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DEHOOPDIEVERVLOGENIS

Een aantal weken geleden heeft de VPRO de vierdelíge Britse tel-evisíe-
serie ttDays of Hopett (ttDagen van Hoop") op het scherm gebracht; vier tafe-
relen uít de socíale geschiedenis van Groot-Brittanniä tussen l9l6 en 1926"
Hgt was¡ durven wij zonder enige aarzeling te beweren, het beste prograûrna
dät wij ooit op de beeldbuis hebben aanschouwcl, een programma dat het ten
volle waard is on Ëe r+orden herhaald en dat - als het aan ons zou LÍggen -
stellig een trueede uitzending zou beleven.

Ons oordeel berust op díverse gronden, r¡/aaronder uiteraard de rondweg
voortreffelijke regie en de niet minder voorËreffelijke akteerprestaties.
Maar deze, hoezeer zij ook tot een verhoging van ons lcijkgenot hebben bij-
gedragen, vormen naar men begrijpen zal niet de reclen dat r^rij in een bLad
als "Daad en GedachÈe" - dat zicl-r in het algemeen niet net tv-kritiek be-
zig houdt - achteraf over ð.eze serie menen te moeten schrijven. Dat wij
dat doen spruit voort uit het ondenneyp dat met "Days of llope" rvordt aan-
gesneden en uit de rvijze üTaarop dit door de makers van deze serie is be-
hBndeld. Dat onderwerp is: de klassenstrijd van de Britse arbeiders.

Voor degenen die om de een of andere reden de uítzendingen niet moch-
ten hebben gezien: de makers hebben in el-k van de vier deLen een bepaalde
periode tot leven wiLLen ¡ueldren. De eerste aflevering voert de kijker te-
r!¡g naar de donlcere dagen van de eerste ruereldoorlog. Engeland heeft zo-
jTlist de militaire dienstplicht ingevoerd. Tegen clie dienstplichc verzet*
ten zich zowel de religieuse stroming van de Qualcer.s als de volgelingen
van Keir Hardie en zijn Onafhankelijke Arbeiders Partij, die de oorlog a1s
een ütorsteling tussen lcapítalístische maehten opvaEten en die militarisme
etr socialisme onverenigbare zaken achten.I{oe he¿ die dienstweigeraars ver-
gaan is, hoe zíj, na eenmaal op hun onderduilcadres te zíjn opgespoord, met
geweld r¿orden ingelijfd en na een traíning onder dwang en na militaire ge-
vangenisstraf naar het front in Franlcrijk r+orden gestuurd om daar tensl"ot-
Èg voor de krijgsraad Ëe homen, dat wordt vervolgens met zeer índringende
beeLden getoond, Er wordt bovendien getooncl, dat de heersers van Groot-
Brittanniä hun kapitaalsbelangen niet slechts op het Europese vasteland
(1-aten) verdedigen, doch dat zíj tevens in lerl-and oorlog voeren met een
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uitgepl-un<ierde bevolicing die zich verzet tegen de BriLse overheei:sing.
Naar aanleiding van deze uiterst, belcnopte inhoudsbeschrijving zou nen

de opmerking hunnen mairen, dat dit alles met cle dagelijlcse s-crijd van de
arbeidersltlasse nog niet. zo h'e'eL veel lieeft Ëe malcen, llaar wie cie bewuste
aflevering heeft gezien za! t'aar a1s on¡uist bescempelen. HeeI duidelijk

'en heel lcnap - met behuip van aller1ei, soms icleine, rea-listische details
- laten cle malters niet slechts zien dat het in <le eerste plaats de arbei-
ders zijn die van de oorlog boverral <le ellende hei:ben onder'.;onden, zíj to-
nen daarnaast het leger als een instituut dat naurulceurig het lclasselcarak-
ter van de maaf:schappij weerspiegelt, als een mactltsinstrunent oolc, daË
dient ter hanclhaving van de gevest.igde orcle e:r clat aLs zc4.anig tegen cle on-
derdrukten en ui'cgebuiten is gericht.

De eerste aflevering, dat blijlct uit het vervolg, is bedoeld als een
soort inleiding, als een voorspeL, a1s een openirig naar cie volgende delen,
waarin nen er'\'ân getuige is t¡oe het leger, iuist overeenlconstig zíjn zo'
juist genoemde funlctie, Ëegen de strij<iende arbeiders wo:::dt gebruikt.

Hiervan is in l'ret bijzonder sprake in het tr.¡eecle deel dac geheel is
gewíjd ¡¿a¡r de strijcl van de rnijnruerlcers in 1921. ttet derde deel beha.ndelt
het kortstonclige eerste Labour-lcabinet, dat Ccor Ramsay l4acDonald ín janu-
ari 1924 werd gevormd na verkiezingen die Labour weliswaar lot de partij
met de meeste parlementszetels maakten, inaar haar geen parLementaire meer-
derheicl verschaften zodaf de lib+ralen op de r.,rip ki¡amen te ziLten. Het
Laatste deel - dat het l-angste is van de víer - gaat cver de aLgemene sta-
king van mei 1926"

Iviet de.ze korie opsomming is het lca::akter van de serie uog op geen
stukken na genoegzaarn beschreven. Tr.¡ee dingen dienen aan het voorafgaande
wel in cle eerste plaats te r'ro::clen tocgevoegd: cle makers van dit prograrnma
hebben zícln sty,økt gehowien aan de histoi.'ische fetten, zi.i zíin er boven-
dien in geslaagd de tetevisiekijkers die histo::ische feiten te laten zíen
door de briL oan d.e az,beidez,skLasse.

DiÈ laatste is niei: bereilct met behulp van '- maar o zo 'raa"ts betweteri-
ge en hun doel meestal vãr voorl¡ijschietenäe'- l¡omrrrentaren, maar hierdoor,
dat <ie l'randeling zich bijna voorËdurencl -' een aantal volstrekt logische
uítzonderingen daargelaten * cfspeelt in het arbeiclersmiJ-ie-u, waarin de
toeschouwe:: a1 s he-Ë rvare wordi opgenonen. ûn dat nacler te illustrerens er
ís z6 gefiLmct en men beluistert zullte natuurgetrou\.¡e dialcgen, dat men af
en toe he-t gevoel krijgt cl.e vergaderingen vari een vakborrd of van een sta-
kingskomiÈé met a1le verhitte dislcussies bij te rrronen. In zorn bijeenlcomst
wordt vanzelfsprekend over een staatsman als de eerste minister Stanl-ey
BaLdwin of over de mijneigenaren niet z6 gesproken als de betrokkenen zelf
gtaag over zich zouden hebben horerr spreken of zoals de burgerlijlce ge-
schiedschrijvers over hen hebben gesprolcen. Zo Liggen de dingen nu eenmaal
iu een klasseurnaatschappij. En dat de geberr.:tenissen l¡âarom het gaat zich
in een door kl.assentegenscellingen gekennerkie samenleving hebben afge-
speeld, daaraan kan degene die de serie ziet moeilijlc ook maar één sekonde
twijfeLen. "Days of llope" Loont de keerzijde van de officiäle uredaille en
juist daardoor sta¿rt de serie dichter bij de werkelijkheid dan het geval
ie met menig nyËhe, e1e Labour-myLhe en de valcbewegingsmythe inbegrepen"

