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Bij eLke bijzondere handelíng
gaat het denken aan het. doen
oooraf. Bíj het handeLen uan
klassen of massats bliikt de
betekení,s 1)an het handeLen
pas aehteraf. Híer gaat de
daad uooraf aan het begríp.
Theo Maassen
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dat wíj - half januari - deze regels schríjvenrziet het
er naar uit dat de stakíngsbeweging in Groot-Brittanniä haar hoogtepunt
nog níet heeft bereikt". ALleen al om die reden is het noeilíjk om er nu al
een oordeel over uit te spreken. Daar komt bíj dat wij het materíaaL waarop wij al sinds jaren onze kijk op Britse gebeurtenissen baseren - inlíchÈingen van ons bevriende ooggetuígen, verklaringen van direkË betrokkenen,
alsmede landelijke of regionale Britse kranten - doorgaans ontvangen meË
vertraging. Die vertragíng is in de laatste tijd vrij aanzienlijk gãworden
doordat er bíj de Brítse PTT doorlopencl stiptheidsaktíes worden gevoerd.
Post uít Engeland, eens niet meer dan twee dagen onderweg, ruiur ãen half
jaar geleden een dag of vijf, doet er nu ongeveer türee ¡¡eÈen over. Dat aLLes betekent, dat wij van een analyse voorLopíg nog moeten af.zíen.
Uíteraard hebben wij van de aktíes dÍe op rt ogenbLik door tankwagenen vrachtautochauffeurs, door treinmachínisten en door sneeuwruimers, door
onderhoudsmonteurs en door enkeLe andere kategorieän arbeíders woráen gevoerdrníet,temin een bepaaLde índ"ruk. Daaraan kan men zích nu eeûnaal moellijk onttrekken liranneer men het optreden van de Britse rnrerkende kLasse al-s
heË ware van dag tot dag nauwLettend pLeegt te voLgen, nu en dan ín de geLegenheid is met Brítse arbeiders te praten en dàarenboven níet helemaal
een vreemdeLing ís in het Jeruzalem van de Brítse vakbewegíng.
Op grond van die weliswaar gLobaLe, maar alLesbehalve losse índruk,
zijn wij van meníng, dat de heer Frans van KLaveren, Londens korrespondent
van NRC/Handelsblad, een zeer beLangrijke bijdrage heeft geleverd tot een
juist begrip van Ì^rat er ín Engeland ãan de fran¿ iã.
Via radio of tv dan wel uít zíjn of haar krant heefE iedereen kunnen
vernemen dat op een van de eerste dagen van het jaar 40.000 tankwagen- en
vrachtautochauffeurs een t'wíl-de" staking zijn begonnen om kracht bij te
zetten aan Looneísen, die vér uitgaan boven het maxÍmum van vijf proãent
dat de Britse regering voor loonsverhogingen aanvaardbaar acht. -Wij mogen
ook aLs algemeen bekend verondersteLlen, dat na een dag of tíen de ùetrõt<Op

het

moment

-2ken vakbonden de aanvankelijk "wilcle" stakíng officíeel hebben verklaard
en dat dientengevolge het aantal stakers Ín de transporËsektor van 40.000."
tot om en nabij da 100.000 is toegenomen.
In sonuníge koamentaren is deze stap van de bonden'*onbegrijfelijk" genoemd, "onbegrijpelijk" vooral nadat eerste minister Callaghan een beroãp
had gedaan op de "redelijkheírln' en dringend gepLeit had voor "neer zelfdisciplíne". Voor wíe enig ínzicht heeft ín het wezett van de vakbeweging echter heeft de geschetste gang van zaken niets oniregrijpeLijks. De vakbeweging is wel"iswaar een instelLing van de burgerlijke naatschappij, díe ín
deze maatschappij een onmisbare funhtie uitoefenË, rnaax zíj kãn die funktie sl-echts vervullen zolang zij een zekere greep houdt op haar leden. Om
die greep zo goed en zo kwaad als het gaat te behouden, kan zij d.e Leden
niet onbeperkt \nleerstaan. ZíJ zou daarmee het bestaan van de vakbewegíng
op het spel zetten. Dat de drulc clie de leden op haar uitoefenen bijzonder
groot, is, valt níet moeilijk í.n te zien. Als gevolg van die druk hebben de
Britse vakbonden het "SociaaL Contractrr met de regeríng - dat notabene
door de vakbeweging zêlf werd ont¡,¡orpen - moeten opzeggen; aLs gevoLg vân
die druk hebben zíj . de afgeLopen herfsr zich ook achter de staking van, de
Ford-arbeiclers noeten schaien; aLs gevoLg van die druk hebben de vakbondsvertegenhToordigers zich íu oktoler j.1..op het. kongres. van de LabourpartÍj
ook têgen de f.inanciäle politiek van miníster Healey gekeerd. l.tet spreekt
vanzeLf. dat na de overwínning van de Ford-arbeiders de druk van de achterban alleen mâar groter is geworden.
'
Hoe waar dii aLres ooi ir;
het is maar één kant van de medailie. De
erkenling van de "wilde" stak"ing der transportarbeiders heefË ook'nog een
keerzijde. Daarop de,aandacht te hebtien gevestigd is de verdíenste vãn de
door ons genoemde dagbladkorrespondent. In een lijarage van zíjn hand, gepubl"íceerd in"NRC/Itandelsbtrád 'van zaterrJ'ag l3 januari j.1. lazen'wij:
,'
i

'

. . . "De Britse overheíd is overigens niet ongelukkig met het feit
dat de Þonden zich .ächter de ooispfonkeLijh-wi:Lde st"t ítrg hebben

geschaard'.Ílcrliswaar had de officiijie erkenäing tot gevo'lg"dat he!
-stâkende vrachtwagenchauffeurs driemaa! zo- groot vrqrd maal
aantaL
, .:
,
'âan de andere kant befekende het dat een officíäle gesprekspart:
vrâs' ontstaan die zíjn eigen mogelijkheden en Ueperiting"u b"' ner
ter'kent.... Vóór alIes lijkt de bond te willen'voorkomen dat in
, Engeland in navolgÍng van Noord-Ierland de noodtoestand wordt af, gekondigd, hetgeãn een onderhandelingspositie op 'het'scherp' vaû
: " II
de snede zou ondermijnêÊ....re

',

i

Zíeþ.lè,r in enkele volzinnen een haarsch
beeild van.de situatief on!daan van ied ere valse schijn.' Hêt moge eron heb
dat de Britse
premr-er met zíjn'oproep Lot "redelíjkheid!' de bon<len
erkenning van
de aktie heeft pogen te rug te houden, ín werkeL
baart die erkenn +ng
de Brítse regering niet mee? r¡.a:.at ml,nder
heeft 1
ftçen
ciåile aktie waarbij vééL, dan een
aktie' r^raarbíj naar
ing
weínÍg arbeiders zíjn betrokken. ZiJ
dat 'iedêr zelfstandig, opt den
van de arbeíders in feite een aântasting van de bestaande
ZLJ
weet ook daÇ de vakbewegíng; zelfs dan wanneer z voor
haar
achterban moet wijken, zich op de basís van de bestaande orde pl aaËst. Ook
weet de huídige Britse regering,- anders dan een van haar consgrvat ¡.eve
voorgaFgers - dat de vakbeweging " hetr aanger^Iezen instrurnent 'is met 'behulp

