorsteld.e , met d.e gebnrikelijke ond.erhartd elingen a,an
d.e groene tafel. Men zal ztch ook herinneren, d.at hetgeen werkeJj-jk gebeurd.e het
raaJn vaJx zul-k een trad.itionele vakbond.sactie veï te buiten grng. Wij hebben het
d.estijd.s beschreven hoe d.e kompels zéLf al-Ie initiatieven in hand.en narnen, hoe d.e
mijnwerkersbond. volled.ig op d.e achtergrond. weriL ged.rongen en hoe d.e arbeid.ers ve}e kilometers d.gor het laniL reisd.en om nlet slechts d.e schachten, maar ook d.e
elektrische centiales en d.e grote koLen-opslagplaatsen met stakingsposten te omringen.

De lezer weet ongetwljfeld. nog wat eï d.ank n1 het zelfstand.ig en vastberad.en
optred.en van d.e mijnwerkers, d.at tot het gewone vakbond.soptred.en in d.e scherpste
tegenstelling stond., rrlteind-eIijk gebeurd.e. Minister-presid.ent Heath moest toegeveÍIe d.at het land. Ín een uiterst gevaarlijke crisls was geraakt. Toen er pogingen
werd.en beraa.md. om d.e keten va;: postende stakers bij EngeLand.s grootste kolend.epot
in d-e buurt van BiznÍngham met militair geweld. te breken, rriel d-e beslissing. De
kompels verklaard.en onbevreesd., dat i-n tt geval van een militair ingrijpenr rekening d.iend.e te word-en gehoud.en met een regelrechte opstand. in Engelands belang-

Zíe
,) Zie
4) Zie
2)

rrDaad. en Ged.achtert,

mei 1972, bLz,

1.

t'Daad- en Ged.achte , d.ecember 1971
, blz. 16 ,
rrDaad. en Ged.achtefr, mei 1972, bl-z.
J e.y.
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rijkste industriegebied.. Met d.ie dreiging: vooï ogen ging d.e heersend.e klasse

d.oor

lmieën. De regering capituleerd-e voll-ed.ig voor de eisen van d.e mijnwerkerseeen
minister na,m het vliegtuig rraar Birninghasi om d-e mil-itaire operatie af te gelasten.
Toen d-eze mi jnwerkersstaking op 10 januari uitbrak, was d.e ïndustrial- Relations Act nog maar net d.oor het parlement aanvaard. en nog maar nauwelijks va.n
kracht. Gedr.rrend.e het gehele verloop van d.e strijd. is er g:een sprake van geweest
d.at ziJ zou word.en toegepast. In zoverre kan d.e mijnwerkersstaking dan ook ni-et
als een }aachtproef voor d-e wet beschouwd- word.en. Het kersvers d.oor d.e heersend.e
klasse gesmed.e wapen bleef vooralsnog in d.e sched.e. Maar het éIan dat d.e arbeid.ers ontwikkelden ti jd.ens d.e twee grote stakingen d.ie er onmld.d.ellijk op volgd en
i{an all-een uit d.e zege d.er mijnwerkers en het d.oor hun optred.en gewekte enthousiasme word.en verklaard.. Zo gezien vormt d.e mim twee en een halve maand d.urend.e
mijnwerkersstaking het lange voorspel tot de grote strijd., een voorspel, waarva"n
de betekenis volkomen ontging aan allerlei zogenaa^md. rrlinksert groepen in hgeIand., d.ie juist in verband met d.e Industrial Relations Aet een grote activiteit
ontplooiden.
d.e

illusies
d.er i d- e a I i s t e n .
Nadat eind. maart d.e Britse mijnwerkers een loonsverhoging van 20 tot 27/o bed.ongen had.d-en en d.aa::mee regering en bourgeoisie een verpletterend.e ned.erlaag
had.d-en bezorgdrkwa.m aI in d.e eerste helft van april het spoorwegpersoneel in actie. Het karakter van ztyt strdd- verschild.e aannerkelijk -'ran d.ie van d.e milnwerkers.
\f e1i swaar noopten ook in d.it geval d.e arbeid-ers d.e bond.en ertoe d.e staking te
prokla.neïen, maar ziJ lieten, toen d.at eerrmaal geschied. was, and.ers d.an d.e kompels had.d-en ged.aan, het initiatief toch grotend.eels aan d.e vakbond.sleld.ers over.
Van een zelf stanclig optred.en d.er spoorjongens riras, aanvankelijk al-thans, nauwelijks sprake.
De Leid.ers d.ed.en wat Leid.ers gewoon zijn om te d.oen: ztJ aarzeld.en. De Britse
Bond. van Spoorwegpersoneel was d.e eerste vakvereniging in Groot-BrittaJrnië d.ie
d.irect te maken kreeg met d.e nj-euwe omstand.ighed.en die d.oor d.e fndustrial RelaDe

tions Act waren geschapen. De d.ood.sbenauwd.e br:reaucraten verzuimd.en nj-et daarover steen eri been te klagen, maar verd.er ond-ernamen zij praktj-sch niets. De B:gelse spoorhregnaatschappi j en echter legd.en varrzel-f sprekend geen spoor vem. aarzeling aan d.e dag. Zij richtten zidn tot d.e overheld. en verlangd.en, d.at d-e nieuwe
wet nu ook zou word-en toegepast. Daarop werd. tegen d-e spoorweryakbond. een geding
aangespannen en d.aJ:rnee was er meteen een aanzienlijke boete voor d.e bond. in het
voonrlt zLcllt.
In d.ie fase d.er ontwikkeli-ng overstelpten de rrfinkserr groepen d.e vakbewegang
met verwi j ten. Als echte politieke id.ealisten verzuimd.en d.ie groepen d.aarbij niet
terzelf d.ertijd. rr goed.e raad.gevingenrr te verstrekken voor d.e juiste vakbond.s strategie.
Nooit hadd.en d.eze gerschillend.e gïoepen ook maar één poging ond.ernomen om
het werkelijk karakter van d.e vakbewegang te analyseren. Inplaats daarvarr had.d.en
zij in hr.m vlugschriften en kranten ijverig d.e illusie helpen verbreiden, d.at d.e
vakbewegrng trmet wat d.ruk van ond.eroptt zou l«.::rnen word.en "gprad.icaliseerd.tt 5).
Dat a] hr:n hoop op een ltomkeerrt van het vakbond.sbe1ei-d. al-leen maar een ï:rome
wens was gebleven, d.at d.e d.ruk van d.e t'wilderr stakingen d.oor d.e vakbond-en alleen
maar met tegendnÈ was beantwoord.rbeLette hun niet alles op d.e kaart van d.e vakbeweging te zetten. trDe Britse vakbewegingfr,zo verkond.igden zi, Itmoet in het offensief gaan en als arttwoord. op d.e fndustrial Relati-ons Act d.e algemene staking
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prokla^merelr. rr
Nu had. d.j-e

