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DEZE KEER EEN DUBBELE AFTEVERING

-De strijd van het overheidspersoneeL tegen de 37, - aanvankeLijk 3r.7" -kortÍng op het saLaris heeft uíteraard ook gevoLgen gehad voor de-veråen-
ding van ons maandblad. Door de stakingen in diverse sorteercentra van de
PTT is heË novembernununer ongetwijfeld veel later dan de bedoeling was bij
onze abonnees in de bus gekomen. VermoedeLijk heeft het hun pas begin de-
cember bereikt. I,Iat de december-afLevering betreft; wíj hebben de duur van
het konfl.ikt afger,racht en op een gegeven moment het besluit genomen om de
inhoud daarvan met díe van het januarinummer t84 te kombinãren" Vandaar
dat er thand een dubbel. nuruner voor onze lezers op tafeL l-igt,

Vanzelfsprekend is het kort geding dat de Nederlandse Verenigi.ng vân
TíjdschrÍften Uitgevers tegen de Algemene Bond van overheidsp"trott."l g.-
voerd heeft n í e t namens ons aangespannen. I{íj zijn niet aangesloten
bij _die burgerlijke en kommerciêLe klub en naar ae átríjaende PTT-ers, zo
goed als naar de buschauffeurs, de vuilnismannen, de brand¡¿eerLíeden díe
van de brandweerautofs en het blusmateríaal op het binnenhof zorn uiterst
nuttig gebruik wisten te maken, gíng onze vollã sympathie uít. Over hun ak-
ties en die van de spoorjongens Àn áiverse andere kätegorieän schrijven rÍe
uitvoerig elders in dit nunner
, Vooruítlopend op het desbetreffende opstel vríLLen we op deze plaats

al-vast' opmerken, dat de strijd is afgebroken, maar dat er níei eens sprakels van een wapenstíLstand. De door de meest arbeidersvíjandige regeríng
díe NederLand ooit heeft gekend uítgelokte klassenoorlog iã nieã argãlopen.
Op het moment dat wíj dit schrijven zijn er - hoe de beirokkenen zelf dãar-
over ook m?8en denken - geen overwínnaars en geen verLiezers. De regeríngheeftop z'nhoogst een s chij noverwLnn ing behaaLd. r..Iant
de haat en de woede zíjn gebl-even en de sítuatie ín <lit lãnd is nog altijd
even expLosief als voor enkele maanden.

De hete herfst heeft voorlopig plaats gemaakt voor Lubbers ?kíLle v¡in-tert. lfaar níemand weet wat er daainà zal kõmen. Er zijn rijdens d" ;" b;-
eindigde akties naast !t, tordelíjke¡ vakbondsoptreden óot ¿.ui¿eLijk al-ler-Iei vormen van zelfstandíge stríjd geweest. tlei zijn díe vormen die - nier
zonder reden - de machthebbers tt meeste hebben verontrust en zowel regen-
ten als polítici hebben ze reen bedreíging voor de demokratie' genoðmd"De Lezer zal verderop ervaren welk afdoãnd-antwoord een van de slachtof-fers van het beLeíd op dit verwijt heeft gegeven.
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AAN DE KOUDE TfT}ITER VAN LUBBETTS GI}IG

EIiII zEBII lilARllA HERFST VOORAF

Op 12 noveÍìber j.1. * de akties van hel overheidspersoneel hTaren toen
zotn kleine vi.er r¡eken aan <le gang - herinnerde N&C/iLartd.eLsblad aan de les
van Edward tleath, die in het begin van de jaren '7CI mini-ster-president rran
troot-Brittannilå was. Op B februarí 1974 hesloot hij, aldus het desbetref*
fencle stuk, zijn al maandenlang slepende konflikt met de rníjnwerkers r¡oor
te leggen aan de Britse kieaers, in vol vertrouüten dat zijn harde afwii-
zing van de vakbondseisen door de kiezers zotr rìtorden gehonoreerd" Ilet pak-
te anders uit: op 28 februari moest l{eath't veld ruimen. Het door hem ¡-ze-

leide Tory-kabinet maakte plaats vÐor een Labourregering en iiarold Idilson
nam zijn íntrek in Downingstreet nr" 10.

Vanzelfsprekend werden die gebeurtenissen aan de overkant van onze
Noorclzee niet voor niets door het liberale dagblad opgerakel-d. ZaL, werd
er aan Ëoegevoegd,

'zaL hetzeLfde Lot Lubbers tz'effen aLs de stakingen en akt'i,es
nog Lang ÐoôyLduren en hii bl¿ift.ueigeren koneess¿el te doen?
Aet Lí.ikt ey niet op, de uerschiLLen met het ueeL hardera- soeda*
Le kLimctq,l; .in EngeLand ar,in daamsooy' l;e gnoot" lloe uerstoord de
ter'houdingen tussen d,e arnbtenarenov¿ganísaties en de ouerhe'id ook
mogen zíin, de uakbeueging steLt er h'ùer nog steeds een eer 'in
het predíkaat rredeLiikr 'te dragen"

Ide hebben de bewuste Passage met belangsteLl.ing gelezen, níet in de

laatste plaats omdat oot wij van mening zijn, clat het uiterst zinvoL is om

de socíale konflikËen in Engeland in de jaren '70 te vergelijken met die
in }lederland in de afgelopen herfsË. Iiaar r¿ie dat doet moet na¿lr onze 11e-

ning ándere zaken naåst en. teÉ;enover elkaar uerten dan ín rJ'e NRC is geclaan.

Ur ãijn, vinden r,rij, heel qrat meer kanttekeningen te plaatsen en heel v¡at
meer tonklusies te irekken indien allereerst - en dus vóér er naar 1974 ge-
keken wordt - geLet ruordr op ü/at er in Engel-and geschiedde in het eerste
kwartaal van 1972.

Op l0 januari van dat jaar riep d,e \Vatí,onaL rJnion of l('ineuorkers een
landeLijke ãtating uit. De bond r¡ilde rnet een volstrelct traditionele aktie
druk uíioefenen ãp de loononderhandelingen. i'Iat er daarna gebeurde ging
vér boven een tradítionele aktie uit. De vakirondsleidíng werd geheel op de
achtergrond gedrongen, de kompels nanen het initiatief, 7'e hanteerden een
strijdmethode die volLedig verschítde vân die welke tot dan toe door de
vakbãweging r.rerd gebruikt, Formeel was tt een staking van de boncl, in feí-
te had men te doen met een strijcl '¡an de arbeiders zelf. De mijnwerkers
handeltlen níet naar aanwijzingen van bovenaf, ze beslisten naar eigen in-
zicht en goeddunken over elk detail van de strijd. Ze pLaatsten níet al-
leen stakingsposten bij de mijnen, maar ook bij de krachtcentrales. Ze be..
waakÈen bovendien alle grote kolen<lepots. Toen ín r{e l.oop van <lrie r'reken
de koLenvoorraden bij de fabrieken uitgeput raakten bevond Engeland zích
aan de rand van een industriäle krísis v¡aarvan het effekt SeLijkstond aan
clat van een algemene staking. De dokwerkers in de Britse havens rveigerden
om kolenschepen Èe lossen; vrachtwagenchauffeurs r.rilden .geen kolen vervoe-
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-t:T' AL1e lagen van de proletarísche bevolking voeLden zích langzamerhand,bíj de stríjd berrokken
Het Britse vakverbond I'IIC, dat zich al terstond tegen de míjnwerkers-stakíng had verklaard, deed niets. Het besruur van de mîjnwerke;;;;;;-ä.niet ninder hard was geschrokken dan de .Britse bourgeoisie, haastte zicheen kompromis te aanvaarden: het ¡¡ing akkoord, metleen loonsverhoging dÍebeduÍdend geringer r,¡as dan door de àruãi¿ers werd geËirr" Ñ"ã.t een van debestuurders aL verklaard had, dat het werk 

"o,, 
rorã"n hervat, gaven de ar-beiders te kennen, rlat het konpromis níet ín hun naam tot stan¿ ;;"-;"k;-

men en dat ze er geen sikkepít mee te maken haclden. Ze süaakten d66r
De nu 'wildet aktie kreeg een steeds grimmiger lcarakt*r. To"n het dui-delijk werd, dat pogingen om haar te breken rogãri3t tot een algehele ar-beidersopstand zouden Leiden. ging de regeringl die etreLijke keren ver-klaard had n i e t aan de mijnwerkersðisen-te zuLlen toeieven, op allepunten door de knieän. Toonaangevende kranten als T¿mes en cäaydøít"'i.ir"-ven dat zij door de arbeiders voLledíg was verslagen" l,IeLíswaar bleef deheer-Ileath nog bijna twee volLe jaren aan het bewlnd, maar hei ""r-"i"ta.-mín deze nederlaag die over zijn Lot besliste. Zij råi¿¿e een reeks neder-

1:F"" en kapítul"aties in die vãortduurden tot hem - nadat in de herfst van'/3 een nieuwe mijnwerkersstaking was uítgebroken - in februarí f74 de re-kening werd georesenteerd.
l¡Iat vaLt er nu op, rdanneer men beurÈelíngs het oog richt op de jong-ste aktíes ín Nederland en de stríjd die de üritse *ílr,""rtÀ"" (maar ookhet-Brítse spoorhtegpersoneel, Britsã dokwerkers en andere kategoríeä; 

";-beiders) tien jaar vroeger hebben gevoerd? lüat zíjn de punten rr"r, o.r"r"urr-komst en wat zíjn de verschillen?
De overeenkomst bestaaÊ in de eerste plaats hieruit, dat er in lg72 ,in Engeland en in l9B3 in Nederland strija werd gevoercl door o v e r -he id s p er s onee 1 l). lle l.eggendaar ínñet bí.jzonderdenaclrukoPr omdat in Nederland aLlen ¿ie tot-tret overheídspersãn""r i"tro";;-;i;amb t ena r e n pl-egen teworden aangeduíd. Arbeidersvijandige elemen-ten hebben niet nagelaten, dat feit, alsmãde bepaalde misvatãing"i ai" lí.5een deeL van het publiek omtrent de doorsnu"-u*ùt"rraar heersen, voor stem-rningmakerij Eegen de aktievoerenden te mísbruíken. Er werd gesuggereerd,niet zelden door middel van versLeten fambtenarengrappent, clat personendÍe zowel door de aard van hun r+erk als door hun inkomen in een bevoor-rechte positíe aouden verkeren het in hun hoofd hadden gehaaLd om anderen,vaak zogenaamd urinder bevoorrechten, schade te berokkenãn. lnlie bij die te]gen-de akties agerende elementen het oor te luisteren legde, kon uit hunmond vernemen' dat rLíeden die toc'h aL niet zo harcl iriniã", nu heT.emaa1níet meer werkten'-. rn werkelijkheid r¿erden er stíptheidsakties gevoerd enwerd er gestaakt door personen die stuk voor stuk åag in dag uit veeL har-der werken en veeL zwaarder werk verríchten dan 6én van dat soort mondhel-dens treínmachinísten, postbestellers, buschauffeurs, vuilnismannen, tram*bestuurders, en noem naar op 2).

Een tweede punt van overeenkomst ís dit, dat rt zor^rel destijds in En-gelandals onlangs in rirederlandom of f icíai-;--"kriã"ei"g,dieechter zowel gínds als hier elementen van zeLfstandige arbeidersstrijd be-vatten' rn Engeland werd de mijnwerkersstakíng van tolz, zoaLs r,¡e net kon-stateerden, van bovenaf uit,geroepen, naar nam zij háe lanter hoe meer,eerst feitelijk, tenslotÈe ook in iã¿er opzícht, 't farattur îài een rwil-
der staking aan. rn Nederland begon de akiíe ¡íj ¿e IrIS spontaan van onder-
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op, htaarna zij door de Vervoersbond FNV r¡erd overgenonen" Andere groÈpen
van het overheidspersoneel zagen zich van het begin a! aan door bonden ge-
steund, maar een tendens en af en toe zelfs een heeL duidelijke en krachti-
ge tendens iot zeLfstandig optreden kr¿am er vervolgens aan het licht. Van
de bezetting van het Âmsterclamse sta<lhuis bijvoorbeeld heeft de berrokken
bond zich terstond publiekel"ijk gedistancieerd. Er waren - Tùe komen er nog
nader over te spreken - meer van dat soort sponrane aktiesr'die de vakber,re*
ging soms nadrukkel"ijk afwee,.s, maâr in andere gevatr-len overnam omdat er
voor haar gelroon níets anders opzat. Dat wil dus zegger: dat de tendenzen
tot. zelf standig handelen -nu eens goed. en dan ryeer rnínder goecl zichtbaar r,ra-
ren.