-3I¡Iaarvan strijdende arbeíders hteer 'rin het gareeltt kunnen worden gebrachr.
I¡Iat de onderhandelíngspositíe van de vakbeweging betreft heeft de korrespondent van NRC/HandeLsblad eveneens de spijker op de kop gesLagen. Bij
de afkondiging varì. de noodtoestand imrners worden de bonden aLs het warã
met de-rug tegen de muur geplaatst. Hun vrijheid van handelen ondergaat
onvernijdelijk een beperking en daarmee boeten zij ook ín aan vrijheíd van
manoeuvreren, een vrijheid die zij dringend nodig hebben, al was het enkel
maar om het uiteÍndelijk kompromis tegenover hun Leden aLs een "succes" te
kunnen presenteren. Onder een uítzonderingstoesËand verkeert de vakbewegíng in een verzhtakte posítie en zij heeft, om de leden weer in haar greep

te krijgen juist
tie nodig.

een sterke positie,althans de schíjn van een sterke posÍ-

Vanzelfsprekend is het juist ' zoals sommige journalisÈen hebben geschreven - dat de stakíngen van nu Groot-Brittanniä aan de rand gebracht
hebben van de ernstigste krisis aan het arbeidsfront sinds de mijnwerkersstaking van 1974. De vergel-ijking daarmee dringt zich zelf,s nog sterker op
rrlanneer men er zích rekenschap van geeft dat zovteL toen als nu de krisis
ín feite door voorafgaande gebeurtenissen tehreeg werd gebracht. Niet door
de rníjnwerkersstaking van 1974 werd het toenmaLíge kabinet Eeath in r¿ezen
ten val gebracht, maar door de kolossale stakíngsbewegíng van 1972 waaxmee
de f,Iet op de IndustriilLe Verhoudingen tot een vodje papier werd gemaakt.
Thans zíin het níet de vrachtautochauffeurs díe de poten van Callaghans
stoel- doorzagen maar is dat karweitje al opgeknapt door de Ford-arbeíders
die een Looneis za1en ingewíllígd die t t infLatiebeleíd van Labour tot een
hrassen neus meakte.
lulaar hoe diË alles ook moge zíjn, het staât vast dat in beide gevaLlen - zowel in 1974 als nu - niet de vakbeweging de tegenspeelster van het
kabínet was, maar dat de autonoom opererende arbeídersklasse a1s zodaníg
fungeerde. Daarom sloeg de conservatieve mevrourrr Margaret Thatcher voLLedíg de pLank mís, toen zij, in een poging cle gebeurienissen voor verkiezingsdoeleinden uit te buiten, tríomfanËe1"ijk uitriep dat "het een sprookje is dat Labourkabinetten zo goed zíjn voor de arbeidsvrede
aangezíen zíj
goede maatjes neË de vakbeweging zijn en dat conservatieve regeringen nínstens zo goede t za niet betere betrekkíngen met de vakbeweging kunnen onderhouden...." A1 hebbèn de betrokken bonden dan de "wilde" akties van de
ehauffeurs erkendrer mankeert - anders dan mevrour¡r Thatcher wil- doen geLoven - aan de verst,andhouding tussen de vakbewegíng en de Labourregering
bitter weínig. De sehijn bedríegt. Niet de vakbeweging sËaat tegenover de
Britse Labourregering, maar haar werkeLíjke vijand is de arbeiderskLasse,
die op vijandíge voeË staat met iedere regering.Ongekeerd kan iedere regerilg - gelijk de Labourregering nu - vertrouüren op de vakbeweging, zolang
zíj d,eze maar de nodige speelruimr:_3:1_

HUGH

SCANLON

KREEG

LOON

NAAR

T^IERKEN

Nienand die in de officiäle Britse statistieken de ontr¡ikkeling van
lonen.-en príjzen bestudeert, zal kunnen beweren dat de arbeiders in EngeLand r'loon naar werkenfl krijgen. Zij krijgen het zomín a].s de arbeiders ín
weLk Land ter wereld ook.I,lie echter in Groot-Bríttanniä wéL Loon naar werken ontving is de heer Hugh Scanlon, de l-eider van de nachtige en op 6én

-4na grootste vakbond der fabrieksarbeidersrde A(hnagated) U(nion) of B(ngineering) I{(orkers). 0p een van de laatste dagen van 1978 ís hij door koningin Elisabeth in de adeLstand verheven.Als Peer van Engeland zal híj voortaan zíEting hebben in het House of Lords, het Britse Hogerhuis. totet ¿ie
benoerning zÍjn de grote verdiensten erkend van een man, díe ooit eens verklaard heeft, dat hij hoopte "sterk genoeg te zuLlen zijn orn al-tijd vast
te houden aan de opvattingr dat er geen adeLstand behoort te zijn en niemand daarin behoort te worden benoemd.r'
"De geest Ís weL gewill-ig, maar het vLees is zwak", pleegt men in een
dergeLijk gevaL de evangelist lfattheüs na te zeggen. Of dat ook voor Scanlon opgaat wagen wíj te betwijfeLen. In de eerste pLaaËs omdat wij van de
geest van de heer Scanl-on geen bijzonder hoge dunk hebben¡ in de tweede
pLaats ondat híj zijn l-even Lang getoond heeft dat hij, aLs het er op aan
kwam, vlees van het vLees der bourgeoísie \üas en dan nog wel een bijzonder

caai stuk. zonder

zwakke pLekken.

het Britse weekbLad t'sunday Times" "één van de
hardste onderhandelaars in Engelandrr genoemd. ZLjn hardheid kr.¡am vooral
aan het licht als hij te maken kreeg met arbeiders, die er bíj hem op kwamen aandringen dat hij zich achter hun eisen of hun "wÍl-de" aktie zou scharen. IIij was het die een aantal jar:en geleden de leider van de BriËse zeeliedenbond z6 zwaar onder druk zette, dat deze een reeds uitgevaardígde
stakingsoproep weer introk; híj - Scanl-on - hras het eveneens, díe vijfduízend stakende Leylandarbeiders in de zomer van 1977 tot werkhervatting
trachtte te bewegen. Hij was het, die aLtijd een dusdanig vakbondsbeLeid
voerde, dat híj herhaaldelijk door de arbeiders werd uitgefloËen en uitgejouwd. Hij bLeek bij íedere voorkomende gelegenheíd aan de andere kant van
de barríkade te staan. Zijn werkzaamhedenrmet andere woorden, dienden aanhoudend het belang van de heersende klasse. ZLjn benoeming tot Lord kan
níet anders rnTorden uitgeLegd dan 26, dat niet sLechts de Britse arbeiders,
maar ook de Brítse bourgeoisíe en haar regering dat hebben ingezíen. Het
hem verleende eerbetoon - nog wel op een tijdsËip dat grote deLen van de
Brítse arbeíders in feLLe klassenstrijd waren gewikkeld - moet worden beschouwd als een aanmoedígend schouderkLopje voor de BriÈse vakbeweging.
ScanLon

