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DEDENDEARBËIDERSI,IEL

Kort geleden zíjn ín Dene¡rarken en ín EngeLancl gelíjlcsoortíge pogin-
gen ondernome$ om arbeiders een bepaaLde wij àe van optràden te beLàtien,rn beíde gevaLLen zíjn die pogÍngen ãp een miãlun<ing uírgeLopen. i" t;;;:
marken ging het er om een eínde te m¿ken aan de door ¿e vãt<tewegíng uitge-
roepen grootste staking sedert t'¡aalf jaat, In Oroot-Britta¡nlä ñera [e-üracht een staking van het personeel van het grootste postsorteercentrum
van Londen te voorkomen" Irr Lìenemarken r¿as het de regeríng díe íngreep, in
Engeland de rechter. In beide landen rserd dientengevol[e de vakb"toãgír,g
van haar aktienogelijkheden beroofd. llaar wat de desbetreffende bonden ínbeide landen níet deden, dat rjeden d.e arbeiders r¿eL: in Denemarken zettenzíj hun strijd onverdroten voorto in Londen legde tret personeel- van hetsorteercentrum l'iourlt PLeacant ondanks het rechterlijtc verbod de arbeidneer. Voor de zoveel-ste keer bleek çüeer eens, clat de arbeiders rveLiswaar
een klasse i n de burgerLijke maatschappij vormen, naar daarmee nog al*lerninst een kLasse v a n cre burgerti:r.ä maatschappij ,zijn. Ðe bondenwaarbij ze zíjn aangesLoten (voor zover het aLthans ãr [.org"niseerde ar-beiders gaat) mogen voor het kapitalísme ononrb""i:iijLu"-i""iiäa"n van cleburgerlíjke samenLevíng zijn" de leden van díe bonden handelen overeenkom-stig hun kLassebelang ãn hun maatschappel-ijke posítie" I-Iun doen en lat,enwordt alLerminst beperkt door staatkunãige-r"gå1" of ç¡etten die zeker niet
::i,lîl""ve van hen, doch ten behoe.rn',mi de turgertijke klassÀ zíjn vasr-gesfeld.

In Denemarken vormde een stalcíngsoproep het antwoord van de landel.ij-ke vakbondsfederatíe op het mistutctcen vån de onderhandelingen over eennieur¿e arbeidsovereenkomst. Aan die oproep orura op grote schaaL gevolg ge-geven' Het openbare Leven werd in a"trriutrtíjke maie*verlamd, Het*vli"[oãr-keer van eR naar Denemarken kwam tot stilstand; a"-"."iåi.".au" van ennaar de Deense eiLanden en die tussen deze eilanden onderling wårtten niet;de brandstofdistríbutie stagneerde; er .r"r""t,"rrãn geen dagblaclen; het per_soneeL van suPennarkten en grootwínkelbedrijven legde de arbeid neer, even-al's de havenwerkers en een belangrijk ¿."i irn de lndustríearbeiders; tal
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van bouwprojekten lrerderi stopgezet"
Ðat deze omvangrijlse stalcing overha.ast door de vakt'err¡eging rnrs¡rl ¿fge-.

kondígd kan bepaald niet worden berrreerd" lle onrierhan<lelíng*n nãt het r.¡erk-
geversverbond over loonsverhogíng e:l arbeidstijdverkoitini¡ ha<lden zich
maar_liefst vijf maanden lang voortgesLeepf. lr behoeft niet áan te r^¡ordengetwijfeld, dat de stakingscproep,:rider clruk van de achterban is uitgegaan.
Toen de Deense regering aL aarlelonrls i-íe.t bl"ijken, cl-at zij op maatregelen
zon om her korrflikt zo snel inogelíjk uit de i¡ereLc1 te helpen, verklaarde
PouL Schade-PouLsen, de direlç.teur-generaal- van de patroonsorganÍsatie., dat
hij het zou betreurene in<iien de staking binnen €en tv-€ek zou zijn afgelo-pen. Híj betoogde, dat als àeze 'LaoEer elan een r¿eek zou durenr-nr:issàhien
alsnog een aitkoord maÊ de vakï:onden mogel,ijk zou zijn" Dergelíjke rvoorcien
duiden er opr daÈ de heer Schade'-Poulsen reclen ira<l or¿ aan te nemen ciat cle
vakberuegíng nou niet bepaaLd van strij<llusË bLaaicte en best bereid t¡as om
bakzeíl te haien nadat zij een gebaar gemaakt ir::d tegenover de leclen" iiin
of meer in overeenstemrning claarmee wâs het konr'.r.efi-taai it', oen vooraanstaand
financieel" Ðeens bl"ad, wäarín rverd geironstateercl , dal er spralce r.ras van
een ltrÍsis in de vakberveging en dat de sraking <iiende om díe È,risis te ver-
hullen. Andere kommentatoren gaven uiting aan hun vermoeden, c1.at de valc-
bondsfederatie met het uitroepen van de sËaking de regeríng tot i.ngrijpen
wilde dwingeh" De in rie mefaalindusf;rie werkzanã leden íumeis voeklã" irå;.-
nig voor arbeiclstíjclverkortíng en eisten loonsver:ho¡¡ing, r:rrder de onge.-
schoo'klle arbeiders y¡zâs eêR voorkeur voor korter çrerken aan de dag getreàen"
Als'de regering de knoop doorhakte, kon häár' de schuld írr cle schoenen r¿or-
den geschoven van de teleurstel-}íng die de ene of anciere kategorie aou moe-
ten sLikken' Het tras eeri visíe, tlie ook oor $chade-Poulsen weid gedeeld.

De Deense regeríng bediende- d.e vakber¡e¡,,íng op haar r.renkenu maar níet
precies zo al.s die vakbeweging het zích zalr hetrben geü/enst" iìa politiek
overleg Lussen de regeringspaitijen en een deel van de oppositie rvärd narne-
Líjk een parlementaíre meerderheid verkregen voor een l-oonmaatregeL waar;
bíj de loonstijging beperkt i¡erd tot tr¡ãe procent gedurend.e de kor,rende
twee jaar, ofschoon de onderlremeïs bereid \¡raren geÌüeesr tot 3 à 3|,procent
te g,aan" De trerkrr¡eek rn'erd vastgesteld op 39 uur, rnrat neerkr¡am op een ver-
lcorting van één uur. :.log tijclens de onderhandelingen had Ce regering een
kompromisvoorstel op tafel gele.gd, dat een loonstijgíng vâ:.r 3| tot 4ù rtro-cent behelsde, alsmede eerr geleideli-ike verrkorting vsn cle rverkrnreei." tot 38l
uur, Dat. voorstel r*ras zoro¡eL rloor de werkgevers aLs dor:r de vakbeweginfl ver-
hTorpen' De laatste had nameli-,ii¡ - met t t oog op haar achterban * een l-oon-
sti.jgíng van 5 ä 6'/, en eerr werkweek van 35 uur geäist. De regering r,¡eek
bij haar ingrijpen in de situatie af van hetgeen zi-j oorsprãntelijtc naa
voorgesteld, omdat zij ltennelijk van de gel-egenheid gebruík wilcle maken om
maatregelen door te drukken díe zíj bevoiaeriijtc achtte voor haar fínanciåi-
le beleid, dat bovenal gericht is op het t,erugdringen .¡an het tekort cp cle
Deense betaLingsbaLans" Van<laar ook dat de Loonmaatregel gekoppeld i.,rerC
aan enkeLe belasringmaatregel-en ter ondersteuni,ng van een stralckere físlca-
1e po1Ítiek. Tegeli.jkertíjd wercl behalve deze loonmaatregel een stalcings-
verbod ín het vooruitzieht gesteld"