Dat de makers van heË programma net groot respelct voor de historische
r.rerkelijkheid te werk zíjn gegaail heteke¡rt niet, daL zij zich geen enkele
historische vrijheid hebben veroorl.oofd. Terrvil-le van de kompositie hebben
zíJ - op bescheiden schaal oirerigens - enkele gebeurtenissen die zich in
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verschillende jaren hebben afgespeeld in één en hetzelfde jaar gekoncen-
treerd. llaar het waarheidsgehalte van l-reË programma wordt daardoor evenmin
geweld aangedaan als door het feit dat daarinrnaast vele historische figu-
rene enlcele fíktieve figuren opËreden wier persoonlijlce lotgeval-len de
víer taferelen onderling verbínden

In Engeland, waar "Days bf Hope" cloor de B.B.C. al eerder ruerd uitge-
zonden, is op deze serie nogal r,rat hriÈiek geuit, een lcritiek die rijke-
lijlc doorspelct was met een nogal huichelactrËige veront\4Taarciiging. De ma-
kers van het. prograrruna, zo werd er onder meer gezegd, zouden het jongste
Britse verleden op toÈaaL verkeerde r^rijze irebben geinterpreËeerd. UiË wat
wij hierboven hebben opgemerlct hebben onze Lezers al kunnen afleíden, dat
het om eer. andez.e interpretatie gaat clan Ì¡raaïvan doorgaans spralce is. ttDa-

gen van Hoop" cloet geen koncessies aari rvie of r¡at dan oolc: niet, aan cle Con-
servatieven, níet aan de Líberalen, niei aan de Labour Party en nieË aan
de Britse vakbeweging. In cl::ie van de vier delr:n laten de makers niet al--
leen de tegenstelling tussen de arbeiders en de heersende klasse zíen,
rn¿ar eveneens de tegensËe1líng tussen cie arbeiders enerzijds en de Labour-
Party en <le vakberøeging anderzijds. Zi-j doen dat op een wijze, die getuigt
van een even uitgebreide als díepgaande studie van de beschikbare lit,era-
tuur'en de daarÍn vervat.Le dolcumenten.

Inderdaad, niet aL1een rvat betreft de algemene Lendens en hTat betreft
de schildering van het verloop der gebeurtenissen is ttDays of Hopet' ín ie-
der opzicht een verant\^roorde serie, het ís zo, dat steeds \^Janneer - voor-
treffelijk goed gelijkende - historísche fíguren optreden, de woorden die
door hen worclen gesproken l-etterlijtc ontleenct zijn aan de stroom van inmid-
deLs openbaar gemaakte notulen, rapportene verslagen, m6moires, enzovoort,.

Irr het laatste deeL van de serie is men er heel op het eínd getuÍge
van, dat een delegatie van de TUC naar c1e ambtsr,¡oning van de premier trekt
om hem mee te Celen, dat de vakbewegíng heeft besloten om de algemene sta-
lcing te beäindigen meË ingang van middernacht op dezelfde l2e rnei. De per-
sonen die in het tv-progranma van die de1-egatie deel- uitmaken zijn precies
dezelfden als die welke ¿r in weriteLijkheid deel van hebben uítgemaakt. De
de1-egatie rvordt uiterst vernederend bel-randeld en ook wat daË betreft stem-
r4en de televisiebeelden naur¡l."eurig overeen rnet het relaas van de geschied-
schrijvers" lufen kan de gang van zaken onder andere nalezen bij Allen tlutt,
Pøst-war history of the Bz.¿tishworkíng cLass (b12. ¡56)" Bindelijk tot
BBld¡vin en een aantal van de ministers (dezelfden die er destijds waren)
toegeLaten, onËwilclcelt zícln een gesprek, daL een regelrechLe r,reergave is
van het authentielce gesprek, zoals dat onder andere staåt afgedrukt ín Ju-
li.an Sym.ons,Th,e Genez'aL Strike (blz. 235 e"v.) tot en met de woorden rúaâr-
mee Baldr,¡in het onderhoud voor geäindigcl vericlaa::t en d.e heren vakbondsbe-
stuurders de deur uit bonjourt.
. Voorafgaand aan daË bittere einde ziet de televísiekíjker hoe de tot

de topleiding van de valcber¿eging l¡eirorende Jirirnry Thomas ín het diepste ge-
heim onderhandelingen voerÈ met Viscount Samuel, die niet officieeL daar-
toe gemaehtigd maar rnrel officieus pogingen in heË werk sÈelt om de staking
te beäindigen, iets r,¡at Thomas al even graag wil a1s hij" All-es iüat men
daaromtrent te zien krijgt stemt naur¿keurig overeen met de Lezing van bíj-
ioorbeeLd Chrí-stopher l-arman in zijn May L926r" The Genez'aL Stríke (blz,
265 t/n 280) en met het versl-ag daË Viscount Samuel daar zelf over heeft
qitgebracht aan de eerste minister en dat te vinden is in het boek van de
teeds genoemde Symons (blz. 241).



-4-

Eerder ín deze laatste aflevering iiomt op een- gegeven moment Ramsay
Ì'facDonald, de leícier van de La.bour Farty in beelcl en hij verlclaarË dan daÈ
hij aLËijd Ëegenstander varr een algemene sEaking is ger.reest en nadat deze
toch is afgelcondigd niet van opinÍe is veranderd¡ on er dan op te laLen
volgen; t'l'íaar wat kun je er aan cloen?". ltij iieeft dat op de eerste dag van
de algemene stalcing letterlijk zo gezegd blijkens een verslag ín de. DaiLg
Her,aLd van 4 meí 1926,

Deze voorbeelden" \./aaruee rrij de authenËi.citeit van cle dialoog pogen
te iLLustreren, zouden ruij meË ve1e, vele ai:rdere voorbeel"d.en kunnen uit-
breiden.TerwilLe van de plaatsruimte zien wij daarvan af. I{ij willen name-
f.ijls oolc nog si;reken over i.ra-t vrrlj "de algenene tendenstt van de serie heb-
ben genoemd: de schildering van de dicpe lslooi tussen de a.rbeiders en hun
zogenaamde verËegeru.roordigers, hctzij van de Labour Pa::ty, heLzLj van de
valcbewegíng.

Hoe ver de zogenaemd "socialistischer' þrolitici rvel van de arbeiders-
kLasse af staau r¡orCt behalve aa-n het sloi- v.rr,. het Laatste deeL, vooraL
ook getooncl ín het LÌ^reede deel , deit - zoals geze.gð. - handr¡.l-t over de dagen
dat Labour, zoals in de serie door ie:¡nnd r¡orc1L opgerrerlít, Itrveliswaar åan
de regering, maar nieb aan cle macht ís" (ín 1924), t^roorden \rlaarmee wederom
een historische uitspraak lrordt herhaald I ) . De kloof tussen de r¡an hoop
vervulden, die (nog) in vakber.reging en partij geloven en de leiders, die
even dachteloos zijn als bang om beziLters of iiberalen voor het hoofd te
stotene aangezien zLj dezen jrrist als huns gel-ijlren beschouwen, is in deze
aflevering van de serie zo nogel-ijlc nóg riuidelijlcer zíchtbaar dan al voort-
durend heË geval ís.

