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I^IAT VOOR EEN }.IINTER STAAT

E N G E L A N D T B f'l A C I{ T E ltf ?

In Groot-Brittanniä ís de winter van 1978 op 1979 de geschiedenís in-
gegaan aLs de tîWinter of díscontentît, de r\'rinter der onteoredenhêådt'. In
de loop van de voorafgaande herfst reeds voLgde de ene staking op de ande-
re" Toên rond de jaarwisseLing de vrachtwagenchauffeurs voor een Loonsver-
hoging ten strijde trokken en niet alLeen bij de eigen bedrijven postten,
maar ook bij fírmars die niet of nauwelijks bij het konflikÈ waren betrok-
ken, werd het Brítse ekonomische Leven schier verLamd en stapel.den voor de
LabourregerÍng van premier Callaghan zích vrijwel- onoverkomelijke moeilijk-
heden op.

Staat het land thans een nieuwe $rínter van ontevredenheid te wachten?
Ja, zo heeft Rodney Bickerstaffe, de sekretaris vân de N.U.P.E, l), de vak-
bond van overheidspersoneel, verklaardo ja, tenzij de regering-Thatcher
al.snog een bevredigende opLossing zou úreten te vinden voor heË Loonkon-
flikt ín de gezondheidszorg, waaraan wíj in het vorige nuÍmer van t'Daad en
Gedachte[ reeds aandacht hebben besteed.

Rodney Bickerstaffe, díe er op $rees dat zoweL de mijnwerkers aLs het
personeel van de r,¡aterl"eidingbedrijven op het punt stonden om looneisen te
steLlen 2), is niet de enige die voorspeLd heeft dat de komende maanden
rijk aan arbeidskonflíkten zuLLen zijn" Velen beschouwen de a k t i e -
d a g van de Britse valdbewegíng op 22 september j.1, als het eerste begin
van een verzet, dat in cle komende r.reken en maanden veel feLLer nog dan tot
dusver op zaL Laaien en dat direkt tegen het beleid van het Conservatieve
kaibet gericht zaL zijn"

I,leLke ¡,raarde moet er aan dit soort voorspellingen r,¡orden gehecht? l^Iij
¡^rillen een poging doen de díngen op een rijtje te zetten. Dat kan alLeen,
v¡anneer wij om te begínnen een blik werpen op de thans bestaande industríä-
Le verhoudingen in Engeland en op de positie van de Britse vakbeweging.

l) N.U"P.E. = NatíonaL Uníon of PubLie EnrpLoyees.
2) Van Bickerstaffers voorspelling werd o.a" op I2 september j"1.

meLding gemaalct door de Smday Tdmes,
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Van Clement AttLee tot en cret Jim CalL¿ghan hebben a I L e na-oor-
logse regeringen in Groot-Brittanniä met wisselend succes gestreefd naar
een goede verstandhouding en een vruchtbare samenwerking rret het overlcoe-
peLend vakverbond f,U,e. Dat geldt, ondanks een schijn \,'an heÈ tegendeel-,
zeLfs voor de regering Heath in ¡t begin van rle jaren 170. l:iaar het huidí*
ge kabínet heeft vol.l.edig met díe traditie gebroken. i{evrour.r Thatcher be-
schouwt de vakbonden aLs eveû zovele obstakels voor de vrije marktekonornie
Ìraarruee zij Engeland wil opzadelen en haar hourling, ten opzichte van de vak*
beweging getuigt zor,reL van minachting aLs van onverholen vijandschap" Heel"
duiclel"ijk kwam die vijandse.hap nog eens een lceer tot tríting in tr¡ee artike'-
l-en díe Jo4tn Hos?"yns, toL voor zeer kort één van haar adviieurs, dezer da-
gen publiceerde in het dagbLad The Times 3). De bewuste stukken rueroelden
van pure vooroordel-en, vergeleken waarbíj de Conservatíeve denkbeeLclen om-
trent de vakber¿egíng uit de jaren t70 hoogst onschuldig kunnen Ìrorden ge.-
noemd" Als gevolg t¡an die vijandschap - voortspruitend uit een volstrekt
onbegrip voor Ltat in werl¡.elijkheid de rol en de funkti.e van de vakbeweging
is - zíjn de bonden hoe Lange.r hoe meer ín een hoek gedrongen.

De regering-Thatcher streeft naar een zo Laag mogelijke prijs van de
arbeidskracht. Onlangs heeft zij de FrLr ilages ResoLution van l89l ínge-
trokken, !'taarmee beoogd werd de arbeider te beschermen te.gen áL te brutale
uitbuiting, een resoLutie die notabene door het Conservat,ieve ministerie--
Salisbury bij het parLement werd ingediend. llorman Tebbit, de huidige mi.-
níster van werkgelegenheid, zov graag nog een stap verder gaan door het
buiten ruerking steLlen van de Líberale rvetgeving van 1906 r¿aarmee getracht
werd een te gerínge beloning van ongeorganiseerden tegen te gaan" Irunid-
dels is onder het zittende lcabinet een rret van kracht gervorden waarbÍj het
verboden is om sympathíestakíngen uÍt te roepen. In. hetzeLfde vlak zijn
nog scherpere måatregelen in voorbereiding"

De iioudíng van de regeríng-Thatcher ten aanzien van de vakbeweging
heeft ertoe geleid dat ook deze met een tradítíe heeft gekapt. Sinds de da-
gen van i'ialter Citrine hebben aLl.e sekretarissen-generaal van de TUC geíj-
verd voor een erespektabeler vakbeweging üraarnaãr én door de ondernemers
ên door de regering (van welke kLeur dan ook) zou worden geluisterd, voor
zovet daarvan al niet veeL eerder, ja zeLfs ín de voríge eeu,r reeds e spra-
ke was" Nadat mevrouqr Thatcher drie jaar Lang er blíjk van hee:Et gegeven
dat zíj tot Luístären ni.et bereid ís, neigt de vakbewegíng tot,le konklu-
sie, daE zij van haar kant er dan maar beter het auijgen toe kan cloen. \ran-
daar dan enkel.e bonden hebben voorgesteld, dat cle TUC zich zou terugtrek-
ken uit cle NationaL Eeononrie Detselopment CouneðL, d,e natÍonaLe raad voor
het ekononische belei{, een overlegorgaan van rle vakber,regíng, de overheíd
en het, ondernenrerdom, Ëwíntig jaar geLeden ingesteld onder rt Conservatie-
ve rninisterie van Harold I'{acmi1lair. Vandaar ook dat er geluiden opgaan dat
de vakbondsvertegenwo<lrdigers voor aLle soortgelijke ovãrlegorganen zouden
moeten bedanken. Robert Taylor, 6én van de redakter:ren van het r¡eekbLad
l|ha 2bsemser, konstateerde op 5 september j.L. ciat Itonder druk xan Ðat ey
gebeurt de T[lC ut't de ondev,har¿deLin,qsruimten en de straat op uoz,dt ged?e-
'ùê/t!î,

t{oet díÈ zõ worden verstaan, dat de Britse vakbeweging als gevolg van

?)îtlfhat ana the uníons for?,t en t,The eornetíng poúey of örnruni-
tA"" respektíevelijk ín fhe ,Idmes van I en ã september lgBZ.
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That,cherrs vijandschap zich voorbereidt op een strijdbare opstellíng? lfoet
de aktiedag van woensdag 22 septenrber als een eerste symptoom van deze
strijdbaarheid r¡orden gezíen? Het antwoord moet naar onze menÍng ontken-
nend luiden en wel- om een reden die door Robert Taylor zeLf ís aangegevenå
¡rDe IUC aaL d.e periode Tha,teher operleøent', De Brítse vakbeweging zal ook
ín de toekomst haar funktie in de burgerl.ijke maatschappíj moeten vervuL-
Len en deswege moet zij zich ook thans overeenkornstíg die funktie gedragen.

