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ZELFSTANDIGE ARBEIDERSSTRIJD TN SPANJE

In het begin van de jaren f60 begon de Spaanse samenleving hoe langer hor
duideLíjker andere trekken te vertonen. Er was sprake van een steeds om-
vangrijker índust,ríalisatie. ltet Leed geen twijfel dat¡ niettegenstaande
de ouder¡'retse, bij het feodalísme passende politieke bovenbouw, eíndelíjk
ook hier de kapítaLístische ontr¡ikkelíng zich doorzette. ALs gevolg daar-
van openbaarden zich ondanks de dikta.tuur van het franquístische regiem in
toenemende mate de moderne klassentegenst,eLlingen. Mijnwerkers en textieL-
arbeiders, spoorwegpersoneel en wertcers in de automobielindustrie roerden
zich om kracht bij te zetten aan hun looneisen. Er werd gestaakt in Astu-
ríä, ín Catalonii! en op de scheepswerven in het noord\,resten. llavenarbeÍ-
ders, metro- en trambestuurders legden - geLíjtc vele andere kategorieän -
op diverse tÍjdstippen de arbeid neer. De sociaLe onrust bleef voortduren
nadat het franquisme met Franco ten grave was gedaald" De nieuwe ekonomi-
sche verhoudíngen schonken het aanzijn aan een nieuw poLitíek klimaat. Van
dat nieuwe poLitieke klínaat vormde de social"e strijd juist een wezenl-ijk
kenmerk en een onlosmakel-ijk onderdeeL

llet thans ten einde lopende jaar 1986 is opníeuw een jaar ger^reest van
felle en langdurige kLassegevechten" Juíst aan de vooravond van de aLgeme-
ne verkiezingen voor de Cortez ín juni, om precies te zíjn in de maand mei,
kwam er in Spanje een stakingsgolf opzetten die, voor zover dat dan nog no-
dig was, een eÍnde maakte aan alLe eventuel"e ilLusies omtrent rt rverkeLíj-
ke karakter van de tsocíal-istíscher regering van Felipe Conzalez.

In maart en in april staakten de Spaanse dokr,rerkers gedurende respek-
tíeveLíjk tien en vijf dagen. 0p de l8e mei 1986 Legden de dokwerkers op-
nieu¡¡ het werk neer, voor de derde keer dit jaar dus, nadat ze vijf jaar
eerder, - ín 1980 en lg8l - ook aL hadden gestaakt" Tegelijk rnet hun tíen
dagen durende staking van meí j.1. staakten niet weíníg andere groepen van
Spaanse arbeíders. In Barcelona reden geen bussen en stond de metro stil
omdat I t personeel niet akkoord ging net een inkrinping van de dienstrege-
Ling buíten de spitsuren" ÐezeLfde week qraren er akties van de píLoten van
de Spaanse luchËvaartmaatsehappij lberica en van ambtenaren van het minís-
Eerie van financiän. Bovendien r¿erd er gestaakt bij een aantal Asturische
nnijnen uit soLidariteit met een van de kompels, die een enkelbLessure had
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maar die volgens een bedrijfsarts desondanks zou moeten rrTerken.
De staking van de Spaanse dok¡+erkers begon op lB mei in de havens aan

de kust van de }liddeLlandse zee " Op 22 mej- sloten de dokwerkers in Galicia
in het noordr¡esten zích bij de aktie aan. In Tenerife op de Canarische ei-
Landen werd de nondt,oestand afgekondigd omdat, alle vervoer per schip onmo-
geLijk r4tas ge\^torden en ll miljoen kilo voor Spanje bestemde bananen dreig-
den te verrotten. De aut,orit.eiten in Tenerife spraken van teen sfeer van
angstt en beschuLdigden de postende doL,r¡erkers van rintimida!íer ofsehoon
díezel-fde dokwerkers zictr nog tijdens <le staking berei.d hadden getoond om
nedicamenten t.e lossen"

Tegel-ijk met deze havenstaking r¡erd er gestaakt bij de scheepswerven
Cantabriea en RÍero in Asturiä. Stakende r,¡erfarbeiders bouwden barrikaden
in de Asturísche sÈad Gijon en sÈaken deze in brand, dat alles vailrege een
aktie tegen dreigende sLuitingen. In El FerroL in Galiciä legden meer dan
zesduizend metaaLarbeiders van de Bajonfabriek gedurende clrie uur ts mor-
gens en gedurende twee uur es middags het bedrijf stil uít protest tegen
de daar heersende a.rbeidsverhoudingen"