I'Iauwelijks waren de regeringsvoornemens belcend of de Deense parLe-
menÈsgebouwen werden spontaan door demonstranten omsingeld, die daarmee
wílden verhinderen, dat de rvolksvertegenhroordigi.ngt aaã de regeringspl-an-
nen haar goedkeuring hechtte" Een dergeLí.jke bl.okkade van hei pariement,
díe tot botsingen tussen de demonstranten en de polítie leidde, vol"trok
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zich uiteraard geheel buiten de vakber¡eging, Die volstond net et organíse-
ren van een voLmaakt vreedzame demonstratie in de straten van l(openhagen
en zij Legde vervol-gens - nadat de loonmaatregeL en het stakíngsvuibo¿ vrtt
kracht T{raren geworden - het hoofd vol-ledig in de schoot.Itl',tat moeten q/e anders nog?'re verzuehtte Brik Juel Larsen, een van de
leiders van een kLeine, bij de federatie aangesLoten bond van ongeschoolde
havenarbeiders. ItNu de regering verder staken vert¡iedto kunnen lye tegen on-
ze mensen alleen nog zeggen: ga terug aarr het v¡erk. Il-legaal staken mag
niet ín dit land. tr{e moeten hopen. dat over twee jaar na de verkiezíng¡en aã
socÍaal-demokratische parti.j weer terugkomt ín de regering" Díe zal ons
wel invloed gunnen" Ander protest organiseren? Hoe dan? i,te wiLlen geen
Britse toestanden. r?

De hoop op de sociaal-demokratie stell"en? HeË r,ril ons voorkomen dat
zelfs de meeste kaderLeden van de Ðe.ense valcbewegíng daar nauweLijks oren
naar zullen hebben, nadat zLj op 27 maatE in de Kopenhaagse Nordebro-ha1
het socÍaaL-demokratisct¡e parlementslid Cert Petersen hoorden verkl-aren,
dat de 35-urige werk¡,veek "pas ín 1990 boefde Ëe r"¡orden íngevoerd" en hij
deswege door een duizendkoppig publiek rve¡d uitgefloten"

Irlil de Deense vakbeweging geen Britse toestanclen? l^líj kunnen haar ver-
zekeren, dat de BrÍtse vakbeweging dat evennín wil en clat de aLdus gerroem-
de toestanden níet voortvloeien uít de houding van de vakber,¡eging, maar
uit die van de Brítse arbeiders.

Ðe Deense arbeiders hebben de Deense vakbondsLeiders l.aten zien, d.at
zíJ ín strijdbaarheid niet onderrloen voor hun klassegenoÈen aan de andere
kant van de }loordzee" Op hetzelfde moment dat de vakbeweging het verder
líet afweten r¿erclen de Deense stakingsaktí.es rrviLclr. Door <tle ït¡il-det sta-
kingen rverd het openbare leven in Denemarken - zoaLs rJe IIRC op 2 april j,l"
beríchtte - steeds verder langelegd

Na de afkondíging van Loonmaatregel en stakíngsverbod sloËen de vuil-
nisophaalcliensten zictr Ui5 de aktie aãn" Bij de Ëusgarages ín Kopenhagen
rverden barrílcaden opgehtorpeil en het openbaar vervoer lag 6tí1. Een aantal
automobílisten moest de nacht op de veerboot van ltalundborg naar Aarhus
doorbrengen daar ze tengevol"ge van een bLokkade het schíp niei konden ver-laten. liij de parlenentsgebouwen r^rerden níeuwe demonstraties en betogíngen
gehouden, h'aarvan de vakbonden zich naclrulrkelíjlc distancieerden. Vofgãns
een ver.clag in de AIRC van 3 apríl vras er in Denemarken sprake van topl.oise-
linge uitbasrting van de voLksr,roede" (lees: ryoecle van dà arbeidersÈlasse)
en rnrerd er "voor het eerst in de Deense geschiedenis zo fel gevochten". Op
cle geveL van heË Deense rJagblad I'oLi,tíken hadden strÍjdbare Ëypografen dä
t¡oorden gekaLkt, "Tot ziens na het koafLj-kt'i.

In dezelfde edítie van het zojuist gen.oemde Nederlandse dagblad lazen
üIe3 "Ouldat stalsen dus onweLtig wercl, trokken de vakbonden zich offícieeL
t,erug. l4aar vele arbeiders trokken zi.ch daar niets van âan. Na rnrerknemers
uit het bedríjfsleven hebben nu oolc ambcenaren zích ín de stríjd geworpen"
Ook de post ligt goeddeeLs Lam.""" Een ciag later meldde deze kianio aai ae
Deense vakbonden de boze stakers nog steeds nÍet in de hand hadden geltre-
gen.

Dat de Deerrse vaklevregíng daar naar streefde was onbetr,¡ísËbaar. De fe-deratie besLoot op 3 apri.l nieuwe onclerhandelingen met de r.rerkgevers te
begÍnnen, maar nu niet meer centraal, doch per Ëedrijf of per beãrijfstak.Zij wílde, zoaLs haar woordvoerder Páu1 t.loogengaard 

"*rr.raär¿rl d""t*ue be-werkstelLígen, dat de gorven zouden gaan i"iggãn" l"laar nog op goensdag l0
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aPril l-ag praktisch het h-ele Deense verkeer stÍl door blokkades en st-akin-
8€n¡ Ï,¡aren dientengevolge ook sc.hclen en zÍekentruízen gesl.oten en hadden
volgerrs een schatting van de werkgevers tussen <le tv¡aalf en <le vijftíendui-
zend werknemers ín de parÈikuliere selctor hun arbei<i nog altijd ni.et her-
vat" Volgens de verwachting zouden <le stakingen zích nog uitbreíden tot ¡ri-
nisteries en openbare instel.lingen."

Idat op grote sehaal ín Denemarhen gebeurde, gebeurde in Engelanri in
hee ki"ein" l'{adat een Britse rechti:ank op I apríl de bonrl van postr^rerkne-
mers had verboden een stakíngsalctie te organiseren alvorens de leden daar-
over hadden gestemdo legden <le l.eder:i vari de Union of P¡rstal l.Jorkers dat,
verbod eenvoudig naåst zi.ch neer. De leidíng van deze bond noemde hrelis*
r'rraar de aktíes "onç¡enselijlctt, postende stakers hielden ho1-legars die op
grond daarvan aan het r¡erk wiLden gaan zonder aL fe veel moeite t.egen. Als
gevolg daarvan raakte het internationale poscverkeer danig in de lrar en
werd ook het bínnenlandse Britse iroslrrerkeer ontwricht,

De betekenis van deze stakingen moet niet worden afgemeten aan de ma-
te r¡aarin zíj de sÈalcers al dan níet succes opleveren." Die van de Lonrlense
postsorteerders kant zich tegen de invoering van níeu"r¡e teehnologie" Of de-
ze oP de lange duur valt tegen te houclen staat te bezien" I,1ij houden dat
voor onhtaarschijnlijk" De kans dat <le scríjdende Deense arbeiders de loon-
maatregel- van de centrum-rechÈse minderheidsregeríng van premier Sehlüt-er
zull-en r¿eten terug te draaíe-no aehten rvij ever:eens geríng. Op het moment
dat wij deze regels schríjven is de hoeveàlheirt nieuws omãrent cle stakings-
beweging ín Denemarken, evenals trour¡rens die omlrent d.e Britse poststalting"
vrijweL tot nul gereduceercl . De journ;rlisten, die eind rnaårt schreven clat
de akties in Denemarken t'in iecler geval weL vóõr het paasweekeinde verle-
den tijdt' zouden zíjn, na Pasen mcesten berichten dat de Deense arbeíders
rdaren doorgegaan nadat 'hunt organisaties hadden afgeha;rkt, hebben vervol-
gens in de gebeurt,enissen niel- zoveel interesse,rneer getoond" Dat is overi--
gens een lnormaalr verschijnsel" In c1e burgerlijke pers plegen de vroorden
van de eerste cle besËe vakbondsbureaukraat breed Ëe r¿orden uitgemeten, de
daden van een strijdende achÈerban veelal- naur^re.lijks de moeite van't velr*
melden waard bevonden"