Tot op heden toe heeft de TUC, terwiLle van haar achterban weLiswaar,
voortdurend over een op handen zijnde konfrontatie met de regering gespro-
ken, maar niettemin tegelijkertijd haar uiterste best gedaan om nevrour^r
Thatcher Ît ber,rijs te leveren dat er geen beter instítuut is om de urerken-
de klasse onder de duiur en in het gareel te houden dan juist de vakber,re-
gíng. Dat de eerste minister en haar naaste medewerkers de ondubbelzinníge
tekenen nieE verstaan hebben is zeker niet de gchuld van TUC-sekretaris
Len Murray of van diens koLLegars van de algamene raad van het Britse valc-
verbond. Om dat in te zien behoeft men zich slechts te herinneren dat zij
het zíjn geweest die de stakende treinmachínisten tot de orde hebben geroe-
pen en een eínde hebben gemaakt aan hun aktie" Sindsdien heeft de positie
van de TUC geen wezenLijke verandering ondergaan, ook al t ijkt het alsof
het, vakverbond door zich achter de sËakende gezondheídsr¿erkers te scharen
opeens een andere koers ís gaan varen. In werkelijkheíd ís daar geen spra-
ke van en de aktiedag van de 22ste sepËember is niet het voorpoetengevecht
van de nu \Âraarachtíg begínnende sLag met de regering doch een roranhopige po-
ging om een dergelijke sLag koste r^rat het kost te verhínderen"

Na aan de treinmachinisten een verpletterende nederLaag te hebben toe-
gebracht, is de TUC vríjwel terstond begonnen met het zwaard te kletteren.
Er bleef de vakbeweging weínig anders over. Ze moest, zoa1"s John Cunning-
han in ?he &nn&ian vaî 3 september schreef , noodzaketijkenvijze'?een ron-
de uan de regerdng vùnnentt r,¡íLde zíj het vertroutven van haar achterban
niet lr:wijtraken. Ze kon zich een dergelijk optreden als tegen de treinma-
chinisten eenvoudig nieË meer veroorLoven. Om de schíjn van strijdbaarheid
op te houden, díende zij de eerste de beste gelegenheid aan te grijpen. De
strijd van de gezondheidsr¿erkers r4ras er een, die haar als het hrare op een
presenteerbLaadj e werd aangeboden.

De geLegenheid was in zekere zin uniekr in een període, dat in Groot-
Brittanníi! de werkgel.egenheid voortdurencl kleiner werd en het aantal banen
bij tierr- en honderdduizenden tegel-Íjk verminderde, nam in de afgelopen
drie jaar het, aantaL werkenden in de gezonclheidszorg met 47"000 toe en het
steeg daarmee tot bijna een miljoen" Leidde de werkLoosheid tot een Leden-
verlies van de vakbewêging van circa twee niLjoen, de bonden in de gezond-
heidszorg zagen hun ledental juist groei.en" Dat kwam niet alleen doordat
het personeeL van de nationale gezondheídszorg voortdurend werd uitgebreíd,
het kwam ook doordat zich daarbíj een mentaLíteitsverandering voordeed.
Îíen jaar geleden roas nog niet de helft ervan bij een vakbond aangesLoten
en van die vréL georganíseerden was slechÊs een kleine mínderheid enigerma-
te niLitant. De bitter i.age bezoldiging, ver achterblijvend bij de infl-a-
tie, bracht daarin een grondige wíj zígíng en maakte ooko dat de betrokken
bonden onder drulc van de Leden zich stríjdbaar opsteLden. Die opsteLLíng
I^tas er een, waarbíj zíJ zich gesteund v¡Ísten door de sympathie van het pu-
bLiek.

Door de zaak van de gezondheidswerkers tot, haar eigen zaak te maken
kon de ßritee vakbeweging, zonder daarbij aL te veel risikoes te Lopen, de
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averij herstellen die zij tijdens het konflikr bij British RaiL had opgelo-
pen. De wijze htaarop zíj dat deed bewees, dat zíj - verre van het op een
werkelíjk gevecht met de regeríng te wil-len l-aten aankomen - slechts op
een sc.hijngevecht uit was, hraarmee zíj zich de schijn van strijrlbaarheid
kon verwerven"

Haar oproep om op 22 september met een staking van é é n uur de ak-
tie van de gezondheidswerkers te steunen, kan nieÊ anders worden gekarakte-
riseerd dan als een poging om de Britse arbeiders stoom te laten afblazen
in een situatíe ,Jie zor,¡eL door cle regering als door het bedrijfsleven a1-s
hoe langer hoe expl-osiever rnrerd ervaren"

De ietwat emotioneel geladen verhlaringen van i"iurray 4) kunnen geen
ogenblik het feit verbloemen, dar een werkonderbreking Ì^raarvan tevoren
vaststaat dat ze niet Langer dan een uur zal duren, a1-smede een vrat ludie-
ke demonstratie in Hyde Park, voor de overheid géén serieuze bedreiging
vormt. Om de demonstranten in T{yde Park uit alle del-en van Groot-Brittan-
niåi naar Londen te vervoeren b 1 e v e n de treinen rijden" De aktiedag
nrerd nadrukkelijk n i e t als een ondernemen t e g e n de regering aan-
gekondigd' maar aLs een bewijs van sympathÍe v 6 6 r de gezondheídsçrer-
kers" Het mag waar zijn daË door sommigen, in stri.jd rnet de bedoeLing van
de TUC' trtee uur gestaakt werd inplaats van één, dat hier en daar de ge-
zondheídsrrrerkers niet bereid r¿aren voor noodgevall-en dienst te doen, zoals
het vakverbond had gevraagd en dat de mijnwerkers onder andere er een st¿t-
king van 24 uur van maakten en dat Arthur Seargill van de mijnwerkersbonrl
zích r,rel degelíjk tegen tt regeringsbeleid keerde. Dat aLLes vermocht r.¡ei-
nig of níets af te doen aan het hoogst onschuldige karakter der demonstra-
tie.