AI deze en andere akties die tegelijkertijd plaats vonden üraren îvrild1.
Het sociaaldemolcratisch vakverbond U.G"T. weigerde bíjvoorbeeld de strijd
van de Asturísche r¿erfarbeiders te steunen met het argument, dat deze tte
dÍcht voor de verkiezingen' was uitgebroken. Orn dezelfde reden hadden vríj-
r¿eL aLle media geen goed woord over voor de stríjd van de dokwerkers" In
de meest gezaghebbende kranË van spanje, EL País, verscheen op 2l mei j.1.
een hoofdartikel r¡aarín gezegd werd dat de dokwerkers hetzij ranarchisti-
sche, hetzij falangistiiche- denkbeel"denu hul-digden, dat-er tussen die
ÈÌíee soorten van opvattí-ng nauwelijks viel te onderscheiden en dat er in
de havens toestanden heersten die overeenkwamen met de praktíjk van de maf-
fía. Precies dezelfde laster was al ee.ns eer<ler ronàgestróoid door het
bLad Cabío L6 tíjdens de dokwerkerssraking van 1980/8l.

Op 20 rnei t86 leidde de staking van'de Spaanse dokvrerkers tot inciden-
ten. In Cad'íz werden drie containers met tabak'in brand gestoken en het
plaatselijk kantoor van de ?social-istischet Partij werd door 700 demonstre-
rende havenarbeiders met stenen bekogeld. Omdat de sociaaldemokratische
vakbeweging UGT zích openlíjk t e g e n de staking had verk-laard werden
autoes van diverse UGT-bestuurders ín brand gestolcen. I^lerkwillige leden
van dit vakverbond werden ernstig bedreigd. Op zícinzel-f. vüaren dergelijke
gewelddadigheden tegen bestuurders of onderlcruipers alLesbehalve-nieuw,
maar tijdens de havenstakingen van mei j.L. kwamen ze wel veker voor dan
in heL verl-eden en droegen ze ook een ernÀtíger karakt,er.

It l9B0/tBl staaktãn de Spaanse havenarbeiders - niet zonder succes -
tegen voorgenomen ontslagen en bedrijfssluitingen. Dit j aar verzetten zij
zich tegen de plannen van de rsocialistische' regering om e.en groot deeL
van de Spaanse haveninstallaties t.e verkopen aan private ondernemingen, te
weten: aan grote mr-rlËination¿l-s die zich bereid en in staat haddÀn ver-
klaard die ínstallaties te vernieuvren. In het te Barcel-ona verschijnende
bLad La Estíba (De dokwerker) is uitvoeríg aandacht besteed aan'het, feit,
dat zowel de akties ín de havens als die in andere bedríjven of bedrijfs-
takken akties van de arbeíders z e L f. waren die daarbíj zor¿el tegen de
ondernemers als tegen de officiäle vakbeweging (van r^relice signaËqur dan
ook) en de door de kranten beînvloede openbare ãening had te veãhten"

In een speciale editie van La Estiba. die verschàen tíjdens cle dokrrer-
kersstaking van naart stond een uiËvoerig artíkel, dat gewijd r,ras aan de
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beweging van de achterban en de zel"fstandíge arbeídersstríjd. In dat arti-
keL werd ger.Íezen op wat men noemde teen uakbeweging úan de arbeidets zeLf¡,
die naast en tegenover de offíciäLe vakbeweging zou funktíoneren; lra Esti-
ba, betoogde daarbÍj onder andere, dat het I'op het eerste gezicht een zeer
vree¡de indruk moest wekke¡r wanneer er van een fvakbeweging van de arbei-
ders zel-f' werd gesproken, omdat een dergeLijke benaming een tegenstríjdig-
heid bevat". Een v"Lb.""ging irnmers, aldirs dãze dokwerkãrskrant; is 