Ben derde overeenkomst tussen de akcies in lleclerlanrJ en, zij het <ian
n.iet de mi.jruue::kersstaking clan toch andere tsritse stakingen uit-het jaar .s72 Ls, dat zo¡ve1 Britse a1s i{ederl.andse vakbonden voor de rechter r^rerden
gedaagd, al gebeurde clac' in Engeland volgens een geheel andere procedure.
En zowel daar als hier was, zodra de rechter de akEíes had veroordeeld,
voor de vakbonden de zaak afgelopen

. Als de schrijver van het stuk in NRC/HancleLsbLad daÈ ons tot uitgangs-
punt heeft gediend, met nadruk verklaard dat de vakbeweging hier zo trede-
lijkt is en daarbij eígenlijk te kennen geeft, dat hetzelfde niel van <le
Britse vakbewe¡¡ing kan rvorden ber¿eerd, dan vergist hij zich grondig. i.Jat
met dat woord fredelijk.r wordt aangeduid is niets ande¡s dan het feit, dat
de ltrederlandse vakbeweging zí.ch op de bodem van de bestaande burgerli.jke
orde plaat,st. Dat.nu doet de lSrifse vaktreweging eveneens. lloen het Britse
industriäle hof in het voorjaar van '72 d.e sraking bíj rle Britse spoorrüe-
gen oû^rettig verklaarde, gelastte de vakbond, de Nat¿aUaL tlni.on of RaiLtoay-
men, dat het werk moest worden hervat. In l.trederland heef t AÐVA/KAB0-voor-
zí.tter Jaap van de Scheur lang eer het sovêr was a1 lopen verlcondigen,
dat de vakbeweging zích natuurlijk bij een rechterlijk akÇieverbod zott
neerleggen. Dat ís, omdat het inderdaad 'natuurlijk', 'dat wil zeggen over-
eenkomstig de natuur van de bonden is, wat uiteindelijk ook gebeurde

De verschillen tugsen de hier genoemde akties in Groot-Brit-tanniË en
die van het afgelopen najaar in llederland komen hierop neer dat in Enge-
land de achterban zich noch aan door t¡estuurders gesloten akkoorden, noch
aan rechterl"ijke uitspraken heeft gestoord. Toen rt wel degelijk tredelij-
kb' bestuqr van de mijnrverkersbon<i een door <le kornmí.ssie-Ï,trílberforce ont-
worpen kompromis aanvaardcle, zetten de mijnr,rerkers de strijd voortì loen
industriËle rechtl¡anken eerst de spoorwegstaking en laler de staking van
de dokwerkers a1s ongeoorloofd bestempel"den, lapt.en zowel de spoorjongens
als de dokwerkers rlie vonnissen aan hun laars

In Nederlancl is iei:s clergelijks niet gebeurd. De - door veLen voorspel*
de - warme herfst die híer aan de winter r;an Lubbers vooraf is gegaan is
niet tot een hete herfst geworden" Àls rnen let op de emotionel.å tonelen
die zich onder meer na et rechterlijk verbod van de poststaking in het éun*
sterdamse stationspostkantoor aan het Oosterdolt hebl¡en afgespeeld (en clíe
o.a. cloor een verslaggever van IIet PayooL beschreven zijn ín de editie van
26 november 1983) dan is er reden om te ber,reren dat daaraan niet zo hééL
veel heeft gemankeerd. Ðat het er rriteindelijk niet van gekomen ís valt
naar onue mening te verklaren uít het optreden van de vakbewegíng in het
algemeen en uit het optreden van Jaap van de Scheur ín het bijzonder.

Jaaf van de Scheur heeft zích van midrleir oktober tot begÍn december
veel feller opgesteld dan vakbonclsbestuurders doorgàans doen. Hij heeft
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een taaL gesproken en een geLuid laten horen, die de vakbeweging zelden
spreekt, dat zij vrijwel nooít laat klinken omdat zij rt zich nÍet perrnit-
t'eren kan. Hij is daardoor - zo lijkt het aLthans - de kwade pier geworden
van de NederLandse ondernemerse van reaktionaire scherpslíjpers als I,Iibo
van der Línden en van reaktíonaire onbenullen als Jos Brink, die bíj het
hÍkkende gekník van onbenul }Ienk van der Ì{eyden deze vakbondsleider voorreen zakr uitmaakte. CoLLega-vakbondsbestrrurders keken vol spanning toe
hoe hij op zijn bek zou vallen op het monenÈ ctat hij zou moeten terugkrab-
bel-en. lfaar van de Scheur is niet r:p zijn bek geva1Len. Rechters hebben
hem daarvoor behoed en gered, zoals jaren geleden een Amsterdamse rechter
Aríe Groeneveld redde uít een vergelijkbare situâtie. Toen stoorden de le-
den van de lndustriebond INV ziclt niet aan hef vonnis van mr. Stheeman. Ze
gingen sponraan in rwíldet staking en bereikt,en daarmee \,rat de, aan de uit-
spraak gebonden, vakbond niet bereíken kon. Dat de sorteerders van de PTT
dat, voorbeeld níet hebben gevolgd komt naar onze overtuíging ín zeer be-
langrijke mate hierdoor, dat Van de Scheur met zijn woordradíkalisne bíj
de achterban zoveel ver:trouwen had gervekt, dat deze op zijn kompas bLeef
varen toen hij moest afnoklcen. Inplaats van hem t,e vervloeken en te vergui-
zen zouden burgers en kLeínburgers hen dankbaar moeten zijn. De burgers,
zíj die tot de bourgeoísíe gerekend kunnen worden, zijn het nísschieã ook
wel. Tonen k^riden zij het uiteraard niet tíjdens de duur van de akties en
kunnen zij hec ook moeílijk achteraf. Dat zou het voor hen zo nuttige ver-
trou!üen van de basis ín Van de Scheur een deuk hebben gegeven.

Nu is het onbetwistbare feit dat Van de Scheur bíj zíjn achterban
geen gezichtsverlies heeft geleden, niet alLeen aan een paar rechters te
danken. Ilat daar 6ók toe heeft bijgedragen is de halsstarríge houdíng van
het kabínet, dat aan de bonden geen enkele koncessie r¡enste te doen. In-
dien de regeríng dat wéL gedaan had, indíen zij inplaats van lz op de aan-
gekondigde sal-ariskorting te Laten vaLlen een wat substantiiiLer bod aan de
bonclen had gedaan, dan zouden ð,eze - uitlatingen van zowel T{Ím l(ok als Van
de Scheur laten daaromtrenË geen tr+íjfeL bestaan - êen kompromis hebben
gesloÈen. Dan zou in de loop van november ín Nederland een soortgelíjke si-
tuatíe zijn ontstaan als zich in 172 in Engeland voordeeil toen het bestuur
van de nijnwerkersbond de voorst,eLlen van de lcorn¡nissíe-I'Iilberforce aan-
vaardde. rt Is geenszins zeker, dat de achterban dãn, op dat moment en on-
der díe omstandigheden achter Van de Scheur en zijn koltegats zou zijn
blijven staan. Het is wel zeker, dat de tendenzen tot een zelfstandig ot-
treden van de achterban door een dergelijlce gang van zaken ten zeerste uou-
den zijn verst,erkt. In weike mí{te vaLt onmogeLijk te zeggen.

Dezelfde schrijver die in de IVRC de 'redelijkheidl van de Nederl-andse
vakbeweging roemde, voeg<le daaraan toe dat tp¿ei kabinet uit de ned,enLang
Ðan Heath desti;ids toeh de Leríng moest trekken dat een onbuigzøne houdíng
niet aLtdid tot uinst Leídtt. i{aar de houdíng van lIeath was helemaal niei
zo onbuigzaaÍt. I{ij gaf toe aan de nijn'^rerkers, hij retireerde een paar ach-
tereenvolgende malen r¡oor andere groepen arbeiders in de Loop van t972, Tn
1974 deed híj niet uit onbuigzaamheid een beroep op de kiezers, maar omdat
hij ínrniddeLs zo vêr geretireerd was dat hij met zijn rug regen de muur
stond. Het enige dat hem bleef , \^ras de hoop op een ondanks aLLes níettemin
voor hem gunstige stembusuítsLag.

Het was een valse hoop, r\raarmee lleath zich vleide en een dergeLíjke
valse hoop koestert, premier Lubbers niet. Opíniepeil-íngen hebben uítgewe-
een, da! bíj eventuele vervroegde verkíezingen de huidige regeringspartíj-



-6-

en hun parl-enentaire meerderheid zouden k'.,¡ijtraken" Vandaar dat het kabi-
net het been stijf gehouden heeft. I'lant de les van Edr,rard Heath ís een an-
dere dan die welke het liberale dagblad aan de lederlandse r,rinisters voor-
houdt. De regering-Heath is niet gevallen doordat hij zich in 1974 onbuig-
zaam toonde, naa¡: EenÊievolge 1/an de dodelijke slag die de rnijn'..rerkers en
samen met hen de gehele Britse arbeiderskl"asse hem in 1972 toebrachten. Ile
hevigheid van die slag sproot daaruit voort dat de arbeiders zelfstandig
handelden en bij dat handelen het raam van de burgerLijke orde doorbraken,
de grenzen overschreden clie hen gesteld werden door de i:urgerl-ijke net"

Engeland beLeefde ín 1972 een heEe zomer, in lÍederland ís h.eL, naar
rve reecls vaststeLden, eind vorig jaar bij een \{arme herf st gebleven. Ðe
vice-president van de Amsterdamse rechtbank, inr. A.J. Cnoop .T(oopmans"heef t
zich daarover verlronderd . túet heeft me uerbaasdl " zei hij letterlijlc in
de tv-rubriek'Achter het l{ieuws' op dinsdag 29 novembe::" 'dãt tot dusitev'-
z,e eígenLíjk iedereen in dia koyte gedíngen díe w)tspral<en cLanuaard heefl;.

Het zou me ndet uerbazen aLs het rnoment kom!;" dat in heftíge konfLík-
ten. ., in het ongeLdjk gesteLden" oakbond.en of anderen" zouden kunnen zeç¡*
gen: nous díe teehter kan me nog meer uerteLLen. ".1

Zijn uítspraak is mr. Cnoop T(oopmans van diverse kanten niet rreinig
kwaLijk genomen en hef tig bekritiseerd 3). l,lat zijn kritic.i - bewust of on-
bewust - over het hoofd zagen \ras, dat hij zich er over verbaasde dat er
tijdens de r,¡arme herfst van 1983 iets niet gebeurde rvaÈ in G::oot-Rrittanníä
c'nder soortgeLijke omstandígheden herhaaldelijk plaats vond en er zelfs
pLaats vond op hetzelfde moment dat híj zijn verkl-aring aflegde, iets wat
vele jaren terug ook aL ín l'lederland had plaats gevonden (naneLijk na het
vonnis van mr. Stheeman, r^raarover wij zojuist al hebben gesproken; even-
eens na andere vonnissen in dc, jaren t50, r.raarvan r^rij ons in het bíjzoncler
enkele herinneren, die rrrerden uitgesproken tegen stakende arbeider:s uit
Leiden). trfat de meeste kritici mr. Cnoop Koopmans verrùeren rrüase dal híj
zijn verwondering had Laten b 1 ij k e n . Het de vraag of. ex voor die
verwondering r e d e n was híeld men zich niet bezig.

Wij houden het voor uiterst zinvol orn bepaaLde maatschappelijke pro'
cessen met elkaar Ëe vergeLijlcen en eich bi.jvoorbeeful af Ëe vragen lraarom
strijdende arbeiders zídn de ene keer niet en de andere keer wél houden
aan de burgerl"ijke wet. In zijn algemeenheíd za'!- het antwoord er altijd op
neerkomen dat de omsÊandigheden van geval tot geval verschillen. En bijna
steeds gaat lìet dan om een reeks van omstandigheden. Het socíaa1-ekono-
misch ki.imaat van de afgelopen herfst was niet het sociaal-ekonomisch klí-
maat ùan het eind van de jaren ?60 of het begin van cle jaren '703 er r¡ercl
eind l9B3 door andere kategorieän arbeiders gestreden tegen een ander over-
heídsbeLeid dan destijds; enzovoorts.

0p éên heel belangrijke faktor hebben r're hierboven aL geÌ^tezen: de ra-
dikaLe opstelling van de vakber,reging die in ster:ke rnate heeft voorkomen
dat de dingen uit de lclauw zijn gelopen, zoals men,lat pLeegt te noemen.
l4oet dit nu zó worden verstaan dat in '!t bijzonder Jaap van cle Scheur zich
zó heef.t uitgelaten als hij gedaan heeft met de vooropgezette bedoelíng orn

een zelfstandig handelen van de arbeiders te voorlromen? Bepaald níet. Zo
simpel en zo sehematisch en dermate in strijd met de menselijke psyche is
de werkelijkheid niet. Op de regel dat de vakbeweging de r¡akbondsleiders
maakt zijn er, zoals op elke regel, uitzonderíngen" Aan cle integerheíd van
de kennelijk dicht bij zijn achterban staande Van de Scheur, die ook te1-
kenmale blíjk eaf zich niet van die achrerban te willen vervrijderen, kan
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nietwordengetwijfeld. lletmag ob j elct ief waar zijn, dathij de.
regering heefc gered (zoaLs cle recht,ers op hun beurt hém redden), subjek*
tief liggen de dingen anders: Van de Scheur kón juíst de rol van redcler
t'an de tegenstander vervullen doordat hij oprecht en eerl-ijk als vijand
daarvan optrad" Dat klinkl paradoxaal. lr{aar zo paradoxaal is nu eenmaal
het maatschappeliik leven.