Britse vakbewegrng in d.e d.agen d.at d.e wet op d.e industriele betrekkingen nog niet meer d.an een ontr^rerp vÍas r aI te kennen gegeven naar een d.ergelÍjktrpaard.emid.d.elrrniet te willen grïpen.Die verklaring was uiteraard. een affnzal:g d.elonanteltje.voor !t naakte feit, d.at ztJ het ook niet k ó n . De rtlinksert groepen verond.erstellen in feite, d"at d.e vakbeweging wat zlj toen niet kon,
nu opeens ond.er veel moeilijker omstand.ighed.en wé} zou lcunnen. Maar zo zagen zri
het zeLf natuurlJjk niet. Voor hen als politieke id.ealisten was het al-Lemaal geen
zaak van niet k u n n e n, naaï een zaak van w i 1 1 e n o f
n i e t . Zi
begrepen nietrd.at d.e vakbond.en al-s organen van d.e burgerl[jke maatschappij eenvoud.ig niet tegen d.e burgerlijke wet te velde kond.en trekken, ook a} waren d.ie bond.en als het zo uitisrarn wel genegen om d.e schijn op zi-eie te lad.en van het tegend.ee].

rrGeef DUttrmoet d.e Griekse natuuri«:nd.ige Archimed.es eens ver voor onze jaartelling hebben uitgeroepen, treen ster-mpunt buiten deze wereld en ik kan d.eze
wereld. uit haar voegen lichten.rr De arbeid.ers, al-s klasse varr d.e br:rgerli jke were1d., d.ie d.esond.anks buiten d.e br-rrgerlilke wereLd. staat, is tot i-ets d.ergelijks in
staat al-s waanran Archimed.es d.roomd.e toen hij d.e wetten van d.e hefboom opsteld-e.
Daar komt d.an bU, d.at d.e arbei-d.ers zélf een krachtige hefboom vounen. De vakbond.en echter beschikken noch over een ster-mpr:ntrnoch over een hefboom in deze zin..
Zíi hebben geen and.ere keus dan d.eze: tegen d.e burgerlijke wet in verzet te komen
op d.e grond.slag van d.e burgerlifte wet zélf. Dat was het d.an ook waartoe d.e Britse Bond. van Spootlwegpersoneel z:-clt gereedmaakte.

De

lad.inA

explod.eert.

Yan een oproep tot een algemeïLe staking kwam natuurlijk niets. De bond. grng
op een and.ere wljze te werk en moest op and.ere wijze te werk gaan. Voor het, op
grond. van d.e Industrial Relations Act opgerichte IndustriëIe Hof , verkl-aard.en z{n
ad.vocatenr dat d.e spoolsreryakbond. d-oor zijn led.en en d.oor d.e shopsteward.s tot het
uitroepen van d.e staking was gedwongen en d.at d.e bond. als zodarng n:iet voor het
drijven van d.e shopsteward.s verantwoord.elijk kon word-en gesteld-.
Het pleid.ooi had. twee onmid.d.ellijke gevolgen:
0p hetzelfd.e moment, dat d.e spoolsregrrakbond. z:-cln op deze wijze van d.e staking d-istancieerd.e verand.erd.e het karakter daervan. De str\jd. was daard.oor opeens
d.e zaak van de arbej-d.ers zel-f geword.en. Dat krrram ook terstond. aan het Iicht.
Toen d.e vakbond.sleid.ing achter d.e mg van d.e l-ed.en om met d.e spoolsregen een compromis sloot, #taakten d.e arbeid.ers - na een korte ve::trarring - eenvoud.ig d.óór.
Van toen af beslisten d.e arbeid.ers zéLf over hr:n eigen strijd..
- Het tweed.e gevolg varr het rechtsged.ing r^ras, d.at het Hof van AppèI erovet
moest beslissen of een vakbond. nu werkelijk verantwoord.elijk kon word.en gesteld.
voor d.e d.ad.en en het optred.en d.er shopsteward.s i-n d.e zin van d.e Industrj-a1 Rela-

tions Act of niet.

uitspraak waartoe het Hof van Appèl }<tnram was d.eze, dat een vakbond. d.aarvooï n i e t verantwoord.elijk kon word.en gesteld.. Door dit arrest werd- pïaktisch d.e bod-em ond-er d.e wet op d.e industriële betrekkingen lreggeslagen. Dat was
ook het oord.eel van het Britse d.agblad rrDaily Telegraph'r 6). De gevaarlijke IaÖing, die van het begin af aan in het juridische Imutselwerk verborgen zat, was
geëxpIod.eerd . In d.e war gebracht d.oor d.e beslissing van het Hof van Appè}, verrast d.oor d-e strijd.vaa.rd.igheid. d.er nu zelfstand.ig optredend.e arbeiders, willigd.en
d.e spoolllreg[raatschappijen al]-e d.oor het personeel gesteld.e eisen in.
Dit alles had. v6rstrekkend.e konsekrpenties.Nog voor d-e staking van d.e spoorDe

I
jongens ten eind.e was had.d.en d.e d.okwerkers d.e arbeid. neergelegdr eerst in Liverpool, vervolgens ook in l,ond-en. De red.en was; een rationafisatie bi j het containervervoer, d.ie tot een aarttal ontslagen d.reigde te l-eid.en. De Bond. van Transportarbeid.ersr d-ie een aarlzienlijke boete boven zijn hoofd. zag hangen en d.ie z:.cln
met het oog op d.e Industrial Relations Act zo veilig mogelijk wild.e opstellen,
verzocht d.e s,rbeiders om hr-ln spontane actie onmidd.ellijk stop te zetten. De d.okwerkers d.achten er niet aan en weigerd.en. Van het begin af aa,n toond.en zti z:.cin
even strijd.lustig als d-e rni-jnwerkers vier maand.en daarvoor. De sociale atmosfeer
werd. net zo gelad.en als het geval was geweest in febmari en in maart. De Britse
heersend.e klasse zag zich voor d.e vraag geste1d., wat ztjt na d.e u-Ltspraak van het
Hof van Appè} met het rdapen van d.e ïnd-ustrial Relations Act nog zou I§Ëxlen uit-

richten.
Dat d.e Transportarbeid.ersbond., d.ie ztch bovend.ien nog tegenstand.er van d.e
havenstakingen verklaard. had., niet voor het IndustriëIe Hof kon word-en ged.aagdr
I^Ias duid.elijk vastgesteld-. Daarom besloten d.e ond.erraemers inplaats va^n d.e bond.
d.rie shopsteward.s te d.oen daryaarden. Die, zo werd. eï gered.eneerd., zoud.en z:eh