is

eens door
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De Joegoslavisehe gastarbeider Jelinõi6 kwam na víjf jaar uit Duitslancl terug met een kompressor en drie mengmachines. Hij werd kapitaLíst.
Een sprookje? 0m de donder niet. A1 gauw produceerden zíjn werknemers in
twee ploegen per dag vijfduizend dakpannen. Hij verkocht ze gríf. Ze waren
narnelíjk goedkoper dan de daþannen die werden geleverd door de gesocíaliseerde bouwonderneming, geleíd door wat men in het jargon van de Joegoslavische partíj "arbeidersraden" pLeegt te noemen.
Een zekere Stefan Golié uit Serviä Leverde auto-onderdelen sneller af
dan de gesociaLiseerde automobielindustrie. Honderdtaehtig t'socialistische'l

-5bedrijven betrekken thans zijc produkten.
Sinds de'Joegoslavische regeríng in rt mídden van de jaren t60 partikulier'bezit, der produktiemiddeLen heeft toegestaanrworden in dit land he1e indusÈrietakken door partikuliere ondernemers beheerst. Tegenover de
circa 1000 hotels, caféts en restaurants in de gesociaLiseerde sektor van
het horeca- Þdrijf st,¿ran maar liefst reeds 1500 parÈikuliere restaurants.
In Sloveniä mogen caféhouders en hoteliers die vôor eigen rekening werken
zoveel personeel in díenst nemen aLs ze zeLf r¿illen. Er zijn daar al-leen
al 105.000 parËíkutr-iere ambachtsbedrijven. De staat bezít er maar 3000.
Partikul-iere bazen rnogerì wetËelijk niet meer dan Ëien man personeel
ín dienst hebben. Géén nood. De bewusËe werkgevers geven het juíste aantalarbeiders ge!üoon niet op en zij betalen derhalve ook niet de voorgeschreven sociale verzekeringspremies. Naar aanleíding daarvan sprak het partijblad "De HerauË'r uit Zagreb (waaraan wij de feiten ontlenen) schímpend van
tteen maffiatt.
Dezelfde krant deed ook uit de doeken, hoe de bedoelde bedrijven aan
arbeídskraehten komen.Ze T¡rerven de uiensen op de stations en qp het pLatteland. Daar stelË men geen voorwaarden aLs het er on gaat iets te kunnen
verdíenen. Partikul-iere bouwbedrijven betaLen hun arbeiders. twee gulden
per uur, maar lenen ze soms aan andere bedrijven uit, tegen zes. gulden per
uur.

In het land van het t'artreiderszelfbestuurtt.,leven nu duizenden schatrijke mensen die vermogens van meer dan een uriljoen bezítten, meestaL in
buitenlandse deviezen. Aldus '¡erklaarde Jure Bí1ió, cle voorzitter van het
Kroatische parlement. Hun rijkdom ís vooral zichtbaar aan de Adria.tische
kust waar mooie vill"ars, jachten en llercedessen cle ¿i:beíders de ogen,uitsteken. De bezitters van d.eze l-uxe zijn geen ambtenaren maar ondeinemers,
artsen, advokaten en soûrs taxichauffeurs. Het tijdschríft "Feuil-l-eton'r ,in
Belgrado schreef: "Terwíj1 een a.rbeider met bevende handen een biljet van
50 dínar (f S.-) uitgeeft op cie markË, ba.adt een grote groep zich in miljoenen. . . tt

President Titordie zelf schatrijk is, heeff. jaren geleden al eens gezegdz 'rl.,Ie moe.ten een einde aan die rijkdom ma.ken". Een komnissie van, onderzoek naar die. vermogens kwam tot de konklusie, dat er geen enkele 'iilLega1e" miLjonair viel- ie ontdekken. naarop ;;;i;gde her ËL"d "politíka'1 van
de ambtenalien, . dat ze nu eens moe.sten ophouden de mil-jonairs aan te vaLlenr Toen,de burgemeester van Rab, een partijlid, aan partikuliere ondernemers openbare funkties ontzegde, werd hij rloor zijn medeburgers uitgeschoLden voor ttrooie" en voor "linkse politikustt. !üe ontLenen dit aan berichten in JoegosLavische kranËen I ).
Om te besluiten nog een uiËspraak van Jure Bi.lió3 t'De stroom van miLjonairs rijst aL meer en meer en zíj zou wel eens de basis kunnen vormen

voor de kontra:revolutie.r' trrleet Bilió wel, dat.e-r in Joegoslavíii nooit een
echte arbeidersrevolutie ís geweest? Beseft hij, dat met of zonder- "arbeiderszeLfbestuur" het kapitalisme (of staaËskapitalisme) in Joegoslavii!
zich verder zaL ontwikkeLen?

l) ,Dit artikeltje is
kent.
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Voor de Itlestduitse BondsrepubLiek is het jaar 1978 geäindigd zoals 't
was begonnen: met een groËe stakíng in een van de beLangrijkste bedrijfstakken, een staking die een ernstíg gevaar vormde voor de ongestoorde produktíe in veLe andere sektoren van de índustrie. Voor de vierde achtereenvoLgende keer had de strijdbaarheid van de arbeíders ertoe geleid, dat een
urachtige vakverenigíng het oor moest lenen aan de nadrukkelijt t<enUaar gemaakte ü/ensen van haar leden. Na de havenarbeiders, de typografen en de
r¿erkers in de auto-índustrie bonden de l^Iestduítse staalarbeiders de stríjd
aan met het ondernemerdom. Zij eisten níet slechts méér loonsverhoging dan
Ì^taarloe de diverse dírektíes zích bereid toonden, zij vetlangden ín de aLlereerste pLaats de ínvoering van een werkweek van 35 uur.
De staking duurde tot aan het eínd van de eerste week van het níeuwe
jaar. Daarbij herhaal.de zich r¿at men ook bij de voorafgaande stakingen had
kunnen lTaarnemen, in het bijzonder bij díe ín de auto-industrie van Badeni,lürtter¡berg.Na verscheídene ureken van strijd sloten de leiders van de vakbond I.G. l'{etalL een kompromis r¡aarin bítter weiníg viel terug te vínden
van datgene üraarvoor de àrbeiders de straat op vùaren gegaan. ú 35-uríge
r^rerkr¡eek werd van de onderhandel-ingstafel geveegd. üIat overbLeef was een
trapsgewijze uítbreíding van de vakantíes díe bínnen een tijdsverloop van
een aantal jaren op zes inplaats van víjf weken zul-len worden gebracht,
een loonsverhogÍng van niet meer dan de 4i4 díe de ondernemers ook eerder
hadden aangeboden en r^rat extra vrije dagen voor diegenen die in de nachtpl-oeg zítten of tot de oudere nerknemers behoren, maar ook dat laatstÈ en-

kel trapsgewijze.