De gas-e lilater- en elektriciteitsvoorziening, zowel aan de industrie
a1s aan partíkuLieren werd, op nadrukkel"ijk bevel van de TUC niet stopge-
zeto wat rrrê1 et geval rÀtâs toen er bij de genoemde dienstrrerlenende bedrij-
ven de afgelopen jaren t'wil.det'akties van het personeeL plaats vonden.

Vóõr de met spanning tegemoetgezíene datum van de 22e had de minister
van de socíale diensten, Norman For¡ler, te kennen gegeven dat hij niet be-
reid r¿as voor de druk van de vakbev¡eging te kapituleren en clat, als 't ka-
binet dat wél mocht doen, híj z¡n ontsl-ag zou aanbieden. Maar die woorden
rdaren ingegeverr door een verkeerde beoordeling van de werkelíjkheid en het
daarmee verband houdende misverstando dat de TUC het op een konfrontatie
met de overheid wilde laten aankomen" Toen het tegendeel bleek kon FowLer
naar r^raarheid vaststellen, dat de akÈiedag van de TUC op de regering geen
enkele índruk had gemaakt. Met die waarheid was het geenszins in strijd
dat de vakbeweging de aktiedag een groot succes noemde. Het r¿as inderdaad
een succes - niet van de arbeiders maar van de TUC - juist omdat het gezag
van de regering er niet door wankeLde, het - morele - gezag van de vakbewe-
ging níettemin in bel,angríjke mate roerd hersteLd.

Ïn Congress House, het hoofdkwartier van de TUC, lvitrde men, geLet op
de ekonomÍsche krisis, de stijgende werkloosheid, de vele daarmee samenhan-
gende bedankjes voor de bonden, de vrees voor ontslag ingeval- men voor be-
paaLde eisen in beweging zou komen, e\2. enz" geen écht gevecht met de re-
gering, niet van de TUC en nog veel mínder van een eventueeL zelfstandig
optredende achterban. T{ant een zeLfstandig opËredende achterban zou, daar

4) Ze werden o"a. Ì^reergegeven in de Fínacial Tímes van l0-9"
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maakten de bestuurders zich geen illusies over, maar aL te gauw de gren-
zen overschríjden r¡aarbinnen de vakbeweging zich nu eenmaal" aLs vakbewe-
ging rnoet bewegen. Dat kon met des te meer zekerheid worden aangenomen, om-
dat de vakbewegíng in éên opzicht zeLf ook een stap buíten die grenzen
díende te zetten, paradoxaal genoeg, juist om de achterban uiteindeLijk
bínnen die grenzen te kunnen houden" Sympathíestakingen, zoaLs ze voor de
22ste september rüaren gepLand, zijn namelijk, zoals we hierboven zêgenr on-
geoorloofd en door de aktíedag te organiseren kon de TUC en konden de aan
de oproep gehoor gevende bonden voor de reehter r¡orden gedaagd. Maar de
vakbeweging kon níet anders of zíj moest dat op de koop toe nemen. Dat er
na de 22ste geen enkeL rechtsgeding is aangespannen bervijst o.i. dat men
er begrip voor heeft opgebrachË, dat nood nu eenmaal r¿et breekt en dat het
bij de aktiedag índerdaad om een noodgeval" gíng, zo¡'reL voor rrrat de samen-
l-evíng ín het aLgemeen betreft als de vakbewegíng ín het bíjzonder. Een
spontaan en zelfstandig optredende massa, die natuurLijk aan het breken
van de wet níet bij voorbaat een tíjdslirníet zou hebben verbonden zou ui-
teraard héé1" anders bejegend zijn als cle slechts schijnbaar zo radíkal.e
best,uurders.

De konkLusíe ligt voor de hand, dat een aktíedag die een succes werd
omdat de regering er niet door in gevaar werd gebracht, de vakbeweging de
schíjn van sEríjdbaarheid op zich kon laden en de werkenden stoom konden
afblazen, niet beschouwd kon worden aLs het voorteken van een I'r,rinter van
ontevredenheíd". llaar nrie daaruit af zou leiden dat zulk een wínter zich
derhal.ve niet zal voordoen heeft te haastig gevolgtrekkingen gemaakt. A1s
het aan de vakbeweging lígt komt zo?n winter er inderdaad niet, nu niet en
in de toekomst niet.

!üat níet moeË worden vergeten is, dat ook in 1979 de |Ìlldnter of dis-
contentrt niet door de TUC veroorzaakt r.rerd en daÈ destijds de Britse trans-
portarbeidersbond door het optreden van de vrachtwagenchauffeurs mins.tens
zo verschríkt werd al.s de regering en de heersende klasse. De koele ver-
standhouding tussen de regering-Thatcher en de TUC en alLes wat daaruít
voortvloeít ís ten deLe niet meer dan een komedie, een komedÍe die er voor
dient de vakbondsmythe min of meer ín stand te houden ín een tijd r^raarín
de omstandigheden voor 1t handhaven van die mythe minder gunstig zijn" Be-
paalde maatregelen die de regeríng-Thatcher reeds heeft genomen of ín het
vooruítzicht heeft gesteld zijn de t o p van de vakbeweging al-Lerminst
onwelkon, aL hoedt zij zich er zorgvuldíg voor dat openl-ijk uit te spreken
aLs de achËerban zich onder haar gehoor bevindt 5).

lutaar voor de arbeiders, voor die achterban, Lígt de zaak natuurlijk
volkomen anders. ïüat we hiernee zeggen wilLen is dít, dat het even onmoge-
lijk is om het uitblijven van een ont,evredenheidsuítbarsting te voorspeL-
Len als te voorspellen dat ze wél plaats zal vínden. Door de strijd van
de gezondheídswerkers heeft Groot-Brittanniä een enigszins hete zomer be-

5) Als topfunktionarissen van de vakbewegíng en vooraanstaande
politici zich onder el"kaar bevinden is hec anders. De vroege-
re Labour-minisËer Barbara Castle vertelt in haar ttÐíaries't
("Not.itieboeken") dat haar maatregelen tot hervorming van de
vakbeweging door de bestuurders rverden voorgesteld als te-
gen de vakbewegí"ng gericht zijnde, maar dat. zíj in gesprek-
ken met haar ronduit toegaven, dat dit geenszins zo was.
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leefd, zíj het dan ongehrtijfeLd minder heet als die van lg72 toen de dok-
werkers ín beweging waren" Of op die zomer een koude r,rínter zal volgen <lie
de regering zal- doen huiveren, weet geen mens" UitgesLoten is het trepaald
niet, geLet op het voortdurend bij de infLatie vergeleken dal-en.d levens.-
niveau van de r+erkenden en de weergal-oze ijver l,raarmee mevrouhr Thatcher
iedere mogelijke veiligheídskLep onkLaar maakr.