Een verkeerde interpretatie van heË ßrítse verleden? Iúelnee, een in-
terpreËa.tie integenäeel., die p::ecies overeenlcomË met wat bijvoorbeeld een
zo scherp r¡raarnemencle tijdgenote als Be.atrí.ce IleLrb cp i2 februari 1925 ín
haar dagboeh konstateercie, n.amelijTs daE t'de leclen van de Labour Party in
feite tot de heersende klasse behoorden?t, iets wat lang v66r haax ook al
door anderen \ras vastgest,elcl"

I¡üat de afstand tussen de arbeiders en de vakbondsbestuurders aangaat,
die in iret bij zonð,er in het víe"rd-e deel van "Days of Hope" aan de orde is,
maar \raarop ook aJ- terloops r.¡ordf ger.rezen in het tweede - aan de mijnr.rer-
kersstrijd gewijde - deel, er is oolt ivat dat punt belreft geen sprake van,
dat er een karilcatullr van de r^re::1rei-ijkheid zou zijn gemaaltt. Ðe tv-kijker
is er getuige van hoe de Generale Raad van <ie B:r:itse vakbeweging al Ît mo-
gelijlce doet om de algemene sLaicing te voorlcomen om vervolgense nadat díe
stakíng eenmaal onvermijdelijk is geblelcen, voortdurend achter de rug van
de arbeiders en buiten het besËuur van de míjnwerkersbond om tegen de sta-
king samerL te zweren. Idat men op de beel<ibuis ziet heeft zich volgens alle
dpor ons reeds genoerncle auteurs vrijwel precies zo afgespeeld.

Maar zíjn dan díe scènes waarin men een snob a1s Jinrmy Thomas 2) met
hertogen en gravinnen van een welvooxzLene tafel. ziet geníeten (en de le-
den der heersende klasse hun welbekende onbenulligheden hoort verkondigen)
niet sterk gehleurd en overdreven? Geen sprake van" In een voortreffeLijk'boekje over cle Brítse valibervcgirrg ver{-elt Tony Lane - in een hoofdstukje
dat speciaal over de bestuurders handelt ^ f:LadzLlden lang over dergelijke

l) iien treft haar o.a" aan in Al-len llutt, Post-w¿¡- hisfory of the
British r,rorliing class " btz" 79"
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dure en defÈíge díners (zowel in het verleden a1s in het heden), en daË op
grond van serieuze krantenberichten of varr getuigenissen van o"a" enkele
bestuurders zélf, onder l.rie (de ooic in de seríe voorlcomende) l'tralter Citri-
ne 3).

Verre van zich aan overdrijving te hebbcn schuldig gemaakL, hebben de
makers van "Days of llope'Î oolc in dit opzícht nog terughoudendheid aan de
dag gelegd. hrat men bijvoorbeeld in de serie (janrmer gei.roeg) niet ziet, is
heË huwelijli van ii'homas? dochter Puggy, juist tijdens de algemene stakíng"
Op heÈ proËserige hu',uelijlcsfeeste r./aarvan de glans scherp kontrasteerde
net de onÈberingen die de Britse arbeídcrs zich geÈroosi.ten, verschenen,
op uitnodiging van de vacier var: de bruid, verscheidene figuren uit het aL-
lerreaksionairste deel van de heersende klasse. ToË hen behoorde ook... de
eerste ministe:: S'Lanley Ba1-drvino rxet r+ie c1e Britse proleÈariärs zich op
dat moment in openlijire "ooriog" bevonde.n. 4) 

"
De hoop dj.e vele Bri.tse arbeide:rs in dc jareri. r20 oi: dergelijke "lei-

dersot hadden gevestigd, rioesË rvel in *-coll l'ervliegcn" Dat lag overigens
minder aan die "leide-rs" als zodali.g a1.s r¡el aan dc funlctíe en het lcaralc-
Ler van de va1',beruegi-ng, kraarv¿:.rr eeri Tnsn als de Conservalíeve politicus An-
drew Bonar La¡r ornstreehs die tijci verlciaarde, óa-r zíj "de enige borsüwe-
ring vorrnde Lussen zijn lclasse en cle afgrond r,r¡-arin de bestaande maatschap-
pij dreígde te verdwijnen" 5). Niettemin, die. volsLrclcË ongerechtvaardigde
hoop lton men' destíjds in Groot-Brittanniä o'¡eral bespeuren. Egon l,lerthei-
mer spreekt er over in zí.jn t'Portraít of the LabourpartAt' 6) en "dagen van
hoop" is letterlijk de rritdi'ukking dic c.D"I{. Cole in zíjn ¡'A short histo'
rA of l;he gz,itish uoykt)ng c1,ass moüementt' ("8.:''r horte geschiedenis van de
Britse arbeide.rsbewcging") gebruilcl om de periode in lcr,restie te karakterí-
seren. Tot eÐ met de ti-tal toe is de bewusie serie derhalve doordacht en
in overeenstenmí-ng net de feicelijkheid.

Dat gaaE zo ver ze'Lf.s, dat rranneer op een gegeven ogenblik in een po-
Litieke bijeenlcomst van de tsritse C.P, ove: de internationale situatie ge-
Ffaat r+ordt en de políÈieh vair het bolsjervi.stische Rusland ten aanzien van
Duítslancl ter spra-ke komtustri-kt overeenl:omstig cle r¿erkelijkheid rvordË op-
gennerlcË, dat l,Iosltou de DuÍtse I("P,D. en haar Ëoenmalige leider Brandler
heeft laten barsten omdaE heË Russische sta¡LËsbelang het zo vereiste" I¡Iant
niet slechts de Bri.tse uitbuiters en hun tra.¡¡anten vrorden ín het zonnetje
gezet, maar 6õ1s de leninistische. Ðat blijtct bíjvoorbeeld rrüanneer men ge-
tuige is van h.et * alrn'eer hisi;otische- -'bezoelc van een Russische handeLs-
delegatie aan Londen in 1924" Ðe Russische ¡'revolutíonaírett bureaukraten
en dípl"omaten blijicen het best r¿eË de parlementsleden en met MacDonalds
minisLers te lcunneri vinclen, maar sto:en naíeve arbeiders die hen lcomen be-
groeËen voor het hoofd.

Natuurlijlt - daar lígt <le verlclaring voor de j-n Engeland gerezen ver-
ontwaardíging - is het lang n.iet voor iede::een plezierig meË de neus op a1-

díe feitelijkheden te r,¡orden gedruht. De parlernentsleden en de officials
van de Labour Party en de bezol-digde bestuu:.:ders van cie Britse vaL"beweging
behoren ongetwijfeld tot degenen die <1e B.B"C" cle ultzending niet ín dank
hebben afgenomen" ßij vertoni.ng buíten Erzgelanti l."an uit de overeenkomstige
kringen al evenmin een gunstigc realctie roorclen verroachl-. Ilaarom heeft het
ons dan ook allermínsË verrvonderd dai hier te lande rle meL die icringen ver-
wante VARA dit prograruna niet op het schenn ireeft rvillen brengen" trrlant de
díngen die er in aan de orde wor:dei:. gesteld <l-oen zich niet bepaald alleen
in Bngeland voor. I^iij behoeven slechts te herini:reïen aan het optreden van
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de toennalige iWV^ioprnân z-\d- 
'',Ie::i.;rer.i-Len tijdens de staking r.¡a-r't 1t Ainsterdam-

se geineenlepersoneel- in 1955 l:oet hij de J-edrll vaa da{: v.e-;boi:d teverileef s
de ro1 van stakingsbrei<ers r'¡i.lrie ondrí-rrgen, on dat dui-delijlc fe nil.lcen. De
n¿!.rT¡/ee pul¡l-iekelijk onde::slreepte, v:*:lendschap Ëussen cle valcboadsbestuur.-
o.'. Hi"ilsker cn de Roitr:::rle.m.se onrieï'neraersveï;egânloorCi-ge:' ßa-ci',x is er een
ander 'bervijs rzoor.