Gedurende de heLe decembermaand hadden de bestuurders van de metaal-bewerkersbond een dergelijk kornpromis verqrorpen omdat zij maar al te goed
wíst,en dat zij daarmee niet bij hun leden hoefden aan te komen. In januarí
\raren zij kennelijk van oordeeL dat de arbriders voldoende stoom hadden afgeblazen en dat na zes weken het moment r.ras gerijpt om de wil van de achterban te negeren.
De staking begon op de 28e november. Zíj werd uitgeroepen door bestuurders díe zeLf in het geheeL geen voorstander \raren van een verkorting
van de r¿erkweek maar díe door de aangesl.oten leden dusdanig onder druk waren gepl-aatst' dat zij níet meer anders konden. Tíen dagen na het begin
van de staking herinnerde het l^lestduítse dagblad "Die I{eLt" er aan, dat de
l-eiders van de I.G. Metall evenals de leíders van de Deutsche Gewerkschaftsbund "gedurende zeer lange tíjd de eis van een 35-urige werkweek niet van
hun leden hadden r¿illen overnemen.'r Dat zíj tensLotte die eís tot de ínzet
van een aktíe hadden gemaakt, víel volgens "Die Welt" slechts híeruit te
verkLaren, "dat zíj er interne redenen voor hadden die verband hielden met
het eigenbelang van de organisacie'r ("Die trfelto'van 7 december 1978). Anders gezegd: de bond ís door de knieän gegaan voor de toenemende druk van

onderop.

DáË en bíj welke gel.egenheden die druk werd uitgeoefend, is keurig op
rijtje gezet door tt l,trestduitse weekblad "Der Spiegel'¡ in zijn aflevering van 4 decenber 1978: "In september 1977, op het kongres van de I.G.
IletaLl in Düsseldorf waren de Leiders tegen de r¿erkr¡eek van 35 uur gekant.

een

-7het kongres dachten er anders over.Nadat diversen van hen vóór de 35 uur hadden gepLeit sprak de meerderheid zich uít
vóór het opsteLl-en van een dergeLíjke eis. De geschiedenis herhaalde zich
toen in het voorjaar van 1978 het kongres van het Duitse vakverbond werd
gehouden. Ook daar spraken de topLeiders zich tegen de 35-uríge werkweek
uít en ook daar leden zij een nederlaag op dit punt. Enkele weken later
steLde Kurt Herb, distríktsbestuurder van de I.G. Metall in Rijnl-and-irlestfalen, voor om de eis van een 35-urige rEerkweek op te nemen in het eisenpakket dat op tafeL zou worden geLegd bij cie komende onderhandel-ingen over
een nieuwe c.a.o.t'Eet gíng daarbij"rzo konstateerde ttDer Spiegêltt, ttduidef-ijk om een níeutiøeis".
Dit alLes vindt een bevestiging in een verklaring, die een van de bestuurders van de I.G. Metall, een zekere Karl Heínz Janzen, heeft afgelegd
Eegenover een journalist: t'..... In de bedrijven ervaren wij teLkens I^reer,
dat onze achterban de 35-uríge werkweek wil. !üij steLlen díe eis niet zomaar, of voor de grap. I^Iij hebben geen andere keus..." ("Die trüeLt" van 27
november l97B). !üij na dit alles nóg een bewijs verlangË, dat er ten aanzien van de 35-urige werk-week door de arbeiders enerzijc{s en door de organisatíe als zodanig totaaL versehillend werd gedacht, die herinneren wij
aan hetgeen wij in het jongste decembernuruner van "Daad en Gedachte" hebben meegedeeld over het sËandpunt van de zogenaamde "arbeídersdirekteurentt.
Deze funktíonaríssen, die op grond van het in de l,trestduítse staalindustrie
bestaande systeem van "medezeggenschaptt namens de vakbond zitting hebben
in de direktieraden, hebben - zo zaL de lezer nog wel weten - onverzwakt
vastgehouden aan de zienswijze die de vakbeweging van het begin af aan gehuLdigd had. Zij spraken zich tegen de 35-urige werkweek uit. Figuren als
de I.G. Metall-voorzitter Eugen Loderer of de distriktbestuurders Herb en
Steinkühler, díe veeL meer aan de weg tinmneren en op wíer doen en laten
door de arbeiders veel meer wordt geLet, konden zich iets dergelijks niet
veroorloven. Zouden zij de eis van hun achterban zonder meer hebben laten
valLen dan zouden zíj de arbeiders dusdanig voor het hoofd hebben gestoten
dat de tegenstellíng tussen bestuurders en leden voor de organisatie bedenkelijke vormen of afmetingen zou hebben kunnen aannemen l).
Overigens betekende het overnemen van de door de arbeiders gestelde
De meeste afgevaarrligden naar

l)

IIen vergeLijke hiermee wat wij elclers in dít nurtrner hebben opgemerkt over de Britse vakbonden' Ìtaarvan wij het begríipeLíik
hebben genoemd, dat zíj een "wiLde[ staking offícíee]. maakren.
llat de vakbeweging betreft ís de situatie in het ene Land analoog aan díe in heË andere. Dat is aLLerminst een gevoLg daarvan dat bestuurders als Loderer, Herb of Steinkühl-er even grote vijanden van de arbeíders zíjn al-s llugh Scanlonr Tom Jackson of de ttnobelet' Lord Cooper (van de bond van gemeentepersoneeL), wat wij overigens nief tegenspreken. Het is een gevolg
daarvan, dat de funktie van de vakbeweging ín het ene land dezelfde is al-s de futlktie van de vakbewegíng in tt andere Land.
Daardoor b.v. doet het optreden van Georges Séguy, de algemeen
sekretaris van de C.G.T, in Frankrijk niet onder voor het optreden van BriÈse vakbewegingsbureaukraten als Len Murray of
Jones of voor dat van Ameríkaanse vakbondsleiders als Sanuel
Gompers of George l{eany.