KANTTEKËNTNGEN BIJ DE FILM ''DE BERG''

Eind 1845, begín 1846 schreef lfurl Marx in het eerste, aan de lluitse
filosoof Feuerbach gerøíjde* deeL van iîDíe DeutscV¿e IdeoLogie:r: rt\et korum,r
nisme í's Door ons nöet een t o e s t a n d " ùie moet worden Den/)ezen-
Lí,ikt' geen i de aaL, u)aarna,ar deaerkeLíjkheì.dzdehzouhebbente
ríehten, wij uenstaan onder korwm,misme de îr) e 7.a k e L íj k e beueging"
díe aan de Vruíd¿ge toestand een e'tnde maaktr', llet zijn rfeze rnroorden die ãe
schrijver van deze rege.ls onr¡illekeerig in heri.nnering lrwamen bij het aan-
schouv¡en van de film "De Berg" van Gerrard verhage (die op zondag lB sep-
tember door de VPRO werd uitgezonden) en bij het Lezen van enkeLe aan díe
rolprent gewijde beschour¡ingen.

HeÈ kan er de schijn van hebben dat híer sprake is van een even zon-
derlinge als willekeurige gedachtensprong, maar welbeschour¿d is dat aller-
minsr zo. De fÍLur ínrmers handelt over vijf oude mensen, die stuk voor stuk
het kommunisme w é L als een:ideaal hebben opgevat, wé1- al-s iets $raar-
naar de werkelijkheid zich zou hebben te richten en díe daarmee en daar-
door hun ogen hebben gesloten voor de werkelí-jke bewegíng die bÍrrnen onze
huídige maatschappij de bestaande toestand onderaríjnt en aantast. Í.Jat er
in de fiLm "De Berg" r,rordt uitgebeeld - ík zou bijna r,¡ilLen zeggen; op een
schokkende wijze wordt uitgebeeld - is de tragíek van deze mensen, .lilaar
het is niet hún tragiek aLleen; het is de tragiek van al.Le idealisten, of
ze nu in de C.P"N, zitten, in de C.P"ll" gezeten hebben of nooit iets met
de C"P"N" te maken hebben gehad"

Ik vind de schokwerking die er van "De Berg" uitgaat een buitenge\^roon
merkr¡aardig iets en wel- hierom, omdat de maker ervän zelf aLlerminst van
idealisne vríj is" Integendeel: uit diverse toeLíchtingen die hij aan ín-
t,erviewers heeft gegeven bLíjkt, dat hij een volstrekt ídeaListische kijk
op de samenleving heeft" Als Djoeke Veeninga hem in de VPRO-gids aan het
woord 1aat, d,an zegt Gerrard Verhage, díe zel-f ooit CPN-er nas z iìDe kLasse-
striid is oooz'mii een pz,íneöpe dat onbeschadigd udt de strijd ds gekomen"
Daar kun je geuoon mee doon, aLs een uitstekend stuk gereedseh@".""', Uit
deze woorden bLíjkÈ, dat hij míjlenver verwíjderd is van hen, die de kLas-
senstrijd niet uít p r i n c í p e ¡ maar uit bittere noodzaak voeren"
Niet minder groot is zijn afstand Ëot diegenen, die in de klassenstríjd
geen beginsel, maar een maatschappeLijke werkelijkheid zien, die niet deze
werkeLijkheid als een t'uitstekend stuk gereedsehap" verstaan, maarulie in
de materíalistische dial"ektiek het gereedschap hebben gevonden meË behulp
I¡Taarvan deze werkelijkheid kan worden geanalyseerd en begrepen.
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Een tern als matev,íalí.stische diaLektiek is helaas bij voortduring
misbruikt - en weL juist door de ídealisten - en bovendien misschien niet
aan iedereen vertrouwd, Ðaarom kan ik beter zeggen, dat een materiaListi-
sche maatschappijbeschour¿íng de sleutel vornt vüaarrnee de geheimen van de
samenlevingr voor zovet zíj dan geheimen zí.jn, kr.¡nnen r¿orden ontsloten. En
een materiaList¿sehe maalschappijbeschouwíng is er een waarbí.j van de wer-
kelijkheid r¿ordt uitgegaan en het nier gaat om de vraag wat of er gebeuren
moet, maar om de vraag wat of er gebeuz,t.

Aangezien de dingen die er in de mensel-ijke samenleving gebeuren, aL-
leen maar gebeuren doordat de mensen hun Leven moeten pï,odueeyen en daar-
toe onderling in bepaalde verhoudingen oftewel nroduktí.etterhoudingen ver-
keren, houdt in een klassenmaatschappij datgene wat er op maatschappel-ijk
t,errein gebeurt met de werkelijkheid van de kLassenstrijd verband. Tdie een
ideaLístische kijk op de maatschâppij heefto wie idealen r,¡i1 verr.rezenlíj-
ken, zo konstateerde ik, houdt zon ogen gesloten voor de werkelijkheid,
die draagt oogkLeppen en die ziet niet wat, er gebeurt " Dat is iets, dat
in de filrn treffend rnrordt geillustreerd. Al-s trlel Visch ín 1922 naar Rus-
land reist passeext zíj bij het naderen van Petrograd I ) de eilandvestíng
Kroonstad, ALs ze over dat gedeeLte van de reis komt t.e spreken, dan rept
ze met geen r,rroord van datgene w¿t daar zoln jaar tevoren is gebeurd: de op-
stand van de prol-etarísche matrozen tegen de zich als heersende klasse ves-
tígende boLsjewístische machthebbers bij een poging rt radensysteem te her-
stelLen. Dât het destijds - in 1922 - bepaald niet meeviel om het gebeuren
in Kroonstad te analyseren spreekt vanzelf. Maar Nel Visch heeft het, door-
dat zij oogkleppen droeg, niet eens gezíen. En misschíen was tt geen kwes-
tíe van oogkleppen, maar behoorde ze tot dat veel voorkomende type van
ideaListen dat de ogen sLuit omdat het niet zíen uíL. ZoaLs in de film aL-
weer de <¡ude Gerard Maas, díe ronduit toegeeft,, ten aanzien van de Stal-in-
terreur'; t'îJe uyiLde het, niet ueten,ll