aan hun verantwoord.elijld:eid- niet i«.mnen onttrekken.
De d.rie shopsteward.s d.ed.en d.at ook niet. Ze d.ed.en iets heel and.ers r iets onve:rarachts, iets wat, gezien d.e Engelse rechtsverhoud.i-ngen, opmerkelijk kon word.en
genoemd.. De d.rj-e shopsteward.s na^melijk weigerden om voor het IndustriëIe Hof te
verschijnen. Ze maakten zích d.aa::mee schuld.ig aan iets, d.at in het Engelse recht
rrAttempt of Courttr ("bel-edig'ing van het gerechtr') word.t genoemd. en waaïop een
zware straf staat.
Het IndustriëIe Hof na^n onnid.d-ellijk zijn maatregelen.Het vaard.igd.e een ultimatum en een arïestatiebevel uit.
De d.rie shopsteward.s d.iend.en ztch vóór twee
uur rs mid.d-ags van d-e volgend.e dag bi j het Industriële Hof te hebben gemeId.. Zo
niet, d.an zoud.en ze d.e gevangenls 1n5p,an. Het rrwildert stakingscomité van d.e havenarbeid-ers bLeef het antwoord. Caarop niet schuld-ig. Het verklaard.e:
rfDe d.rie shopsteward.s zullen in geen geval voor het IndustriëIe Hof
verschiinen. ïnd.ien ze op grond. d.aa:rran gearresteerd. word-en, za\ d.e staking onmid-d.ellijk oveï alLe Britse havens word-en uitgebreid. Er moet 1n
d.at geval rekening word.en gehoud.en met een wild.e staking in het gehele
transportbed-rijf en eventueel zelfs - want wij weten ons verzekerd. van
d.e sympathie van d.e shopsteward.s in vele and-ere bed.rijfstakken - met rn
Itwilderr algemene staking.
?r

Dat het allqrminst

om een loos drelgement grng werd. d.e Britse bourgeoisie
vóór tt ultimatr.un was verstreken a} duid.elijk gemaakt. Van
d-e in totaal 40,000 Britse havenarbeid.ers gingen er ,5.000 in staking. Er werd.
in praktisch geen enkele Britse haven meer gewerkt. In d.e Lond-ense regeringswijk
werd. het beri-cht ontvangen, d.at d.e havenarbeiders zich aL gereedmaakten voor een
ma.rs naar het gerechtsgebouw. De situatie rdas even d.reigend. geword-en al-s op het
tijd.stipr d.at d.e militaire voorbereid.ingen werden getroffen voor een optred-en te8en de stalcingsposten bij t t kolend.epot van Birningham. HeeI d.e Britse arbeid.ers-

op d.e bewuste

d.ag ríog

kLasse wachtte met ingehoud-en
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0p d.at beslissend.e moment gebeurd.e er iets d-ergelijks a1s er in maart tijd.ens
mijnwerkersstaking was gebeurd.. Toen werd. d.e toestancl gered. d.oor een plaatseIijk prefect en d.oor d.e n-inister varr bin:aenland.se zakett, Nu was het geen politieautoriteit en geen minister d.1e hand.eld-e, maa^r een fimctionaris, die d.e tite]
heeft van trOfficial Solicitorrf r wat rr[j kan word-en vertaald. met I'ad.vocaat van d.e
d.e

9koninginrr . Ztjn naa,ï brrlten toe nauwelijks bekend-e taak bestaat voornarnelijk hierd-ai hij gevallen van I'ongehoorzaamheÍd aan d-e Britse justitie't moet bestud.eren en eventuele veroord.eeld.en moet bijstaan. 0p het ur.lr d.at het ultimatr-m afliep
verscheen hij voor het IndustriëIe Hof . Ongevraagdr zoals officieeL beweerdr word-t;
op instignatie varr d-e regering, naaï ied.ereen begrepen heeft.
De rrOfficial Sof icitor'r verkLaard.e e d.at hU zich a1s vertegenwoord.iger van
d.e niet verschenen shopsteward.s wild.e zi.en beschouwd- en hr.m plaais innam.Het ïnd.ustriële Hof trok d.aarop het arrestatiebevel- tegen d.e d.rie shopsteward.s in.
It Meer d.an levensgrote gevaar van tn "ïrilderr land.elÍ;ke massastaking was d.aa:mee
afgewend., Door d.e gp.:ag va.n zaken echter was ook aan het hele rechtsged.ing op
grond. vam de Industrial Relations Act ied.ere z:rt). ontnomen. Ook het d.erd-e bedrijf
vart het sociaal gebeuren eind"igde met een volled-Íge capitualtie van d.e overheid..
Weld.ra gingen ook de werkgevers d.oor d.e Isrieën. De d.olsnrerkers kregen d.atgene
waarvoor z,e in strijd. waren gegaan.
Omtrent d.e situatie d.ie d.aarmee was geschapen maakte d.e heersend.e klasse
ztc\t geen i-llusies. ItMoet?r t zo had. het toonaangevend.e Britse d.agblad. tf llhe Guardianrf zicS. op 2 jl.mi aI afgevraagd., 'tEnge1and. nu werkelijk rn reeks va.n catastrofale stakingen zier, uitbreken, aI}een maaï doord.at d-e regering-Heath een rammelend.e wetgeving tot stand. heeft gebracht, een wetgeving d.i-e zo slecht in elkaar
zít, d.at d.e regering ze1,f genood.zaakt is ied.er ogenblik zel-f d.e ond.eugd.eli jkheid,
d.aaflran te bewi.jzen?rr De gevoelens d.ie ttThe Guard.ian[ verto]-kte bleken d.oor vel-en
te word.en gehuId.igd..
Meer en meer vens.arl'r men d-e openlijke erkenni-ng, d.at d.e wet op d.e industriël-e
betrekkingen 'rslecht was voor koning:in en Iand.", zoals de Britse u:itdnrkJcing
Iuid.t, een uitd.rukking waarÍnee natuurlijk bed.oeld. werd-, dat zrJ een belemmering
vo:md.e voor het goed functioneren van het kapitalistische bed.rijfsleven. 0p een
vroeger tijd-stip reeÖs had, d.eItSund.ay Tines'f gecoïLstateerd.r dat trverstand.ige eïl
scherp ziend.e ond-ernemeïs op d.e Ind.ustrial Relations Àct we1 geen beroep zoud.en
d.oenrf 7). Yoor de ttDaÍIy Telegraphtt r^ras d.e toestand. aanleid.ing om eind.elijk het
Iang verborgen gehoud.en gehelm van d.eze wet aan d-e openbaarheid. pqjs te geven:
trDe wet is nooit lrr,Egsvaarillgd.tt, zo schreef het blad- B), t'om te worden
toegepast bii normale stakinggll, iLLe gelei4 word.en d.oor, vakverenigingen" .
Na d.e staking van d.e d.olc\^rerkers (*" bed.oel-en d.ie van jr:ni) grngen er overa]
stemmen opr d.ie pleitten voor een and-ere method.e tot hand.having van d.e klassenvred.e.De Fed.eratle van Britse Ond.ernemers stelde de vakbewegrng voor om gezamenIiik eenitraad. vart arbitragert te volrnen. Het id.ee werd. d.oor d.e vakbeweging met
vrèugd.e begroet '"t d.e red.en vooï d.ie vreugd.e werd. d"oor d.e vakbewegang niet veï-

uitr

heimelljkt:

.t

tt, zo verkl-aard-e zi,

rfword.en d.oor..d.e ongecontro-

Zover was eind. ir:ni d.e ontwildceling gerijpt. Toen d.e maand. juli in het
land. Is^Íam bleek, d.at het inzicht van d.e scher'trlst ziend.e Britse ond-ernemeïs nog
geenszins had. gezegewierd. en d,at de bor:rgeoisie van Groot Brittaruïië, na d.rie
smad.elijke ned.erlagenr eï d.e voorker:r aari gaf met een krachtig tegenoffensief
haar geschokt prestige te herstellen.