1)ai d;ltr.¡ai:iËeiic van,le seïåe r¡a liet eeì:rs::â cieel voo:,:trfu::enC zou afne-
men,zoa.1-s ,Je zogener.arnrl t'::ode' o:ri.ioeD toi zi-jn veronlschulr.ligi:,rg; ireeft aan-
gevoerd., io eeÍI a.?:rìtuelig sr'rces.je. I;e a--'l-lerrTegeû lc¡vende beoordelingen van
"Days of Hope!' hebben ,J:ii'- be'wer,ei.! er ie,iere t,z*hijk"er hec:il i-iei onafhanke-
lijlc daa::van ook :¿r:l.f l'.unneiì v¿.sr:scel.-:-rn" De se::ie i:,e::e:i-tr,-'L integenäeei hoe
verder zLj ;tr:rdert ies te g-roic:: iior:gfe" iir:i: .,yiert,e. C.eel n-oge het langste
zijn, ivij helrben- er: ¿-Cerij-co:¡ eii nôg ¿eb.:r:i-rir>-! r'.aal: gehi'-iten dei.r near d'.: ui*
tefsi boeici:dr, delcii tiic rrrar:n rcìo'1a-fiega¡.í!..,

Ta het bour:ns'ca.an-r1e h.el,ber: r:i--i or.r-s bels'.: gedaan e:n gr:dc1r-cmentee::d be-
r,rijs ce leverer: r¡a.il he.i r.rericei--i-jl:h:iclcgeha-ltc. vai.r "Davs cf llope'r oil zodoen-
<ie de bescirul-riigi-ng; van "eeri ori.;t'isiL: i-nterp::,:':a'-i.e dc:: sociale geschiecle-
nis" Le rrTeerleggen. Ifij zLjn a.r orls Ìiã.11 be,:.-'-rst.Jat r.¡i,j cLa¡:rnêe uoor GT'be¿'
ders een volstlei(f: orrerbodig r,re,r:i- hel--'i;elr ve:;rich'r. Ârleic-ic::s die c1e serie
zagen ire'bbi:;.; geerl :¡eTjI.JijzÍ.:-.gerr neai de iti.stori-sci-re li.tera-tuì1;' meer noclig.
Ooic, zonder díe: oil ooi< zonrle.i cial zlj op'i.e Ìror:¡5te zi-in va:r de- Brít,se ge.-
scl-riedenisrzul j-en zì-j gri-f e::kentren d.at de se¡:ie de iristorische rverl""e1i-jk-
heíd uítbeeidt, aangezien irel¡;ee:: ri.j op iret schernr i:e zierr icregen naur{-
keurig ol/ereensterrri'- ¡iret de v¡erlcr, 1i¡hheiri ilie zij äagelijks ervaren.

Ifanneere on eerr voc¡rbeelil ïe lì,J€lme.::r, in ìreÈ tl¡eede c'i-eel .¡an ttlJays of
Hope" cie verbitterd st-rj. j<lencle rn:ijnr,'e::lreis .Liever zê.1-f. n:eÈ de ger:af f i-neer-
de mijneigerlaar: wiL1e-n on,Ce::liandeier¡ d.air dii over ie later: aan cle d:i-scríkts-
bestuurri.er van heil Ì;ond en cloz<> ìrei zwijgen opleggen met de røoorden daË
hij "toch nooi-t ancl.ers cloet clen tr.ree tieren rli.enelr" 

" dar. is claf: voor arbei-
ders een di::ekt iierkenbare såiuati-e. Een even iieritr:.nbare si-t,uat.ie ig het
voor hen oo1t, el¿i: cie dist:::l..isbesiuurci,lr' \.raarvân hier spralse ís dc¡or rle
mijnei-genaar i-n cliens ¿ruÊomobieJ naa:r: <1e tresp:'eÌ<ing i-s rneegenomen"

tergelijke klcine- ta.fe.reeli:jes, \,:e.å.rr./a,r:r etre sei'j.e voi zit, zijn voor
arbeiders nj.et sJ-echts herken'lraar o zij hei:ben voor lien ool: een ¡;rote mate
van akfualiteít. Zh behoren ::ieü slecirts. Lot hr¡Ë i¡erl.eden, en dan nog wel
þet verLeden van Groot-B:cittar,niä " zíJ ü,¿ken evenzeer de.el u.i.i: van hat he-
den en dan óéh huicen hec Bri.tse tevritl-oLx" Orn deze r:ederr aarzelen r+ij
4íet te ber¡eren da'l "Dirys oÍ lÌope" ons rii.eil sl.echt-s bepaalde gebetrrtenis:
$en van giste::en voor ogen s::elte r.".aå]l: p"l- evenzêer? erjn nog veel groËere
reeks van geber:rtenissen van .¡anriaa.g. .rjat g;ei.rlt niet si-echts voor de op
Ierland betrelclci-lg hebbende scðries, díe cole de trz.-lcritici gecroffen hebben
door hun opvaLiende gelí jken-i-s rcai. ietgeen zich r.i.a.a:: lhans afspeelto het
gelcit praktisch voor alles \,r¿i'LloeÊ te- a.anschou-r.¡en hri.j¿t" i.Ji-e noe'c er niet
Aân de moderï-re bed::ijfsbezeÈti"ngen rienker bij het zi-en'¡al,:. cle rnijnbezet-
ting iir het tr,reede deel? l,ìet .is de eni.¿e ¿slje:Lci':rsalctie irr Ce seríe die de
¿rbeiCers een (deel) sulcses cf.¡ler¡ert; lnet j-r., ooh de e-nige aktie in i:eel-
de serie die door de arl:eiders bui:ten C'e valcberueging oro rloo: hen zé1f on-
dernrm.en r.¡o::dt 

"I Dtato*, aa.n alles r,lat r+ij over dil f¿:-sci.n-erende crograu,me reeds heb-
ben cnge;irerlii, client nog dit Ëe ru'orcien toegevoegd, da,t het indírel.-t oolc
het levensgroee verschi-i. lot nit-:cLi:u1.,king brcngt: tussen de oudcr'Lraditione-
l"e arbeidersbeweging en åe r:L::í-jd -,'an tle: a-rbei-de::s zelf " llat is menen ruíj ,
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ongetÌ"7ijfeld een verdienste van de makers, maar niet van hen alleen" In
een van de besprekingen van t'Days of llope" hebben wij gelezen, dat bij het
totstandkomen daarvan een groot aandeel werd geleverd door amateurs en dat
deze een opmerkelijke presiatie hebben verríctt. Dat weli.Ë de indruk alsof
die amateurs zich als uiËstekende akÈeurs hebben ontpopt. Dat is onze me-
ning níet. !íij zien het zo, dat de arbeiders, die in grot,en getale in het
programna als'rfigurantentt- en veel rnéér clan dat - zijn opgeiredenraLler-
minst 'rgealcteerd" hebiren, doch slechts ziehzeLf zijn geweàðt. I^Iij wi1len
daarmee beslist niet betwisten dat de regísseur een zeer opmerlceliSke pr"s-
tatie heeft verricht \^¡aarvoor hem de grootst mogelijk-e 1of toekomË. Van al
zíjn ongetwijfeld veLe ideeän die hij verwezeniijkr heefr houden wij ech-
ter zijn ídeê om de artreidersfiguranten de ro1 van "hun eigen leveni' Loe
Le vertrouwen voor het belangríjicste en beste idee, Hoe belangrijk cle door
beroepsakËeurs vervulde historÍsche rol1en in het sËuk ooh mogen zíjn, in
feite wordt de belangrijkste rol d¿or de arheiders vervuld.. ãí3 neUUen opttdagen van hooptt - dat in feite beter nog "dagen van valse hoop" had kunl
nen heËen - hun stempel gedrulct, zoaLs zij ook hun sËempel hebben gedrukt
op de periode die in beeld wordt gr:bracht.