r) i.lijnvrerkers, spoorjongens eR dokwerlcers (de drie beLangrijk-
ste groepen die in 1972 in Groot-Brittanniä strí.jd voerden)
behoren tot het Engelse overheidsË'ersoneel doordat de mijnen
en spoorwegen ger¡å.tionaliseerd zijn, de havens door de respek-
tíevelijke gemeenten worden beheerd.
Tijdens de jongste akties in llederland zijn in cle pers soms
salarissen van ambtenaren vergeleken met ele r¡e.rdiensten van
hen die overeenkomstige funktíes in hel bedrijfsleven vervul-
den" DaE gebeurde bijvoorbeeld in de NRC van 26 november t83.
l.laar wat claar vergeleken werd r¿as cle netto-verdienste van een
dame, urerkzaam bij de personeeLsadministratie van een verzeke-
ringsmaatschappij en de netto-verdienste van een dame, werk-
zaarr ap de loonadministratie van een minísterie. Over de in-
houd van het loonzakje. van een vuil-nisman of een brievenbe-
steller r¿erd niet gerept" Iruniddels heeft de regering ver-
klaard dat ze (achteraf) ook wel eens wil rveten ¡vie er nu in
feite beter aan toe is: een ambÈen.q¿r of iemand in het 'vríje
bedrijfslevent. l'let Centraal Planbureau en anderê ofld:êrzoekbu-
Teaut s hebben Laten !üeten, dat ze minstens Èwee jaar nodig
hebben om die vraag tê beantwoorden, I,.lie gedacht zou hebben,
dat men eenvoudig de l-oonsËrookjes van brievenbestellers, bus-
chauffeurs, vuilnisnoannen, enz" naast de l"oonstrookjes van
vergelijkbare groepen arbeiders moe"t leggen - en géén ingewik-
kelde berekeningen moet opsteLlen betreffende het netto*inko-
men van d e ambtenaar (een abstraktíe die niet werkelijk be-
sÈåat), die heeft natuurlijk niet begrepen \raarom het de re-
gering bij een dergeLijk onderzoek te doen is. Or'eri-gens; het
Centraal" Bureau voor de Staristiek heeft becíjferd, dat een
ambtenaar (wat voor ãén bl-ijft onvermeld) ongeveex 87, bij an-
deren achterlÍgt. Uit een onderzcek van het bureau fínancil!tre,
planníng van de Technisehe Hogeschool in Delft is gebleken
dat reent ambtenaar een kr¡art minder verdienË. Van hun bevoor:
rechting gesproken
De rneest deskundige in de kwestie \.¡aarover zoveel opwinding
ontstond, te rr'eten de vroegere advokaat-generaal bij de lloge
Raad en getrezen hooglera.ar clr. G.E" l,angerneijer, had wat het
I^lezen van de zaak betreft, naurvelijlcs op- of aanmerkingen. In
een vraaggesprek voor de tv zei hij, dat hij een enkele uit-
drukking of een enkele Lerm van mr. Cnoop l(oopmans wat minder
gelukkig vond" T'laar¡ zo voegde hij eraan toe, dat ís dan ook
a1les. De quasi-verontwaarcliging veggeleek hij net reen storm
ín een gI-as water.

2)

3)

ZTE OOK HE'T OPSTEL I'INTTTATTEVEN VAN DE ACHT]IIRBAAIII OP BI,Z" 21..
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OVER EEN FOVERE EI] ÛV11 R EN}T IJ]!ZE}ILIJi(TI

KRIlïEl( 0P DË SCICIAAL-DEl:IOr,RATIE

.," fn het l.eesnusewn.." daar"," uond ík op ean keen
ï,ldedt jk zítten" " " met een haLte nzann ùan krrmtenpak-
ken om a'ich heen, tl,,/at doe je', uroeg ík. lTel;s na-
aoeken 'in de ?,t)beraLe pars' " zeí hö¿i pLeehl;ig, Ì'laa,z,
mee ü¿e:L rnï.j csp, dat hij ouex, în sl;apeL SDAP-se kran-
ten z'ich, boog en üyoeg ik in mòjn onsehuLd" uåjzenCe
op de kop tüet VoLk?: tJe h.ebt, zî,e iî<, de Líbera'Le
aL gelmd? | tMee, ik begön r+r jui,st aant " Hij zed het
koud" Daar üas geen Laeh bdf " Er ging enkeL eer¿ kor*
te flíts wùt zíjn oog,, knaadaardiç1.

H.F.L. l.Iiessingr "Persoonlíjke her-
ínneríngen aan lliet f,Iiedijk".

Voor enige tijd, maar toch ook r,reer niet zo hé6L lang geleden, is on-
der de titel llet uerbleekte ídeaaL een bundel- nret zes opstellen verschenen,
die, bLÍjkens de ondertitel, stuk voor stuk de tLÍnkse kritiek op cle Neder-
Landse sociaaldemokratie' tot, onderrverp heten te hebben l). I.lij houden zo-
wel de titel aLs de ondertitel- van deze kleíne verzameling voor voLstrelct
mispl"aatst.

I'trat de títel betreft: het í.s ongetwíjfeLd zo" daE in een land als I'ie-
derland, Ì,üaar het moderne kapitalísme betrelrkelijk laat tot bloei komt,
waar de produktieve krachten ook in het laatste kwart van de l9e eeuvr nog
maar zwak ontwíkkeld zijn en van moderne klassenverhoudingen lange tíjd
geen spr¿ke ís, ook dat wat Ëìerr de arbeidersberveging noemÈ achleraan komt¡
het kan niet r¡orden ontkend, Cat onder die omstandigheden haar eerste ver-
tegenú/oordigers en woordvoerders niet anders rlan ideat isten kunnen zijn,
Vandaar dat de ooít onder het speudoníen J. Saks schrijvende Pieter Idie-
dijk eens heef t verkl-aard, dat toen de arbeídersberuegíng nog ín de rvieg
lag, rde opheffing van tt stelsel van privaat-bezít aLs i d e a a 1 rEerd
nagestreefd?. Ofschoon zíj, zo heef t hí.j op een andere plaats gezegrl, t,ie
natuurLijke opposítie... de revolutionaire tenclenzen van het proletariaat
tot uítdrukkíng brachtL".. moest zij onder de gegeven verhoudíngen r'ranhopen.
aan eníge vruchtbare praktijk en zich derhalve r.¡eL troosten meÈ tt luchti-
ge gastmaal van de ideeänr. I,laarop hij híer o.a. doelt" is de i.n l8gl hier
te Lande opgerichte Sociaal Demokratische Bond. Een kritiek die zich d.aar-
op zou richten zou mogeLíjk een tiEel aLs de gekozene rechtvaardigen. ilaar
in dat gevaL zou het onjuist zijn orn van een kritielc op de sociaaldemokra-
tie Èe spreken. I,'Iant anders dan men uít de naarn rvellicht zou afleiden kan

l) B.l{t. Schaper, Ger Verrips, Rudolf de Jong ê.â., Het uey,bLeek*
te ideaaL - de Linkse kritíek op de soeiaaLdemoky,atíe 'ùn Ne-
denLand" uitgeverij Bert Bakker, AmsÈerclam 1982, prijs f 15.-"
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de toude borrdr níet tot de eígenLijke sociaal.demokratie worden gerekend.
Omgekeerd, $¡at men ook van de sociaal.demokratie beweren kano n i e t dat
haar ídeaal is verbLeekt en wel om de símpele reden, dat thet doel ïraar-
naar zij streefde' niet als een í d e a a l" kan worden aangemerlct.

I{et is Íraar, dat de Nederlandse tak van de sociaaldemokratie zélf in
een van haar strijdliederen van haar 'ideaal' en nog r,lel van haar 'heilig
ideaalr heeft gerept. Dat bewijst echter alleen maâre dat haar Led,en zich
al evenmi.n bewust waren van het r+erkelíjk lcarakter van hun bevreging als
díe van de oude beweging het rvaren toen zij zich daarvoor een naám kozen"
De socíaaldernokraten, verenigd ín de uit lB94 daterende S.D.A.P., íjverden
níet voor de verr¿ezenlijking van i d e e iå n , doch behartígden nateriäle
b e L a n Eî e n en zLj stelden zich taken in overeenstemming met de maat-
schappeLij ke ontwikkeLing.

Nu gaat het in genoemde bundel inderdaad min of meer om een kriti.ek
op deze sociaaldemokratÍe, in NederJ-and achtereenvoLgens belichaand door
S.D.A.P. en P.v.d.A. Dat wíj juist d e r h a l- v e de titel ervan ver-
keerd achten ligt in rt voorafgaande opgesloten. T,Iij houden echter de ge-
bezigde o n d e r t i t e 1 op øi.in beurt 66k voor onjuist, omdat deze
vaneen t I ínkse ¡ krítíekspreekL, hoewel.deauteursvandeber,¡us-
te opstelten nÍet, alleen voorbíjzíen aan daËgene wat moeilijk anders dan
al's de essentíe van de *linkset krítiek kan worden besehouwd, $¡aar deze
zelfs in het geheel niet aan bod Laten komen.

Kort sameflgevat komt deze essentie hierop neer, dat de socíaaldemo-
kratie gekarakteriseerd díent Ëe r,¡orden als de meest konsekrvente stroming
bínnen t t vooruitstrevende deel van de bourgeoisíe, een stromíng die naarl
mate zij r^rínt aan kracht en betekenís hoe langer hoe meer, niet de op dat
moment aan de orde zijnde, doch de toekomstige T:elangen van het kapitaal
gaat beharti.gen.

Zomin al.s welke nåatschappelijk gefundeerde kritíek, is ook deze niet
kant, en klaar opgetreden. ?"ij heeft een ontrvikkeling doorgemaakt en zij
verkeert nog steeds Ín ontr,rikkelíng. Iu1aar zíj ciateert al-lerminst van giste-
ren en zíj ís aL vele ríentalLen jaren lang een volwassen krítiek in die
aín, dat zij niet beoogt te zeggen wat de soeiaaldemokratie zou b e h o -r e n te zijn, doch verkondigt rvat of deze i s . Deze krÍtiek meet de
praktijk der sociaaklemokratíe niet af aan idealen en zíj gaat zich niet
te buiten aan moraliserende bespíegelingen. InpLaats van zích af te vra6ien
of aan t,e geven, wat de beweging ín kwestie - gezien cle door haar opgehãu-
den schijn- zou mo e t en, onderzoekt dezekrítiekr¡at of díeber¿e-
ging, gezíen haar aard en r^rezen, k á n . Inplaats vân on¡¡emotiveerde ver-
wachtingea te wekken dan wel tot onvruchtbare bitterheíd te voeren, kweekt
deze kritiek inzícht en begrip" Zij bedient zich van het vlijmscherpe ont-
leedmes en zij is rlinksl omdaË zij materialistisch is.

Tot de eersten die haar hanteerden behoort de hierboven reeds geci-
teerde Pieter lfiedijk ofter¡el Saks, At. in een beroemd geworden opstel uit
1902 geeft hij er bLíjk van, dat hij de jonge s.D.A.p. anders opvar dan
sonunige van haar kopstukken het, schijnen te doen. De partíj heeft een ande-
re samenleving aangetroffen dan de foude bevreging' kende. Aan de verande-
ríngen die zích hebben voltrokken heeft zij hàar ontstaan te danken. ]-''fiet-
temín besehouwt Saks haar niet aLs de typische exponente der arbeidersklas-
se ín een langzamerhand zo nog níet geheel volgroeid geworden, dan toch
volgroeid r a k e n d kapital-isrne. Hij spreekt van teen partij zonder ar-
beiderst en het ontgaat geenszins aan zijn scherpziend oog, daË het tv¡erlc-
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manspakr waarin deze S.D.A"P. zich vertoonÊ naurvelijks haar (lceuter) kapi-
talistische aard verhult. Die aard blijkt o.a. híeruit, dat zíj aan kLeine
pachters, d.rv.z. aankleine b e zi.t t- er s, financiêlehulpwi1 zien
verleend.

Voor Saks ligt de verklaring voor de hand¡ de partij heeft aanvanke-
lijk de meest,e aanhang in de agrarísche distrikten van Friesland en Gronin*
flen en rveL bi j de keuterboeren, niet bij de landarbeirlers, die. Domela Nieu-
wenhuis a1s hun rapostelt vereren. Een hah'e eeuw laÈer wordt hetzelfde op'-
gernerkt door een schrijver als Sam de Ï,lolf f . l,l¿¿ te hebben vastgesteld daf-
Troelstra in 1897 als lid varr de Tr,¡eede ll.amer is gekozen in clrie agtari-
sche distrikten, verklaart hij de hrens, aan kleine boeren steun te verle-'
nen uit heË destijds 'nog zo zwak zijn der socialistische ber+eging ín de
sËedene. Ofsehoon De htoLff 1'an een tsocial.ístischet bewegíng spreekt, is
hij niet blind voor haar uitgesproken burgerlijke trekken: tl,Iat zongen de
leden van De Stem des VoLks, ín lB99 stormachti¿ trregejuicht door het hele
kongres ín Leeur¿arden? Zíj zongen in het Fries een oproeo, niet toÈ de
Fríese arbeiders aL1een, maar tot het hele Frí-ese vollcr 2> " Itet r,ras géén
oproep tot de stríjd voor nachtsvorming door de a.rbeiders of voor cle ophef-
fing van de loonarbeid. maar een oproep om tvoor ceeht te stríjdenr, een
stríjd die - aLdus het lied - tde Friezen nimmer zwaar viel', een strijd
die de toenmaLige l"iberalen stellig ook bereid r^raren te voeren. Eén bl"ad-
zijde verder noemt De I^lolff di.t a1Les ¡het landelijk speL der Leeuwenda-
lersî. Hij verwi.jst met die v¡oorden naar het gelijkrnatÍge 'lantspelt het-
welk Vondel schreef ter verheerlijking van de gelijknamíge vre.de van l:{.un-
ster in 1648. De !,Iolff bedoelt; een spel varr klassenvrede" Dat vrat te Leeu-
warden werd opgevoerd sloot, voLgens hem aan ''bij de opvattíng der oud,e

lFriese Volkspartij.
Ook vrat door Saks in het begín van deze eeur+ rvordt vastgesteLd ltomt

hierôp neer, dat de S.D.A.P. nin of meer als de erfgenaamvan deze Volks*
partíj moet worden besehourord. Daarmee echter houdt iedere overeenkomsE op"
De llolff ziet de sociaaldemokracie bij ?t versLrijlcen van de ti.jd hoe 1an-
ger hoe mínder onder de erfenis van de Volksparyij gebukt gaan. Saks daar-
entegen ziet haar hoe Langer hoe ¡neer als een radikale. hervormíngspartíj,
die zich steeds minder onderscheidt van dr: radikaalste liberale groeperíng
ín Nederlando te r^rèten de Vrijzinnig Demokratische Bond.