5)

Onze Britse vriend-en zijn van mening - en wij d-e1en hun stand.punt
d.at d.e illusie, d.ie d.e t']inkse[ groepen omtrent d.e mogelijkl:eiiL tot
een ttrad.icaliseringrr va:r d.e vakbeweging koesteren, daanrit voortvloeit, d.at zlj d.e vakbewegrng niet al-s een inst:ru-u,ent van d.e kapi-
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talistische maatschapp$ beschouwen, maa^r, ond.anks a11es, als orga,nisaties van d.e arbeid-ersklasse, zt1 het dan aLs organisaties ond.er
leid"ing van een ilslechtetr br:reaucratie. Die opvatting hangt weer
ten nauwste sa,men met het felt, d.at d.e bed-oeId.e groepen stuk vooï
stuk een rrvoorhoed.ekaraktertt hebben en d.erhafve blind. z{jn voor all-e zelfstandigp arbeid.ersactie en vooï d.e kracht die d.aarbij d.oor
word.t ontwikheld..
ilDa11y
6)
Telegraphrt van 15 juni 1972.
ItSnnd.ay
Timesrr van 21 april 1972.
7)
B) rrDally Telegraphn van 15 jl:ni 1972.
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kLasse van Groot-Brittannië tot d-riemaal toe had. moeten
jd.end.e arbeiders, g-rng zil vervolgens over tot een tegenoffensief. De kans d.aartoe zag zLj schoon, toen z:-ch j-n d.e eerste helft va^rr juli
opnieuw moeilijkhed"en voord.eden in d.e Lond.ense haven. Het g-rng daarbij om d.e vraa,g
in hoeverre het fad-en en lossen van containers tot de bevoegdhed.en van d.e speciaal geschoold.e d.okr,rerkers moest worden gerekend,. Het probleem hteld. natuurlijk
d"i-rect verband. met d.ie technische- en economische ontwikkelingen, d.ie tot het
NA-DAT d.e

heersend-e

capituleïen voor d.e stri

contai-nenrervoer hebben ge1eid..
IIet vervoer varr enonne containers (oftewel laad.kisten) is natuurlijk pas mogelijk nad.at het havenkapitaal zich enoïne investeringen heeft getroost. Er zí1n
speciale schepen voor nod.i-g en ook speciale kranen, die in één hijs d.e laad.kisten
van het schip tillen om ze op p}atte spoorwagons te zetten of omgekeerd-. Die j-nve sterJ-ngen echter Jeveren grote voord.ef en op. De sturnradoors , d.ie op vakkr:ndige
wijze stukgoed.eren i-n- of uit een vrachtboot brengen, word.en overbodig. Het aa,ntal hijskranen - en d.aa::mee ook het aantal kraanmachinisten - kan d.rastisch word.en beperkt en voor het vastsjorren va^n d-e laadkisten op d.e spoorhragens z\)n la4g
nlet meeï zoveel belc\nraa,nhed.en vereist en l«:nnen ook ongeschoold.en word.en gebnuikt. Bovend.ien:óp de speciale containerschepen kan zoveel vracht tegelijk word.en vervoerd., d.at het gehele systeem ook j-n d.6t opzicht kostenbespareïtd- werkt.
In d.e haven van Lond-en heeft d.e nieuwe veïvoerstechnlek het aanzijn gegeven
aa^n een aparte categorie containe::r^rerkers, d.ie d.oor d.e trad.itionele d.olcrtrerkers
als concurrenten r+ord.en beschouwd..
Toen d-it i-n d.e maand- juli opnieuw tot een verzetsactie va"rr d.e zich j-n
hr.rr be staan bedreigd voeLend-e d.oi«rerkers leid.d.e , hield.en d.e ond.erm.emers het been
stijf . Zij waren wél bereid. om gezamenlijk met d.e transportarbeid.ersbond. het probleem van d.e werkgelegenlieid. en d.e mogelijkheid. van nieuwe arbeid.splaatsen voor
d.olsnrerkers te ond.erzoeken, maar zij wild-en geenszins onmid.dellijk toegeven aan aIle eisen d.1e d.oor d.e d.okwerkers rria eerr va,n ond.eren op gevo::nd. coruité werd.en gesteld.. De d.olorerkers antwoord.d-en met een staking, waarop d.e ond.ernemers van hun
kaïrt wed.erom een beroep d.ed.en op d-e Industrial Relations Act.
Wat men beleefd.e was een herhaling van d.e situatie d.i-e ztclt tn juni had.
voorged.aatrr. lled.erom werd-en

enige shopsteward.s vfif ditmaal voor rt Industrie-
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fe Hof ged.aagd. en vreèerom wei§rerd.en d.e mannen te verschijnen. Opnieuw werd er een
arrestatiebevel- tegen hen uitgevaard.igd. wegens beled.ig'ing van de rechterlijke
macht en wed.erom dreigd.e het rrwildetr stakingscomité van d.e d.o}«rerkers met een
aanzíenI{jke uj-tbrei-d.ing van d.e strijd. en eventueel zelfs tn [wilderr algemene staki-ng. Daarmee echter houd.t d.e overeenkomst tussen juli en juni op. De Britse
bourgeoisie I bevreesd. voor nog verd-er gezichtsverlies, Iiet het d.itmaal w61 op
een staking aankomen. De vUf shopsteward.s werd.en op vrijd.ag 21 juli opgesloten i-n
d.e Pentonville-gevartgenis in Noord--Lond-en.
Ve:srach.'tten d.e heersers d.at d.e actie van d.e d.okwerkers geïsoleerd. zou blij-

ven, omd-at d.e nogal krasse wi j ze r^raaxop z4 hr:n bevoorrechte groepspositj-e verd.ed.igd.en weinig slmpathie zou lfllnnen wekken bij and.ere groepen arbeid.ers?Speculeerd.en ztj op d.e controverse tussen d.olcwerkers en container'\rervoerd.ers? Als het zo
is hebben ztJ buiten d.e waard. gerekend.. De containe::vrerkers waren d,e eersten &le
zi-ch met d-e d.ol«nrerkers solid.alr verkl-aard.en in wat ztch binnen tweemaal 2Q usr
ontwikkeld.e tot een nóg verbitterd.er gevecht tegen d.e wet op de industriëIe verhoud.ingen en a1les wat er mee samenlting d.an het land. in juni had. gezien.
Nog in d.e nacht van 21 op 22 juli legd.en de technici vaÍr de grote kranten
d.e arbeid. neer. Het personeel varr twee grote Lond.ense hand.elsdnklrer\jen weigerd.e
ied.ere arbeid., maa^r d.nrkte alleen nog maa,r affiches en manifesten voor het "wi1-