2 ) r,Iíj aarzelen niet om J.H. Thomas een snob te noemerr" Geen enkeLe
Britse vakbewegingsleider heefr ooit z6 zijn best gedaan om zich
de nanieren en ger.roonten der heersr¡nde krasse eigen te maken en
door haar als één van haar leden te r,rorden beschouwd aLs hij.
christopher Farman noemt irem op blz, 26 van zijn boek "luìay 1g26"
nadrukkelijk a1s de bestuurder die er het meest op uit was om de
sporten van de socíale ladder te belcliurnen.
Tony Lane , The tlnion makes us stz,ong (De valcbond maakt ons sterk,
een titel die ironisch ís bedoel), bLz. 224 e"v.
Zie Farman, b1.z. 322."
Zie lony Lane, als voren, bLz. l2g,
ïn Nederlandse verÊaling verschenen onder de tiLel "De Britse Ar-
beiderspartíj't, maar sínds i.ang uitverlr.ocht.

3)

4)
s)
6)

EEN BROCHURE DTE EEN LEEi,TT E VULT

De geschiedschrijvers, die in ot algemeen aan de sËrijd van de arbei-
ders niet al te r¡eel aandacht plegen te schenken, zíjn "ãg véél_ en véél
sPaarzamer líet hun woorden al-s het gaaË on het verzet van arbeíders diedoor de heersende klasse ter verdediging van inaâr belangen onder de wape-
nen zijn geroepen. Gevallen van rnuitãriJ in liet leger oã op cle vloot wor-
den meestaL zoveel als dat mogel-ijk is verzr¿egen en behoren - enlceLe spek-talculaire uitzonderíngen daarfelaten - tot het minst bekende deel der so-eiale hístoríe. Een bescheiden, maar niettemin uitsÈekend geslaagde poging
om ín die leemte enigermate te voorzien is clezer dagen ondãrnom"ñ io- EãgelLand. De "So1idaríty''-groepen in Oxford en Londen hebben gezamenlijk ãen
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zeer belang\^rekkende, goed gedolcumenteerde, prlma verzorgde en van enkele
treffende ili.ustraties voorziene brocirure uitgegever!e gervijd aan nruiceríj
van soldaten en matrozen in cie jaren'cussen i9l7 en 1920, De. auteur ervan
ís Dave Lamb, een jongee ons persoonlijk behende Bri.t, i¿iens opvattingen
ín vele opzichten afrvijlcen van die r¿elke door de groep Sc¡Lidarity als zo-
danig ¡¿orden gehuLdigd en díe er in het verleden blíjk van heeft gegeven
méér oog te hebben voor de zelfstandige beweging der arbeiders"

LeL men op de periode l4laarop zijn verhandeling l¡etreklring heefË, dan
wordt rnen uiteraard t.erstond getroffen door cie ornstandigheid dat deze ge-
deelÈelijk sanenvali: met het laatste gedeeite van de eerste wereldoorlog.
Inderdaad¡ een deel van de door hem vermelde en beschreven muit.erijen vond
plaats in r¡nl-Le oorlogstijd, op eeiL momeÐt dat de betrolclcen ¡nuiters aan
een der toenmalige fronten stonden.trüat zijn schiLde¿*ing rles te interessan-
ter maakr. is het feít, dat het daarbij in hoofdzaalc om akties van Britse
of Canadese nilitairen gaat, o;ii rnuiËerijen deriralve díe tor een van de met
zorg bewaor¿" l¡gehe:imeno' van rnre::eldoorlog I behoren"

Dat in l9l7 ð,e rnatrozen van de D'uítse Hochseeflott;e in opstand zijn
gekomen en dat een tweede opstand van de Duitse- rnatrozen op de vloot en in
de rnarinebasis KieI het sein heeft gegeven tot cle Duitse Novemberrevc¡Lutie
van lgl8 is roel vrij a-igenpen belrencl. Be-liencl zijn oolc de oorlogsmoeheid
de desertie en de niuiterijen bij de legers err bij de maríne van Rusland en
van Oostenrijk-Hongarije, Maar het is veel ninder beicend, daÈ nieÈ slechts
de verliezers van 19¡8, maar aL evenzeer de overwinnaars op uitgebreide
schaal met dezelfde verschijnselen te maken heÞ6en gehad.

Niet alleen daarin dat hij dit aan de hand van officiäle dokumenten
aantoont ligt de verdienste van Dave Lanb. i.lij zien de becekenis van zíjn
geschríft vooral in de wijze r,raarop hij de i¡etreffende muiterijen schetst.
Hij laat zien, dat het sleeds lüeer om spontane verzeLsuitbarstingen ging,
die allerminst van buitenaf door wie of wat dan oolc r^¡erden uitgelokË of ge-
organiseerd. Hij iaal ook zi-en, dat clez;e sponËane en ongediscipl.ineerde
voorvallen, díe zich tellcens üreer voordeden ook nog Lang na de wapenstil-
stand en de daarop volgende vre<le van Ve::saílle, de gevestigde orde in
Groot-tsrittanniä zeer ernscig hebben bedreigd. Uit de brochure van Lamb
blijkt, dat rvelisrvaar in iÍidden- en Oosteuropa de oorlog plaat,s inaakte
voor de revolutie, maar dat oolc in Bngeland de sociale omr¡enteling aan de
maatschappelijke horizon verscheen. I{ij LaaÈ bovendien heeL duidelijk zien
dêt maaËschappelíjlte verandering allesbehalve een kr.,,'est.ie is van perfekte
organisaüies en gedisciolineerdheid der opstar.rcligen"
' \¡olgens Dave Lamb is er juist spralce van Lret tegerrdeel van wat bij-

voorl¡eeld de leninisten altijd plegen te vericondigen" Daar ligt volgens de
adteur ook een van <ie redenen dai: d.eze muiteri.jen door ce gescTriedschrij-
vers altijd veronachËzaamd zíjn" Geschiedschrijvers t zo zegt hij o plegen
de hisËorische gebeurtenissen te bekijken door de bril van de "leiders"
die'zich een zel-fstandig optreden van de arbeidenrle klasse niet kunnen in-
denken en die, om deze reden, zichzeLf sËeeds (ten onrechte) met de klasse
identificeren.

In een slotwoord merkt Lamb op, dat de algemene stakillg van 1926 ín
Engeland, die door de vakbeweging werd uitgeroepen en ge1-eid, door velen
a1s een revolutionaire gebeurtenis r^rordt beschourvd, die het burgerlijke
Bngeland toË dicht bij de ineenstorting bractrË. Lamb denkt er anders over.
Hij beschouv¡t deze staking van 1926, waarbíj de Britse vakbewegíng al-s de
redder van het Britse kapitalisme optrad, juist als heÈ einde van een pe-
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riode waarin het Britse rijk aan een veel ernstiger bedreíging van binnen-
uit bloot stond dan ín mei 1926, Ît Is oolc dit aid,rs ontwiklceide gezichts-
purit dat de betekenis van zíjn geschrift nog verhoogt. Aan diegeñen onder
onze Lezers die de Engelse taal machtig zíjn zíj de brochure van harte aan-
bevolen. Zij kan eventueeL via ons redalctie-adres worden besteld. De prijs
bedraagt 25 p (ongeveer f 1.75). i,Iaar daar komt dan nog wel f l.2o aan
porto-kosten bij

KTASSBNSTRIJD IbTR.OBIIBNIE

"Als het wáár ist' , zo h.ebben ruij r^rel- eens horen opmerken, "dat de so-
cialistiseh genoemde landen van Cost-tluropa in feíte kapítaLí,stísche Lan-
den zi¡n" - omdat er op basís van de loonarbeid wordt geproduceerd en er
derhalve sprake is van meerwaardevorming - r'hoe valt Ìret dan te verkLaren,
dat er daarginds geen klasserrstrijd te bespeuren valt?"