-Beis van een werkr¿eek van 35 uur volstrekt nÍet dat deze eis nu ook op eendere wij ze werd geargumenteerd. De leíding van de vakbewegíng
dat een dergelijke verkortÍng van de arbeÍàstijd een bijai"gl verklaarde
zou kunnen
vormen tot het behoud van arbeidsplaatsen. De staal-arbãídeis 1-egden het
aksent anders. voor hen betekende de 35-urige werkweek in de eerstã pLaats
minder dageLíjkse vermoeídheid. Hun eis was nieE op ekonomische overwegingen gebaseerd maar op de harde praktijk in de walsàrijen en gieterijettl ot
ons verhaal níet te lang en onnodíg gekompLiceerd tã maken lat"r, ri3 ait
híer verder buiten,beschourrring, zoal,ã ri: oåt b,rít"n beschouwing raten dat
de vakbondsbestuurders onderLing het er lang niet over eens
6f werktijdverkorting nu índerdaad tot behoud vanïerkgelegenheíd !üaren
voert
of niet.
Het gaat er ons ín d9-eerste plaats om aan te tonen, dat de stakíng in de

staalbedríjven van Rijnland-llestfalen, Bremen en osnabrück van de aãnvang
gekenmerkt door dezelfde tegensteLLÍng tussen de stakingsLeidiãg
en de stakers als men kon waarnenen bij de overlge grote stakingen van heù
jaar 1978, ín het bijzonder bij dÍe ii ¿e zuÍdduirse auromobielfabrieken.
0p de keper beschouwd rvas deze tegensteLLing bij de staalstaking zel-fs dieper en sterker ook al manifesteerde zíj zich anãersrvaak minder duideLijk,
en werd dientengevolge de sehíjn van hát tegendeeL gewekE.
De korrespondenÈ van ttDe Volkskranttr in Bonn rapporteerde aan zijn
blad, dat de leidÍng van de metaalbond in Ríjnland-t^testiäret "onder gro"iende druk" kwam te staan en d"! dít "de
iositie van de vakbonastõíaing
steeds nroeil"ijker" maakte. Terwíjl het bondsbestuur,
zo vervolgde hij, dã
35-urige werkweek nauwel-ijks een haalbare zaak acht, Leeft bij de stakers
de gedachte, dat de Langduríge strijd níet voor niáts mag zijå geweesr en
is een flink deeL van hen niet beleid met mínder g"rro"f,"o i" ã"r"n ("De
Volkskranr'r van 3 januari lglg). De korrespondenr vãn wnð/uan¿eLsblad be_
richtte, dat distriktsbestuurder Herb - toen hij bekend maakte dat de ï.G.
Metall besloten had nogmaals met de ondernemers te onderhandel-en op
basis
van door minister Fahrtmann 2) gedane bemiddelíngsvoorste.len - door circa
tweehonderd arbeiders wercl uítgãjouwd. ze waren îr gebouw in r'rünitrÀi*-;i;:
nengedrongen waarín het overlãg zou worden gevoerd en hadden een spandoek
meegebracht. Daarop stond te Leàen: "Hier stãat de basis - denk aan ons en
niet aan laffe kompromíssen". De demonstranten f.ieten zich sl.echts rnet de
nodige moeite verwijderen (llRC/HandeLsblad van 3 januari lgTg). Volgens
een bericht in t'Het Paroolttvan 5 januari r^raren ei niet alLeen een paar
honderd arbeiders ín het bewuste gebouw - het hoofdkantoor van de I.G. MetalL - maar stond er een grote massa van hen buí,ten,
Deze ínfcnnaties van buitenLandse verslaggevers lcunnen worden aangevuLd..met gegevens uit de Duitse pers zélf. In-ãen ingezonden st,uk in
"Die
tr'lelt" van 4 december stond te Leäen: trDe stem van de I.G. Metall is kl.aarblijltelijk een ándere stem dan die van hen weLke de bond voorgeeft te vertegeil4Toordigen". Het weekblad 'fÐer Spiegel" schreef op ll ãeceuber: ,,De
vakbonden staan onder druk.... een tunttiõnaris van de metaalbond heeft de
stemming-van zíjn achterban aldus beschreven, dat de arbeiders (ontevreden
met het feit dat de LeÍders niet de heLe industrie hadden piatgelegd) er
allenaaL tuitf wiLden... een posËende staaLarbeider waarschuwde r.G. )fetallvoorzitter Loderer al op de eórste stakingsrlag: ters rij-ãrüããr verlíezen

af werd

2) Friedhelm

Fahrtmann

Nordrhe in-l4re s t f a Len.