".tt 
in-

stituur van het kapitaLisme, een instítuut dat níet de belangen van de ar-
beiders díent, maar een instituut,, dat ertoe dient de arbeiders Ín het ga-
reel- te houden en dat de uitbuíting door middeL van de l.oonarbeid regelt"
Echter, zo vervolgt het bedoel-de af,tÍkel, als arbeiders zich tot de stríjd
seharen, stríjd voor hun eigen direk-te belangen, dat \rorden er veeLaL ande-
re en e i g e n organisaties gevormd, die van het begin at aan in open-
lijk konfLíkt met de gevest,ígde vakbeweging verkeren. Díe organisaties be-
doelen wÍj - r¡e cíteren nog aLdoor La Estiba - al"s wij het over de zelf-
standige arbeidersbeweging hebben 

"Het dokwerkersblad zeË vervoLgens uiteen, daË het de bedoelde organi-
satievormen als een z eL f s t and í g e arbeidersbewegingkarakterí-
seert, omdat zíj níet, onder de voogdíj van de een of andere vakbeweging
staan, noch gekontroleerd of betutteld worden door enige poLitieke partij 

"
"Iedere aktie wordt ondernomen door de arbeiders zeLf op grond van beslis-
Singen die in een vergadering van de bedrijfsgenoten zijn genomen en der-
gelijke akties hebben de gedaante van ewíLder stakingen díe íets geheeL an-
ders vertegenwoordigen dan de officiäIe stakingen díe door de offíciäLe
bonden rnrorden gel.eid en onder kontrole gehouden"" Een paar regels verder
konstateext Lq. Estíba dat het een van de voornaamste taken van deze offí-
ciËte vakbeweging is om de twilder stakingen t,e voorkomen" De offíciäle
vakbeweging, aLdus het bLad, moet de samenLeving tegen de zelfstandige ar-
beidersbewegíng afschermen" Des te beter die offíciäle vakber,reging de ar-
beiders onder de duin weet te houden, des te gereder erkent de kapÍtaLis*
tische maatschappij haar nu en cles te eerder is die kapital-ístische samen-
leving eventueel bereid aan de offÍciäle vakbeweging osubsidíest te ver-
strekken.

Dergetrijke uiteenzettingen onderschrijven wij uiteraard. Ì,líj vragen
ons alleen af of het, wanneer men er dergelijke klare denkbeelden op na
houdtr r¡el aanbeveLenswaardíg is om van een rvakbeweging van de arbeíders
z'el-î.t te sprekenr wanneer kenneLijk íets bedoeld wordt rÀrat van de bestaan-
de en alom bekende tradítíoneLe vakbeweging hemelsbreed verschíLt. Inmers,
de Spaanse dokr¡erkerskrant Laat over díe levensgrote verschillen geen enke-
Le twíjfel betsaan. Aan de ene kant (die van de zeLfstandige arbeidersbewe-
ging) rdemokraríe van onderopr, âan de andere kant een hierarchische orga-
nisatievorm. Aan de ene kant rdírekte aktier en vertegenwoordigers die op
íeder gewenst ogenbLík door de arbeiders die hen gekozen hebben kunnen wor-
den teruggefLoten en afzêtbaar zijn. Aan de andere kant zogenaande verte-
genwoordígers van de arbeiders, die ín werkelijkheíd hen in het geheel
niet vertegenwoordigen en voor wíe het. vakbonds¡¡erk een tberoepr ís en die
zelf niet tot de arbeidende klasse behoren.

La Estíba wijst erop, dat de soort organisaties en aktíviteiten die
met het verzamelwoord tzelfstandige arbeidersbewegíngt kunnen worden aange-
duíd, aLtíjd opkomen voor wat men-de ¡direkte Ueianlene van de arbeideis
kan noemen, dat zij de uítdrukkíng zijn van de spontane stríjdwíL, dat zij
die stríjdwíl nimmer pogen in te damren en daÈ zij díentengevolge altÍjd
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regelrechE in konflikt komen met het kapitaal, Híer Lígt de reden, zo ver-
klaart de Spaanse dokwerkerskrant, dat deze organísaties en deze aktievor-
men altijd een sLechte pers krijgen, altijd worden bekritiseerd in de bla-
den van de officiäl"e vakbewegíng en ín de kranten die de spreekbuis zijn
van de een of andere politieke partij " Hun opEreden ímmers vormt een be*
dreiging van de soeiale vrede die alle instellingen vån de burgerlijke sa-
menleving moeten handhaven" I,rlaar dan nog bíj kornt dat de tclemokratíe van
onderopr er niet wei.nig toe bijdraagt, dat de werkers de vakbondsbureaukra-
ten' die genoodzaakt zijn zíeh tegen haar te keren, als vijanden ervaren,
víjanden die voor zich, achter de rug van rle arbeiders om, het recht opei-
sen een konflikt te beäindigen zonder rekening te houden met cle wil van de
clírekt betrokkenen.