Saks staat met zijn zienswijze niet alleen" l{erman Gorter konstateert
se¡lert 1905 met betrekking tot de S"Ð.4.P. een *praktísche toenadering tot
de bourgeoisieî, een ttoenadering tot de burger:lijke partijen'. Desroege
wordt híj, naar Saks lutteLe jaren later schri.jft, 'voor hel kongres ín
Haarlem gedaagd, is een stoet van tr/eemaal dertien sprekers tegen hem.opge-
ruktt ofschoon sommigen ',¡an hen, naar acbteraf cloor l,Jibaut is toegegeven,
van niets anders dan eer¡ dergelí.jke toenad.ering dromen' 3)" In een opstet
van eínd 1909 deelt Saks mee, dat de S.L'I"A.?. door een níet na<ler door hem
genoemde kritikus gekarakteríseerd rnrordt als:rinwerkelijkheid de u i t e r s t e 1 i nlc e r v I e u g e 1

van een 1íberaal blokr
De partij vindt dat een lasterl-ijke aantijging. l.{aar in. hetzelfrle ar^

tikel r¿aarin hij van deze kenschets melding ¡naakt zet Saks uitvoeríg gedo-

2) Sam de I'lolff , En toch.. ", Dríefu¡art eeuu) SoeiaL'tsme ín togeL-
uLueht" Amsterdam 1951, blz. ll7.

3) ZLez J. Saks" Soeialistðsche }psteLLen f, b]-z. 47"
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kumenteerd uíteen, rüaarom zij moeiLijk kan worden weerlegd 4). In I 902 be-
toogt hij nog, dat het tkapitaLístisehe koekoeksei' ui.t het lsocialistí-
sche nest,e moet r"¡orden verwijderd. Ook de fel"T¡eÍd kr¿lârmee Gorter en ancle-'
ren zich in vol-gende jaren tegen reformísme" revísionisme, opportunisme,
bLokvornríng en ministenÍalisme keren, heeft in feite nog de bedoelíng de
partíj voor dergelÍjke rdwaLi.ngen' te behoeclen, haar in het trechtet, dat
uríL zeggen rsocialistischet spoor te houden. lfaar tegelijkertíjd rijpt het
inzicht, dat men zich feitelijk ciient af te vragen of men híer índerdaad
weL met tdwaLingent en fafdrvaLingenr te doen heeft en nÍet veeleer met een
koers die voortspruÍt uit het ruezenlijke karakter van de partij. Eenmaal
dá.aromtrent tot klaarheíd gekonen, aarzelt Saks geen r:genbl"ik om tegenover
zijn vriend I'líessing de S.D.A.P, als rliberaalt te typeren.

In de zogenaamd aan de tlinlcse lcrítiek op de sociaaLdemokratíet gelvij-
de bundel opstelLen vindt men van dít ¿lles niet het geringste spoor. Tìet
fijkt weL alsof de auteurs van de zes <laarin opgenomen bijclragen nooit van
Saks gehoord hebben of weL hun uiterste best hebben gedaan hem zo snel mo-
gel-ijk te vergeten' 

(r.Iorrlt vervolgd)

NOC ENI(ELTI OP1.{ERI(INGEN OVER IüICARAGUA

In ons vorige artikel (zie Daad en Gedachte rnei. t9B3) hebben \^re ver-
slag gedaan vao een arbeidersaktíe op een genationalíseerd heclríjf in dít
land" Enige tijd geleden heeft ons níeur,re informatie bereikt over de ge-
beurEenissen op die fabriek en o.a" daarom willen ç'ij nogmaaLs aand¿cht
aan dat Land besteden. Bovendien wi.l"len roij proberen iets te zeggen over
het karakter vån de Sandinistí.sche onrqenteling die a1 r¿eer vier jaar gele-
den plaats von<l. HeLaas is de informatie die r,re hebhen gekregen nieÈ zo
uítgebreíd als de vorig,e keer, zoðal dit artikel. wat brokkelíg ís: het
zÍjn vooral" aanvull-íngen.

Zoals wij in meí schreven is op rlit bedrijf een níeury bestuur van de
vakbondsafdeLing gekozen, Eén van de nieurnre bestuursleden kreeg na korte
tíjd het aanbod om op kosten van de overheid in het buitenlan<l te gaan
studeren" Toen hij deze poging om hen weg te promoveren afwees, ís hij
overgeplaatst, van de produktíe naar de afdelí.ng kr¿aliteitskontroLe. Daar
heeft hij veel minder kontakt net andere arbeiclers. Na korte tíjcl is hij
als vrijwilliger naar tret front i.n het noorden (de grens met llondurâs)
vert,rokken om Ée vechten t,egen binnenvallende Somoza-aanhangers en inmid-
del"s weer Levend teruggekomen.

Ilet nieuwe bestuur is bezig orn te proberen de beschuldigingen dat de
sLechte kwalíteít van cle produktie de schuld is van de "luie" arbeiders te
ontzenu!üen. Het doet dat door zoveel mogelíjk irrliehtingen te verzamelen
over heË doen en l-at,en van de verschillende stafleden.
Een afdelingshoofd dat z"wanger \,,¡as, bleek op een gegeven moment een aanÈaL
dagen tteg te zijn, De arbeiders wilden rdeten '¡aar zíj was, omdat ze haar
ervan verdachten naar Costa Rica gereisd te zijn om daar de baby-uitzet Èe
kopen. Arbeiders hebben daar het gei-d niet voore bovendien ís er ín Costa-"
Rica veel" meer keus en luxe" Ilaarom mag een staflicl rvel dergelijke luxe



l2

kopen en de arbeíders niet, zc' vroegen zíj zich af"
Van meer belang voor de gang van zaken in de fabriek is de .¡râéàB ¡.¡ellce

nieuwe machines aangeschaft, gaan r¡ordene Ìraar het geLd daarl'oor vanrlaan
komt en Íraarom juisr dié machines ürorden gekocht. Het is narnelijk gebleken
dat er een aanral machines in het bedrijf is gekomen dat absoluut niet-
rendabel is. Clfwel omdat met zoen nnchine zoveel geproduceerd kan r,¡orden
dat de rest van de produktielijn verstopt raakt aangezien de andere rnachi*
nes daar niet op ingesteld zijn, ofweL omdat de technische- kennis ont*
T¡reekt om zorn machine aan het draaieR te krijgen en te houden. Za staan
er enkel-e machines die veel geld gekost hebben, nerkloos in het bedrijf"

In ons vorige arËikel schreven we dat toen de spanning in heL bedrijf
toenam, de veíl"igheidsdienst op de fabriek versr:heen, l-!et bli.jkt eehrer
dat, er al veel- langer ieman<l van de staatsveilighei-dsdÍenst als stafl"id op
het bedrijf ruerkt. Níet gehinderd doo:: enige kennís van zâken over de pro-
duktie houdt hij via informanten in alle afdelingen de boel in cle gaten.
Itij krijgt afschriften van alle rapporten en brieven; de clirekteur be-
spreekt all"e te nemen besluiten eerst met hem. Ben paar stafleden díe al
voor de Sandinistische revolutie op de fabriek werkten. hebben iruní.ddels
ontslag genomen. Deze mensen hadden, zoal-s dat heet, hart voor de zaak en
werkten hard. Zij bemoeiden zich niet met politiek, gingen nooít naat bij,-
eenkomsten en dergelijke. Ðe man van de staatsveilígtreí.dsdienst heeft hen
daarop het leven zo zutrr semaakt (zij werden ervan beschul-digd kontra-re-
volutionairen te zijn), dat zíi er de brui aan g,aven. Overigens vras de
'politíeke kritiekr op cleze stafleden voor een groot gedeelte een rook-
gordijn on zíjn jaloezie te verbergen: de st.afleden rvisten rùaarover ze
praatten terwijl de veiligheidsman vån de produktie de bal1en verstand
heeft.
Overigens Ís het opvallend dat veel andere stafleden op deze fabriek bl.íj-
ven" Fjr wordt gezegd dat in priv6-ondernemingen de staf veeL beter betaald
wordt dan Ín de genationaLiçeerde beclrijven (helaas was dít níet met ze-
kerheid na te gaan, naar het. ís r,¡el zeer 1^raarschi.jnl"íjk) . Toen onze vriend
het staflid di.e dit beweerde, vroeg r{aarom hij dan niet vertrok na¿r een
priv6-onderneming antwoordde híj: problemen met de arbeiders. Volgens clit
stafl"id beschouwen de arbeiders in de prívé-'bedri.jven de bazen/ak"ademici
nog steeds als hun uitbuiters. ìla de Sandinistisehe revolutie hadden de ar-
beiders hoge verwachcingen en toen dÍe niet uit bl"elcen te komen, bleven
zij zích zeer radikaal" en fe1 opsteLlen. In de genational-iseerde bedrijven
daarentegen, aldus nog steeds dit staflid, hebben de arbei<lers een goede
Leiding in de vorm van de vakbond die hen door deze moeilíjke periode heen-
loodst" In ons vorige artí-kel" hebben i,¡e inderdaad gezi.en hoe de vakbon<l
dit probeert, te doen.

Dít brengt orrs op de houdíng van de arbeiders" Onder hen is er een
verschil lusseri de rnílitanten, de overtuígde aanhangers van het Sandinisme
en de meerderheid die pol"itiek niet erg geinteresseerd is. Ðe rmil.ítanten'
hebben het f i.nancieel- evenmin ::uim als de andere arbeiders (de armsten
bíjvoorbeeld hebben praktisch hen hele naandl-oon nodíg om voedsel te kopen,
ook al kunnen ze de basisprodukten via de fabriek goedkoper kríjgen) " Voor
hen is dit echter niet het grootste probleem. Zij werken hard en proberen
het Land vooruit te hei-pen. T:Ianneer zij echter beschuldigd worden van lui*
heid en zij d.e verantwoordelíjkheid voor de slecht lopende produktie in de
schoenen geschoven krijgen-o komen zij heftig ín verzet. Ðe meerderheid van
de arbeíders Ís over het algemeen niet erg aktíef, Ze kl.agen onderling
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veelc de levensomsËandígheden zijn sinds de revolutie en seker het afgelo-
pen jaar verslechterd, veel dingen zijn aLLeen op de bon te kocp e enz, Het
systeem met bonnen is ingevoerd onder druk van de oorlogsomstandigheden.
Dit betekent dat åedereen een gegarandeerde, vaste hoeveelheicl goederen
kan kopen voor een lage prijs. Luxe a.rtilcelen, zoals dígitale ltorLoges,
Levi-spijkerbroeken e"d,, zijn schaars en dus schreeuqrend cluur, als gevolg
daarvan zijn het statussymbol"en geworden.
Ondanks deze duidelijlce achter:uiLgang in de Levensomstandigheden niL nie-
mand Somoza teflrg, (of iets dergelijks, r,rân[ ge]-ukkig is die een paar jaar
gelerlen vermoord) " 7,e vinden de huidige regerí.ng veel beter, c¡ok al maken
ze zich geen illusies meer.

llet dít standpunt, van de meeste arbeiders, dat is gebaseerci op hun er-
varingen, komen hre aan het punt van solidariteit met de Nicaraguaanse re-
volutie" Zoals we in mei schreven hebben veel progressieve mensen in lle-
derl"and de i.ll"usie dat lilicaragua nu een soci.alistísch land is of op treg er
naar toe. Zij knijpen hun ogen stijf dichÊ voor de realiteit en zíen dan
\rat ze gtaag willen zien. Een aantal" jaren geleden ¡¡as Vietnam het nieur're
socialistische paradijs" Nu is dat land uít de gratíe, omdat de VíeLnamese
regering zich niet gedraagt zoal.s deze progressieverr dat willen. I'Íísschien
zullen zij zich over enige tijd ook van Nicaragua afrvenden. Een andere op-
vatt,ing over de lJicaraguaanse revolutie komt r,raarschijnlijk c{.ichter bij
onze visie. Volgens deze opvatting is de Sandinístische revolutie een bur-
gerlijke omwenteling. Daar zijn wij heÈ mee eens. Plaar niet met de konklu-
sie die daaruit getrokken wordt,, namelijk dat lrlicaragua daarom ook geen
steurr verdient, Steun aan Nicaragua zou partij kí.ezen bet.ekenen voor een
fraktie van cle bourgeoisie en da¿lrvoor zijn deze nensen te zuiver ín de
1eer. l,taarschijnlijk zíjn zij ook f:e.genstanders van de Franse revolutie
die ook burgerLijk was en waarin het proletariaat, partíj koos.

Ifij zijn van meníng clat cle revolutie in }Iícaragua een vooruitgang be-
tekent, al was het alleen maar omdat de beestachtige moordpartijen van So-
moza opgehouden zijn" l:,Iaar, zal men ons misschien tegent¡erpen, na de Rus-
sísche revolutíe (die í-n ríezen toch ó6k een burgerl-ijke was) begonnen de
moordpartijen daar pas goed op gang ce komen. Dat klopt, Somoza had v4n
Stalin rrog heeL r¡at kunnen Leren, rnaar t t f eit. dat- praktisch iedere omtúen-
teling met bLoedvergieten gepaard. gaat, betekent nog níeE dat deze revolu-
ties maatschappelijk geen vooruitgang vormen. In vergelijking rnet de feo-
dale maatschappij is de burgerlijke samenleving een vooruitgang, hoeveel
ellende die ook heeft meegebracht en nog steeds meebrengt voor de arbei-
ders. Bn dat die vooruitgang niet één of ¿nrler abstrakt ideaal isr blijkt
voi.gens ons uit de houding van de arbeiders in Nicaragua: zíi r,rillen niet
terug naar de tíjd van v6ór de revolutie.