is minister van arbeid van de deelstaat

-9dan gaat het pas goed beginnent...'u
liaar z6 de díngen lagen, víeL het nieÈ te verwonderen dat disrríktsbestuurder Kurt Herb op een gegeven moment verklaarde, daË "de I.'G. ¡tÀlãif
ook in Nordrheín-trrlestfalen eindelijk eens een arbeidsúonflikt *""r. r,i;;;:
ren'r ("Der SpÍegel" van 13 novembei lgl}>. Het vieL evenmi" t"
dat dit arbeidskonflikt, nadat het eenmaal was uitgebroken, ""i;;;;;;"
"r,o. fàtg",
hoe meer aan de greep van de leiders ontsnapter, ("De; spiegei" van g .'jaiuari I 979) , Die leíders immers bewandelden eàr, ándere r"g aãtt a. arUeiäeis.
Dr:uk van onderop had hun genoodzaakt van koers te veranãeren en op rt kompas van de achterban te varen. Iifaar in ¡ t vaarwater van de arbeídärs voelden zíj zíeh in heË geheeL niet thuis. IIet gevolg ¡rras dat zij onzet
"r ¡oåtden. Daarmee verspeelden zÍj hun krediet, ,o.o"i bij <le arbãiders als
bij
de ondernemers. Het zekerst bleef voorzitter Lodererl de orrr.kerste figuui
werd de direkt voor de aktie verantr¿oordelijke stakingsleider Herb.
t'Der Spíegel" noemde in zíjn editie
ván B Sanuaii j.1. llerb "een man
,
zonder leiderskapiciteiten". ttei uta¿ vertelde áat de aib"íderc door middel van een spandoek de wens kenbaar maakten, cla.t Franz Steinkühler naar
Essen zou komen,. opdat men Herb zou kunnen vergeten. Die wens sproot natuurlíjk voort uit een misverstand. Steinkühler genoot ten onrechie de reputatie een doortastender en radíkaler vakbondãman te zijn dan Herb. DaË
díens aarzelend optreden te wijten zou zíjn aan een gebrek aan bepaalde karaktereigenschappen - zoaLs "Dãr spiegel"-in feite *ãgg"r""r¿u - iro"a;" ;;
eveneens voor onjuist. Niet alleen Herb aarzeLde, tnaai-de gehele, uit acht
man bestaande onderhandeLingsdel-egatie van de I.G. Metall-. Dat kwam, zoals
ook "Der-Spiegel" beschríjftrdoorãat de tot die delegatie behorende vertegenwoordigers der zogenaamde bedrijfsraden bevreesd r^raren voor de kritiek
van de vertrouhrensmannen in de fabrieken. Daarom hielden zij hardnekkig
vast aan de 35-urige werkweek. Andere leden van de del-egatie, zoals UijI
voorbeeld de KeuLse-gedelegeerde Karl-Heinz Bräuer, stoiden '".r,
onderhandelí.rgstaktíek voor. Die onderlinge tegenståffir,g verlamde de
"o"p"|.
vakbondsvertegenwoordiging. zíj zat beweginglooã klem tussen de leiders die
maar-al te graag tot een kompromis bereicl \raren en de arbeíders díe het
verwierpen. Een tijdlang waagden noch Loderer, noeh Herb, noch a¡deren gelíjk ziireen kompromis te bepleiren of Èe aksepreren ("Dår spiegeL", g i"nuari '79). De vele waarnemers.- onder wie minister ¡'ahrt*"rrr, --¿ie-te Lennen gavenr dat de I.G. lletall niet ín staat r^¡as om te onderhand.elen, hadden geLijk. Nlaar zíi hadden ongelijk met hun diagnose, dat de metaalbond
het konflikt in die ioestand. was gãraakt. Hij u.von¿
i" die
9: loop_van
in
positie vanaf het begínr op hetzelfde mãmenr dat de srarcínã-oiãei
"ict
druk van de staaLarbeiders werd uitgeroepen. Naarmate de staking ãuurde,
naarmate de arbeíders meer stoom afbliezen, rverd de I.G. lîetall ãíet mínder maar juíst beter tot onderhandelen in staat. Hij ion zich langzaam van
de druk van de aehterban bevri.jden.
De omstandigheden die wij zojuist hebben geschetst verklaren grotendeels de lange duur van het konflikt. Tot die i*ng* duur heeft echter ook
gedeeltelíjk bijgedragen, dat de ondernemers van hun kant het wapen van de
uitsluitÍng hanteerden. Uitsluiting i.s een t\^Teesnijdend zwaard,, op de
lange duur kan zij in het voordeel van de ondernemer"r.ir"".-;;;k;;, op korr,e
termijn wekt zij bij de arbeiders een krachtiger geest van verzet. Zo r,ras
het ook híer. rrDer Spiegel" berichtte op I I deãembãr dat "de arbeiders pas
vast--aaneengesLoten raakten toen de staalindustrie tot uitsluiting o.rårgíngtt
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l0zoals heeL het verloop van de st,aalstaking sLechts uit de sterke druk
van onderop vatt te begrijpen, zo kan het uiteindelijk resuLËaat sLechts
worden begrepen indíen men de tegenstelling tussen de bond en zijn leden
in het oog houdt, índien men er ziðh reker""ñ"p van geefr, dat de i5-uríge
werkweek oorspronkeLijk níet tot het eísenpakket van de I.G. MetaLl behoorde. Door wie ís de staalstakíng gewonnen? Zo¡vel de ondernemers als de metaalbond hebben de eer voor zich opgeäíst. Daarop is in de meeste kranten
en weekbladen geschreven, dat de ondernemers daartoe het meeste recht hadden. DaÊ is niet onze zi.e¡swijze. Naar onze mening - en de argumenten daarvoor 1-iggen in het bovenstaande besloten - hebben zoweL onderñemersaanvoerd'et ltanz Josef ldeísweiler als bondsvoorzítter Loderer reden om zich in de
handen te wríjven. I,fij keren de vraag om: wíe hebben de staaLstaking verloren? 0p die wíjze gesteld is het antwoord veel gemakkelíjker te geven.
Het luidt ondubbel-zinnig: de tr'lestduirse staaLarbeidãrs
Door het karakter van de staking beperkÈ in hun nogelÍjkheid tot het
ontpLooien van eigen inítiatieven, zonder direkte bernoeiãnis met de onderhandelingen en als gevol.g van dat alles aan stakingsmoeheid ten prooírhebben zij uiteíndeLíjk een kompromis moeten aanvaardãn daf: met hün verlangen
geen rekening híeLd. Dat een grote mínderheid tegen de níeuwe e.aro. freãtt
gestemd is karakterístiek. Dat alLenrzoaLs "Het Vrije VoLk" heeft geschreven, met een kater zull-en blijven zítten, daaraan behoeft niet te worden
geËwíj
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De staking ín de !trestduítse staêlíndustrie, die eind november van het
voríge jaar een feít i¿erd, zov zijn uitgebroken na een hal.ve eeu!ü van arbeidsrust in deze bedrijfstak. Dat heeft het vakbondsblad o'lnfetaLL Kurier"
geschreven en vrijwel heel de burgerlijke pers heeft het nagepraat. Het is
onjuist omdat er de afgelopen tíen jaar een paar maaL "wlláet' stakingen
van staalarbeiders in de Bondsrepubliek zijn geweest. lüaar is, dat ae vakbeuegíng gedurende víjftig jaar geen staaLãtaÈing heeft uítgeioepen. De vorige keer dat zij dat deed - nadat de ondernemers haar met ãen uitsluitíng

- was in november 1928.
In oktober 1928 steeg de spannÍng in de staalfabrieken langs Rijn en
Roer. 0ndat de ondernemers de staalpríjzen hadden verhoogd verl"angden de
bonden per I november een nieuwe c.a.o. Hun voornaamste eís: een verhoging
van het uurloon met 15 pfennig. De ondernemers weigerden. Ðe bonden probeerden het daarop via een rechterLíjke uitspraak. Rechter Jötten in Düsseldorf besListe: 6 pfennig meer. De bonden bleken bereíd zich bij die beslíssing neer te l-eggen, de ondernemers niet, Ze dreigden met het stíl-leggen der bedrijven. Daarop verzocht de vakbeweging aan de rijksrninister van
arbeid, Rudolf l,lisselL (Sfn¡ om de uitspraak van rechter Jðtten voor verbindend te verklaren. l,rtissell deed dat op 3l oktober. De voLgende dag weraL waren v6õrgeweest