FIet belang van de beirle hier besprokr¡.n stalcingsaktíes is voor ons
daari.n gelegen, dat zij zorn duidelijk lichÈ î¡¡erpen op de werkelijke ver-
houdingen in de hedendaagse niaatschappíj . Zct deÍlonstt:eren het levensgrote
verschil tussen enerzijds de i¡ond.en, de arbeiders anderzijds. Ze ionen ook
ciuidelijk aan, dat - zoals we in hef. begin van dit opstel a1 nret enlrele
wocjrden konstateerden * er niet slechts een duideLíjke scheirlí.ng loopt tus.-
sen de arbeiders en cle vakbewegí.ng, maar õõk tussãrr de arbeídàrs en heel
de officiille burgerlíjke orde" Arbeiders hebben een ándere moraal <lan de
heersers en hun vertegenwoorcligers op tt gebied van recht of politiek" Ar*
beiders hebben andere denkbeelden omtrent r.¡aË goed is of verkeerd dan de
burgerlijke politieio de burgerlijke ekcnomen en de burgerlijke juristen.
Arbeiders gedragen zieh ánders dan zij aan cle andere kant van de kLassen-
scheiding zich gedragen; ze ged.ragen zich 6ók anders dan degenen aan de an-
dere ltant van de klassenscheiding zích p1-egen voor te stellen" Op 't zelf-
de ogenbLik dat dit tot de brave burger <loordringÈ klaagt deze <loorgaans
luidkeels, dat de arbeiders zich niet houden aan dã spekãgels van de bur-
gerlijke demokratie. Die brave burger 1íjlct daarmeä op åu jager, die er
zich over beklaagt, dat de haastíg ï.ïeã* en buiten schootiafstaná vlíegende
eenden zich niet houden aan de espelregels van de jacht,.
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Ai{DERl{AI.]S }.rEI.III,{G cVII]T DiT sTAKIi']G VAÏ]{

DE OOSTORONTIì\rGSB LANDARBn IDERS

olrn L929 aas )csteLt,j'k GroninEen L¿et; toneel uar¡ een uíjf en een
lzalue maand durende Landav,beídbz'sstakir4r. Dde stz,i.jd bo.âbde ueel
opzöen doov' d.e. omuãnLt, Lerzg'!:e en ;ie.Lhelcl" Nc¿ø2, deze, gyote sta-
king .ös nÐg nw,ãr. useirLí.g ondev,zoe'l< geci.aan" De uitgebreTdste be-
s-ehrdi-uíng moest meri tot uooz, koz,t zcleken in !.i.et geilenkboek oan
c.e noderne Land.av,be'id,ev,sbot,td do.t ín. i.g,r0 d,ooz' ¿le t"oennaLige .ùoo?-"
zí-ttet HíLg.enqa u,erd gescltteuen" f'n Lc¿tey'e geschdei|schit¡t:íng :

uan de i'teder|Latzdse arbeidersbearcgutg uo:ed.t uo-ot"aL op zijn .rrJeer-
g-aue- le1'.uggegnepen, De sr;zk'i,ng utorcl'b dan ueeLaL genoend. crn er
LandeLðike ontw'í'l<ke7,ïngerz in d"e ay,beid"eysbeweg'ing "nee. 'be tllus-- ,

"bveren. Van de hand uan de gepensöoneez,rie Lanclaytiàirien Jaap !leu-.
Lenkamp 

-tserscheen tn i,gas' een ue.rsLa.g .lan deze styijd.'uaapín
v'uím aandacht wov'dt gegeuen dün de eru-arðngen üan d.e stak.encl.e
Landav'beiders" |Íeulenkanrp deerl ech.bey g1e'ân ond.eyzoelc naar d.e
uoorafgaande 'per'íorle nociVt naar d.e rol uan'de eornmundsten, Iitjn
íntev,esse om uerder onderzoek te d.oen naar d.e staking xan Lg2g
Leídde zocloende aL sneL toe het i)oo'rnemen am cl.at in het kacl,er
uan d'eae seriptie.. uel .te doen" fl< ben me met dit onclen¡erp bezíg
ga.an houden dnovdaf; bínnen het IPS1 (|zet uetenschapoelíjli bureai,t
uan de CPN ) een aantaL nensen een onderzoek strwtie rnaz, c\.e ge". :

schdedr¿n'ís uarx de CPìl ðn Groningen" 7.íj st;uðtten ç,1 sneL op Tzet
belang uan studi'e nd.a? cle Lrmdäz'be.i.rJey,issty,i¡a t,,, oo"l,à7ijn--coo-
nöngen üoo? ?en bqben begz'íp uan d.e onksíkkeiíng uan d.e "cpV ,i.n
deze ptotsineóe. Deze scripiíe hee¡'t nted.e ten d.oâ|. clnot mateniaaL'ooor aan te dxagen";r

llet de hier geciteerde r¡oor,Jen begint een t 44 bLaâzíjden tellend r¡erkstukdat gediend heeft als docËoraaLscriptie van de Arnsterã"*se geschiedenisstu-
dent Ar¡ne de Boer" Ilet is er een, di-e wij i:ret z6ér gemengd.e gevoei-ens heb-ben gelezen om redenen díe aansionds duiãelijk eullen roidurrl De zojuist
onverkort weergegeven pêssage achten wij oia diverse re<lenen .véé1zeg[end"
{rrie nameLijk het bij verschijnen ook cloor ons besproken boekje yie t}îLl,etz
boas.blieuerz varr lÍeulenkamp ter hand neernt , zaL konstateren d¿t deze au-teur êan de període rli.e aan cle door her¡ behandelde staking voorafgí"ng weldegel-ijk aandacht heeft besÈeecl. rn tr+ee hoofdstukicen, die samen zãon"vi5i*tien bladzijden beslaan, spreekt hij niet aIleen over voorafgaande arbeics-konflikten - zor,uel de onmiddellijk voorafgaande rrit de 20sËe 

"*,rrnu 
aLs dievan de jaqen Ì90 van c1e vorige eeurr - maar oolr over hongerrell-etjes, hettegen de arbeiders gerichte geweld van rnilitaírer, *rr rn"råchau,sseeo over Io-nen en arbeídsverhorrdingen, over ten hemeL scirreiend,e r,rcontoesEanden enover wa¿rschur,ringen vaffrege de zich ín de streek ophopende lç-onfliktstof ,waaraan het al meer dan 35 jaar voor ilet uitbreken varr iret qrogtste lcon-.fl-íkt nier ontbroken heef,t

Hoe valt het dan te verkl-aren clet ¿\nne de Boer van eên voorgeschiede-nis ín i'ieulenkamps trerkje niets ireeft bespeurd,? Iiet anfiyoord op d,eze vraagis naar ons oordeel niet moeil-ijlc te geven. ]:let lcomt hierop rr*Lr, dat Annede Boer onder zoiets aLs tde voorg*"ðhiuderris van, de stakingr iets anders
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verstaat dan Jaap i4eul.enkamp. I'lelisvraar beschrijf t hij - evenaLs l{eulen-
kamp - de sociale situatie vån de landarbeiders en de ongemeen scherpe
klassentegensteLlíngen in het Oldambt. Ðe oorzaken van de stakíng zoekt
hij echter minder daarin dan veel"eer in de versterlcing van heÈ bewustzijn
der arbeíders en in hun sinds e-en aantal jaren groter geworden strijdbaar-
heíd onder de ínvloed van de destíjds achter David i.Iijnkoop sta¿nde groep
van ?communístenr.