I^Iat Nel ffiãñ' r,réL zíet is voor haar kijk op de samenlevíng al even ka-
rakt,eristíek aLs \tat. ze niet ziet . Ze heef t het over lrhet uonder oan het
Ruesische uoLktt, dat - tijdens de jongste wereldoorlog - z'i persoonlijk
bel-ang aan het algemeen belang ten offer bracht. Dat er in een op Loonar-
beid gebaseerde samenLeving van een uoLk geen sprake lcan zijn, dat ís aL
evenzeer aan de aandacht van Nel- Visch ontsnapt als het feit, dat ¡¡onderen
alLeen maar in sprookjesboeken gebeuren. Bewonderenswaardige offers zijn
er' altijd om zeer voor de hand f.iggende, dus allesbehalve wonderlijke re-
denen, ook door niet-Russen gebracht. l.Iie een voorbeeld v¡il-: het massale
gewapende verzet - de z"g" Leuée en masse - van de Franse eítoyens, díe de
vruihten van hun revolutie wilden verdedigen Legen de feodaLà legers ,rran

de hertog van Saksen-Coburg,
Ik had het over sprookjesboeken" Daarin inderdaad hebben de vijf oude

mensen die ín î'De Berg" voor de kamera verschijnen hun leven Lang gelezen"
Gerrar<i Verhage heeft volgens míj groot gelijk als híj ín een vraaggesprek
stelt, dat dit met psychologische mechanismen te maken heeft" Zeer terecht
noemt ook híj het tragisch. En r^rat het allemaal nog tragischer maakt is
dit, dat zij r op het moment dat het sommigen van hen begint te dagen dat

l) St" Petersburg werd na de februarírevolutie van l9l7 omgedoopt
tot Petrograd. Pas na Lenins dood ín 1924 zou het Leningrad
gaan heten.
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zLj zích hun leven lang aan sproolcjes hebben vergaapt, te oud zijn om zich
nog in hraÈ ânders te kunnen verdíepen" Ze staan met lege handen ofr¡el ze
kLarnpen zích, omdat ze het \reten of vermoeden, krampachtig aan hun gel-ief-
koosd sprookje vast. Dat is de starheíd die bíjvoorbeeld Jans Gortzak aan
haar man llenk verwij Ë,

Maar is , zo zaL men rvell-icht vragen, de Russische bolsjewiekenrevol.u-
tie darr een sprookje? Vanzelfsprekend niet. ZiJ is zomin een sproolcje als
de grote burgerlijke Franse revoluti.e van 1 789 at. de burgerlijke revoLutie
van 1688 in EngeLand. Een sprookje is datgene wat er door de deelnemers
omËrent deze revoluties wordt verteld. Het is een sprookje, dat de grote"
Franse revolutie vrijheid, geLijkheid en broederschap tot stand bracht;
het is eveneens eerl sprookje dat de Russische revolutie de arbeiders be-
vrijdde van de loonslavernij. lláár is daarentegeno dat beide revolutÍes,
zowel de Franse als de Rrrssische, een einde hebben gemaakt aan feodaLe ver.-
houdingen en de weg hebben gebaand voor de kapitalistische rnaatschappij.
Inderdaad: 6ók de omwentelíng van l9l7 was een burgey,Líjke, zíJ het dan
één die zonder de bourgeoísie door hel prol"etariaat (en de boeren) moest
worden voLtrokken" Dat burgerLijk karakter verklaart - samen met de bijzon-
dere historisehe en typisch Russische omstandigheden r.raaronder zij plaats
vond - de loop die zij heeft €lenomen. In zijn gesprek met Djoeke Veenínga
zegt Gerrard Verhage; tIt4ësschden öe het heLe eormunisme ueL negentiende-
eel,Ltis". Met die r¡oorden slaat hij - onbewust naar mijn overtuiging - de
spijker op zijn kop" hlant wat h ij onder eomrm,¿nisme vetstaat, dat is het
boLsjet'risne, dat wíL zeggenå de theoríe van de l9e-eeuwse burgerlijke revo-
lutie in haar 2Oste-eeuwseo Russische vorme zoals l\et ma.ofsme de theorie
is van de l9e-eeuwse burgerl"ijke revolutíe in haar 2OsÊe-eeuwse Chinese
vorm"

Dat dit soort uitlatingen uít Verhagers mond kunnen worden opgetekend
komt doordat hij veel jonger is dan de figuren díe híj heeft gefilmd. Voor
hem hoeft het feit dat hij een tijdlang in het boLsjewístische sprookjes*
boek heeft geLezen nog geen al Èe tragische gevolgen Ëe hebben. llij ziet
dat 'tde heLe eornmunístisehe beweging in een cr¿s¿s oev,keertr'', maar hij
zíet nog niet, dat de steeds duidelijker aan de dag tredende, steeds moeí-
lijker te verbergen tegenstell-íng tussen sprookje en werkelijkheid, tus-
sen mythe en feítel"ijke verhouclingen, Ëussen de boLsjewistische id.eoLogíe
en het Russísche staatskapitaLisme, de oorzaak van deze krisis is. En pas
nadat híj de Russische ideologie zaL hebben cloorgeprikt zal hij voor zích
de weg hebben vrijgemaakt naar die kommunístí.sche bewegíng, die lfarx ana-
lyseerde door zieh af. te zeËten tegen de toenmalige Duitse ideologie" Dan
zaL híj niet alleen - zoaLs tegenover Ðjoeke Veeninga - vaststellen dat
de CPN een traddtíe en een gesehíedenös, alsmede een .føLosofíe heeft (wat
op zLchzeLf nietszeggende beweringen zijn). Hij zaL er aan kunnen toevoe-
gen dat de burgerlijke fil.osofie van deze partij en haar radikaaL sociaal-
demokratische traditíe gemaakt hebben dat zij in de loop van haar geschie-
denís telkens en telkens Íreer een posití.e innam, die strijdig was met de
belangen van de arbeidende klasse.

l,üe schijnen Ì^rat van de fíLrn te zijn af.gedwaald. l{aar schijn bedriegt.
I^lant filosofie, traditie en geschíedenis bepalen het karakÈer ofwel de
psyche van een partij en het is het karakter van de C"P.N. dat bepaLend ís
voor het karakter of de psyche van de CPN-ers. Élet lijdt geen twijfel, zo
meen ik, dat de CPN van Ina Brouwer niet meer de CPN van Paul de Groot ís
en de CPN uit zijn dagen niet rneer de CPN van Ilijnkoop of van Van Raven*
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steíjn uit de jaren t20. )laar een zêér bepaalde CPll heeft haar stempel ge-
drukt op díe generatie partíj leden waarvoor de figuren in "De Berg" repre-
sentatief zijn. Idaarom deze fiLur díe ritel heeft gekregen wordt in het be-
gín ervan toegelicht. De Èitel" slaat op een voorstellíng, een beeLd, r^raar-
van Lenín z,ich eens bedíende: heË beklí¡nrnen van een berg is, met de ver-
rukkingen díe de top biedt in het vooruitzicht, nieÈ zo moeiLijk. IIet af-
dalen daarentegen wél" omdat daarbij een dergel-íjlce inspíratie ontbreekt.
De gefilmde personen, za wi7. Verhage aanduiden, hebben eLk op hun wijze de
grooËste moeit.e om van de berg omlaag te komen.