il
den 200.000 arbeiders door de ondernemers uitgesloten. In hoger beroep betoogden de ondernemers, dat de door rechter Jötten aLléén gãoorur ¡estissing niet rechtsgeldig was. In januari I929 stelde tenslotie her Rijksgerecht voor arbeÍdszaken de ondernemers in het gelijk.
Voor de SeheLe Duitse ekonomíe, alsmede voor-de sociaaldemokratische
regering van Hermann Uüll-er ontstond er dientengevolge een bijzonder kritieke situatÍe. IIet kabinet zocht naar een oploãsíngl a"t wil zeggen naar
eel \reg om het konfLikt (staking plus uitsluiting) zo spoedig nogelijk te
beËinaígen. Er werd een beníddelaär aar,gurez.n ¿iå er in
voor
"iããga.-oog
de juristen hun stem hadden Laten horen op 2l december een
konnpromls tot
stand te brengen. om zijn taak tot een goed einde te brenget z.tt. hij de
arbeiders niet weinig de voet dwars. I,tlat er tenslotte uit ãe bus kwam was
nog minder dan rechter Jötting op 26 oktober de werknemers had toegedacht.
Het mag een merkwaardíg toeval ¡¿orden genoemd, dat zowel toen als nu
de voornaâmste tegenspeler van de arbeiders een man rùas, díe eenmaal zelf
tot de arbeidersklasse behoorde. Bij het jongste lconfli.kt r¿as dat werkgeversvoorzitter Franz Josef Inleísr¿eiler (50) die zijn Loopbaan begôn in hãtzelfde staaLbedrijf van lfannesmann in Duísburg-Huckingen raarnatr hij inrniddels de direkteur is. In l92B was het de als metaaLbewerker begonnen, maar
tenslotte minister van binnenlandse zaken geworden sociaaldemokraat Carl
Severing. hrie wíL er nog blijven volhouden dãt arbeider is, wie aLs arbeider wordt geboren? Voor iemands opt=eden is niet de afkomst doorslaggevend
maar zijn positie in de samenleving en zijn plaats in het produktietioces,.
I{eíst¡eiler heeft tijdens de jongste staalslakíng her overtuigende-bewijs
geleverd dat de ondernemersbeLangen bij hem - sedert I970 besiuurslíd vãn
het werkgeversverbond - in vertrouwde handen zijn. Severing hád dat bewijs
al geleverd eer hij eind 1928 in het toenmaLige sÈaaLkonflikt bemiddelãn
moest. Vandaar dan ook dat Severíng destijds terstond doòr de staalbaronnen als bemiddeLaar r¡erd geaksepteerd en dat zelfs nog v66r de vakbeweging
verklaard had hem eveneens te aksepteren.
Inderdaad, voor de ondernemers had men ín l92B moeilíjk een beter iemand kunnen uítkiezen. Acht jaar tevoren qras Severing - "in het donkerste
uur ván de Duitse bourgeoisiei', zoals later gezegd, werd - a1s redder van
de heersende klasse opgetreden. Toen de opstandige Roer-artreíders er in geslaagd l^raren de op hen afgestuurde Rijksweer te verslaan en derhaLve voõr
de arbeíders de hreg naar Berlijn open lag, slaagde severing er in hun de
wapens te doen neerleggen. Het zogenaamde t'Bielefelder Abkomren'l rnaakte
níet alleen een einde aan de Roei-opstand van maart lg2}, maar bezegeLde
tevens het lot van de Duitse revolutiã. Nadat de arbeiders r4raren ontwãpend
kon de Rijksr"reer onder generaal trnlaËter opnieuw het Roergebíe<l binnenrutken.
De kapítalistische produktiewijze had äan een zíjden ãraad gehangen maal
was dank zij een voormalige arbeider behouden.
Acht jaar Later trad Severing ten tr^reeden male als de redder van het':
kapitaal op. Voor het arbeídersbel"ang had deze ex-arbeider aL even weinig
oog als de ex-arbeÍder die in de achter ons líggende maanden ten aanzíen
van de belangríjkste eis van de arbeiders geen duimbreed wil-de toegevén.
Beíde keren dat Severing bij een ernstig soeiaal konflíkr in aktiã kwâm
haaLde de heersende lclasse verLicht adem. Voor de angst die zij in 1920
had doorstaan presenteerde ltítler derËien jaar rradien dã arbeiders de rekeníng.
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De een of andere schrijver, van wie de naam ons is ontschoten, heeft
eens verkLaard, dat'rde taal gans een vo1k" zou zijn, Híj had otg"ií3t. lu
latere Britse sËaatsman Disraeli sehreef in zÍjn jãugd, toen hij no! volstrekt onbekend l4/as en zich nog niet inspande voor dÀ belangen van ¿ã gritse heersende k1-asse, een boek waarín híj uiteenzette dat ei twee Engelanden bestonden, dat van de ríjken en daÈ van de armen en dat die tr¡ee Engel"anden elkaar niet verstonden doordat zij een totaal^ verschilLende tãaL
spraken. Aldus was het ín Dísraelirs tijd en aldus ís het tot in onze tijd
gebleven. En dat niet al-leen in EngeLand, maar overal r¡aar de samenleviãg
in verschiLlende kLassen is gespleten.
Het is voLkomen verkeerd om, wããr dan ook, van een ttvolktt te spreken.
Men heeft steeds te doen met twee verschíLlende klassen. En r¡ie dat erkenË
maar nietteurin veronderstelt, dat die twee kLassen niettemin dit met eLkaar gemeen hebben dat zíJ zich van dezeLfde ÈaaL bedienen, rJíe vergist
zich ook. De arbeíder spreekt anders dan de burger. Het ís niet alleen 26,
dat hij voor dezelfde dingen en begrippen ánderõ uitdrukkingen heeft, trei
is bovendíen 26, dat de burger heeL r¿at begríppen kent díe ãe arbeider onbekend zíin, dat de burger over uitdrutrtinlen beschikt die de arbeider
niet tot zijn beschikkíng heeft. De taal van de burger past bíj zijn ervaringswereld, bij zijn Leven. De arbeider heeft eãn ãn¿er Leven en een
ándere ervaringsrn'ereld. Soms verstaat hij de woorden van de burger niet;
soms verstaat híj ze weL, maar zonder hun inhoud te verståan en omgekeerd.
I,lie daar ook van.doordrongen mogen zíjn, in ieder geval nÍet degenen
díe er verantwoordeLijk voor zijn ¿ai in dã zogenaaurde võrmingscentra voor
werkende jongeren ten behoeve van het aLdaar gegeven taalondeiricht de aldus genaamde rrmethode-Broertjes" wordt gehaãteera. I,,Jie of wat de heer
Broertjes, de samensteller der bewuste kuisus, ook moge zijn, een arbeider
is híj in geen geval. Hij is evenmÍn iemand díe zícñ ook-maar enigermare
bewust ís van de verschilLen tussen arbeíders en níet-arbeiders.
hlat moeten jonge arbeiders, hranneer zij in het een of andere vormingscentrum bij het taaLonderricht, zíeh zinnen voorgezet zÍen als de voLgeñ-

de?:

- De eenden streken neer in de víjver in de tuin van de buurman.
- In de hoek van de hal. stonden de tennisrackets.
- Zi| woont in een rianËe villa.
De j-onge arbeíders die dergelíjke woorden lezen wonen zel.f ín geen geval in tteen ríante viLLart en evenmin in een villa zonder meer. Een r^roord
als "ríantrr hoorË ste1.Lig niet tot hún omgangstaaL . Zo hun ouderlíjk huis
aL een soort van hall-etje heeft, t'tennísiaclcets" staan daar vermoãa.fi5t
niet en indíen zíi het woord op ztn Engels geschreven vóör zich zien, is
het de vraag of zíj zich het voorÌüerp dat er bij hoort voor de geest kunnen haLen. 0f hun buurman een tuín(tje) heeft is de vraag. Dat zíchrzo ja,
daarin tteen víjvertt zotJ bevinden en dan nog wel een waãrin eenden kunnen
neerstrijken ís praktísch uitgesl.oten. Kortom: de heLe leef- en voorstellingswereld waarop de LetterLíjk ín de methode-BroerËjes voorkomende zinnen
(naast vele andere, soortgeLijke) betrekking hebben, ís de jongere uít de
werkende kLasse volkomen vreemd. Is het ver'wonderLijk dat sornmÍge vormingswerkers moest,en konstateren, dat bij het taaLonderricht voLgens de methodeBroertjes de kursisten ongeinteresseerd waren, dat hun beLangstellíng ont-
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brak, dat hun aandacht verslapte?