In de scriptie blijft deze opvattÍng doorgaans vaag en op de achter-*
grond, wat mogel-ijk te verklaren valt uit het feito dat- het r.rerkstrrk mede
bedoeld was ter afsluitíng van een universitaire scudíe. Of, 19 maart j.L"
echter hield Anne de Boer een inle.iding over de l"anrlarbeí.dersstaking van
1929 in een der gebouwen ven de Groningse universiteit. T.Iij bevonden ons
onder zijn gehoor en wij hebben hem daar en toen zeer nadrukkelijk de Ëoe-'
nemende invloed van de irlijnkopianen in het ûldambt als de belangrijkste
oorzaak van de strijdbare houding van de landarireiders in r29 horen noemen.
Enige tegenspraak tussen hetgeen hij rnondelíng verkondigde en uo'n ander-
half .jaar tevoren in zijn vrerkstuk had geschreven hebben wij niet lcunnen
ontdekken, of het moest deze zijn, clat hij op het aLtíjd geduldige papier
de ene keer de strijdbaarheid van de landarbeiders aan de p,roeiende ín-
vloed van de ecommunisten? toeschrijft, elders echter weer hun stijgende
invloerl als een der gevoLge.n van de staking schijnt te beschouwen.

Het ís volstrekt niet de enige tegenspraak waardoor het geschríft van
Anne de Boer gekenmerkt wordt. Al.s het namelíjk z6 is, dat sterke ucommu-

nistischer invloed borg sÈaat voor strijdlust, als het waar zou zíjn riat
de bereidheírl om te staken en de bereidheid om een stahing vol te houden
groter werd naarmate meer reommunistene zich aansl-oten bij de moderne bond,
dan zou men mogen verruaehten" dat ín díe. Oost^-Groningse gemeenEen r,¡aar detcornmunístíschet aanhang het talrijkst r,ras, die bereiclheid ook juist het
duideLíjkst op de voorgrond trad" Ilj-t gegevens díe Anne de Boer vermeldt
blijit zonneklaar, dat het Èegendeel rt geval was. Toen op een gegeven mo-
ment de leiders van de moderne bond over een tweede bemiddelíngsvoorstel
van Delfzijl"s burgemeester Buiskool lieten stemnen * in vi-er vergaderingen
omdat de zaal van hotel tr{isseman in llinschoten niet a1le stemgerechtigden
kon bevatten - bleek in de vierde vergaderinq het aantal voorst,anders van
aanvaardíng (en daarmee van opheffing van de staL.Lng) iret geri.ngst; lB te-
gen 688 die de strijd rr/ensten vol te houden, hetgeen erop neerkwam, dat in
die bijeenkomst nog g6én 37. er cle voorkeur aârr gaf c1e strijd te stalcen"
i'har juíst in die vierde vergadering bevonden zich rie arbeíders uit die ge-
meenten, r¿aar de ecommunistischer invLoecl uiterst ge.ring was, dan r,¡e1 to-
taaL ontbtali: Bellingwolde, Ourieschanso Vrí.escheloo/Veelerveen en Blijham.
In de aridere vergaderingene vraar gestemd wercl door arbeiders uít. pl.aatsen
met, verhoudíngsgewijs veel tcommunistísche? kí-ezerse t¡raren de voorstanders
van werkhervatting eveneens ver in de minderheid, maar niettemin bedr¡idend
talrijker.

Van de in totaål 527 stakers uit Beerta, Drieborg en I'Iinschoten * ze-
ker in Beerta en Drieborg üras het aantal rcommunistischet kiezers alles-
behaLve te verwaêrl-ozen - stemden er in de eerste vergadering 163 v66r het
bemiddeLíngsvoorstel, wat neerkwam op ruim 302. In de tr^ieedå vergadering,
met arbeiders uít. Finsterr,.¡olde, lloordbroek en ilidr¿olda Ìr7åren er 6B van de
532 ofteweL ruim tr¿aal-f procenÈ voor het beäindigen van cle staking vía de
aanvaarding van het bemiddel-ingsvoorstel en clat terwíj1 ook in Finsten;,ol*
de bíj verkiezingen druk cp rcommunistÍschet lijsten we::d gestemd. In cle
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derde verga.lering - stakers uit ileveskes, Oterdum, Trloldendorp, Termuntene
l'Íeeden en Zuidbroek -' was ruini 227, van de aan¡nrezigen (86 *r.n- á. 466) vooihet staken van de strijcl. De rcom¡nunistischet succãssen bii Staten- of Ka-
merverkieaingen mochten ín de rlesbetreffende plaatsen gårínger zíjn dandie in Beerta of F'ir-rsterwolde g zê waren nog al-rijd heel tiut ¡är"r d;; ";ler bij die geLegenheden te zíen víel in Pellingwolde"

Itle hebben híer cle teormnuní.stísche? ínvl"oed in cle 0ost*Groníngse dor-
pen gemeten aan de hand van verkiezíngocÍjfers. i,le hebben dat gedaal om<iat
Anne de l3oer het doet, die daarn¡ee o,a. LaaE zien, dat in heÊ tr,reeta1 ja-
ren tussen de Statenverkiezingen van t27 en cle i(amerverkiezing"r, .rur, î29
de eeommunÍstísche! ínvl,oed zíah aanzienlijk zou hebben uitgebreid" I.lat we
wilden aantonen was, dat de lsonirlusies van Anne de Boer voLlerlig ontkracht
worden door de meËhode díe hij uelf hanteerr. Uír de feiten Ufijtt, dat destríjdbaarheid díe de oost-Groningse Landarbeíders in l92g aan åe áag teg-
den in-het geheeL níet uít de vàrkiezingscijfers kan worclen verklaard endat, indien men van toenemende ocormnuniÀtisãtre' invLoed wil spreken bij
toenemencie verkíezingspercent,ages, de inderdaad grote stríjdbaaitteia ¿aai
het grootsË hras r¡aar de zogenaamde rcommunístíschet invloád het gefíngst
moesË worden genoemd" En wij spreken trier nadruklrel-ijk van tzogenaånrder in-
vloed omdat, zoweL bij deze staking aLsook bij laterà konfliktèn steeds op-
nieuw is gebLeken, dat het feit dat arbeiders tot de achterban van een be-
paalde polítíeke partij of een bepaaLde vakbond behoren, in het geheel-
niets zegt omtrent hun optreden en hun daden"

Anne de Boer verwijt .raap }.leulenkamp, clat hij geheel voorbij is ge-
gaan aan ttde eigen rol van de communísten'i. IIet.ru*rijt kont hierãp rr*ãr,
dat hij hem verwijt, dat hij verzuírnd heeft iets te onclerzoeken, dal er inhet geheeL nÍet was" Ais typische leninist yerkeert Anne de lìoer Ín de me-
ning, dat de str:íjdbaarheid van de arbeíders íets te mal.-en heeft met hun
opvâttingen" Hij heeft er in zijn inleiding in rle Groningse uníversíteit
op Sewezen, dat na l917 ta]- van anarchi.stische arbeíders in Oost-Groningen
onder de índruk van de Russische revolutie. raakcen, dientengevol.ge mäerhet oor leenden aan tconununisti.sche¡ denkbeeLden en zodoende niet afwíj-
zend stonden tegenover cle zienswijze van hliinlcoop en zijn vrienden, ¿ät
men zí'eh moest organiseren in de moderne bond" De krachu die de rnoderne
Landarbeidersbond Ln 1929 r.'oLgens hern ont¡¿ikkeLde, zou in belangríjke mate
rnede hierdoor Èe verhlaren zíjn" In zijn scripríe onrr^rikkeft nij eãn zel.f-
de gedaehtegâng. l"Iaar die heeft bitter weinig met de realiteíi te nraken,
des te meer meË een pogíng om c1e grote Landarbeiclersstalcing te r¡ísbruiken
om een bepaaLd (e-n vooraf ¡ler.renst) licht op de CPII te rurp"n. En rtit laat-
ste valt eigenlíjk (onbedoeld) oolc te lezen aen het sLãt van het eitaat
waarmee wij deze beschouwing zijn begonnen" IIij hebben het niet voor niets
een rveelzeggendt cítaat genoemd.

ldiemand zaL weL lvillen betrnrÍsten, dat rie kracht die strijdende arl.ei-
ders weten te ontvrikkelen in sterke mate afhangt van hun eenheid" I^Ielnu,volstrekt anders dan Anne de Boer r¡e1 ureent, i; de eenheí.d, waat zíj toi
stand komt - en in oost-Groningen was zij destijds voorbeeid:'.g - niel hetresultaat van eensgezinde opvattingen. IntegendeeL" Van eenheiã van strij-
dende arbeíders is_sl.echts sprake, rnanneer hun o p v a t t i n g e n inhet geheeL geen roL meer speleno 

'¿anneer hun respãktievelijke v o o r -
" t," 1L í.ng en omËrent d.emaatschappíj vann,r, hun id ea l" enmet betrekking tot de samenleving van morgene er ín rret geheel niet meertoe doen.