De vraag, rnenen wíj, lcan heL beste worden beantrsoord met een weder-
vraag:r hoe vaLt tìec te verklaren, dat zij die dergeLijke opmerkingen maken
van de klassenstríjd in Oost-Europa nieËs bespeurerr?

llet antwoord op beide vragen is even simpel-. t'Hoe komt hetrr, vraagl
de ploËseling blind gewordene, "clat het daglicht vandaag ontbreekt?" De
zon staat aan de hemel y zo legt men hem uite maar gij kunt hem niet meer
zien. De t'blinden" die in Oost-Europa geen klasseverzet van de arbeiders
ontdekken kunnen, díenen te beseffen dat zij het slachtoffer zijn van de
sociale sprookjes die zij maar al te gretig hebben geslikt. lüie niet, aan
sprookjes r^/enst te geloven kan aan het bestaan vån de klassensÈrijd in de
Oost-lluropese landen - met inbegrip van iìr.¡sland - geen sekonde twijfelen.

Toegegeven: die lclassenstrijd is buiten het betrokken Land nieË al-
tijd even duidelÍjk zichtbaar l)" Op gezette tijden echter neemt hij de
vorm aan van een fel oplaaiend verzet. Dat ¡tras in 1953 heË geval in Oost-
Duitsland en in 1956 in Hongarije" Fveneens in 1956 al-smecle in l970l7l en
ín 1976 rr'aren de Poolse arbeiders in beweging in telkens weer andere indus-
trieesteden. Tn 1977 was het de beurt aan Roemeniä.

Op I augustus van het voríge jaar legden in dat land 90.000 míjnwer-
kers de arbeid neer. Het sein tot de staking werd gegeven door de konpeLs
van de mijn te Lupeni in de vallei van de Jiã, alwãai zich her grootsre
kplenbelclten van Roemeníä bevindt" De direkte aanl-eiding tot hun aktie was
de aangekondigde invoering van een nieuwe pensioenwet díe onder meer bui-
tÊngehToon nadelige gevolgen zou hebben voor diegenen die, na een periode
van 20-25 jaat zt'tare arbeido hrrn longen in zo sËerke mate door sílicose 2)

l) Dat er ook in Rusland dagelíjks sprake is van arbeídersverzet
is - aan de hand van Russísche bronnen - overtuigend in een
ornvangrijke studie aangetoonel door de Britse schrijfster tlary
Ì.fcAuley.Helaas is haa.r boek (nog) niet in het irïederlands ver-
taaLd.

2> silicose is een gevreesde mijnwerkersziekte die ontsËaat door
het in de longen dringende kolenstof.
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zagen aangeEast, daË zij nog slechts gerJeelueliilc arbeidsgeschikt r¿erderi
verklaard en niet meer ondergronds konden ryerken.Als bovengronder verclien-
den zij nieÊ meer dan 707" van het loon dat zíj voor ondergronds rnrerk geno-
Ëen en volgens de nieuwe pensioenrveÊ zouden hun pensioenen dããrop worden
gebaseerd en niet op het hogere loon cls-t zij in het verleden en gedurend.e
het grootste deeL van hun Leven hadden verdiend.

Zoals bíjna altijcl in dergelíjlte gevallen was de in het uitzicht ge-
steLde nieuwe pensioenregel-ing sleehts de druppel die de emmer deed over-
lopen. Al in 1972 werd de Roemeense regeri.ng gekonfronteerd met tal van
klachten in het ber+uste belcken" De arbeiclers r-ooncien zich toen ontevreden
over het slechte'¿oedsele over hun sleehte huísvesËing, over te hoge nor-
men en over slechte maehines"Sindsdien r,¡aren hun leefomstandigheden en å.r-
beidsverhoudingen niet verbeterd 3)" lloer¡el cle rnijnwerkers in Roemeniö de
best- Þtaalde arbeiderskategorie vormen eu zíj cle afgelopen jaren nog zeer
aanzienlijke loonsverhogi"ngen icregeri, bl-eef onder hen een algemeen gevoel
van onËevredenheid heersen" FIet is niet rnoeili.jh om te begrijpen waaruit
dat voortsproot indien men let op de eisen die zij tijdens hun staki.ng van
augustus j.1. stelden: verkorting van de arbeicisciag tot zes uur, verlaging
van de pensioengerechtígd"e leeftijd tot 50 ja.ar, itosteloze maalËíjden te
verstrekken door het bedrijf en grâtis r,rerklcledíng 1+).
' In de jaren 1955 t/m 1957 genoten de iìoemeense mijnwerkers bepaalde

voorrechten. In de jaren die claarop volgclen r.v-el:den die hun stuk voor stuk
weer afgerlomen.De Roemee-nse staat. begon üret de verwezenlijkíng van een om-
vangrijke industrialisatie en uileraarcl geschiedde de daa.rvoor vereiste
snelle aklcumulatie op kosten van de arbeí-dende i',1-asse. Voor de nnijnrverkers
was in augustus j.1" de maat vol" Bei-raivc de intrelcking van de nieuwe pen-
sioenr¡et en de eísen. die wij reec'ls hebl¡en gr:loernd, verlangden zíj boven-
díen de wederinvoering van hun vroegere recirten, afschaffing van de onbe-
taalde overut:en en het onlslag van de op dat Ëijdstip in funlctie zijn-
de mijndirekties 5).

3) Dar zich in 1972 a7s gevo-i-g van de onËevredenheid van de níjn-
vüerkers rnoeilijkheden voorcleden - vooral in het rnijnwerkers-
dorp Petrilla - en dai dr¿ situaiie in vijf jaar niet Ìras ver-
beterct, lverd in juli I977 coegegeven door de Roemeense minís-
Ëer van d.e mijnen, Constatin Bab¿lau,

4) Dat juist de best-- btaalde arbeiders zich her sËríjdbaarst
toonden is voor ons eerr. normale zaak. Dat is al-tijd zo"