Ook afgezien van dit beeld lijkt nrij de ËiteL zínvol-, De gefí.lmde per-
sonen bevinden zich índerdaad op een berg en wel- op één die zo hoog is,
dat de onder de top drijvende wolken hun volkomen het zíeht op de werke-
lijkheíd ontnemen. ZoLang boven díe wolken de zon scheen sloegen ze ð.aat
geen acht op" Nu het ín hun leven avond ís geworden realiseren ze zich op-
eens dat ze verloren zijn" Ze vormen eeî Ðerlo?en generatðe" tíjdgenoten
van een revolutíe, weLker overr¿inning ùrat ánders betekende dan zij met fa-
natiek geLoof geloofden. Een dramatische vergissíng. Hoe dramatisch wel,
dat wordt door de kamera schrijnend en meedogenloos onthuld. lvfaar de aard
van de vergíssing blijft buíten beeld" De film gaat nóch over de historí-
sche ontwíkkeling van de C.P"lrl., noch over het revolutieproees in Rusland.
Zíj gaat over hei menselijk drama en maatschappeLijke en po1-itieke ontr¿ik-
kelingen blijven op de achtergrond" Dat vormt zowel de kracht van deze roL-
prent aLs haar zwakheid" Haar kracht, omdat het tragische en dramatische
daardoor een buit,enge!üoon sterk accent krijgt; haar zwakheid, omdat hier-
door de tegenstelling tussen ídeaal en r¿erkelijkheíd helaas te zwak wordË
geschilderd.

c.B"

(De fiLm îtDe Bergî' oov,rnde in de iongste uez,gaderíng uan d.e redaktie uan
ttDaad en Gedaehte" ond.en,)erp üan gesprek" In taL ùan opz'íehten oordeelden
de aønnezigen op dezeLfde uijze. Ìlíettemin L¿jkt bopenstaand opsteL toeh
nðet uoLLedig de r1Ã,ar uoren gebraehte oorde\en uJeer te getten" Vanrinan dat
høt stuk - in afuí,ilctng üan onze geuoonte - met ínttíaLen ondertekend is" )

DE NIEUI.IE MANAGERSKLASSE IN CHINA ZTT

STEEDS STEVIGER I}T HET ZADBL

In de achter ons liggende septembermaand ís ín de Grote VoLkshal in
Peking het twaalfde kongres van de Chinese C.P. gehouden. Aan de vooravond
daarvan verklaarde partijvoorzitter Hu Yaobang: '|ùit kongres za,L de otler-
uinning schetsen uan de gz,ote historisehe omschakeLing die de Laatste zes
jaar heeft pLaats getsonden s¿nds de uerníetíging oan de kontra-reuoLutio-
naiz.e Jíang Qing-kLíektr" Vrijwel hetzelfde, maar dan in r¿at minder bloem-
rijke taaL, betoogde op I septembet De VoLkskrant: ItUet kongres zaL de
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kinaon -zetten-op het uerk uan Chinats sterkste man, Deng Xr)aoping" clde se^
dert de dood uan i4ao Zedong zes jaar ç1eLeden. met öjzeren i.í.lsl<.yaeht een
aantaL. poLitieke en ekonomísehe uerandez,ingen irceft doorgeuoerd. , , . . n Mer
beider woorden is de betekenis van het Lhirr""u- partijf,.ongres nauwkeurig
aangegeven. l{et ieder woord clat in de Pekingse Volkstral raerd gesnroken
v¡erd de zegeptaaL bevestigd die de ni.eur¿e Chinese managersklasse na een
verbeten strijd van veLe jaren behaald heeft op de bureaukraten en ideol-o-
gen van de Chinese partij.

ftTij hebben - onze lezers zullen rt, zich onge.twíjfeld. trerinneren - vè-
l"e maLen uiteengezet waarom wij Ðeng Xiaoping als de uitgesproken verte6¡en-
woordiger van t Ë Chinese managerdom beschouwen en zull-en híer zo nin moge-
1"ijk in herhalingen val.len. Een sirnpele ve.n+ijzing naar heÈ feit dat Dãng
ekonomische liberalísering en rnodernísatíe? een aanpak ¡¡an d,e bureaui<ratiã
en de korruptíe en een verhogirig van de arbeidsproduktivíteit voorstaat,
is. dachten wij, voldoende om ons standpunt te íllustreren" l,Iat wij op de-
ze plaats aan voorgaande beschouwíngen slechts behoeven toe te voegen is,
niet aL1een dat Deng op de eerste kongresdag nog eens nadrukkei.íjÈ heeft
verklaard dat de ekonomische opbour,* in China voorrang dient Ee hebbeno
maar bovendien dat hij er opnieuw ingrijpende hervormingen in het vooruit-
zícht heeft gesteLd, hervormingen die niet door de een of andere ideologíe
rnaar door de maatschappelijke werkelijkheid worden gedikteerd" Iliermee en
met vele soortgelijke kleine details is het ongetrrrijfeld in overeenstem-
ming, dat de Chinese korrespondent van het Franse dagbl-ad Le I.Ionde heeft
betoogd, dat de Chinese C"P. bezíg ís zich van een ideol.ogische tot een
pragmaËísche l) partij te ontwíkkelen. Dat ís een ándere partij dan díe on-
der llao Zedong" I{et ís een partij die, zoals ÊIu Yaobang verkl.aard heeft,ttresoLuut de ketenen Dan dogimatísme erc de pensoonLijklrcídskuLtus heeft; uez,-
byoken'|.

Hu Yaobang ís een besehermeling van Deng. Het is t,ekenend dat hij de
plaats heeft ingenomen van llua Guofeng, díe de?rgrote roergangerttals zijn
opvol-ger had aangel¡Iezen elr die een tijdlang een soort van tussenpositie
tussen i"lao en Deng innam 2) eer hij uít zijn topfunlttíe(s) ruerd gezet en
naar het tweede, mogelíjk het derdå, plan r".a g.""hoven. Sínds zijn reha-
bilitatie heeft Deng Xiaopíng hoe langer hoe meer rnacht gekregen (als ge-
volg uiteraard van de toenemende macht van de managersklasse) en híj is er
Èevens in geslaagd die machÊ hoe langer hoe meer te konsolideren" Betelcent
diË nu, dat er definitief een einde is gekomen aan de worsteLing tussen de
oude partíjbureaukratíe en de vertegenwoordigers van de níeuwe heersende
klasse? !ûíj zíen het zo, dat deze nieuwe kLasse door hen die het maoisti-
sche verleden verte¿;enwoordigen niet meer uit het zað.eI zal kunnen r,¡orden
gelicht' maar dat dit nog niet lviL zeggen dat er tussen de ene en de ande-
re groep geen achterhoedegevechten meer zullen worden geleverc"

I(ort voor het begin van het jongste partijkongres zei llu Yaobang dat
híj |ten zeker uan tua,s, dat Chína een Lange pez'iode uan sta,b¿Lite,it tege-

I ) Pragnatisme is de naam van een vooral in Arneríka ontwikkelde
fil-osc¡fie, waarin het praktisch handelen een belangríjk ele-
ment vormt en die zích tegen dogsratielc keert.