La Estiba schrijfÈ voorts, dat zelfstandÍge vormen van aktie veelal
een tijdeLijk karakter dragen en dat die vormen soms opduiken in een kon-
flikt waarbíj vakbonden de Leiding hebben. Dat gebeurt, zegt het blad, op
die momenten üIaarop de arbeiders bepaalde dingen plotseLíng niet meer aan
de bureaukraten over willen laten of wanneer door de bestuurders besl"issin*
gen zíjn genomen ïraarmee de achterban heË volstrekt oneens is. Op grond
hiervan konkludeert de dokwerkerskrant, dal men kan zeggen dat er tussen
de vakbondsleiding en de arbeiders permanent een spanning heerst, die soms
niet en soms vrel tot uítbarsting komt. Is het laatste het geval, dan komt
het doorgaans tot ,onofficiËLe aktie" Soms doen dan de arbeiders een poging
tot oprichting van een tnieur¿e vakbondr of een daarop geLijkende organísa-
tíe, maar dan ¡'rel volgens het beginsel van de tdemokratie van onderopr"

LaÛstiba spreekt terechtvaneen pogin g, Immers erurerddaar-
bij elders tot dusver niqmer bereikt rvat de betrokkenen voor ogen stond"
Of wel de nieuwe organisaties bleken een doodgeboren kíndsje, of, weL zij
onderscheidden zich in minder dan geen tijd in niets van-de traditionelà
vakbeweging. Dood geboren kínderen \^raren bijvoorbeeld de nieuwe vakbond
die ooit - kort na de tr¡eede wereLdoorlog - door Britse dokwerkers werd ge-
sticht en de nieur¿e vakbond díe stakende glaswerkers van het Pilkington-
bedrijf in de Britse industriestad St" Helens, trachtten op te richten. Tot
een vakbewegíng als alle:andere ontr,¡ikkelde zich het Onafhankelíjk Verbond
van Bedrijfsorganisaties dat pal na de,oorlog in Nederland ont,stond.

Op de oorzaken van de mislukkingen B¡at de dokr¿erkerskrant niet in"It BLad vol-staat met de terloopse opmerkingen die wij zojuist hebben hreer-
gegeven" Op een andere plaats r¡an het hier besproken stuk blijkt, d.at La
Estiba. weliswaar vân een p o g i tt g spreekt, maar tegetijkertijd toch
van mer,ring ís, dat het in Spanje om mêér gêat dan een pog'íng all-een.

Wat het artikel in La Estzba interessant maaktr is dat het berust op
een zorgvuldige analyse van de Spaanse pråktijk. Sinds het begín van de
jaren f70, zo wordt in het hier besproken artikel vastgesteld, treden bij
vrijwel alle sociale konflikten daar de zelfstandige strijdvormen op de
voorgrond. Dat was het geval bij stakingen in Vitoria, Valencia, Vallado.-
lid, Roca en in andefe plaatsen.- Irladat er, tengevolge van heË ontstaan van
modern-kapitali-stische produktieverhoudingen, eich ándere polítíeke vormen
dan het franguisme begonnen te ontr^rikkelen, werd de funktie van de vakbewe-
ging ín de kapitalistische maatschappij ook in Spanje hoe langer hoe dui-
deLijker" In het Moncloa-paleis - de ambtswoning van de Spaanse premier -
r¿erd een tpaktr gesloten tussen de regering, de poLitieke partijen en de
vakbeweging (het zogenaarnde tPakt van Moncloaç) dat moest dienen tot een
garantie voor de handhaving van de sociale vrede. Maar de sociaLe vrede
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valt nu eenmaal niet met een papieren vr:rdrag te regelen en zij ís in een
maatschappij waarin kLassentegenstelLingen bestaan een volstrekte onmoge-
f.ijkheíd. Hoe zorgvuLdiger de vakbgnden de bepalingen van het ?pakrf in
acht ¡ramen, des te vaker craden de Spaanse arbeíders onafhankelijk op, Los
van en ín openLijk verzet tegen de bonden.