Dat, ondervinden ook rle opstandelingen die vanuit Honduras l.lícaragua
zijn binnengevallen. Verschillerrde groepen tegenstanders van de Sandinis-
tisctre regering, orrder v¡ie een aaniaL ondernemerg en een Sroot aantal le-
den van de voormalige Tdationale Garde van Somoza, hebben in maart van dit
jaar de stri.jd aangebonden met het regiem in T:lanagua" Zij verwachtten dat
hun aktie iret voorspel zorr zijn van een aLgemene opstand, dat zij bínnen
enkele rnaanden eerÌ flink stuk van llicaragua rbevrijd¡ zouden hebben. Zij
zijn echter vies op hun trek gevallen: in llet Parool van 25 augustus stond
een bericht vol"gens hetr,Telk de opstandelíngen toegaven níet in hun opzet
geslaagd te zijn. Ben opstancl is niet uitgebroken. Integendeel, de kontrars
zijn teruggedreven, behalen praktisch geen resultat-en"
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In het zuiden, aan de grens met Costa Rica, staat ook een aantaL ttrerzri-i-
derst te trappelen van ongeduld om de macht over te nemen. Zij vrorden ge^-

l-eíd door Eden Pastora, een voormalig kommandant van het Sandinístísch Be-
vrijdingsfront, die ook een tíjd hoofd van de miLitia ís geweesr na 1979.
Pastora r¿endde zich van de Sandinísten af omdat ze vol-gens hem de idealen
van de revol"utie hebben verraden.
Dat noch de enoorclelíngen', noch de rzuiderLingent meer resuLtaat hebben
bebaald dan het dooclschieten vân een ons onbekend aantal boeren en arbei-
ders, bewijst dât de l¡evol"kíng aan hen géén boodschap heeft " 7,ij besehourvt
de revolutie als een verïrorvenheíd. Vandaar dar de kontrats nu proberen de
elconomie te ontÍrrichteno o.a. door het opblaeen van de otÍ.evoorraden in de
havenstad Corintho. Idaartoe dit zal leiden is nu nog ní-et te voorzien.

ToÈ slot wiLl.en hríj nog kort iets zeggen over het karakter van het
SandinistÍsch regien. Op 23 juni drukte de Volkskrant een gesprek af met
de Latijns-Amerí1ca.-expert Richar<1 Ireinberg. Deze Feinberg rvas onder presi-
dent Carter één van de beLeÍdsmakers van tle VS-poli.tiek ten aanzien van
llidden-Amerika. Volgens hem ericent de regering Reagan de fundamentele wij-
zigingen nier die de afgeLopen tien jaar ín dat gebied hebben plaatsgevon-
den. ilHet is níet langer mogelijk rria dictators als Sornoza te regerentt, zo
vertelde hij de Volkskrant" De opstandíge bewegingen in lulidden-Anerílca
zijn nationalistísch van aard en komen voort uir de r,reergaloze pLundering
van deze landen, die hen volledig afhankei.ijlc maakte van vooral V.S.-kapi-
taal. Dáártegen en Ëegen de plaatseLíjke zetbazen richt zich deze stríjd.
Een ekonomische en sociale vooruitgang is alleen mogei.ijk a1s het groot-
grondbezit wordt afgeschaft en aLs de eenzíjdige ekonomische afhankeLíjk-
heicl verandert. Dit veirzet uÍt zích in linkse Èermen: strijd tegen het
Yankee-ímperiaLisme, inaar, aldus Feinberg, dit betekent helemâa1 niet dat
deze landen onvermijdelijk bondgenot.en worden van Cuba en de Sowjet-Uni.e.
Carter heeft bíjvoorbeeLd geprobeerd gematigde lcrachten te sÈimuLeren. Ðe
Sandínisten hebben bovendien herhaaldelijk verkLaard te r,ríl.Len samemrer-
ken met de VerenÍgde Staten. Zí3 nemen weLiswaar maatregelen die de oude
ekonomische politiek van de VS benoeí.1ijken - buitenl-andse bedrijven wor-
den meer gedwongen tot samen$rerkíng en er r.¡orclt geäist dat in ieder gÇval
een deel van de vrínsten in Nícaragua wordt besteed - m.aar ní.et onmogelijk
maken, aldus de uiteenzetting van Feínber,
Reagan behoort echter tot een stroming binnen de Ameríkaanse bourgeoisie
díe er op 1os ramt als ze niet krijgt rvat ze r,¡í1" Zeker ín de huídige eko-
nomische krísis is zij nog schraapzuchtiger en minder bereid toË lcornpro-
missen" Op langere termíjn is l¡et meer in het voordeel van het Amerilcaan.se
kapitalisme. om national"istische bewegingen zoal.s het Sandiu.isne te steunen;
daar ís meer aan te verdíeuerr dan ürånneer deze zích mi.n of ¡neer noodgedwon-
gen op de Sowjet-Unie oriänteren. Ìlen man aLs Feínberg heeft al-thans dãc
goed in de gaten en vert,egenüroordígt daarmee een moderner versíe van het
kapítaL Ísme.

ER IS IrlllBR EEt{ t{IEUl.,f JAAR REGOT'1}]E}I" TTJD DUS VOOR ALLE LEZERS O}lt EEÌrl GEL-
DELIJKE BIJDRAGE VOOR IIDAAD Ehl GBDACÌITE'' OVER T.E Ì't{}ffIÌ VOOR ZOVER ZE DAT

NoG NIET HEBBEN GEDAAN, üIEES tIIrT LAI{S, Ì.ï,AAR }ÍAAI( DTREKT UII BIJÐRAGE OVER.
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DE BRTTSE TYPOGRAFEN IIJ STRIJD TEGgN

DE REGERI}iG VAI{ DE TJZE REI\T DAT.f E

Ook Nederlanrlse kranten hebben de laatste tí.jd aandacht besteecl aan
gebeurteníssen in de lÏoordengelse plaats llarrington, alwaar verboLgen typo-
grafen de drukkerij van zekere uitgeversgroep belegerd hebben om de expeCÍ-
tíe van door onderkruipers vervaardígde huis-aan-huis-b1aden te verhinde-
ren en lrraar - als gevolg daarvan - verbitterde gevechten met de poLitie
zí.jn ontstaan. Het konfLikt, dat voortdr¡rend scherpere vormen heeft aangê-
nomen en bij het schrijven van deze regels nog altijd voortduurt, is van
wijder betekenís dan r'len r'rel op het eerste gezícht zou denken, Hoewel de
direkte aanleiding deze is, dat de bewuste ondernemíng zich niet r.renste te
houden aan de zogenaamde cLosed shop en ongeorganiseerd personeel aannam'
gaat het tenslotte bij deze strijd om een fel verzet tegen de vakbewegings-
\,ret,ten van de regering-Thatcher. ìüog niet zo duidelijk a1s âan het begin
van de jaren '70, toen de conservatíeve regering-Heath haar nek brak toen
ze het op een krachtproef met de arbeiders Liet aankomen, maar in feite
toch op een soortgelijke wíjze komt de vraag aan de orde in hoeverre de To-
ries al dan niet de díenst Ín het land uitmaken.

Nog niet zo Lang geleden heeft het Britse parl"ement een nieuwe, door
mínister Norman lebbit ingedíende anti-vakbewegíngswet aangenomen, waarbíj
het z.g, seaundarg-pieketing, d.w.z. het posten door anderen dan de direkt
betrokkenen, ten strengste werd verboden. ì{u is een dergel.ijke manier van
posten, voor het eerst tijdens een door de achterban beheerste strijd ge-
bruikt en vooral door de achterban ontwikkeld, nou niet bepaald het favo-
riete wapen van de vakbeweging. Ìtaar zomin al-s aan ÏIeath destijds is ook
aan minister Tebbit volstrekt onduideLijk weLk enorm verschíl er bestaat
tussen zelfstandig optreden van de arbeiders en vakbondsaktie. Inmíddels
is het rvel zo, dat in het huidige konflikt de methode van secLnndøtry pieke-
tðng ook door de typografenvakbond NGA (Natíona1. Graphic Association) ís
toegepast" Dat valt natuurlíjk hieruit te verklaren dat het in het kon-
flíkt met de uitgeversgroep tegelrecht om de macht van de vakbond gíng.
Niet de materiêle positie van de ledenn maar de invloed van de organisatíe
sÈaat op het spel. Nu hebben de bureaukraten een door hen weinÍg bewonder-
de strijdwíjze opeens r"rel volgaarne wilLen toepassen. Dientengevolge is de
È¡rpografenvakbond regelrecht in konf l.ikt met de r¡et gekomen. Niet aLLeen
dat maakt, de gang van zaken belangwekkend, maar er is meer.

In de eerste plaats heeft de National Graphic Association zich niet
gestoord aan de uítspraak van een Britse rechtbank, die de bond vanrvege de
toepassing van de verboden manier van posten heeft veroordeel.d. Ook na de-
de rechterlÍjke uitspraak heeft de bond uit alle delen van Engeland typo-
grafen naar llarrington doen vervoeren en er heeft zich tot tr¡eemaal Èoe
voor de drukkerij in kwestíe een veldslag afgespeeld tussen duizenden ar-
beiders en duizenden politiemannen. Het ¡r¡aren taferelen die onwilLekeuríg
herir¿nerden aan de gevechten buiten het grote kolendepot in de buurt van
Bírminghan ten tijcte van de mijnwerkersstaking van 1972. Er is echter één
belangrijk verschil: toen nas het de achterban, d.w.z, het $raren de mijn-
werkers zêlf en het was niet de bond die daar ten stríjde trok" Daaruít
vaLt het ongetr,rijfeld te verklaren, dat de regering vrijwel terstond nadat
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clà worsteling met de politie rìras begonnen, bakzeil haalde. þlu l"iggen de
dingen anders,

De typografenbond trotseert de '",ret en dat ís nog lan¡¡ niet hetzel"fde
als een trotseríng van de r¡et door de Britse arbeide¡:skl.asse. Ì.iatuurlijlc
zLjn de ogen van al-le Britse arbeiders op ïiarringf:on gericht. Maar die o-
gen en aeker de ogen van de regeríng zijn tevens gericht op het overkoepe-
lende vakverbond TUC. l'trat. zaL de TUC doen? De Britse vakbernreging heeft'
evenaLs in de jaren,'70 toen de Industrial" Relations Act van kracht \^¡as'

krachtig (met de rnond) tegen de rr:spektievelijke vakbewegingswetten van
Tebbit en Thatcher geprotesteerd. T'laar betekent daË, dat de TUC zích ach-
ter de NationaL Graphic Association zaL scharen, anders gezegdi de oorLo9
tegen Thatcher zal beginnen; de toege\dorpen handschoen zaL oprapen? I^Iij
hebben gegronde reden om daar ernstig aan te trvijfelen.

Al1e k¡¿ade woorden over de hretten van Tebbit ver¿nde.ren niets aan heÈ

feit, dat in de loop van de afgelopen oktobermaand het hoe langer hoe dui-
delijker ís geworden, dat TUC-sekretaris Len l.furray bereíd is om met de
Tory-regering zaken te doen. Artikelen in de vooraanstaande kranüen zoals
Tdmes, Guaydian en FönaneíaL Tímes f.ieten er geen twijfel" over bestaan dat
Murray naar een verbeterÍng in de betrekkíngen tussen het kabinet en de
vakbevregíng streefde" Volgens een verslag in de FT van l7 oktober f83 ver-
klaarde lulurray in een red.e die híj in Brighton hield, dat de vakbeweging
haar funktíe slechts zou kunnen vervullen indien er sprake l^7as van een sa-
menwerking met r^rat voor aan het bewind zijnde regering ook en hij pleitte
ín dat verband \roor een lossere band met de Labour-opposítie. Een van lfur-
rayt s kolLega-bureaukraÈen ging zelfs zo verr, dat hij de traditionele band
met de Labour-partij 'nadel"íg' voor de vakbeweging ncemde" Ðat alles werd
gepresent,eerd als tníeuw realismet . l{'elemaal nieuw wil t Ë ons niet voorko-
men. Maar aLs men niet blind is voor de werkelíjke positie van de vakber¡e-
gíng ín de kapitalistische samenlevi.ng, dan zal me¡r deze koers van Murray
c.s. z,eket reaListísch moeËen noemen. En aLe wij vân onze kant de dingen
ook realistisch willen bezien, dan vrage.r"r wij ons af of de hoop van de ty-
pografenbond op steun van de TUC wel op goede gronden berust. ZaL de TUC

werkelijk voor de solidaritej.t met een van haar bonden, anders gezegd:
voor de vakbewegingsmythe kiezern en claarrnee de same-nwerkíng met het kabi-
net op het spel zetten? Ons komt dat onwaarschijnlijk voor en het verbaast
ons niet dat lfurray en zijn medebestuurders duidelijk aarzelen. Díe aarze-
f.ingen ontgaan heÊ kabinet natuurlijk evenmin als ons. Daar f.igt o.i. de
reden dat het geveeht in ltrarringt-on tot dusver niet hetzeLfde effekt heeft
gehad als voorheen het gevecht bij het grote kolendepot in de llídlands"

Heel het verloop orn het typografenkonfLike hangt af van de houdíng
van de basís. En we bedoelen met de basis niet slechts de aangesl"oten le-
den van de typografenbond, naêr de basis van de hele Rritse vakber^regíng.