2) Voor een nadere beschrijving van deze tussenpositie van Hua
Guofeng zíj verwezen naar ttDaad en Gedachtet'van april 1980,
blz, B e"v. en in her bijzonder blz" ll.
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noet g'tng, een per¿ode díe tot aan de eeta¡uísseling zou du.r,en"îî Dat is de
taal van een nj-euwe kLasse, die zeket is van haar zaak. I'f¿rar Hrr voegde er
even Later aan toe, dat híj er niet voor l00Z zeker van was, al was hij
dat inreL voor minstens 902. lle uilkomst van het twaalfde kongres is deze,
dat de positie van Den¡¡ weliswaar verder is versterkt, maar dat deze toch
niet ín a I 1 e opzichten zijn zin ïieeft gekregen" De partij omhel-st.de
leer van Ì.Iao Zedong niet langer, maar binnen de partij bestaat niettemín
nog altijd een stroming díe zich tegen het door Deng voorgestane bel.eid
verzet. Botsingen t.ussen de fraktie-Ðeng en deze stromíng (r,raarvan onder
andere Hua Gofeng nog steeds een exponenÈ is) zijn niet uitgesloten" l{aar
de reeds door ons genoemde korrespondent van Le i''!onde heeft er níet voor
niets nadrukkelijk op ger¡rezen.) dat het voortgaan op Ce vreg van modernise-
ring en hervorming voor de Chinese leíders "een kttest'ie uan Leuen of d.ood"
is" Dengts hoge ouderdom, de duideLijk anders gerichte ambities van het,
leger en rondspokende schimmen uit het jongste verleden kunnen op de weg
naar modernísering evenzoveLe obstake.ls blijken. t'îaar ook aLs Deng zou lco-
men te sterven voor het door hem ontrüorpen gebouw voLtooíd zau zíjn, dan
nog zaL zích de modernisering doorzeÈten" irant zij is níet uit een gril
van Deng geboren, niet éên van zijn stokpaardjes of liefhebberijen, maar
een maatschappelijke noodzakelijkheid, hraaraan het staatskapitalistische
Chína eenvoudig niet ontkomen kan.

KIIAt'I I,üERKELIJI( I¡1 l{EI 1968 IN FRANI{RIJI(

DE VERBEELDING AAN DE I'IACHT?

In Het PanooL van 25 septenber j"1. stond paginagroot een vraagge-
sprek met de fiLrner Jan Vrijman afgedrukt. In de loop daarvan zeí deze on-
der meer:

tloen la¡am meí,. Ì68, de studentenopstan(l in Panijs" met die kreet
tDe uerbeeLdíng aan de machtt, i',Iaay, taen daeV¿t ¿k" ".. . dat moe-
ten ue níet hebben, ALs ey ¿ets aan de ma.eh.t moet ís tt de rede-
Lijkheíd,"o.oL'
ülaarmee we hier te maken hebben i.s cle wijdverbreide, telkens r4reer op-

duíkende, maar totaal verkeerde karakterisÈíek van $rât er in mei en juni
van genoemd jaar ín Frankrijk aan de hand r¡as.

Zeker, er was zoiets als een opstand van de Parijse studenten. l.{aar
tegen de achtergrond van alles wat zLch op hetzelfde tijdstip afspeelde
moet aan dat studentenverzet een vol-strekt ondergeschikte betekenis çrorden
toegekend" Mei 196B was niet in de eerste en niet in de tr'¡eede of derde,
maar op zi.jn hoogst in de laatste plaats de maand van de studentenopstand.
Mei 1968 was de maand waarin negen níljoen Franse arbeiders het werh neer-
legden en de bedrijven bezetten. Itfei en juni 1968 waren de maanden waarín
de beroemde bezettingsstakingen van 1936 onder de VoLksfrontregering ge-



l2-

heel en a1 door een nog veeL omvangrijker proletarische aktie in de scha-
cluw werden gesteld" En niet de studenten met hun Ludielce Leuzen en even
ludieke affiches en posters ontr¿íkkelclen een voor de heersers gevaarlijke
machte maar de Franse arbeiders deden dat.

Gevechten ín het Quartier Latin, pal voor de ogen van buitenlanclse
persvertegenwoordigers, hTaren spektakulair en kregen alLe aanclacht. Biina
niemand lette er op, rraË er in het lancl gebeurdã: de treinen kv¡amen tot
stíl.stand, in sornmi¿¡e inclustriecentra levãrden d.e werlcers slag rneË de op-
roerpoLitÍe en joegen díe voor zich uit" Direkties werclen ge'gíjzeld in fa-
brieken waar de arbeiclers de lakens begonnen uit te delen" 

-liiet 
de lver*

beelding? dreigde de macht te verr^rerven. Zo er al van een dergelijke drei-
gíng serieus sprake \4ras, ging die van de r¿erkende ltlasse uit. Zo eagen het
ook de beide Srote Franse vakcentrales, díe zich in duizend bochten hrron-
gen om de arbeiders r^reer in het gareel te krijgen"

De uitl-atíng van Jan Vrijman sLaat op niets " Dat r,¡e er aandacht aan
schenken is al-leen omdat zij niet op zichzelf staat en orndat wi.j het nut-
tig vinden datgene r.lat destij<is de Franse arbeiders bíj hun sîronËane en
zel.fstandí-ge akties hebben gedaan niet in vergetel-heid te doen raken.

VERANTI4TOORDING VAN DE VOOR 'IDAAD BÏ\'f GEDACHTEI'

B INIVEbIGEKO}ÍEI{ GELDT]LIJKE B IJDRAGEN

(3e kwarraaL tgs2)

B.B" Èe E" f 100...; B.v"U. re t{. f 25"-; J.B" re A" t 30.-; }t"v.D" re L"

f 8,64; T" de J. te A" f 50"-; i,t"N. re d" ti. / 35.-; G.A. de p. re B.

f 50.-; G"g. te tI. t 30.-; J.L"::t"t/" re H" f 75"-l I(.V" re L. f 50"-; A"F.Ì,I.

te I{" f 25"-;; S.}î.2. re D" f 50.-; J.It.A. v"d. V" re L" / 35"-.
ToËaal f 563,54"

I{et behoeft natuurlijlt geen betoog dat wij allen, <lie ons geld hebben
doen toekomen, hartelijk danken. llet is belangrijk, dat wij behoorLijk r,rat
geld binnenkrijgen, want <laarvan is het voortbestaan van "Daad en Gedach-
te" afhankelijk" ZeLt kunnen we met nog zoveel liefde onze tíjd - en ons
geLd - aan ons blad schenken, zonder de hulp van aLle lezers ís het niet
mogeLíjk de touwtjes aan elkaar f,e knopen" i,,logen ãSaarom nog ï.rreer eens
een beroep doen op die lezers, die nog altijd wat Laks in het betalen zijnu
om nu een vrat vlotter - en r^¡at royaler - over de brug te komen? "Daad en
Gedachteesis rriet aLleen van de retlaktie, maar ook van de lezers" Van onze
erkentelijkheid kunt u overtuigd zíjn"
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i{OBTBN T¡lIJ ALS TECEitÏSTAi¡TDBRS VA}Ï DE