-B*

l,ang geleden heeft níenand minder dan Karl l'larx het aL op niet mis te
verstane wíize gezegclz ¡t4et komt ey, niet op aan wat deze of gene proLeta*
riët, zdch uooy,eteLt. Het gaat er omo u)at het; pz,oLetay,iaat d .s en uat het
op gz'ond daa.ruan gadttongen'ts te d-oen"" In Oosr-Groningen nrr hadden ånar-
chistische en lcommuriistischet ' arbeÍders volst.rekt ánrlere opvattingen en
voersteLLíngen. Zodra die ín het geding 'hraren! so kan rnen bev¡eren, bestre-
den zij elkaar bij wij ze vân spreken op leven en dood " Staken echter declen
zij niet als anarchístische en tcommunístischee arbeiciers, maår als arbeí.*
ders zorL der nleer " lifiet ttfeitdat eeanarchistof lcommunístt
r¡raren maakte dat ze streden, <loch hun arbeider z ij n " Iln vandaar, dat
er bij de landarbeidersstaking van 1929 van anarchistische invloed of een
bepaalde roL van de * in Dost-Groningen toch zeker ook sterk vertegenhroor--
digde * anarchisten al evenmín sprake was als van wellce andere ideologi-
sche of poLitieke invl"oed ook" Vandaar dat Meul-enkamp aan de roL ,van de
anarchisten aL evenzeer voorbíj is.gegaan aLs aan de rol van de ceo¡nmunis-
tenf . Dat eehter heef Ë Anne de Boer L¡em niet verureten. !'laar r,¡e zopas zei-
den, dat hij er voor pleit dac rekeníng met opvattingen wordt gehouden,
haasten l¡re ons thans daarop een kleíne, maar ni-et onbelangríjke korrektie
aan te brengen; Anne de Boer ¡¿il niet zozeer aanclachÈ besteed zi.en ¿ran op-"
vattingen, hij wíl dat aandacht wordt geschonken aan 'corununistischet op-
vatt,íngen.

UiÈ het bovenstaande za1r men kunnen afleiden, daË vrij niet aarzelen
om de scriptie van Anne de Boer een propagandageschrift voor cle CPI'{ te noe-
men voor zover daarin op rde rol-t en tde invLoed? van deze partij een ak-
sent r¡ordt gel-egd. In een, aan zijn schildering der gebeurteni.ssen vooraf-
gaande Vanantuoot'*tng r¡aarschuv¡t l'{eulenkamp zijn lezers, dat zijn boekjeoin geen geval- een objekLief geschrift is gervordenr " lifienande, zegt hij,tkan uiteraard aan de feiten voorbijgaan" iíaar de interpretatie van díe
feiten is altijd gekleurd door bepaalde opvatÈíngen en gerroel.enst" l{aË er
hier wordt betoogd is eigenlijk, dat de zogenaamrle en veronderstelde objek-
tiviteit van historische geschriften en r¡i.teenzettíngen niet meer is dan
een illusie, maar dat dit niets behoeft af te doen aan hun f e i t e 1- íj-
k e bet,rouwbaarheid. Anne de Boer citeert uit i.leulenkamps Verantaaoz.ddng
naar uitsluitend de woorden die direltt op de zojuíst aangehaald.e zínnen
volgen, woorden $/aarmee t{eulenkamp te kennen geeft, dat hij zijn sympaEhie
voor de strijdende landarbeiders niet onder stoelen of banken wil steken.
Losgemaakt uít de kontekst zijn ze van hun oorspronkelijke zín ber:oofd, is
niet meer zichtbaar, dat i{eulenkamp het probleem van de historísche objek-
Ëivíteít aanroerde, llaarmee íedereen dÍe over hístorische gebeurtenÍssen
schrijft te maken heeft. Door aldus te eiteren verdoezelt Anne de Boer de
kwestie di.e i4eulenkamp nadrukkelíjk aansnijdt. Ðat verschil tussen beiden
houden wij niet voor toevallig. I{et spruíca rnerlen wij, hieruit voort, dat
Ifeulenkamp een klassenpositíe i.nneemt, Anne de Boer daarentegen een poli-
tieke stellingname kíest.

Het is deze po1-itieke stel-lingname clie ons inziens ernstig afbreulc
heeft gedaan aan Anne de Boers geschrift. I,îen versta ons goed: voor het
door hem verzamelde en gepresenteerde feitenmateriaal hebben wij (eniceLe
uitzonderíngen daargelaten) veel waardering, al. Elient daar¿an te worden
toegevoegd, dat die presentatie niet veeL nieuws toevoegt aan hetgeen via
eerdere publikaties over hetzelfde onderwerp al bekenri was" Bn uiteraard
ligt het niet in onze bedoeling hem er een verwijt van Èe maken dac zijn
interpretatie van <lie feíten tdoor bepaalde opvattingen en gevoelens is !e-
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lcleurdr " Ì'ien kan het met die incerpretatie oneens zijn, en dat zíjn ruij
dan ook heel díkr^rijls" ,rlat rsij echter een ernstig euvel, achten, dat-heefi
mínder betrelr.king op zijn inÈerpretaËie van rle feíten, dan weL hierop, dathij konklusies trekt die feitelijke grond missen, tiat híj zijn beroãe op-
bou¡¡t op een dornweg en bij voorbaat aangenomene maar Ín r^rerkelijkheí¿-ní.ät
waar te nemen f í.nvloedt van zijn partij 

"Vér van die werkelijkheid staat ooh zijn opvaÈting, dat de staking
van 1929 niet slechts voor de boeren, rlìaar ook voor ãe landarbeírlers een
machtsstrijd r,ras. ltlatuurlÍjk heeft Ðe Boer volkomen gelijk als hij kolsta-teert dat 'het machtselement í-nherent (onlosmakelijk verironden - ied. DS,G)
is aan iedere loonstrijdl. líaar het is niet zo, dat de arbeiders zich van
dat feít b e ru u s t r¡raren, zoals stakende arbeiders zích er prakËisch
nooit van bewust zijn, omdat hun strijd niet uít een (intellektuele) maat:
schappeli.jke analyse, maar uit hun maatschappeLijke positie en hun sociale
nood voortspruit. En daarom achcen wij het ook voLslagen onzinnig om, zo-
aLs Anne de Boer doet in een van de laatste zinnen van zijn verhãndeíing,
te bev¡eren dat de Landarbeíd.ers ín het 0LdanrbË destijds naar een ,lr¿stl-
sche maatschappijveranderÍ.ng streefden. Ze streefdenn gelijk strijdende ar=.
beiders aLtijd doen, naar veranderi.ng van hun positíà" Lrat Anne de Boer
kennelijk níet zietB een dergelíjk streven heeft meer revolutionaíre bete-
kenis dan het streven van hen, die op drastische maatschappijverandering
uit zíjn" Zo ís het nu eenmaaL in de huiclige klassenmaatsctràppíj gesteldl
Juist r^ríe bLind ís daarvoor ontwíkkelt naar al te gemakkelijk'ãen merkwaar-
dige helderziendheid voor níet bestaande ínvLoeden e.n níeÊ gespeeLde rol*
l"en díe men oolc bij Änne de Boer aantreft"

c. B.