Alleen wanneer de gezamenlijke Brítse arbeidersklasse de TUC onder
buitengewoon z!¡are druk zet zaL i:lurray ondanks zíchzeLf genoodeaakt r¡e-
zen de rrerkeLijkheid van het arbeidersverzet zwaarder te laten wegen dan
zijn tníe,tr reãLismee. Op dat moment zaL'È spook van Heath en diens kapi-
tul-atie voor de werkende klasse. dreigend voor de ijzeren dame opdoemen. Zr:

ver ís het nog niet, ook al hebben hier en daar andere arbeidersgroepen
dan de typografen zich reeds in de strijd geqrorpen. Ilr wordt door meer lca-
tegoríeän-ai druk op de TUC uitgeoefend. t4aar ì"lurray zal slechts wijken
voór de allergrootst,e druk. De tijd moet leren of het zo vet komt. t{aar ín
een land" ruaar net precies rechterl-ijke uitspraken tegen strijdende arbei-
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ders, of liever gezegd tegen bepaalde vakbonden zijn gevallen, heeft het
zín en kan het nuttig zijn de gebeurteníssen in eroot-gríttannili zo nauï{-
keurig rnogel"íjk te voLgen.

IdAAR DE I,TIETENSCHAP AL NIET VOOR DEUcT

OnJ.angs kt¡am een onderzoeksgroep van het Socioi"ogisch InstíÈuut van
de gemeentelíjke uníversiteit van Amsterdam tor de konkl"usie, daË r{anneer
Leden van een vakbond trun lidrnaatschap opzeggen, dit, voornamel"ijk gebeurt
omdat zij weinig vertrouÌren meer hebben in het nut en in de rnogelijkheden
van de vakbeweging, I{ij hebben er in ons nummer van oktober j.1. aandacht
aan gesehonken, llaar ínmiddeLs bekend is geworden betreft het hier niet
het enige onderzoek naar aard en oorzaak van bepaaLde problemen eïÌ ver-
schijnseLen in de vakbewegingswereld. Eind november publiceerden enkeLe
dagbladen de resultaten van een studie díe in opdracht van de Voedingsbond
FNV verricþt r¿erd door drs. II. I(rijnsen van de Rotterdamse Erasmus Univer-
síteit. Idat deze wetenschapsman te onderzoeken kreeg was niet de oorzaalc
van het ledenverlies, maar de oorzaak en de achtergrond van de onder vak-
bondsLeden heersende apathie. De sl"otsom waartoe hij ís gekomen mag r¡erke-
lijk o p m e r k e L ij k worden genoemd.

U dacht in uw onnozeLe onschul-d waarschíjnlijk, \.ezer, dat de vaak ni-
nimale belangsteLl.ing van de achterban voor bondsvergaderingen en bondsak-
tiviteiten daaruÍt voortspruit, dat de leden uít ervari.ng weten, Cat zij
aLleen maar formeel enige invloed op het bondsbeleíci hebben en dat veelaL
de beslissingen achter hun rug en over hun hoofd heen rqorden genomen l)?
Drs. Krijnsen komt u met wetenschappelíjke ernst vertellen, dat u het vol-
slagen mis hebt. Níet doordat de bond hoe langer hoe minder het vertrounen
van de achterban geniet wordt cle apathie hoe langer hoe groter, belreert on-
ze Rotterdamse onderzoeker. Het tegendeel houdt hij voor r.raar:

ttDe uakbeweging hoeft niet uakker te Líggen uan de oaak nindnaLe
be-LangsteLLíng bði de achtez,ban uoor uer.gad,eringen en bond.saktí-
uiteiten. VvLJ ueeL Leden hebben zoueel uertioa¡en in de bond,
dat ae het ndet nodíg oí.nden om b'tjeenkomsten te beaoeken....rt
Hoe het dan treL zit met dat ándere, dat Amsterdamse'wetenschappelijke

onderzoek, waarmee juist groot gebrek aan vert,rouüren ín de bond werd gekon-
stat,eerd, dát vermeLden de persberichten over het rapport van drs. Krijn-
sen niet' Iüat de kranten r¿ê1 vermeldden, dat was een eigenaardíge tegen-
spraak tussen de ene en de andere bervering in éên en hetzelfde rapport v¿rn

l) Er zijn natuurlijk ook uÍt,zonderingen. En er zijn danrbíj ook
momenten, Ì,rraarop sprake ís van ledenr¡inst ínplaats van leden-
verlies. De ABI/O/I(ABO heeft het de afgeL0pen vreken ervaren.
Op díe momenten, dat er van Ledenwínst sprake ís, is er géén
sprake van apathie maar juist van betrokkenheid en van ver-
trourden. Drs. Krijnsen koppelt - met zijn pen op her. irmner zo
geduldige papier - echter 't vertrouroen juisr aan de apathie.
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de Rotterdamse rloctorandus. Inuners on¡oiddellijk aansl-uítend op de hierbo-
ven zojuist geciteerde woorden, laat l(rijnsen vol-gen:

'"o o o " Bouendien Leeft hel; geuoel da.l; er aûn het bondsbeLet"d tac'lt
aeinig te ueyanderen uq.Lt"'e

Dus t 6 c h , is men geniegd om uit te roepen" Inderdaad. lfiet r¡oor
niets hebben wij zoeuen cle konklusies van rlrs. Krijnsen opmerkel-ijk ge-
noemd. Ën wat ze nog opmerkelijker maakt is niet aLleen zijn ste'llíng dat
de dnuere,sse afneemt naarmate hel; ondem,terp (van een bijeenkomst) ueydex
weg staat uan de aerkuLoer - een konstatering r^raar ürel niemand rle lweten-
schapt voor nodig heeft - maar ook een zin à1" d.r", d.at de uoedingsbond.
de band rnet zíin Leden best ueL zou kunnen üey,stetken" r.;lat nu?, vraagt men
zích af, is ft grote vert.rouwen, waaruít de geringe belangstelling te ver-
klaren valt, dan toch nog niet grioot genoeg? Hn hoe zal het dan rvel met cle
nog reste.rende belangstelling gaan als de band (of het vertrouwen) rrordt
ver s terkt ?

Precies 3l jaar geleden stelcle een Amerikaanse onderzoeker een uít-
voerig rapport sanen over de oorzaken van de apathie onder de leden van de
grote Britse vakbond TGtrrlU (Transport and Generál I'lorkers tlnion) 2) . ne kon-
klusies van zijn onderzoek verschilden nogal hrat van die van drs. I(rijnsen.
De Arnerikaan verkLaarde de geringe belangstel-1ing van cie achterban uit het
bureaukratische karakter van de vakbeweging en haar positie in de kapita-
listische maatschappij " Hij karakteriuãerã" de vakter¿egingsbureauhiatí-e
als een tnieutte oldgarc4tíe' 3). Soortgelijke opmerkingen kon nen herhaal-
deLijk aantreffen bij andere BriÈse t:nderaoekers en met hun studies in de
hand konden zij die de vakbewegíng niet van bínnenuit hadden leren lcennen
zich toch een Ídee vormen over de oorzaak van de vele twildet stakíngen.
Ilet blote bestaan daarvan werpt al-leen al eerr helder licht op heE zogenaam-
de rvèrtroul^rent dat drs. t(rijnsen bij het licht van zijn studeerkamerlamp
meent te zien. De vakbewegíng hoeft niet wakker te liggen, zo luidt zijn
mening. Doen díverse vakbondsbestuurders dat niettegenstaande de gerust-
stellende woorden van drs. I(rijnsen t6ch? Tja, rnisschien hebben;¿e níet aL-
leen díens rapport gelezen, maar herinneren ze zich ook nog de r.¡oorden van
Mephistopheles:

t'.oo l,lat deze wetensehap betz,eftu

Het uaLt zo zltd,aï, de pr¿Lse uteg te mijden,
7,e beuat zoueel. uerborgen gdf
Et'¡ 'is nauwelijks 1)an kwakzalperdj l;e onderseheiden. "

(Goethen FAUST I)

2) Joseph Goldstein, The Goüey,t'unenl; of Brit;ish Trade Unions" A
Sl;udy of Apath.g and the Demoeyat'ic Py,ocess in thte Transport
and GeneraL Ilorkez,s [,lnion, Landen 1952, 300 ]¡12.

3) Oligarchie betekent: lieerschappíj van weinigen.
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'EL CATf PESINO' GESTORVEN IN T.{ADRTD

Op 20 oktober j.1. overleed op 74-jarige leeftijd in l.fadrid, in bitre-
re armoede en in voLsËrekte vergetelheid, Valentino Gonzalez" beter bekend
al-s '81 Campesinot, één van de bijna legen,larische hel-den, ná Buenaventuro
Durutti misschien wel de bekendste heLd uit de Spaanse burge.roorlog" Al"s
men Eenrninste het ¡¡oord heLd gebruiken wil. Voor ons, die in een geheel an-
der kamp verblijven dan het stalinistische rraartoe EI Carnpesino ín de ja-
ren t30 behoorde, maakt hij op een clergelíjke betiteling veeleer aanspràak
op grond van zijn daden ná, dan op grond van zijn daden in de oorLog die
de jonge Spaanse republiek tegen de legers van generaal Frããco voerde. Des-
tijds behoorde hij tot dat type republikeinse generaals, dat er níet, voor
terugschrok met het wapen in de vuist de als 'heilig' beschouwde rniLítaire
discipline af te dwingen en dat al"s bewust of onber"¿ust verlengstuk van het
KrenLin op gewelddadige wijze niet, staLínistische tendensen van de Spaanse
revoLutie bestreed. Ìfaar hij heeft later, nadat hem eenmaaL de schellen
van de ogen l4taren gevalLen, zieh zonder en.ige aarzeling tegen de boLsjewís-
tische mythen gekeerd, ook toen aan een derp¡elijk positie kiezen direkt l"e-
vensgevaar roor hem verbonden was, Hij heefc eveneens niet verzuímd om ztn
klassegenoten in al-le landen dringend te roaarschuwen voor de ¡¡evaren die
hen van de kant van het Russísche stâatskapitaLisme bedreígen" Itet is om
die reclen dat wij menen, bij het vernemen van zijn dood, enkel-e regels aan
zijn fel bewogen leven te moeten wíjden.

Valentíno Gonzalee werd in 1909 geboren in Estramadura, dat gedeel-te
van Spanje dat in het zuíden vLak tegen de Portugese grens aan f.igt. A1 op
zeer jeugdige l.eeftijd werkte hij in de bruinkolenrnijnen van Penaroya. Op-'
gegroeid ín een farnilíe van boeren zonder l-arrd die gedwongen r¡erden ín hun
Levensonderhoud te voorzien door niet-agrarische werkzaamheden, was hij
aanvankelijk bijkans vanzelf en vanrvege de traditie anarchist. Op l6-jarí-
ge leeftijd protesteerde hij door middel vån een bomaansLag tegen de heer-
sende onderdrukking en de brutalíteiten van de Guardia Civil. lrTa de geluk-
te bomaansLag verschool hij zích irr de bergen, Bij één van de keren dat
hij zich in het dal waagde werd hij gearresteerdn gefol-terdr maar vervol-
gens bij het proces, mede op grond van zijn jeugdige leefríjd vríjgespro-
ken. Aan die tijd in de bergen, ternídden van uit de kleine boerenstand af-,
komstíge rebeLlen en tbandíerenr dankt hij zijn bijnaarn rHl Campesinot,
¡¡at f de boert betekent.

In 1929 rneldt híj zich, na de invloed van een boLsjer¡istische vriend
te hebben ondergaan, als Líd van de Spaanse tcommunistische* partij. Alstco¡nmunístt en als de jongste generaal van de Spaanse republiät voãtrt triS
in het bijzonder voor l:fadrid" tla Francots overwinníng w"rá hem door lloskou
asieL aangeboden. Eenmaal Ín Rusland leerde hij aL spoedig het r¿are karak-ter van het zogenaamde rarbeidersparadíjst kennen en hij aatzeLde niet vanzíjn kritische instel"ling daartegenover blijk te geven. Het gevoLg r^ras dathíj van de mil.itaíre Froenze-akademie, ro."i.rao trij een leerling üa,.1 mogen
worden, werd verr,rijderd, en dat hij, na enkele andere eleemoediging.tt, tãn-slotte ín een Síberisch strafkamp Èerechtk¡¿am. irla twee mislukie üluchtpo-
gingen slaagde híj er tensLotte ín via een hoogst avontuurlijke tocht cloor
het Oeralgebergte de Perzische grens te overschrijden. À11een dank zíj cle
ervaringen die hij ín zijn jonge jaren in de bergen van spanje had opee-
daan wist hij toen aan zíjn achtervolgers te ontkomen. Een voeLËocht van
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ûleer dan 1000 kn bracht hem in Teheran. Vandaar bereikte hij Frankríjlc.
Drie jaar Later trok híj - voor korte tí.jd - naar Cubar wat voor hem het
definítieve einde van iedere illusie omtrent zoortgelíjke vormen van thom-
munismeo bet,ekende, niet echter het einde van de ídealen van zijn jeugd.