5) Wij baseren dit artikel op informaËies, verstrekt door het Duit*
se "Sozíalistísches Osteuropa l(omiLee" - rvelh homité zijn in-
lichtíngerr verkreeg van het in Parijs gevestigde "ComiËá fran*
cais pour la défense das droits de llhomme en Roumanie" (t'Frans
komitê voor de verdedigíng van de mensenrechten in Roemeniiå") *
alsmecie op een artikel van Ânca i,íihailescu in het t,e Lonrien uit,-
gegeven "Þ'ocrrs on Eascêrn llurope". Dic Engelse bulletin publi-
ceerde ook drie b::ieven <iie lìoemeense mijnwerkers aan de direk-
teur van Radio Free Europe in ::iünchen hebben geschreven. Bén
van die brieven ryerd ook in het Ðuitse bulletin afgedrukt. De
in beide bu.Lletin¡; vermelde feiten sterúmen inhourlelijk rnet el-
kaar overeen" I,Je ontl-eenden oolc - ja zelfs vooral - bijzonder
heden aan de bri.even"
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De Roemeense autoriteíten reageerden op de mijnwerkersstalcing in eer-
sËe instantie meÈ scherpe ondercirulckíngsmaatrege.len. Er werden waterlcanon-
tel, _ veiligheidsagenEen, politie*afdelingen en troepen ingezet" Toen d.e
arbeí<lers zich niet lieten intimídererr gooide de regeiíng hãr over een an-
dere boeg. Trvee ledert van het cenËrale l¡-omitê van d.e Roemeense C"p", vice-
premier llie Verdets en Gheorghe Pana 6) rverden naar het- mijndistriLr g"-
stuurd. Hun zending liep o¡r een vol-slagen fiasko uit" De st,akers weigerãen
met hen te praten" Het van onder-op gevormde stal.,ingskornité verlangcie, dat
de opperste partijbaas, Ceausescu z6Lf. zau kornen en om hracht bíj te zet-
ten aan deze eis namen de arbeiders d.e twee leden van het centrale konité
als gij zeLaars gevangen"

Ðrie dagen na heÈ uítbrelten van de staking zag partijleider Ceausescu
zích gedr,iongen helzelfde Ëe doen r17a.Ë voor i:em d.e Poolse partijleider Gie-
relc had geda.an 'toen de r,¡e-rf- en hever¡arbeí.dei:s van Gclynia en Sezeczin in
verzet krøamen: híj reisde spoorslags per helicopter naar eË opstandige ge-
bied.

Vijfendertigduizen<l míjnwerke-rs 7) hadclen zich verzameld te Lupeni.
Ze waten daar rrit verre omtTeli, van overaL t¡aar rie mijnen 1agen, naar toe
gelcomen" Toen teausescu arriveerde werd hij uitgefloten,oversLelpt r¡eË be-
ledigingen en onLvangen met de kreet: tthÏeg met de proletarische bourgeoi-
sierr. |líet minder dan uijf uur'aan één stulc waren de r,roorclvoerclers van de
mijnwerkers voor het front ¡¡an hun lcameraden met de premíer in fe1 debaC.
Toen beloofde Ceausescue dat rneÈ de rr¡ensen van de mijnvrerkers rekening zou
r.rorden gehouden en irij gaf ook zijn woordrdat er géên vergeldingsmaatrege-
len zouden ¡¿orden getroffen"

Ceausescu had zich ongetwijfeld zijn gesprek met de arbeiders anders
voorgesteld. l{ij verklaarde aanr¡anhelijk: t'I,rlees verstand.ig en ga üreer aan
þet werlt, anders zullen.iullie vernietigd rvorden.t'Pas loen daË geen enkeL
effekt bleelc te sorteren zag lnij zich genoodzaakL uit een ander vaatje te
Ëappen. Hij stelrle Ëoen de nijndiretctieã en de loicale overheden aansprake-
lijk voor de misstanden on tenslotte volledi-g voor de stakers door dã knie-
en te gaan" llet de rnond althans.."

De mijnwerkersrdie Ceausescuts plechtíge verzeke:ringen ernstig namerì.,
gingen op 4 augustus 1977 lueer aan het werlc" Daarop reid"n er inderdaaá
rnaatregelen getrof fen, maar nieL ten behoeve van, ð"och tegen d.e ín verzeË
gekomen arbeiders" De vallei van de Jiu rverd blootgesteld aan de r¿raak van
de partij, dat ruil zeggenå van de lìoemeense heersende krasse"

De in het inijndistrikt gelegerde veiligheidspolirie en r¡rilítaire een-
heden werden verdubbel-d. Van half september af werden er bij iedere mijn
soldaten gestationneerri. In de rijen van <ie mijnwerkers \,rården geheiire
agenten geinfiltreerci, die rloor cle arbeiders terstond als I'de smãríssen
van de partij" werden a-angeduid" In een door 22 mijnwerkers ondertekende
brief leest men: "Zodta zij :e oolc maar één woorcl van kritiek horen uiten
49men zii ie aÞart nt',. rtts"loã 5" op een vreselijke manier af; het is hun
bedoelíng ons versuft te malcen en daarom slaan ze ons op het hoofd. Br 1o-
pen heel wat rnijnwerkers met hurr hcofci in verband.,."

6) volgens een andere lezing zou de regeringsdelegatie hebben be-
staan uit verdets en ririnisËer Babalau" l,Jelke Lezing cle juiste
is valt door ons niet te 1co:-rt::o1eren.

7) ltet geËâl van 35"000 wordt in alle bronnen vermeldË"
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Daarbij bleef het niet" llinister Babalau trof, in samenwerking met de
mijndirelctie, met burgemeester Negruts van Petrosani B) en de distrikts-
prefekt RaduLescu¡ nog verdere rnaatregeLen: in aLle mijnen vielen er ont-
sLagen" In totaaL kr¿amen er 4000 mijnwerkers op straat te sËaan. En dat
níet aL1een, maar de ontslagenen - altijd diegenen die tijdens de staking
de een of andere rol hadden gespeeld,bijvoorbeeld doordat zij in stakíngs-
konítées werden gekozen - r,¡erden bovendien ts nachts g".rr"ãt"erd en naar
andere delen van het land gedeporteerd, alwaar zíj ín de lan<lbouw moest,en
werlcen. Een delegaËie van 15 tot 20 mijnwerkers begaf zich naat Boelcarest
om de zaak met heÈ pai:tíjbestuur te bespreken. Zij kregen nul op het re-
quest.

Als gevolg van dit al-Les zijn de Roemeense nrijnwerkers eínd september
en begin oktober 1977, ondanks de onderdrukking r^/aaraan rij waren bLootge-
stel-d, opnieuw ín staking gegaân" Hun str:ijd bLeef toen nieÈ enkeL beperkt
tot het koLenbelcken in de val-leí van de Jiu, maar sloeg over naar andere
kol-endisËrikten en ook het staalcentrum Hunudoara werd door stakingen ge-
troffen. Over het verloop van die tweede stakingsgolf ontbreken ons Lot nu
toe nadere bíjzonderheden.

8) Petrosani is een van de plaatsen in het bewuste mijndistríkt.

DE SPTJKEROPDE KOP

De vooraanstaande Amerikaanse vakbewegingsleider David Dubinsky heeft
bij zekere gelegenheid verklaardu dat 'tde vair"beweging het kapítalisme no-
dig heeft gelijk de vis het ü/ater behoeftr'. i'Iet die uítspraak heeft hij de
spijker precies op de kop geslagen" I{ij vonden zijn woorden geciteerd in
een korte, aan de vakbeweging gewijde beschouwing ín het Amerikaanse blad
ttNow and af ter'o ("Nu en straks"). Daarín rnrerd ook uiteengezet dat t'de vak-
bondsleider loonarbeiders organiseert om hun arbeidskrachü te verkoperi aan
degene die er het neeste voor biedt en tegen de beste voorwaarden. De vak-
bondsleider, zo leest. men daar verder, "aanvaardt de algemene arbeidsver-
houdingen zoals die in het kapítalistische stelsel bestaan en Ëreedt op
als een handelsagent binnen dat systeem r'raarbij hij pingelt en onderhan-
delt over lonen, arbeidsuren en arbeiclsvoorrn¡aarden voor de leden van zijn
bond". Deze definitie van de vakbonclsleider ontleende "Now and afterr' aan
een studie van C. I^Iright }filLs j getitelcl: "De nieuwe machthebbers: Ameri-
ka1s vakbondsLeiders.