EEN BRTTSE STEi{ OVgR AITTIiTiR SCARGILL

Û}I DE STRIJTJ VAN DB IÍI.TNlIERI(ERS

In het bLad Solidar'ðty e orgaan van cte geLijknamige Lonclense groep,
troffen we een kommentaar op de Britse mijnwerkersãtrt ing aan, r,üaaruão toijhet volgende ontlenen:

rrHet l'.:onflikt heefÈ heü beiangrijlce gevolg gehad." cat de acht,erban
kraehtige eigen ínitiatieven heeft ontwílckeld.o zòals cle organísatíe van mo-bieLe stakingspiketten en andere nog mincler gebruí.keLijlce vormen van .rurlzet" Et is eveneens sprake geweest van een stàeds ornvangríjker netwerlc van
vrouïTengroepen rlie een belangrijke roL hebben gespeeld ULj-Ae plaatselíjkealcties. Niet zonder íroníe moet r¡orden vastgeãt*i¿. <lat ã" ,neit"lijke Ëe-perlcingen $taarâan cle rníjrrrverkersvakbond werd bLootgesteld en die ertoe bij-rlroegen dat de handen van de vakbondsbureaukratie lierden gebonden, tot re-suLtaat hebben gehado dat cle krachten van de achterban r,reiden gesÊímuleerd
en versterkt en al'cus zelfstandig optreden van rle basís in de ñand werkten.(..'.) Onze bewonderíng voor hrat de míjnwerlcers zéLf ín dít opzícht hebbengedaan mag ons echter niet blínd maÈen voor minder posítíeve kanten van
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het konflik.t, bijvoorïreeld de wijze rdaarop de bond de staking is begorrnen
en <le rnethoden en taktiet<en die de bond heeÍÈ toegepast. " " " iüij zíjn er
voorstander van, dat de arbeiders eélf beslissen over de wijze waarop zij
strijd r¡iL1en voeren.... lnaar we geloven nietternin" daË lnet zeLd.zame ver-
sctrijnsel ven een strijdbare vakboncl menig stríjdbare arbeider verleíd
heeft tot een volslagen onkritische houding ten opzichÈe van het doen en
l-aten van die bond" Arthur ScargÍ-ll is voor hen een soort van nieuwe paus
geworden, kritiek op hem r'¡es zoieEs als ketterij . In clat opzicht verschíl-
len wij van de zogenaamde llinkerzíjdeo, díe niet in scaat is onderscheid
te malcen tussen het werkel-ijlre gezieht van e-en beweging en haar bureaukra*
Ëische keerzijde"... Radikale burea.ulcraten, <1ie voor hun eígen belangen
vechten zijn bepaald niets nieur,¡s. tt CIO ín de Verenigde Staten ín de ja-
ren n30 r¿as b"v" erg lstrijdbaarl " i'laar ín wezen gedragen dergelijke bu-
reaukraten zieh precies eender als hun minder strijclbare kollega's. (".".)
hlat ons betreft, rc feit dat wij volledíg achter de mijnwerkers staan, be*
tekent allerminst daÈ r,rij enige syrnpathie koesteren voor de junta <lie de
lakens uitdeeLt in de mijnwerkersbond. " ""Het zijn woorden, r¡Iaaraan wij onzerzíjtls nieÈs hebben toe te voegen"

EEN AITADEI,iISC}I GESPREI( OVER SOCIALE

ONGILIJKHEIÐ EI.1 SOCIALE I(LASSE¡í

op lB, 19 en 20 apríl j.1. is in een der gebouwen van cle rrniversiteit van
Arnsterdam een akademisch gesprek gevoer:d over het onderwerp Recen'be onlnsøk*
keLí.ngen in de theorf,e omtrenl; de kl.assen en üoor wat betreft de 7<Lassen-
anaLgse. In de late middaguren van donderdag r+er:den <le onder meer u:iL tli-
verse landen afkomstige deel,nerners ontvangen en konden zíj t.eksten in ont-'
vangst nemen <iie ter voorberei<ling van de dishussie in diverse werkgroepen
ütåren samengesÈeld" De morgen van vrijdag cie lge hield prof" Adam P::zerirors-
ki in aanwezigheid van al-le deelnemers een inleiding over De klassenannaLVl^
se üan i'.Íaz'æ" waarbíj vervolgens een zekere Ðavid Lockwoo<l lcanttekeningen
pLaatste. In de micldaguren r,rerd in versehillende groepen gepraat over on-
derwerpen aLs l(Lasse en soc'úaLe ongeLijk'lætd., l<Lasse en pol¿t¿ek en Veran-
deringen in de gezagsstrukl;uv,en uan lcapil;a7-ísiösche arbeidsonganísatdes,
Op zaterdegmorgen werd nog gediskussieerd over De l<7,asse ðn de soedaLe ç1e-
sc4tíedenís" we<leror¡t i.n een voltallige bijeenkornsL sa¡nenvattingen van de
diskussies r¿erden gegeven.

Onder het gehoor van de inleíders bevond, zíek niet één arbeíder; niet
êén arbeider maakte cleel uit van r^¡elke vrerli¡¡roep ook; niet ëén arbeider
heeft aan de diskussies 'Jeelgenonen" l'let was allemaal een vrijblijvend on-
deronsje van intellektuelen" De voertaal waarvan hooglerarene r^retenschap-
peLijke medewerkers en lieden die kennetijk studenten naren, zich moestàn
bedienen, rvas het Errgels. I'Iaarover gepraaË rverd, <lat was niet het werkelij-
ke beeLd van de klassenscheiding, zoals die zich a¿rn de onderdrukte lclasse
voordoet en voor zover men z-íeb bezíg hield met analyse, gíng het geens-
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zÍns om een analyse vall cle vera¡ideríngen díe zich gestadig. in cle door de
arbeíders gehanteerde stríjdmethoden voordoen"

Bíj díË gesprek werd niet de werkelijkheid geanalyseercl. en besproken.
Geanalyseet'd l¡erd ¡¡at díverse auteurs, van l{arx toÈ en rnet inoderne socio-
Logen en arrdere sociale r¿etenschappers over de werkeli.jkheí.J hadden gepu-
bliceerd. l,Ien sprak niet over klassen, ma.ar over het b e g r i p lclãsse.
l'Ienschonkaandacht aan de f íní t i e s enzette zíchdaarbij af te-
genándereclefinitíes. líenstonduítvoerig stílbij de ne rhoåe van
sociaal onderzoeko vooral" omdat merr van mening trleek, dat nÍeurye methoden
broodnodig dienden te nrorden geir,anteer<l. iien bewoog zich, on het kernach-
tíg te formul-eren, temidden van abstralcties, rraarover ûp een abstrakte ma-
nier werd geredeneerd.