In het begin van de jaren 150 publíceerde hij eijn kleÍne autobiogra-
fie "De grote illusie", htaarin hij op niemand en niets ontziende wijze af-
rekent met het boLsjewístische arbeÍdersbedrog. Over zíjn periode aLs bol-
sjewistisch generaal in het republíkeínse Snanje spreeht hij zonder t,erug-
houding en zonder er doekjes om te winden. l:Iet ís hem" na aL1e ervaringen
sindsdieno voLkomen duidelijk van wie en van wat híj in zíjn toenmal"ige po-
Lítieke naiviteit het werktuig is gehTeest,

ItIa zijn terugkeer uit Cuba verblijf t hij een reeks van jaren in de
Franse stad Metz ir¡ een bejaardenhuis. Hij wacht er, met ongebroken geest,
op de nogelijkheíd naar Spanje Èerug te keren. IIij overleefde rle nonarchíe
van ALfons xrrr, de diktatuur van P::ímo de Rivera, hij ontkwam aan een
zeker schijnende dood toen de bol-sjewistísche generaal-s Lister en t4odelo
hem bij Teruel in de steek en in een doo:: Franco opgezette val Iíeten om-
dat ze hem, ondanks zijn bolsjewistische synpathieän toch te zeer een vrije
geest vonden. ilij ontkwam ook uit StaLins Goelag-archípel en hij overleef-
de tenslot.te ook de fascístí-sehe Spaanse diktator Franco. î:faar eenmaal we-
derom in Spanje en reikhalzend uitziend naar een nieuwe arbeídersrevolutie
die naar zijn overtuigí.ng onvermíjdelijk was, werd ook hij achterhaald
,door de dood. Aan zijn verscheiden werd r¿eíni.g aandacht besteed, ook niet
door de Spaanse kranten, die bi.j hun berichtgeving heel wat meer opmerk-
zaamheid plegen te schenken aan oLa Passionariat ofter^rel Dolores lbarruri"
gelijk met hem naar Moskou gereisd, maar tot het ali-erlaatst trour^r bolsje-
wiste gebleven" l,laar juist in Èegenstelling tot haar, die steeds mede-
plichtig is geblerren aan het bolsjer,øistisctr bedrog, komt VaLentino Gonza-
l,ez':de eer toe harverwege zijn levenspad op de dwalingen zijns !üeegs te
'zíjn"teruggekeerd. Daarmee heeft hij zich, voor de Spaanse arbeiders en

'die van andere Landen mê6r verdíenste verr¡/orven dan als generaaL van t t in
feite'kontra-revoLutionaire leger van de Spaanse republiek. Dat vooraL is
hrat er aan zíjn onlangs gedoLven graf. gezegd had moeten r,¡orden.

I,TOORDEN DIE GEBN I(OI,iMENTÀAR BE}IOEVEl'i

Gianni Agnelli, de presíclent-direkterrr van het familiebedrijf FIAT,
de grote ltaliaanse autofabrikant met 260.0CI0 ¡verlcnemers en een totale om-
zet van / 40 mil-jard per jaar, heeft onlan¡¡s verklaarcl, dat hij een ster:ke
vakbeweging van tL grootste belang acirt. Sinds de robots ook bij FIAT mas-
saal hun intrede hebben gedaan, ten koste van tíendui.zenden arbeidsplaat-
sen, heeft Agnellí nogai veel tnet de bonden te stellen gehadr. Dat neemt
niet we5¡ dat hij bij de vakbewegíng bfijft eweren. 't l.{oãerne kapitalisme,
aldus Agnel-li, kán nieÈ zonder vakberoeging, omdat die de arbeider verzoent
meÈ de onderneníng en tt. ondernemersbelang vertaalË naar de rEerkenden toe.

Welísu¡aar is bij de auto-fabrieken van FIAT het percentage georganí-
seerden lager dan gerniddeld in de Ïtaliaanse bedrijvãn het gã.'.1- is (362
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tegen 457", " naar Agnelli blijft erbij dat zijn bedrijf met een goede vak-
bewegíng beter draait. Agnelli heeft voorts te kennen gegeven, dat het po*
litieke systeem waarin het moderne kapitalisme het best gedíjt de socíaa1-
demokratie isu ín het bijzonder de sociaaldemokratíe die r.rordt vertegen-
r.roordigd door figuren als Helmut Schmidt of de Zweed Olaf Palme.

ÏNITIATIEVEN T/AN ÐB ACH:TERBAN TIJDENS

DS STRIJD VA}I IIET OV]1 RHAIDSPERSO}TEEL

l{eer dan eens hebben ',rij erop gerÀ/ezen dat in de klassenstrijd de din-
gen niet alleen maar wit of alleen maar zürart zijn. Op papier is rt gemak-
kelijk om een officiäle, door een bond uitgeroepen staking te onderschei-
den van een rwildet; om van bovenaf geleíde akties en die welke door rle ar-
beiders geheel zelfstandig worden gevoerci uit elkaar te houden; on scherp
verschil te maken tussen bezettingsstakingen, slÍ.ptheídsakties, langzaam-
aan-akties, wissel- of estaf,ettestakingen, rüaarschur'ringsstakingen, speer-
puntakties en û¡at voor vormen het arbeidersverzet verder nog mag aannemen.
l'faar in de dagelijkse praktijk is er lang niet al"ti.jd van een zuivere vorm
of van zuivere vormen sprake. lifen heeft er te doen met mengvormen, inet alc-
tíes die zowel onder de ene als onder de andere noemer lcunnen worden ge-
brachtn die op verschillende wijzen kunnen worden gekarakteriseerd"

Sons is het zo, dat in de loop van de strijd de vorm daarvan aíin ver-
andering onderhevig is, dat ù/at als een o î. f. i c i ä 1- e aktie begint,
na enige tijd als een ' '¡ i 1 d e I aktie wordt voortgezet. Ook komt het
voor dat ÌIat een officiäile, een door een bond geleide en in de hand gehou-
den aktie s c h ij n t , in werkelijkheid een aktíe van de achterban is
en omgekeerd. En soms, ja vaak genoeg, is de werkelíjkheid nog veel gekom-
pliceerder dan de situatie die wij hier schetsen. T,Jat betekent rt bijvoor-
beeld precies a1s men zegx, dat de een of andere strijd als een officiijle
aktie is begonnen? [^IiL men dan te kennen geven, dat er aanvanke]"ijk een
werkelijk zuive¡:e vorm te onderscheiden is geweest? I,fíj kennen índerdaad
een geval waârop de bewuste aanduiciing zonder neer van toepassíng is: de
Britse poststaking van 197 I . Ðeze üras zö puur een aangelegenheid van de
boncl, dat de leden van de Undon of Pctstal [+7oy,!'-ey,s er zelfs de dag tevoren
nog geen flauw ídee van hadden dat bondssekretaris Tom Jackson hen cot- een
strijd zou roepen en zij aan zijn oproep slechts schoorvoetend gevolg ga-
ven. Maar een türeede voorbeeld - hoewel er natuurlijk rvel meer zullen zijn
en zeker índien rnen wat verder in het verle<len duikt - kunnen wij níet zo
snel uit onze mouür schudden,

Deredenis, datheelr,rat aktiesdie f ormee 1 doordebond-r¿or*
den afgekondígd, a1leen maar plaats vínden doordaË de achterban zoveel
druk op de bestuurders uitoefent dat deze aan díe druk geen r^reerstand kun-
nen bieden zonder gevaar voor gezichtsverlies of sterker nog zonder t Ë be-
staan van de bond op het speL te zetten" I'fij hebben in een beschourying in
het nove¡nbernummer van rDaad en Gedachter vastgesteld, dat de akties van



-22-

het spoorlregpersoneel oorspronkelijk geen akties \ùaren van de afdeling 1'IS

van de Vervoersbond FNV, maar rlat het daarbij :líng om spontaan door hef-
personeeL zelf begonnen akties die noodgedwongen door de bond werrlen ovêr-
genomen. Laten wij tt optreden van buschauffeurs en tranbestuurders' even'-
eens bij de vervoersbonden aangesl"oten, voorl"opig erren buiten beschour"ring,
dan konstateren we, dat het overheidspersoneeL <lat l.id is van de ABVA/IGBC)

of de christelijke organisatie niet het voortourr' heeft genomen en niet hui-
ten de bond om in verzet is gekomen. Toct¡ ís dat al-leen maar de formele
lcant van de zaak" Het lijdt naar onze overtuiging geen enkele trvíjfeL, cla.t

de sËrijdwiL van deze kategorie derrnate groot was rlat de strijdvaardígheid
van de bonden, de ABVA/IGBO in de eerste p1"aaÈs, daaruit valt te verkLaren.

l-Iet verschil met bijvoorbeeld de door Tom Jackson in Croot-Brittanniä
geproklameerde poststaking springt in het oog. H.oe of men dat verschiL ¡,¡i-L

aanduíden (wat voor na¿rm men eraan wí1" gevert) is ons om het even" Van be-
lang is dat men zich er rekenschap van geeff, zoals het ook van belang is
zich rekenschap te geven van allerleí tendenzen clie - elders ín dit nunmer
hebben ne er al aandaeht voor gevraagd - de offíciäLe akÈies een opmerke-
lijk karakter hebben verleend,

Laat ons híer aLl-ereerst een opsoÍuníng geven van de Èendenzen die wij
op het oog hebben l). ttet gaat om dingen die zich tijdens de akties hebben
voorgedaan en die vaak door de bonden - noodgedÌ.rongen dan wel" door de ach-
terban meegesleept - aL dan niet stilzwijgend werden gebí1-Lijkt' rnaar r,raar-
van de bonden zích soms nadrukkelíjk hebberr gedistancieerd. VIe noemeu;

- de bezetting van de Amsüerdamse beurs door cí.rca 200 ambtenaren en
uitkeringstreklcers;

- de bezettíng van het Amsterdamse siadhuís;
- het legge.n van een sclruimbarrière rond het ministerie van binnen-

landse zaken;
- het rschuimend protestl .ran Amsterdamse brandr.nreerlíeden op het Bin-

nenhof;
= de blolckade van het gebourü van het dagblad "De Telegraaf";
- de sabotage aân streekbussen;
- de afsluiting van t¡ e í d e buizen van de Rotterdarnse Maastunnel

ofsehoon de vakbeweging slechts de afsLuiÈing van één lunncl. rviLde;
- de blokkade van het provinciehuis in Den Boschl
- een spontane nanifestatíe van overheidspersoneel. op de Darn in Am-

sterdam;
-. de bezetÈing van het gebouw van tle sociale dienst ín Vl"aardingen;
- diverse bezettingsakties i.n Rotterdarnl
- een twildet staking van chauffeurs bij het streekvervoer in Krimpen

aan de lJssel, die de vakbonden tevergeefs poogden te verhínderen;
- een aktie van chauffeurs van tt Rotterdamse Vervoersbedrijf RET re-

gen r,rerkwillige chauffeurs van het busbedrijf Zuidwest Nederland;
- aktíes bij de Staatsdrukkerij waardoor de verschijníng van Kamer-

stukken en van de Staatscourant werd belemmerdl

I ) I{e naken ons niet de iLlusie een volledige opsommíng te kun-
nen geven. Er wordt ons van cliverse kanten nog aLtíjd mate-
riaal over de akties toegestuurd en dit opstel is gebaseerrl
op de feiten die ons tot dusver ter beschikking staan. Die nu
zíjn zo taLrijk, dat we een lteus hebben moeten maken.
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- de bezetting van Amsterdamse kruispunten <ioor uitkeringtrekkersr* het sËapvoets rijden van dienstauËoes door de lJtunnel om een ver-
keerschaos te veroorzaken;

- de blokkade van verkeersaders met dienstautots van de pTT;
* de bl-okkarJe van het kantoor van een bed::ijfsvererriging door uitke-

ringstrekkers;
- de bezeEting van een recreaÈiezaaL cloor bejaarden ín het F::iese

dorp Grouw;
- cl-e bezeÈting van het Arnhemse stadhtris door ouders meË peuters en

kleuters uit protest tegen de bezuiniging op het gebied van de kinderop-
vang.

Laatstgenoemcle aktie hacl vanzeLf sprekend ní-ets te maken met het pro-
test tegen de kortingen van het overheidspersoneel en de trendvolgers naar
is u'el een s5rmpËoom van cie wijd verbreide r,roede over het <tuideLijk tegen
de zwaklcen in de samenleving gerichËe regeringsbeleid.

Alvorens bij de genoemde aktievornen enkele lcanttekeningen Ëe maken
r^rillen \¡te nog wijzen op de uitschakeLing van de straaËverLichting, tdaarvan
sprake is geweest in diverse gerneenten, r.raaronder Amsterdam, Rotterdam,
UtrechË en Schiedam. Uit een verslag in het Utz,echts Niew¡sbLad van 2 no-
vember j.1. blijkt dat het hier om een d.oor de bonden georganiseerde aktíe
ging en dat r^¡as in de overíge zojuist genoemde steden eveneens het geval .
Niettemin: de straatverlichting kan niet doc¡r bureaukraten of funktionaris-
sen worden gedoofd, doch enkel" door arbeiders die uír hoofde van hun dage-
lijks werk preeies r,teten waar zich de schakeLkasten bevinden en welke knop-
pen er moeten r¡orden omgedraaid. Dat betekent, dat de basis aktief en met-
terdaad bij de stríjd betrokken is en deze daardóór een geheel ander karak-
ter krijgt dan bíjvoorbeel-d een staking tijdens roel-ke dã arbeiders nau$re-
lijks handelentl optreden en de bestuurclers alles bedisselen en overleg voe-
ren. Vergelijk bijvoorbeeld díe technicí van de gemeentelijke elektrici-
teiËsbedrijven ín de herfst van t83 met de arbeíders van de Groningse zui-
velfabriek lDe Onnnelanden" in de herfst van 1952, die door stakingsleider
Van der Ploeg werden zoet gehouden met 'indianenspelLetjesl. De vergelij-
king toont onmiddellijk aan, dat de ene staking de anrlere níet is, da.t heÈ
ene verzet belangrijk kan verschill"en van het andere.