De uiteenzettingen van t'lrlor,r and after" behelzen, zoa'Ls onze Lezets
zu1len hebben opgemerkt, voor ons níets nieuws of opzíerrbarends. Dat wij
dede karakteristiek van cle vakber,reging hier afdrulclcen, heeft uítsluitend
de bedoeling aan te Êonen, dat 6nze analyse van de vakberueging allerminst
de merkr¿aardige lconhlusie van een handjevol exentriekerr is, maar dat ons
oordeel over de vakber,regíng in wijde kring r.rordt gedeeld. Het zou ons niet
moeilijk vallen het uit dã Verenigde Staten afkoästige citaat met citaten
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van preeies dezelfde inhoud uit tal van industri.elanden aan te vullen. De
onderhavíge_beoord"li"g van de valcbe'eging is een algemene, ,.,¡ijd verbreid
onder arbeiders, wijcl verbreid onder serie,rse, nieÈ van voorooideLen uit-
ga4nde onderzoekers. i{iet de opvaËtíng, d.at de vakbeweging een ínstrument
van de kapitali.stí-sche orde vormt ís cle uitzondering ðp de traditionele
myche' maar omgekeerd: de vakbondsmythe, volgens welke de vakbeweging å"ninstrument der arbeiclende lclasse is, díe juisi vormÈ de uitzonderíãg."' rn "Now and aftertt t¿orclt ool¡ - qeheel irr overeenscenrming *ãt orr""zienswíjze -'gekonsËateerd, dat de v¿kúer.regíng in het geheel níãt voor de

. arbeidersstrijd is toegerust en daÈ Citzelfãe ãrrurr"urr, [eldt voor de zoge.
naamde politielce partijen van de arbeiderslcLasse. "Now*and after* erkeãtdat dit soorÈ organisalies een r:nltele keer weL eens bepaalde verbeteringeå
bínnen het kapitalístische systeem tot srand hebben reie", te brengen" lllet-
temín, aldu.s het Ameriicaanse b1ad, gaat al hun alctiviteit ten kosle van d:zélf-aktiviteit van de arbeicters err ten lcoste van hún kontrole over hun
eigon akties. Ter stavíng van deae en soorÈgelijke gevolgtreklcingen wijst
"Now and after¡rer op, clat hef ondernemercloml dai aaävantãti¡t r.firíg s|*-pathie voor_de vakberuegí.ng opbracht, die mening al sincls lãng heeft rtãr-
zien en heel goed beseft, dat cle rralcbewegingsburãaukratie een riaakhond is,die uiterst zorgvuldig past op de handhaving r"tr de arbeidsvrede.

Tenslotte betoogt ttl'{o¡¿ and aflertr -. evenals rvíj - dat al1e pogingen
van zogenaamde-linltse groepen of partijen om de vakbewegíng te,ra¿itãtíãe-
ren of "van bínnenuít te veroveren" varrwege het r,rerlcelljkã karakter van d.e
vakbeweging toÊ rnísluitking zijn gedoemd. In hetzelfde opãt"l rvijst het Ame-
rikaanse blad er ook op, dat met de ontr^rikkeling van het kapltalisme en
van de klassenstrijd, de arbeiders hoe langer hoe meer zelfstãndig strij-
den en ín konflikt met de valcbéweging geralcen.

Aan dergelíjke uiteenzettingãn ñ"ã¡"n rrij niets toe te voegen,

'rEEN ì'trNrsrER urr DB VAKBEItEcIi\Tc?'
I^lltL IETS VO0R TE ZEGGTiN.¡

a

Op 3 december j.1. publiceerde heL r,reel',blad "Vrij iliederl-and" geheíme
notulen van vergaderingen, die de Tneede Kamerfraktie van het C"D.A" had
gehouden tijdens de langduríge periode van de kabinetsformatie" In één vandíe vergaderingen, díe van de !7e olctober van het voríge jaar, kwam niet
alleen de zo netelige kwestie van de verdeelsleutel- (g-'Z-ì of. 7-7-Z) aan
de orde, rnaat ook de vraag in hoeverre een figuur als de heer Boersma voorhet C"D.A. als minister van sociale zalcen eigenlijlc rvel aanvaardbaar was.
De heer Boersrna - lid vari het demissionaíre kabineÈ-Den Uyl en níet bij de
fraktievergadering aanivezig'- behoorcle rvelisro¡aar a1s ârrli.-revolutionair
tqt het c:Ð.4. e maar, zo rserd er gekonstateerrl, hij r,ras eteLiefd bij de
Pv,dA en bij de vaicbeweging en hij wercl dientengevolge dooi sournige leden
v4n het c.D"A" nauweli.jks meer als een der irunnen besðhouv¡cl.

A1s fraktievoorziÈter fungeerde in ð.eze vergaderingen de heer Van Agt,die als minister uit hec demissionaire kabiner was getieden on¡ de leidiig'
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vaii,de fraktie op zich te kunnen nemen" Zijn reailtie op de opmerkingen van
de4e strelcking was, daË er eigenlijlc wel iets viel te zeggen voor een mi-
ni$ter van sociaLe zaken die zou zijn voortgekomen uit de Federatie Neder*
landse Vakbeweging I ) " liant - aldus de heer Van AgË - een minister van so-
ciale zaken voortgekomen uit de FNV zou in staat zijn "het nu11íjnbeLeid
doór ie voeren met kennís en begrip voor de gevoelens in de vakbewegingt'"

I{at de heer Van Agt betoogde kwam er op neer, dat een sociaal beleid
dat indruist tegen de materiäle belangen van de arbeiderskLasse het beste
in.samenwerlcing en overleg met de valcbeweging kan worden gevoerd aangezLen
zíj ð.e âangev¡ezen instantie is om de arbeiders in het gareeL te houden en
derhalve ook het best lcan r,¡orden toeverLroutrd aan een minister die mel <le

vakbeweging op goede voet sLaat, dáár lcontakten heeft en de htegen !üeeË te
vinden õm die valcbewegíng ertoe te brengen een dergelijk beleid te 'rverko-
peil'" Een oude wijsheidrín de praktijk herhaaldelijk beproefd en juist be-
vonden" DaË tenslotte in het nieuw opgetreden kabinet-Van Agt-l,rÏiegel de
poriefeuil-le van sociale zaker- aan een uit de cirristelijke vakbeweging,
althans uit de kring van de chrístetijke vakbeweging voortspruitende fi-
guur als de heer Van Albeda en niet aan een figuur uit de FNV werd toever-
t,roUr¡d, tast de wijsheid die Van Agt ten beste gaf in beginsel natuurlijk
ín het geheel niet aan.

I ) De demissionaire míníster varr sociale zaken Boersma rsas afkom-
stig uít de kring van heË CNV" Van Agt kantÈe zicir derhalve
niet tegen degenen die Boersma liever niet wilden maar hij
pLeitte vóór iemand die bij de vakbeweg;ing in hei algemeen en

dan in het bijzonder bij de SrooËste een even wit voetje had"
lloe waar heË oolc moge zijn dat heC optreden r¡an de heer Van
Agt onmiskenbaar de invloed der jezuieten verraadt, juís des-
wege kan hem een rserkelijk opvallende mate van slul+heid nieË
r¿orden ontzegd 

"