I^tre willen aLlerminst verhelenu dat Adam Przervors'kí, voor zoveï we hem
hebben kunnen volgen, herhaaldelíjk op intelLigente r,ríj ze î.latx verdedigde
tegen aanval-len van hedendaagse of wat oudere auteurs. l,iaar ook voor deze
spreker gold niectemín aI hetgeen we híerboven over deze bijeenkomst van
socíale wetensehappers hebben opgemerkt. lln hoe meer de geleàrde vertogen
van andere sprekers uítpuilden van geleerde ger'ricirti¡¡heid of gewi.chtíge ge-
leerdheid, des te minder híelden ze ook maar eriig verband met de klassen-
stríjd van de arbeíders, rúaarvan sornnige sprelcers ¿ich afvroegen of die
nog wel een revolutíonaíre kLasse vormd.en om geen andere reden - onze Le-
zers radeir het misschien al- - dan dat het bewustzijn van de arbeíders een
ander bewustzijn rtas gebLelcen dan de geLeerde onderzoekers of tekstver-
kLaarders zich hadden voorgesteld

Ðe bijeenkomst ¡vas mede georganiseerd door de redaktie van een Ðuíts
tíjdschríft dat PR1KLA heet en zich ttijdschríft ''¡oor politieke ekonomie
en sociaListische politiekc noemt. "PROKLAo is een afkorting, afgeleíd van
PR0bLenen van de KLAssenstrijd" I{aar men zair inmiddels niet venronderd
zíjn, dat dit tijdschrift ook hoogstgeleerde artikelen bevaË en met de rrer-
lcelijke ki.assenstri.jd aL even weiníg te maken heeft al-s het geval nas net
de ín A¡nsterdarn gehouden bijeen!:"omst"

DEI'{G I^IORDT VCO.P.TÐUREND h]ACI{TIGUR

Volgens west,erse diplomaten hebben de aanhangers van Deng )îiaping hun
zelfvertrouwen herwonnen na een periode van politÍeke onzekerheíd, Ilet be-
wijs daarvoor zÍen zíj ín de aankondigingo dat China voor het eínde van
het jaar zijn strijdkrachten met een miljoen man zai. ínkrimpen, ü/at neer-
komt op een verminclering met ongeveer een kwart van de Èotale sterkte. De
inkrirnping wordt noodzakelijic geacht omdat de hoge rní1ítaire uitgaven een
te z\íate last, vormen r,¡il men ernst naken rnet de nodernísering van cle Chine-
se samenlevíng en de Chinese ekonomie

Volgens genoemde rlíplornaten h¡aren er de afgelopen naanden twijfels ge-
tezen aan de machtspositie van Deng. 0f clíe twi¡fefl gerechtvaardíga rorrãr,
lcunnen wij níet beoorclelene maar onmogelíjk achten r,ríj het al.lerminst" Ife
hebben, íedere keer dat rrij over china schreven, aLtijd betoogd dat de
heerschappij van de managerskl¿sse weLishraar ononLkoombaar r,tas, maar clat



t2-

haar vele overwinningen op de oude pa-rtijburokratíe nog geenszíns beteke.n-
Ce dat deze nu geen enkeLe tegenaanvaL meer zou îüâgen" De hístorische ont-
wikkel-ing verloopt ni.et langs een rechte lijn un Dettg ís niet als een ko-
meet omhoog geschoten.

Dat' zoals gerneld wordt,, bij de verminderíng van de sterkte van het
l"eger ook ándere overr.regíngen een rol hebben gespeìeldn !ê ü¡eten dat hier-
door de politieke invl-oerl van het leger wordL teruggedrongen, die het on-
der i'{ao had verkregen, dat tocnl naar onze neníng aan dat Deng voortdurencl
machtiger wordt na ellce onÈwikkelíng dÍe de opmars van cle door hem verte-
genr'roordígde nieuwe managersklasse tijdelijk s c h ij n c te stuiten"

NOGI\iAALS DE STAI(INGEN TN DE}:IEI,,iARKE}I

ELders in deze aflevering van "Daad en Gedachtee? hebben i,ríj ons bezíg
gehouden met de stakingen in Denernarken" In het desbetreffende opstel heb:
ben r¡e ons onder meer krítisch uítgelaten over de burgerlijke journalisten,
die aan sociaLe konflikten naur¿elijks aandacht plegen te besteden indien
het om akties van de arbeiCers z'eLf. gaat en wier soms toch al erg spaarza-
me berichtgevíng over stakingen of bedrijfsbezettingen nóg veel spaarzamer
wordt zadra de bonden het laten afweten, de aehterban daarentegen bLíjkt
vol te houden' Aan deze opmerlcing, die r¿erd neergeschreven op een tíjdstip
dat er in Denemarken nog massale ewilder stakingen aan de gang waren, wil-
len we enkele r¡oorden toevoegen. lie hebben namelijk, juist bij de berícht-
gevíng over de gebeurtenissen Ín Denemarken, kunnen konstatêren, dat de
kranten, wanneer zij een enkeLe keer w6L informatie over onoffíciäle sta-
kingsaktíes proberen te verstrekken, met de feiten naurvelijlcs raad weten
en dientengevolge de zonderlingste dingen verkondigen" Ìtraturrrlijk hebben
r,¡e ciit nieË voor het eerst vastgestel-d" In dit geval echter waren de vaag*
heden of wel de enormiteíten waarop ro'ij zijn gestoten bijzonder treffend.

f^Iaarop we doelen is een k-ort stukje in NRC/Ha,bde.LsbLad van 15 april.
In genoemde krant rüaren de voorafgaande dagen vrij uitvoerige stukken over
de Deense stakingen verschenen, afkomstig van eigen lcorrespondenten of me-
dewerkers. Op een gegeven moment hadden die - overeenkomstig hetgeen wij
omtrenL burgerlijke journalisten opmerkten - het kenneLijk laten afweten"
Immerso het stukje dat op de l5e april verscheen, werd door de redaktie
ontleend aan de berichtgeving van het persbureau Assoc¿ated Pz"ess. Er viel
in te lezen, dat "op een vergadering van kadeileden van d.e va.kberøegíng aL-
waar circa 3.000 mannen en vrou$7en aanwezig rdaren, besloten werd de wilde
stakingen te beäindigen""ei{íLde1, oftewel onofficíäle stakingen eijn stakingen die tegen de
r¡iL van de vakbondsbureaukratíe plaats vinden en waêrvan de valcbondsbureau-
kratie zich nadrulckelíjk pleegt Èe distanciären. I{et gaaÈ rlaarbíj om een
zeLfstandig optreden van de arbeiderse r.,/aarvoor de bonden geen verant\,roor-
deLijicheid (will-en of kunnen) dragen en r.raarnee de bonden geen bemoeienis

; hebben, afgezien van allesbehalve seldzame pogingen er een einde aan te ma-
ken, Een besluit een er,síldee staking te beäindigen kan sLechts door de sta-
kers zelf genomen worden. Nu is het nieË onmogelijk dat in de vergaclering
in l(openhagene ¡¿aarin het besluit tot r¡erkhervatting viel, kaderLeden vrn
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de vakbeweging aanwezig waren. In dat geval echter had hun ltaderlidmaat-
schap niets met hun aanwezigheid te maken. Ze handeLden in die vergadering
als arb e id er s en zehandeLdenjuistníeË ars kaderleden"

Op het moment dat de Deense regering een stakingsverbod afkondigde,
kondigde de Deense vakbewegíng het eíncle van de stakingen aan. Indíerr de
arbeíders die ruim veertien dagen later besl.oten hun alctíes te beåiíndigen,
îñat zeggen ruil dat zÍj de 14 dagen tegen de wíl van de vakbewegíng hadden
voortgezetr inderdaad lcaderleden Traren, dan r,¡aren het kaderleden die zích
aan de bevelen vån de vakl¡ondsleiding niets gelegen hadden Laten liggen"
Dat is allerminst, een zeldzaam verschíjnsel. l.len kan iets dergelíjks her-
haaldelijk waarnemen. Als de achterban van de vakber,¡egíng zieh nieË aan de
vakbeweging wenst te storen, dan is heÊ aLlesbehalve een uitzondering rlat
de lagere (vaak onbezoLdigde) funktionarj ssen met de achterban meegaan en
de vakbondsleíding in haar vet laten gaarsmoren. i"laar al-s men de betekenis
van een dergeLíjke aktie wi1 begrijp"n, dient claar kl"aarheid over te be-
sÈaan" In 1t krantenbericht waarvan r.rij spreken ontbreekt dÍe klaarheid"