d.e'r stakingscomi-té varr d.e havenarbeid.ers. AfIe Engelse havens gt-ngen plat. Er
red.en geen bussen meer in Londen. Een golf van rrwildert stakingen overspoeld.e het
1and., d.ie d.e ene bedrijf s tak na d.e and.ere lamlegde . In d"e week d.ie op d.e arre statie d.er vijf shopsteward.s volgd.e steeg d.e sociale spanning tot een ongekend.e hoogte. De mijnwerkers in hlales en in and.ere mijniListricten verlieten d.e schachten en
kond.igd.en hr:n staking &611. fn het land. zonder kranten kond.igd.en rad.io en televisie van utI.r tot uur nieuwe on:rust en nieuwe sociale conflicten aan. Halverwege
d.e week bestond. er geen enkeLe tw{jfe} meer over, d.at d.e 'rrrifden algemene staking
varr ond.er opr bezig was op gang te komen en dat het op zijn hoogst nog maar een
I:rnrestie van d.agen was of ze zou ind.erd.aad. een feit zrjn In d.e hoofd.stad. Lond.en
gebeurd-e bovend-ien d.atgene, waallmee de mijnwerkers al- in maart hadd.en ged.reigd.:
het verzet nam d.aar - ztJ het op beperkte schaaL d-e vo:rt aan van een opstand..
Woed,end.e arbei-d.ersmassar s omsingel-d.en d.e Pentonville-gevangenis d.ie op een gegeven moment zel-fs werd. bestormd.. Voor d.e gevangenispoort raakten d.e verbitterd.e
d.ols^rerkers slaags me t d.e politie .
0p d.it algemene verzet van praktisch d.e gehele Britse arbeidersklasse is It
tegenoffensief van d.e bor.:rgeoisie volkomen vastgelopen. Opnieuw werd. er ingegrepen d.oor d.e trOfficial Solicitoïrr . PrecÍes een week nad.at ze gearesteerd. waïen
werd.en d-e vijf rshopsteward.s weeï in vrijheid gesteld.. Yoor d.e vierd.e achtereenvolgend.e maal capituleerd.en d.e bor-rrgeoisie en haar regering voor I t Britse proletariaat. Tegelijkertijd. werd.en ond.ernemers en vakbeweging het ond-er d.e zware d.ruk
d-er omstand.ighed-en nu snel- eens over hr-m gezamenlijke arbitragecommi-ssie. 0m haar
gezicht te red.d-en verklaard.e de regering-Hea,th, d.at ze d.e oprichting daarvan met
grote belangstelling begroette, maal d.at er vooï haar geen aarrleid.ing lras om d.e
Ind.ustrial Relations Act buiten werking te stell-en. tWet is wetrt , aldus het regeringsstand.pi;nt. De schijn was gered., de ned.erl-aag van d.e heersers r,ras onmiskenbaar. Het Hogerhuis als opperste instantie, annuleerd.e de uj-tspraak van het Hof
van Appè1. In het vervolg zoud.en d.e bond-en weer wéI aarrsprakelijk zijn voor d.e d.ad.en van hun led-en. Dat leek d.e weg te banen om d.e wet op d.e ind.ustriëIe verhoud.ingen nu tóch te lcr:nnen toepassen. Eén van d.e Britse kranten maakte duid.elijk,
d.at d.e toepassing van d.e wet d.aard.oor jrrist on:nogelijk werd.. De kl-ok was temggedraaid naar het moment, d,a,t d.e wet werd- afgekond.igd..
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uitgeverij trKollektiv Verlagtt, d.ie z:-ckr speciallseert op mancistische- en anarchistische literatur-rr, heeft d.ezer d.agen een Drrttse herd.n:k d-oen
verschijnen van een oud-e brochr:re van HenrÍëtte Roland. Holst. Het betreft hier
DE DUITSE

haar boekje rrPartei r.md. Revolutionrr, d.at in 1921 in IrÍenen verscheen en d.at thans
d.e t1tel va^n rfDi-e revolutionare ParteÍr' heeft meegekregen. De inhoud. stemt 1etterlijk overeen met d.e artikelserie tfDe taak der commr.rristÍsche partij in d.e proIetarische revoluti-e'r d-ie ztJ in 1920 in Holland. publiceerd.e in het halfmaand.eIi jks ti jdsckrrift 'tDe Nieu-we Ti54tt . De eerste Duitse uitgave, verschenen bi j het
Verlag der Arbeiterbuchhand.li:ng, werd. d.oor de schrijfster zelf verzorgd.. Met d.ie
uitgave is d.e huidige Duitse id.entiek.
De nieuwe Duitse druk is voorzien vantn vrij uitvoerige inleiding en van enstarnmen van één
kele tekst-kritische notities. Beid.e inleid.i-ng én notities
van d.e med.ewerkers van ltDaad. en Ged.achterr, d.i-e het uiteraard. al-Ie::ninst eens is
met d,e opvattingen van Roland. Holst. Zíi stond., toen zij in 1920 haar artikelserie
publiceerd.e en ook toen ztj d.eze in het Duits vertaald.e, op het stand.pr.mt, d.at d.e
proletarische omwenteling d.er huid.ige maatschappij slechts zou lflmnen slagen ind.ien d.eze geleid. werd. d.oor een vastberad.en partij van moreel hoogstaarrd.e revolutionalren. Als het voorbeeld. van een clergelijke partij beschouwd.e zii d.ie van d.e
Russische bols jewiki. Het behoef t voor oÍaze l-ezers nauweli jks betoogd te word.en,
d.at inleider en schrijfster door een afgrond. van elkaa,r gescheid-en z\jn.
De inleid.er maakt van d.at feit alle:minst een geheim. ïntegend.eeJ, htj ]egt
er d.e nad.n:k op en d.oet tegelijkertijd. een poging de oorzaak er:\ran op te sporen.
Hij meent d.ie te hebben gevond.en 1n d.e id.ealistisehe maatschappijbeschouwlng, die
óók op d.ie momenten, d.at het and.ers ]eek - haar leven
Henriëtte Roland Holst
lang gehuld.igd. heeft. De inleid.er schrijft:
"Yoor een goed. begrip var: haar betekenis moet nad.nrklcel\jk word.en vastgesteld., d.at zrJ bepaald. niet d.e marxistische theoretica was, d.ie een
vroege en zeer verbreid.e legende van haar gemaakt heeft.rt
Volgens d.e inLeider is heeL het d.enken van Henriëtte Roland. Holst d.oortrokken van een on-marxistisch id.ealj-sme, Voor haart zo zeg1" hij, \,ías het socialisme
een schoon en heerli jk id.eaal, dat haar in extase bracht en waa,r zíJ op d.ezelfd.e
marrier naar uitzag'als sornni-ge gelovigen naar d.e wed.erkomst d.es Heren. Haar verhoud.ing tot d.at socialisme zoals ztj het zag l<arakteriseert d.e inLeid.er als een
religieuze verhoud.ing. Hij noemt haar beurtelings een I'missionairetr en 'rd.e heÍIige der zoetsappigen" en hij verklaart uit d.eze instelling - gevolg volgens hem
va^rr d.e omstand.igheid., d.at zrJ altijd- het kind. van een burgerlijke werel-d. is gebleven d.e d.iverse posities, d-ie zti op verschillend.e tijd.stippen in d.e arbeid-ersbeweging heeft ingenomen.
De hyper-id.eali stische instelling van Roland Holst aldus d e inleid.er - is
er d.e oorzaak van geweest, d.at ziJ d.e breuk, die zích j-n 1909 in de Ned.erland.se
sociaaf d.emocra'bie vol-trok, a1s een ramp beschouwd-e . Toen er, d.oor d.ie breuk, in
Holland. twee sociaald.emocratische parti j en ontstonden, werd. n1 tussen dle beid.en
heen en weeï geslingerd. en mj-n of meer beschouwd.e ztj het als haar taak d.ie breuk
te helen. Feitelijk overlsnram haar precles hetzelfd.e toen het in d-e loop và 1920
en in het voorjaar va.rr 1921 hoe langer hoe duid.elijker werd., d.at er een d.efinitieve breuk d.reigd.e tussen d.e zogenaaJnd. Konmunistische Internationale van Moskou.
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en d.ie richting, d.ie o.il. vertegenldoord.igd. werd. d.oor d.e Kommr:nisiische Arbeid.ers
Partd van Duj-tsl-and.,Net al-s in 1909 en in d.e jaren d.ie d.aar onmid,d.ellijk op volgd.en na^rn Henrj-ëtte Roland. Ho1st ook nu weer een soort vaïl rttussenpositierr in, vaJI
waaruit ztj probeerd-e 'te bemid.d.elen.
Over het werkelijke karakter? van d.ie I'tussenpositiett maakt d.e inLeid.er zích
geen il-lusies. Volgens hem nad.erd.e mevrouw Roland. Holst slechts bij oppe::rrlakkige
beschouwing af en toe d.e zienswijze van d.e KAPD, maar bleek ztjt voor wie scherper