Twee vormingsLeíders ergens uit Brabant zíjn op zekere dag eens naar
Den Haag gereisd alwaar de heer Broertjes woont.-ze wíf¿en hem äet de bit-

tere werkelijkheíd konfronteren en vragen of het nu werkeJ.ijk níet anders
Iol. Toen zij bíj tret hun verstrekte adies kwamen bleken zíj zich voor een
"riante vil.la" te bevinden; toen er rìlas open gedaan zagen
."r, hal voor
zich waarin tennisrackets stonden. De heer trrõertjes zãt ín"L3
åen tuinkamer.
Door de brede ramen hadden de traree vorningsleiderã het uitzícht op een aangrenzende tuin met een grote vijver. Zíj hebben - zo verteLden ze ons zelf
- met de heer Broertjes géén gesprek gevoerd. ze zíjn maar vreggegaan.
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STAAKT:

"Daad en Gedachte" hebben

e

wij geprotes-

teerd tegen de brutaliteÍten van de orn zijn intríges en geschiedvervalsingen beruchte heer PauL de Groot, díe onder andere (in eei brief aan de redaktíe van "De VoLkskrant") zonder bLikken of blozen het auteurschap opeiste van het in l94l aan de vooravond van de Amsterdamse februaristäting
verspreíde manifest "Staakt, sËaakt, staaktl" Naar aanl-eíding van deze peltinente leugen hebben wíj opgemerkt, dat het bewuste nanifeãt in geen ieval door hem en waarschijnlijk door F, Reuter werd. geschreven. !üij-hebbãn,
zo is ons inmíddeLs gebLeken, daarmee de pLank niãgesLagen, zij net aan
niet wat PauL de Groot betreft.
ongeveer in dezelfde tíjd dat het bewuste decembernurruner van I'Daad en
Gedachte'r gereed werd gemaaki verscheen er bij de Amsterdamse uitgeverij
Van Gennep een boekje van de hand van de genoemáe F. Reuter, getíteid: ,,Dã
coumunistische partij van NederLand in ooilogstijd". In het"aãn de februaristaking gewijde zesde hoofdstuk d,aarvan ãoent Reuter zê:rf zíjn
door de
nazí's vermoorde partijgenool Lou Jansen als de schrijver van het beroemde

manífest.

I{ij stell-en ons voor het werkje van Reuter in een van de volgende
mers van ons blad te bespreken. I^Iíj meenden echter met de rechtzelting
betreft de auteur van het manifest "staakt, staakt, staaktl" niet tot
dat moment te mogen wachten. op de onjuístheid van onze informatie ís
ook van bevriende zíjde gewezen. Daarvãor harteLijke dank.
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NOG STEEDS VOORRADIG:

in oost-Duitsland
I,las de sociaal-demokratie ooit socialistísch? t3r50. Maar hoe dan?f3r50.
Enige gedacht"r o.rur een socialistische samenlevíng. r srSo. over bolsjewisme en fascisme. f 3150. steLlíngen over de chinesã revoiutíe. f4r50. iter and,ere portugal . f 4.--.
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op l8 juni l37B' toen het stadsparLement van Florence juist een voorstel van Salvestro der Medicí behandelde, verscheen Benedetto degli ALberËí, die evenaLs zijn vriend SaLvestro bankier was en tot een hoogstaande
patriciärsfanilíe-behoorde, aan het raam van het Signorenpaleis en riep
tot de mensen op tt plein "Leve het volkl" Na dit sein strooåd"tt cle arbeíl

ders en handwerhers op de Píazza dell-a Signoria samen en de aanhangers van
de reaktíonaire Parte Guelfa, de l^lelfen-párti. j, namen snel cle benen.
I^Iât braeht één van de rijkste mannen van Florence er toe om cle arbeiders uit de wolín<iusËríe, de Ciãmpi bij eLkaar te roepen? Florence, financíeel uitgeput door de oorlog met de pãrrs ut, geteisterd door pestrhongersnood en ¡nrerkloosheid, bevond zich in ãen revoiutionaire krisiå. In deãe sítuatie lcon een reaktionaire putsch, zoals de konservalieven van pLan rraren,
geen oplossing bieden .toor râr,tren als Benedetto degl-i ALberti en SaLvestro
de! MedieÍrbeide ambitieuze vertegenwoordigers van het hanrlels- en woekerkapitaal. Om het van de reaktionãiru Ïlelfãn te kunnen rorinnen, riepen zij
de Cionpi te huLprdie de oproep eehter veel seríeuzer ûamen dan hun bedoel"ing was. Dit leidde tot, de eigenl.ijke opsrand: de Cíompi besrormden her
sígnorenpaleis, zetten de regeiirrg. ár, tnoopten de beruchte politie-beuL
Ser Neto op en maakten enkele paleizea met de grond geLijk. Hiär ontlaadde
zich de lang opgekropte haat t,egerr heË "popolã grasõo", het 'vette volk"
zoaLs de Florentijnse Èoplaag kenmerkend genoe.md werd. Ðe Ciompi sLaagden
erin zes weken lang een demokratisch ber¿iñd te voeren.De strijd werd opgegeven toen de honger en armoe voor hen onverdraagl-íjk werd: als gevolg-.r"t
massale uitsluiting door de werkgevers en hun weigeiing oto in de woLiñ¿ustrie te investeren, hadden de ciompí geen werk en d,us teen loon.
over deze l4e eeuwse gebeurtenissen is bij uicgeverij trrlagenbach een
voortreffelijk boekje van Ernst Piper verschenen (à g oM) noer Àufstand der
Ciompí". De poLitíeke en ekonomische situatie in FLorence komt daarín zeer
konkreet en volledig aan de ordel de gíLden-organísaties, de arbeidsverdeling in de wolindustrie, de ontwiklcelíng van ñet ba.nkwezen, de oorl-og tegen de paus' de geschiedenis van de Tdelfen en het verhaal van lficheie di
Lando, een "realísttt en klassenverrader, de staatsinrichting, de plaats en
ontwikkeLíng van de florentijnse wolíndusËrie in europees vãrband, de Langduríge, steeds weer oplaaíende strÍjd van de CÍonpi, irr'rn eisen en-praktíjË,
en l^tat op hun ber^lind volgde.Verder een indrulçwekkende noten- en literatuurlijst en tips voor wie in Florence het spoor van de Cíompi wiL voLgen. AL
met aL in 125 bladzijden een prachtige gàschieclenis van aä Cíompi, die zo
goed geschreven is, dat het je spíjt dat ze nieË meer leven orn hei nog levendiger van henzeLf te horen.

l) In het Duits wordt hÍer de term'ranzeÈteln'f gebruikt in de figuurlijke
betekenis vân onrust stoken. Het is oorspronkelíjk een begrip uit de
weefkunst, afgeLeid van "zettel'o (ons "schering" en insLag). Het figuurlijke gebruik dateert uít ,le dertiende eeu\^7, toen de woLarbeíders
voor het eerst in opstand kwamen.