De hierboven opgesomde initiatíeven en aktiviteiten van de achterban
ontlenen hun betekenis l"rieraan, dat ze wezenlijk - ook dan r¡ranneer de bon-
den ze als aanvaardbaar hebben geaccepteerd - een ãndere inhoud hebben dan
een strijd røaarbij duidelijk sprake is van een leíding en van geleiden. Ze
beantwoorden niet aan het algemene principe van de burgerLíjke orde en ze
vormen dientengevolge - niet altíjd direkt en niet altij<1 praktisch, maår
toch wel- potentieel - voor di.e burgerlijke orde e.en bedreíging en ze vor-
men daarmee tevens een stÍL1e bedreiging voor de vakbeweging, die van de
burgerLijke orde deel uítmaakt. In die zin r,¡as het r^zel niet betloeld door
oud-minister Van Atbeda van sociaLe zaken, maar clesondanks had híj volko-
men gelijk toen hij naar aanieiding van de akties opmerkte, dat rde vakbe-
weging meer te verliezen had dan de overheidt,

Doordat bij de hier opgesomde akties mín of meer (soms minder, soms
né'er) de betroklcenen hun lot in eigen hand hebben genomen en rle beslissing
over hun strij<l aan zich hebben getrokken, beslissen zij Ëevens, hetzij gã-
deeltelíjk, hetzij geheel err a1, z6]rf. over de vraag 6f. en wanneer zij-hün
verzet zulle.n staken, Zullen zij over cle noodzaak toc her beäindigen van
hun optreden gelijk denkerr als de bonden, T¡raarvoor eigen be)-angen en eigen
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I4teËmatigheden gelden, die -- naar de ervaring uitvrÍjst - bepaald niet de-
zelfde zijn als die van de acht,erban? Dat is de vraag die in de afgelopen
herfst voortclurend heeft gespeeld en die onder dergelijke omstandigheden
a.Ltijd speelt, of l¡el gáát spelen. Het antwoord op <iie vraa€i hangt af van
de mat,e waarin tijdens dit soort akties het zélf handelen van de achterlian
de overhand hee.ft of (in de Loop rran de aktie) lcríjgt, vân de maÈe ook,
waarin de bond of de bonden ín staat zijn aan de vrensen van de basís tege-
'¡noet te komen zonder hun funktioneren als vakberueging in de burgerlijke sa-
menlevíng ín gevaar te brengen.

Dat in de afgel"open herf st het doo:: cle bonden geleide dan r^rel overge-
nomen verzet rran het. overheidspersoneel forn¡eel een zaak van de bonden is
gebleven doet niets af aan het feit, dat de ontwíkkelíng ervan duidelijk
heeft lat,en aíen dat niet all"een de houdíng van de achterban door de bon*
den, maar dat omgekeerd ook de houding van bonden door de achterban wordt
beinvLoed en dat de krachten die de basis en de leidíng wederzij<ts op eL-
kaar uitoefenen een interne ontwíkkeling van de stríjd cerdeegbrengt. Á.1s
de aktíes van het overheidspersoneel iets hebben aangetoond, dan we1 dito
dat een volstrekte en absolute schematische scheiding tussen vakbondsaktie
en zelfstandige arbeídersstrijd niet kl.opt met de realiteít" Ze zijn in de
praktijk misschiel wel nll en dan. maar lang nie.t aLtí.jd ttnree verschillencle
en níet terzelfder Ëijd optredende maat,scirappelíjke verschijnselen. Ooli
híerbij geldt, dat , de kr,rantíteit een verandering ín de k¡,raLiteiË teweeg
brengt" ZeLfstandig arbeídersoptreden, daar zijn voorbeel,den te over van,
kan door de vakber¿egíng worden omgebogen na¿Ìr een kL¿ssieke vakbondsaktie.
Omgekeerd echter kan een tkLassieker vakbondsaktie zich tot een zelfstandi-
ge arbeÍdersstrijd ontwikkelen" De klassenstrijd is nu eenmaal nooit iets
statisch. Hij vertoont ontwikkeling. llet ínteressante van de strijd van
eínd 1983 is dit, dat alle momenten en alLe fasen van een dergelijke ont- ì

wikkeLing konden r¿orden r¡raargenomen, echter zonder dat <le ontr¡íkkeling een
bepaalde grens heeft overschreden" Iloever zij bíj een volgende gel.egenhei.d
zal gaan kan uiteraard geen mens voorspell"en.

DE TUC SCH.A,ART ZÏCtI T\ÌAAST DE ORDE

Elders in dit nummer treeft de lezer een korte beschour¡ing aangetrof-
fen over de strijd van een Brítse typografenbond (de lVationaL ünaphíeaL Aç-
soeiatíon) tegen een drukkerspåtroon' in de lloo:rdengelse stad I'Iarríngton
tlíe ongeorganíseerden in dienst had genomen en tegeü de vakbervegingsr,retËen
van de regering-Thatcher. Dat stuk ¡verd geschreven eer het overkoepelende
vakverbond TUC zijn standpunt Ínzake het onderhavige konflikt had bepaald.
Àan het slot van et ber¡ust.e opstel \^rezen r"¡e er op, dat er allerleí aanwij-
zingen w¿lren, dat TUC-sekretaris Len l.furray voor een felle strijd tegen de
vakbondswetten van mínist,er Norman TebbiË niets voeLde en dat de TUC de
NGA ¡traarschíjnlijk n i e t zou steunen. De sindsdien voorgevaLlen gebeur-
tenissen hebben onze prognose bevestigd. Ðe TUC heeft de lti6A gelast om te
gehoorzamen aan de vakbondsr^¡et. Iïlat dat nu r¡ederorn vrJor konsekwenties zal
hebben kunnen IÂre nog niet overzien. l.fe blíjven de ont¡.rikkel-ingen in Groot-
Bríttanniä voLgen.
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De gest.âge ont!üikkelíng van het moderne ka¡ritaLisme in Spanje is niet
zonder gevol.gen gebLeven voor de PCE, de zich aldus noernende Spaanse Cornmu-
nístische Partij. 7,o\ n haLve eeuw geleden - d.w.z, ten tíjde vàn de tryeede
Spaanse republ-iek * toetÌ tt er om gíng rfe resten van het feodalisme op ra-
dikaLe wijze ten grave te dragen - vervulde ze een dr:bbelrol: de pCE behar-
tigcle zowel de belangen van het i{reralín ai-s díe van het Spaanse ls.leinbur-
gerdom" ]"Iet 6ên viel uítstekend Èe irombineren met tt ant]er. Ia beíde funh-
ties díencle zij radikale oplossingen Èe verhínderen. l{ede aan het optïeden
van cle PCE is het te wijten, dat S.ranje desti.jds de drempel van rle 20ste
eeul^7 nog niet kon overschrijden" lìu, vijftig jaar later, heeft de sÍtuatie
zich grondig ger,rij zígd."

Een steeds verder voortschrijdende industríal-isatie ofleweL, om 1t ín
elconomische termen te zeggen, eên voc¡rtdure¡rcl toenemende akkumulatie van
het kapitaal, heeft er toe geleid dat de beteke-nis van i:et k-Leinburgerdom
in Spanje rlíenovereenkornstíg sÈeeds geringer is geworden. Tegelijkãrtijd
ontstond, tweede gevolg van die inrlustrial.isatie, een geheel ander soorËproletariaat. Uit deze tr,/ee omstandíghed.eû ríêrd de noodzaak geboren, dat
de PCE zícli anders opstelde, Dat is ook geschied, maar zoali steeds k$¡am
die andere opstelling niet zonder strijcl tot stand: zoals gebruikelíjk vie-
len er in die strijd verschillende fasen te onderscheiden.

EersËe fase: ¡le oude leider Santiago Ca.riLlo oriänteert zLch in de
richting vån wat nen met het r'¡oord Eztrocornrm,tndsme pleegt åan te duiden. Zo-
rvei in Baskenland als in l(araloniä heeft men met een dãrgelijke oriäntatie
moeite. Fel"le meningstrijd Leidt ertoe dat grote delen van dã re¡¡ionale Cpin BaskenLand en een kritieus als Azc.arate r"rorden geroyeerd. In i{ataloníä
wordt een katalaanse CP gesticht, díe vasthoudt aan de kLassieke i<leologie
en goede betrekkínflen met l{.oskor¡ bLijf t onderhouden, dat in tegenstelling
tot de Eurocommunisten.

Trueede fase: CariLlo blijft met zrn Eurocommunisme halverwege staan"
Aangezien de maatschappelijke ontrvíkkel.íng in Spanje, de ontwÍkkelíng naar
een modern kapitalisme met zevenmijlsLaarzen voortsehrijdt, is het onver-
mijdelijke gevolg rlat de PCE van Carillo f:ij de jongsle verkiezingen een
verpletterende nederlaag te sLikken krijgt, Carillo moet als Leider van de
PCE het veld ruimen. De nieuwe leider Gerardo lglesias staat een geheel- an-
der beleid voor dan zijn voorganger. T{ij rüenst een verdergaande vernieu-
wingo díe er min of meer op neerkomt ¿al ¿e PCtrl gaat opereren als de Lin-
kervleugel van de (soeiaaldemokratische) PSOE, die de exponent van het mo-
derne lcapitaLisme ís, beter gezegd: onde.r Fe1"ípe conzalez ß e rr o r d e n
is.

Derde fases lgnacio Ga1lego, bolsjev¡íek van het klassieke type en een
geestverwant van Azca::ate, díe aanvar:kelijk toch met Carillo meeging, kan
de koers van Iglesias r.iet meer vol"gen en haakt af" ¡Iij koncligt aan een
níeuwe Spaanse CP te wíllen stichten, Carillo doec pãgingen Àet leíder-
schap te heroveren. tlidden december ?83 bl-ijkr de neer.lèrheid van de par*
tij voor Iglesias te kj.ezen.

Dat al deze ontr¿ikkelingen gepaard gaan met een enorm ledenverLíes(in B jaar tijd van 200.000 naãr r,ri*- S5"00õ) is, anders dan r,rei- ¡¡edachrwordt, níet een qevolg van de inwenilige partíjstrijd, doch '*¡an hàt f eitdat aan een PCE oude stijl hoe langer hoe minder behoefte bestaat"l
=============
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Op de tweede kerstdag van l9B3 ruas het preeies negenti.g jaar geleden
dat de ín 1976 overleden i{ao Zedong te Shaoshan in de Ch.inese provincie
Hoenan vJerd geboren. Ter gel.egenheid claarvan is het l:îao-mausoleum in Fe*
king, dat geruime tíjd gesloten is gerveest, met enig plechtig rrertoon her'-
opend.. Tegelíjkertijd verschíjnt er een lovend herdenkingsartikel in het
VoLksdagbLad en r4raren er i.n de Chinese r+inkels l'fao-theepottene lliao-eetstok-
jes en l.{ao*notitieboekjes Ëe koop. Betelcent <lat al-les een ni.eur¿e llao-vere-
rir'g? Is er in Chína sprake van een herl-evÍng van een icleologíe, die een
cijdLang overÍìronnen scheen? Is de clode t'Iao tóch eopgestaant uit zijn gla*
zen kist? l'ieÈ tegendeel is het ¡,;evaL. lÍa.o is.-rieË alleen in de letterlijke
zÍn des woords zo <lood als e.en píer, maar ook figuurlijk. De kitseh die er
met zijn stoffeLijk overschot en zíjn vergane glorie ruordt bedreven <lient
er uitsluitend toe om te maskeren dat traL de Chinezen îhet; î''tao-Zedong-den-
kent hebben genoemd geen enkele praktische betekenis meer heeft"

In de eerste plaats: het mausoleum op het Plein van de Ï'lemelse Vrede
is niet meer uitsluiÈend aan fde grote roergangert gewijd. Op de dag van
de heropening bleek er een tentoonstellingszaal- te zíjn ingerichË ter ere
van Lioe Shao-shi, het vroegere staat,shoofd, dat in de dagen van de zoge-
naamde tCulturele revolutíet door i'4ao en de ìtlaoÏsten Ëen scherpsi:e werd
belcritiseerd en tensloEte zijn leven eindígde ín de gevangenís. Br lrâren
ook andere tentoonstel-lingszalen met exposities betreffende ándere Chinese
leiders. I{et feÍt bewijst dat er toch zeker gãén kwestie is van een terug-
keer van de voormaLíge persoonsverheerLi.jking van l'{ao.

Maar er is een veel belangrijker íets: Lioe Shao*shi t¡as één dergenen
die ín de jaren '60 al- ervoor p1"eítte, dat de produktíe zich diende te ba*
seren op het wínst-principe. Lioe STrao-shí r.ras een geestl¡err.'Iant vân Deng

Xiaoping; hij was evenals deze een'¡ooraanstaand vroordvoerder v¿n rle in op-
komst zijnde managerskLasse" Dat hij aan de vergetelheid ontrukt u'ordt,
dat híj na zijn dood in ere wordt herste.ld, dat toont ondubbelzinnig aan
dat de positie'r¡an Deng in China nog altijd sterker r,rordt" En het gåat na-
tuurlijk niet eens zozeer om de positie van Deng z6Lt, als wel orn de posi-
tie van de kl-asse clie hij vertegenh¡oordigt" Ledere ovr:nvinning van die
klasse - en het eerherstel van Lioe Shao-shi. is er óén van - betekent een
nederlaag van al datgene rrat Ïlao Zedong vertegenwoordi.gde" En daar kan
geen l{ao-theepot, geen l'lao-lepe1tje en geen heropend mausoleum ook rnaar
een sikkepit aan veranderen.
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