VAI(Bit!üEG Ii\¡G IIORDE\I BB S C IIOUITD ?

iieer dan eens hebben wij gemerkt, dat mensen clie niet al t,e zeet ver-
trou¡,¡d zijn met onze opvattingeno ons voor tegenstanders van de valcbewe-
ging houden" Ðen dergelijke híjk echter berust op een grondig misverstand,
een misverstand dat al even hardnekkig is aLs <lat, voLgens t¡elk men ons
voor tegenstanders van organísatie houdt"

Tdat de vakbeweging betreft: r,ríj zijn er niet tégen en wíj zíjn et
niet vó6r, omclat wíj de verschijnselen in de samenleving niet als een eaak
van vöór of tégen beschouwen. I,traar wij wat op tegen hebben is: slachtoffer
r¡orden van sociale nrythen of dwal-ingen; bepaaLde karakteristieken klakke-
loos aannemen op gezag van diegene of datgene die of rvat gekarakteriseerd.
moet worden"

De vakbewegíng heeft een bepaalde funiccíe in de kapitalistische maat-
schappíj t zij is de centrale die de verkoop van de waar arbeidskracht re-
guleert; âe af.zonderLijke bonden zíjn de instrumenten met behulp $faarvan
de kapítalistische Loontret wordt verwezenlíjkt; <le vakbe¡¿eging ís - a1"s ge-'
volg hiervan - tevens het belangrijkste instrument tot handhaving van <le

socíale vrede,
T,lordt hiermee oolt maar iets ten nadele van de vakbeweging gezegd? In

geen enkel opzícht, zomin aLs er bíjvoorbeeld iets ten nadele vart de mel"lc-
boer wordt, gezegd, indien men eenvoudig konstateert,, dat het zijn funktie
is o¡n voor de distributie van rje meLk te zorgen. Eerst $tanneer er zou rror-
den opgemerkt, dat hii een lcnoeíer is die water bij de neLk voegto r,¡ordt
er iets ten nadele van hem verteld.

i'faar komt onze analyse van de vakbeweging dan niet op íets dergelíjks
neer? Betogen wij dan niet herhaaldelijk dat de vakberueging als geheel of
de één of andere vakbond in het bíjzonder een lcompromis heeft €iesloten,
dat wiL zeggen: rrlater bíj de r,rijn heeft gevoegd"? En voegen rvij er dan in
een clergel-ijk geval niet meestal nog - overeenlcomstig de waarheid - aan
toe, dat dít buiten v/eËen van de achterban ís geschied?

Inderdaade maar er is nogal enig verschiL of een melkboer <lan wel de
valcbeweging $raËer bíj de melk voegt" Het is nameLijk de funktie van de
melkboer om dat n i e t te doen en het behoort nu juist tot de funktíe
van de vakbeweging om dat w é I te doen. Een melkboer die wåter bij de
mel-k doet, k n o e i t . Ben vakbeweging die lcompromissen sluit knoeit
niet" Op iedere m a r k t r,¡ordt er gevraagd en geboden, wordt er afgedon-
gen en handjeplak gespeeld en dus 66k op de arbeÍdsr¡arkt. Op clie r'iijze im-
mers komt de prijs tot stand" Een boer kan voor zijn schapen wel ik weet
níet wat voor príjs vragen, maar wie geen vreemdeling is in cle schapenfok-
kerij r¡eet best voor r¿e1k bedrag ongeveer hij ze, na veel" l.oven en bieden,
tensLotte van de hand zal kunnen doen"

Het ís de funktie van de vakbeweging over de prijs van de arbeids-
kracht Ëe onderhandelen en het behoort tot de funktie van de valcber¿egín¡3
kourpromissen te sluíten" Alleen degenen díe de funktie van de vakbeweging
geheel. ãnders zíen, zijn van mening dat hiermee een ongunstig oordeeL om-
trent de vakbeweging wordt uitgesproken" Dat ís niet zo" Br wordt alleen
maar een vernietigend oordeel gegeven over de ilLusies, die de vakberueging



omtrent zíehzelf verbreide over ,le iLlusies die velen omtïent de vakbewe-gíng koesteren. En als er vrordt vastgesteld dat de één of andere bond isopgetreden achter de rug van zijn leden om, dan wordt. daarmee alleen nnaaronderstreept, dat het instiË,uut van de vakbeweging nÍet demokratisch funk-tioneert. Dats geen verr'rijt aan de-vakbewegin[, dafs een weerlegging vanhet sprookje, dat de vakbewegíng zorn d.emotciatische instelling zou ï¡ezen.Leidt onze anal"yse van de vakbeweging tot de konklusieo ãat arbeidersde valtbeweging maar beter de rug kunnen toekeren? l¡lel-nee. i" "r iemand ineen gezelschap díe zal protesterene \¡ranneer er vrordt opgemerkt d"at een
bank een kapitaListísehe instelLdng is? Naruurlijk níet. oi"een supermarkr?Al evenrnin. Maar zoîn opmerking wir toch niet zeggen, dat men zrn geLd vande bank moet haLen (als men het er op heeft staan) oi niet meer in een su-permarkt moet kopen? !,lat zoun opmerking over een bank alleen maar betekentiso dat het onzin is om te geLoven, dat er ook maar enige bank zou zijnodie met j o ,t "meedenkt", of dat de supermarkt zou zíjn uitgevonden omj o u w portemonnee te spekken.

om tot de vakbeweging terug te keren: voor zover zíj haar funktie alsverkoopcentrale van de arbeidskracht vervult, ís deze funktie zowel voorkapítalÍsten als voor arbeiders van betekenii. Al-s hoedster van ¿" "o"i."lL-e vrede is zij uiteraard van de grootste betekenís voor het kapital"isme"
Maar het zou totaal verkeercl zijn om te denken, dat de vakbeweging een in-strument is met behuLp !üaarvan ãe strijd t " [ " r, het kapitaal zou kun-
nen r'rorden gevoerd" lnlie dat konstateert is zomin een tegenstander als eenvoorstander van de vakbevreging. Hij keert zich al-l-een tãgen de charla¡ansdíe de goegemeente proberen wi3s te maken, dat de vakbewãgíng iets anders
zou ürezen dan zíj werkelijk is.

t4-

EEN TOEPASSELIJK MARX-CITAAT I)

I ) I^Ie hebben heÈ citaat - ¿onder de r¿ezenlíjke ínhoud of bedoe-
Líng ervan aan te tasten - een tikkeltje åangepast.

- 
rtln het dageliiks Leuen ueet eLke kyoegbaas zeer goed, ondprseheíd. te

nzaken tussen dat uat íemand uoorgeeft te z-iljn en d,at ui"a,t h¿j uerkelijk ås.I'Iet de 
-maat2e.htg'eeíiuetenschap ös- het andeys gesteLd.. n¿" "øu*¿jW iedere

mantsehappelí,jke ùnsteLLing op d.e manier waoiop ceze ziehzeLf b"ekíjkt.,,