Ïn datzelfde kr¿ntenberíchtje leest men: "Doorgaan met de wiLde sra-
kíngen werd onmogelijk omdat de vakbonden geen stakíngsgeld mogen uitkeren
en het konflikt nu al 2l dagen duurt"r' Ziehier wederom een mededeLíng die
uítmunt door onzorgvuLdíghei.d en onvoLLedigheid" Van de 2l dagen dai tret
konfLikt duurde, hraren er acÏ¡t gedurende r¿elke het om een offieieel kon-
fLikt ging. Bíj 'wildee stakingen keren vakbonden - per definitie - nimmer
stakíngsgeld uít" I4Iat drukt de zojuist geciteerde zín nu eígenLijk precies
uit? Níets meer of minder dan dat de lr,rildee stakíngen wéi zo,ráen hebben
kunnerr doorgaan als de vakbonden stakingsgeld zouden hebben mogen uítlceren"
i'faar dat ís gewoon onzin. Stakingen waarbij door bonden stakingsgeld r¿orclt
uitgekeerd zijn nu eerunaaL niet ewiLdr " Ile regering verboo¿ nlei het uit-
keren van stakingsgeLd, zij verbood de stakíngen en de Deense vakbeweging
híeld zích, zoaLs íedere vakberveging in zo'n gÃval, aan dat verbod.

Dat in het bewuste bericht díngen r¡orden gesuggereerd, die doodeenvou-
dig níet juíst lcunnen zijn, spruit daaruit .toõrto-ã.t het ís samengeste].d
door Lieden die van claEgene r,rat zich afspeelt enerzijcls in de arbeiders¡¿e-
reld, anderzijds in de vakbondswereld geen kaas hebben gegeten"

EE}I RAKE UTTSPRAAi{ OVER i\TICARAGUA

ltDíep ðn d.e gekueLde zöeL uan de traditi,tneLe Linksen schudlt de on-
ueez'staanhaz'e behoefte aan haLd'izaftdge neüctlutionaöre afgod.en en a,qntatbeiderstgaradiizen in üewe Landen" tlíe mo,Lel staan isoor hetçeen
er moet uorden nagestreefd. ALs ile øfgoden 'ùan îtun ooetstuk tuimeLen
en tdyamen bLijken te aijn" aLs de Lang uenheex,Lijl<te paradijaen
zieh ontpopp.en a.Ls pLaatsen tùaar sprake ds uan uítbuíting Zn kLasse-
heerschappíj" dan konen er ndeuwe- afgoden en nie¡,u¡e pao:*lí-¡rnn uoor
ín" de,pLaats. Ac\¿tereenuoLgens hebben- RusLand" chini" cuba" en ALba-
níë .aLs zodøní.g gefungeerd ?-n 1)en elk ds d.e 

"straLenkians 
ueybLeekt"

trlu ís het de beurt uan lVicaragua. lligaz,aguas zo uerklaayt het bLadtÜondon Labot¿v, Bríefing'r.is ,,een demoT<ratZselhe socíalistösche samen-
Letsíng" die uötstekend funktdoneertt,. L¿nkse dnteLLekluniun glo, 

"o



t4-

in stromen heen om er, koffí,e te pLu.kken, zoaLs ze jaret"t geled,en naar
cuba l;rakken om er sw)kerv,í.el; te oogsten, z,eLfs het dooy, de Labour*
paytíi uitgegeuen orgq,an lMea Soc'i.aLösl;t oz,ganíseey't y.eizen naay Ni-
caragua om de deeLnemez's îu1:'b da eerste hand te Laten ey.üay1?,n uat de
reuoLutí'e tot stand h.eeft gebz,achtt. l,laay, de uerkeLijkheid uez,schí,Lt
enorm uan de sehíjn en Ðan Ìt beeLd dan'oan \ticaragua dn omLoop ds.lt

Ziedaar een rake uitspraak, die rue onl-angs aantroffen ín een Engels blad.
I,rle zijn tt er volLedig mee eens op een enkeL kleinigheidie na. nãt tzeLfst
de.Labourpartij kennelijk bepaalde illusies orntrent Nicaragua koesterü, ge-
lijk wordt opgemerkto duidt erop dat degene die bovenstaande regels heeir
geschreven, dat eigenlíjk niet van deze partij zou hebben ver¡nracht. Daar-
over denken wij anclers" De Labourpartij is de partij van de progressieve.
Britse bourgeoi.sie. Als zodanig staat zij uíteraard onkritisðh tegenover
een revoLutie die een progressieve burgerij aan het bewind heeft gebracht.
l"Iaar voor het overíge houden r¿e bovenstaande woorden voor een verfríssend
geluid temidden van olinkse bl-a-bla.

DE POTITTEI(E REVOLUTIË TS HEEL IETS

ANDERS DAN DE SCCIALE REVOLUTIB

In het jaar lB4B schreef de Duítse recht,sgeLeerde en ekonoom Lorenz von
Stein een beroemd geworden boek, dan handelde over kommunisme en socialis-
me in het toenmaLíge Frankrijk. In dat boek lcomt de vol"gende, vaak geeí-
teerde uitspraak voorå "De tijd van zuiver politieke bewegingen ín Fiank-
rijk ís voorbij. Een andere tíjd is in aantocht. . " ZoaLs aan het eínd. van
de voríge eeu!ü een s t a n d van het volk tegen de staat in opsËand
kwam, zo is thans een lc L a s s e van het vollc er op bedacht de maat-
schappij om te rrrentelen en de eerstvolgende revolutie trian Ëhans reeds en-
keL nog een s o c i a L e zijn"

Von Stein zag scherp het henelsbrede verschil tussen een poLítieke
omwenteling, zo een als r,¡aarvan Frankrijk er drie achter elkaar had cloor-
gernaakt (ín 1789, in 1830 en in lB4S)¡ Êên revolutie waarbíj de ene heer-
sende klasse door een andere ürordt vervangens ên - anderzijds - een socia-
le omwenteling, die zich tegen de bestaande maatschappelijlce (produktie)
verhoudingen en tegen klasseheerschappij keerË 

"Tegenwoordig is dat scherpe onderscheid Lrrssen de ene en de andere
soort' revolutie vrijwel geheel vervaagd. Maar wie het nog r,uel, mínstens
zo scherp heeft gezien als Von Stein, is de Nederl-andse schríjver Jacob
van Lennep. In lB4B, toen niet alleen r¡oor Frankrijk, Duitsland en Oosten-
rÍjlc, maar ook voor lJederland het uur van politiãke veranderingen sloeg,
\'üas er hier te lande welisr¡aar geen sprake van een massa-ber,¡ugittg, tnrãt
er !7aren r,¡el woelingen en volksoplopen. Zh d,ie samensËroomclen en demon-
streerden - anders gezegd't zíj die aLs stoottroepen van de burgerij optra-
den - behoorden duidelijk tot een andere klasse dan de l¡eroemde auteur
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van hístorísche romans" Ook in i,lederland r,ras het zíchtbaar dat ná de bur-
gerlijke om¿enteLing ooit nog eens een andere aan de horizon zou opdagen.
De conservatieve Van Lennep - hij zou'later voor de conservatíeve partij
zitting ín de 2e Kamer ¡renen - qras voor eerstgenoemde revolutíe ni,et bang"
Hij schreef kort na de eopstootjest ín zijn woonpLaats Ansterdam: 'lVoor
een poLit'ieke revolutíe ben ík niet bevreesd; zoLang wÍj uraar geen socia-
Le revoLutie krÍjgen." -Van t¡et ínzicht van Van Lennep zou meníg huidig
socíaal onderzoeker iret'nodíge kunnen opsteken.
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