toezag, ztch nooit ver van het officiëIe stand-pr:nt van Moskou te ve:r^rijd.eren.
Hoe het zLJ s d.e thans herd.nrkte brochure moet men beschouwen als een zet op het
toenmalige politieke schaakbord., een zet waa:mee beoogd. werd. het in d.e ogen van
mevrouw Rol-and- Ho1st zo kostelijk goed. va^n ild.e kornrn:nistische eenheid.rr ongeschond.en te bewaren. Het is geen toeval d-at d.e brochure, d.ie verscheen kort voordat
in d.e zomer va^n 1921 op het wereld.congres van d.e Konintern in lvioskou d.e menlngsverschil-l-en met d-e KAPD werd.en uÍtgevochten, nauwker:rig oveïeenstemt met d.e a1gemene strekking varr d.e tvree red.evoeringen d.ie Henriëtte Roland. Holst op d.at kongres in Moskou heeft gehoud.en.
De inleid.er plaatst d.e tekst van Roland. Holst tegen d.eze historische achtergrond.. Hij legt d.e zwakke plekken én d.e tegenstrijdighed.en erv€un bloot en geeft
ook aatrr \^raar d.ie uit voortspmiten: ft . . . IIenriëtte Roland. Holst beschouwd.e alle
toenmalige meni-ngsverschil-Ien als taktische Innrestiesll'rà&roveï I broed.ers va,n goed.en wilfer met een beetje offerbereidhei-d. het best eens zoud.en }cunnen word.en.,.rf
Zi, zo zegt hjr
"zag niet,

en kon ook nog niet zien, dat bij d.e d.i-scussie tarssen d.e KAP
en ivloskou twee geheel verschillend.e wereld.en op elkand.er botstenr d.e
wereld. van d.e proletarische kl-assenstrijd. 1n d.e mod.erne ind.ustrieland.en
en d.ie van het zroh in Rus1and. ontplooiend.e staatskapitalisme.ft
De inl-eid.er houd-t ztch ook bezig met d.e vraag of het nog weI zin heeft om
een brochurerd.i-e zo lang geled.en werd. geschreven, opnieuw uit te geven. Zgn antwoord. luld.t, d.at een herd-ruk daa:sran weL d.egelijk actuele betekenis heeft. Immers
d.e vraag óf d.e een of and.ere partij in d.e proletarische revolutie een ro1 te verrmllen heeft en zo ja wé1ke , zo nee, waarom d.an niet houd.t ook hed-en nog d.e
gemoed.eren bezig. Het kan z:,jn mrt hebben, meent hi j r het plelo.ooi d.at Henriëtte
Ro1and. Holst d.estijd.s met d.eze uiteenzetting v66r een d.ergelijke rol van d.e partij
gehoud.en heeft aan kritisch ond.erzoek te ond.er:vrerpen. Een d.ergelijk; kritisch ond.erzoek kan natur.:r1ijk niet eind.igen met d.e vaststelling, dat praktisch al haar
argumenten in d.e loop van een halve eeuw d.oor d.e historische werkelijkheid. grondig zijn weerlegd.rfut d.e perspectieven die z\ sehild.erd.e niets and.ers d.an hersenschimmen ztJr, gebleken. Integend.eel, daa::mee begint het pas. Waarom het gaat is
d.e vraag hoe of dat komt. Het antwoord. van de inleid.er is, dat d.i-t moet word.en
geweten aart haar uethod.e. Daar waar hij zich met d.ie method.e bezig houd.t, polerr-Lseert d.e inleid.er als het \íare over het hoofd. van Henriëtte Roland. Holst heen
met aI d.legenen, d.ie met een soortgelijke method.e tot soortgelÍjke conclusj-es komen om een soortgel{jke red.en: d.eze nalnelljk, dat het wezenlijke verschil tussen d.e
burgerlijke- en d.e proletarische omwenteling niet word.t ond.erkend.. Dót is d.e wezenlijke strekhing va^rr z:-jn betoog, d.at tegelijkertijd een |tsociaal-politiektr portret va.n mevrouw Roland. Holst bevat.
Naar d.e mening van d.e inLeid.er vo::rrd.e het thans herd:rukte boekje haar politieke itzwaJrenzÀtrtgtt. ïn d.e mim d.ertig jaar d.ie haar na 1921 nog beschoren waren,
ver1oor zajt zegt htj, hoe langer hoe meer ied.ere betekenis. Verg:eten d.oor d.e arbeid.ers, tot wie ztJ z:-ch tengevolge van een - overigens wed.erkerig - rnisverstand.
voeld-e aangetrokken gedr.lrend.e een bepaald.e period.e in d.e ontwikkeling d.er so-
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ciaald.emocratj-erwerd. zti bU haar d.ood. in 1952 nog slechts bew'ierookt d.oor d-e br,rrgerlijke wereld., d.ie ziJ zond.er d.aar zeLf ook maar enig vermoed,en var. te hebben
in 1921 in feite verd.ed.igd.e toen ztj in Moskou d.e zijd.e va.n d.e bolsjew'iki koos.
De priis va":r

het boekje bedraag:b_lï_11!:

DE A,.UT-OBIOGRAFIE
DUITSE
BIJ DE

VÀN

EEN

ARBEIDER

UITGE\TERIJ rrNeue KrÍtik't in Frankfurt a,m Main is nog niet zo heel
geled.en
lang
een bijzond-er belangwekkend. en boeiend. boek verschenen. De schrijver
ervatrr heet KarI Retzfaw, het boek heet: ttSpartakus, opgarlg en neerga,ngtt. De ond.ertitel ]uid.t: Herj-rrreringen varr een partij-arbeid.erf? . Die ond.ertitel geeft zeer
nauwkeuri-g weer wat het vljfhond.erd. blad.zijd.en d.ikke boek eigenlijk behelst. De titel slaat op datgene, waarop d.e schri jver d.er herinneringen het accent laat val-l-en.
KarI Retzlaw is over d.e helft van d.e 70. Hij werd. in 1896 te Scheid.emiih] Ín
Oost-Pommeren geboren. Zijn vad.er, een kLeine meubelmaker, stierf toen hij vier
iaar oud- was, z:.jn gezin i-n zeer behoeftige omstand.ighed-en achterlatend. Toen d-e
kleine Karl twaalf jaar was geword.en kon zljn moed-er het in Scheid-emiihl niet l-a18er bolwerken. Ze trok met lnaar kind.eren naar een keld.e:s^roning in het g5auwe
noord.en van Ber1iln. Zii vond. er werk als arbeid.ster in een marmelad.efabriek, Karl
Iclnram fater al-s arbeid.er ond.er meeï te werken bii het reusachtige bed.rijf vap d.e
AEG in d.e Voltastraatr op,vr{ korte afstand. van zijn moed.ers woning. HU was toen,
in Berlijnral in aanraking gekomen met d-e sociaald.emocratie en d.e arbeid-ersbewegrn$. Haarr d.at w"iI ze,,gen d.e arbeid-ersbeweging, niet d.e sociaald.emocratie, is
hij ziln leven lang trouw gebleven. "De d.iverse arbeid.eïsorganisaties d.ie er aI zo
in Duitsland. geweest zijn'r, zegt hij aarr het slot van zijn relaas, ttzfin mijn milieu
geweest van mijn jeugd. af aan. Ïk heb aan hun oorspronkelijke d.oeleind.en vastgehoud.en, toen ze d.oor oe leid_ers werd.en opgegev€Ír. il
Die visle op d.e organisatie s d.er oud e arbeid.ersbeweging en hun l-eid.ers i s
niet d.e on.ze, maar d.at d.oet er op deze plaats héél weinig toe. Wij bespreken het
boek van Kar] Retzlaw niet om ons kritisch met zijn opvattingen bezig te houd.en,
fiaar om d.e lektuur'"orr,r, aa,fl d.i-egenen d.ie Duits kunnón lezeà bi j zonàer warm aa,n
te bevelen. Want d.e auteurr d.ie kennelijk over een fabel-achtig geheugen beschikt,
vertelt zijn leven onopgesmukt en met een overrompelend.e eerlijkheid.. Hij vertelt
het ook met een overvl-oed. aan juist die d.etails die varr betekenis zí3n en d.ie de
lezer in staat stellen tot een eigen oord.eel. Bovend.len: d.e algemene visie op d.e
oud.e arbeid.ersbeweging d.ie Retzlaw er op na houd.t moge van d.e orlze afwijken , z:.jn
bl1k is scherp genoeg om haar gebreken te ond.erkennen en hij weet d.ie trefzeker
aan d.e kaak te s tellen, onverschillig of het nu gaat om d.e sociaal-democratie
waartoe hij in zin jeugdrdarr wel om de KPD waartoe hU op latere leeftijd. heeft behoord.. Nèrgens in ztJn levensberi-cht blijkt, d.at frij zelf beseft heeft, d.at heeldie oud.e arbeid.ersbeweging waaraan z:jn leven heeft behoord-, in feite een ond.erd.ee} va^n 'd.e burgerli jke sa^menleving vo::md-e. Niettemin: d.e feiten d.ie hij meed.eeLt
schreeuwen het als het ware van d.e d.aken !
Retzlaw noemt ztchzeLf z een partij-arbej-d.er. Die benaming is juist, waï3neer
d.aaronder maar niet verstaan word.t: een arbeider, d-ie met partij-bacj-ILen is be-
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smet en d.ientengevolge d"e trad-itionele partijsprookjes opd.ist. Retzlaw bluft
en houdt ztch sober aan d-e feiten. Het is d.ruid.elijk uit zijn tekst, d.at d-e
Spartakusbond. uit d.e dagen d.at Karl Lieblcaecht nog leefd.e en d.eze bond. nog niet
verziekt was d.oor het z, g, bols jewiseringsproces , zí1n grote liefd.e heef t. Voor
d.e bonzen d.ie in d.e jaren | 20 als trouwe discipelen van Moskou d.e Duitse arbeid.ers het ene rad. na het andere voor d.e ogen hebben gedraaid., heeft hij aI]een
maar grote verachting. Maar ook ten opzichte va"n de Spartakusbond. in d.e jaren
van d.e eerste wereld.oorlog maakt hij zlcll niet schuld.ig aaJl legend.evoming. Dat
d.eze bond. een grote lnvloed. ond.er d.e arbeiders zou hebben gehad., gelijk later is
beweerdr word.t vl-ot door hem van tafel geveegrd.. Trouwenss nergens spreekt Retzl-aw van een grote invloed. van r,,re1ke organisatie d.an ook. Wat telkens en telkens
temgkeert in zijn relaas, is d.e onverschÍIligheid. waarmee de lawine va.n partijpropaganda d.oor d.e Duitse arbeid-ers ontvangen word.t. Bi j hem zi jn d.ie arbeid.ers
allerminst frrevolutionairetr hel-den I rfià.à,T proletariërs van vfees en b1oed, uitgebuit en vermoei-d., te afgestompt om er politieke- of sociaLe belangstelling op na
te houd.en, misbru:lkt d.oor hr-m broodheren en d.e politiei, ook d.oor d.ie politici
d.ie het niet moe word.en om het te d.oen voorkomen alsof z1J in naair van d.ie proletariërs spreken.
Retzlaw is een ontrarikkeld- arbeid.er, één die van jongsaf aan d.oor een hartstocht voor lezen werd- bezeten en d.ie ond.anks d.e a::moed.e waarin hi j verkeerd.e met
d.e allergrootste moej-te d.e mid.d.el-en vond. om aanr d.ie hartstocht toe te geven. Hij
is echter genoeg arbeid-er om te weten, d.at hU een uitzond.ering is en ook wel een
uitzond.ering moest blijven, frEr is niet veel mogelijkJ:eid. tot }ezenf' , schrÍjft H j,
trals eï geen geld. is om petroler.:m voor d-e lalnp te kopen.tt En op d.ezelfd.e blad.zijd-e waarop d.ie woord.en gednrkt staan richt hij zich met bittere hoon tegen d.ie intellectuelen, d.ie geloven, d.at uit d e armoed-e d.e hoogste morele proletarj-sche
d.eugd.en zul1en opbloeien. tr0uLtuurt'szo weet Karl Retzlawe rfverond-erstelt een hogeï Levensniveau d.an dat van d.e arbeid.erskl-asse',lEn d.at is voor hem geen boekenwijsheid., maaï reëIe l-evensenrari-ng uit zljn kind.er- en j ongelings jaren.
De gehele inhoud. van Retzlawr s autobiografie hier weergeven is een volstrekte onnogelijldreid.. Ztjn l-evensverhaal- is tegelÍjkertijd. een geschiedboek van d.e
Duitse arbeid.ersbeweging, en d.arr een geschied.boek d-at wÍj verre prefereren boven
vel-e ar:.d.ere, die met d.e zutrrdesem ener partijd.octrÍne zin d.oortrokken of een d-orre opsomrning geven in d-e ambtelijke stijl van d.e een of and.ere part{jbureaucratie.
Bij Retzlaw vaart d-oor ied.er hoofd.stuk d.e ad.em van het werkelijke Lwen, vatrr een
troosteloos leven veel-a} in een Duitsland., d.at ve:rmld- is van sabelgerinkel- en

niet

autoriteitsgeloorf

.

RetzLaw is een uiterst scherp opmerker en zijn geschied.enis wemel-t derhalve
ook van kostelijke foruuleringen. De manier waarop hij d.e sfeer schil-d.ert in d.e
benepen kleine garrrizoensstad. waar hij het levensl-icht aanschouwd.e en zirr eerste
schooljaren sleet, is raak en imap. Er zijn in het DultsLand van zin d.agen eigenIijk maar weini-g d.i-ngen, die aa.n zijn blik ontgaarr. Hij weet z::Lt haarfijn te herinnerenr dat d.e politie van Kaiser Wilhelm met z,ware paard.enlijven en met pistolen
tegen d.emonstrerend.e arbeid.ers optrad-, maa^r d.at het aan d.e sociaaf d-emocrati sche
Republiek van Wej-mar bl-eef voorbehoud.en tegen proletariërs machinegeweren in
stel-ling te brengen. Het is hem evenmin ontgaan d.at diezelfd.e Republiek van Weimar voor Hitler het bed.je spreid.d.e.
Over d.e rol van Noske, oveï d.e iviiinchener frRadenrepubliekrt, oveï d.e stakingen in Duitsland. in het laatste jaar van d.e eerste wereld.oorlog, over d-e Kappputsch, over d-e vorming varr d-e Rod.e Azmee in het Roergebied. -'rwaarbij d.e KPD totaal geen vinger in d.e pap had.'r vertelt Retzlaw interessante bijzond.erhed.en.Alleen het hoofd.stuk waarin hij ver-i;elt over d.e tijd. d.at hij, in d.e tweed.e wereld.oor-
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1og, als emigrant in Engeland, vertoefd-e, hebben wij met enige verbijstering gelezett, met mj-nd-er waard.ering ook, vanwege Retzlawts eontacten met allerlei figuren
en met een mili-eu, dat - om het zacht :u:-t te dnrkken van d.e proletarische worsteling toch wel érg ver afstaat. Een scherp ve::wijt zou iemand.r d.i-e z:-jn partijopvoed.ing rrit het oog verliest, hier gemakkelijk over d.e lippen kr.mnen kcmen. Hoe
het ztit ook hi-er - waar hij zich het allermeest aan kritiek blootstelt - -verheimelijkt d.e schrijver weinig of niets. ZUn eerlijkheid. word.t hier bijna tot (Ouitset;
bolsj ewistische? ) naïviteit.
Het boek eind.igt in een mineu-r. Dat 1s vol-komen begrijpelijk. Het ]evensverhaal van Retzl-aw is het verhaal van d.e oud.e arbeid.ersbeweging. Yan d.e zelfstand.ige arbeid.ersstrijd is nergens sprake, ook aI bliikt d.at in het verl-ed.en veLe klassegevechten spontaan en zond-er aarnrijzingen van bovenaf ztJn ui-tgebroken. En wie
alleen maar oog vooï d-e oud.e arbeid.ersbeweging heeftl d-ie ziet het brok historie
d.at hil bescffift alleen maar als d.e geschled.enis van ned.erlagen en d.ie heeft weinig perspectief. Wat ztch voor het oog van d.e lezex afspeelt is eigenlijk niets
and.ers d.an een traged.iee d.e traged.ie van miljoenen Dritse arbeid.ers, aarr wie d.e
oud-e arbeid.ersbeweging - uiteraard. - uiteind.elijk geen enkel perspectief kón geven. Maar daa:mee wil niet gezeg'd zijn dat Íed.er perspectief ontbreekt. Daa:rrart
te verhalen is echter vanzelfsprekend. aarr een dnd.ere generati-e voorbehoud.en d.an
d.ie van Karl Retzlaw.

IN

OKTOBMI\TUMMER: FISHER-BENDIX

IN I{ET julinummer va^n rrDaad- en Ge-

d.achter? hebben wi j aangekond.igd., d.at
h,ij in d-it septembernummer nog nad.er
zoud-en tenrgkomen op d.e bezetting vaïI
d.e fabriek varr Fisher-Bend.ix in d.e En-

gelse industrieplaats Kirkby bij Liverpool.Actuel-ere gebeurtenissen in hetzelfd-e Groot-Brittannië he'bben ons er
toe d.oen besl-uiten het wat uitgebreider relaas over d.ie gebeurtenissen

nog even uit te stellen.Wil zullen het
publiceren in het oktober-nummer. Nad.at wij voor d.it nurnmer het overzicht
over d.e Britse arbeid.ersstrijd. in d.e
eerste helft van 1972 had.d.en salnengesteld., leek het ons beter daarop een
kort verslag van de juli-gebeurtenissen te laten volgen. De bron d.aarvart
is, naar d.e lezer begrijpen zal, dezelfd.e Britse ka.rneraad., d-ie ons ook
omtrent het verloop van d.e strijd. tot
aan 1 juli informeerd.e.
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