Of het komt doordat de vakbonden aan het rPakt van l.Íoncloar zijn ge-
bonden kunnen r¡e níet zeggene maar rt ís een feit, d.at de van onderop tij-
dens konflikten gevormde nieurve organÍsatíes van de arbeíders zelf tót ¿us-
ver in Spanje een waÈ taaier leven hebben of hebben gehad dan elders. Voor
La Estíba ís het een reden om ze reeds mín of meer een permanent karakter
toe te kennen" Wij hebben daaromtrent onze sterke twijfeLs. Indien.in Span-je de zelfstandige arbeidersstrijd al tot zoiets aLs een zelfstandige bäwe-
ging (beweging dan in de zín van een organisatie üraaraan een langer leven
beschoren schíjnt) heeft gel-eicl, dan moeten er voor deze uitzondering op
de tot dusver bestaande regel oorzaken zijn aan te geven. Zoïang de krant
van de dok¡^rerkers dat níet doet - en h7e hebben hieiboven al opgemerkt dat
het blad op dit punt uiterst vaag blijft, om niet te zeggen vérstek laat
gaan - schorËen wíj ons oordeel voorlopig op.

Inniddels duurden laat in de herfst de stakingsaktíes in de Spaanse
havens nog altÍjd voort,. Voor zover lrij hebben kunnen nagaan wordt er nu
eens in de ene en dan weer in de andere haven aktíe gevoerd. Het laatste
nurtrrer dat r¿e van de krant La Estiba hebben ontvangen dêteert van 20 okto-
ber. Daarin wordt geh¡ag gemaakt van een stakíng'in de haven van Contenemar
nabíj ALícante en van soLidariteitsstakingen in. vrijwel alle Spaanse ha*
vens" In hetzelfde nunmer van het blad staan berichten. omtrent de strijd
van andere groepen arl¡eiders ín Spanje. l

Tot beiluit verrneLden we, ¿ai ¿ä uitgevers van La Estiba aLs ze het
over de feL door hen bekritiseerde tradítionele officitile vakbeweging heb-
ben, daart,oe ook de tConmisiones obrerasf rekenen, clíe ooit, võorãac de
Spaanse bolsjewiki zich ervan meester maakten, als een beweging van onder-
op tot stand kr¿amen" Ze (de uitgevers van de dokr,¡erkerskrant) nemen ook
duideLijk afstand van de CNT en wel enerzijds vanwege tt historiseh verLe-
den van de CNT, anderzijds omdat de CNT tríet wensie deel- te nemen aan de
verkiezingen van vakbondsgedeLegeerden ín de bedrijven. Een toeLichting op
dit Laatste standpunt onrbreekr. Begríjpen wíj het-goed, dan zier na gáü-
ba in die verkiezlngen een mogeLíjkñeiã".roor á" ar¡ãiaers om binnen de vak-
bewegíngsstrukturen tegenkrachten (tegen de bestuurders) ce ontwikkelen.
I{íj ontkennên niet, dat arbeiders er vaak genoeg in slagen 'hunt bestuur-
ders onder druk te zetten of rrrel door de bond geleide of uítgeroepen ak-
ties een ander karakter te geven dan de bureaukraten bedoeLen ãn welselijk
achten' 0f het om die reden zín heeft on zich níet van deeLneming aan vak-
bondsverkiezingen te onthouCen betwíjfeLen !üe en wel hierom, omdat de or-
ganísatiegraad in Spanje uitermate laag is. Volgens eígen opgave van de
dok¡rerkerskrant zijn er ín dat land niet meer dan l0 tot iSZ .rran de arbei-
ders Lid van een bond. De ongeorganiseerden zien de mogelíjkheden die het
bJ.ad meent $raar te nemen kenneLijk niet zitten.

InníddeLs blíjven r¡e de akties van de Spaanse arbeidersklasse met aan-
dacht volgen.



-6-

EEN VOORTREFFELIJKE TV.DOKU}{ENTAIRE

OVBR DE REVOLUTIE TN HONGARIJE

Het jaar 1986 is het jaar van de herdenkingen. Het was vÍjftig jaar gele-
den, dat de ontwikkeling van de Spaanse revol-utie tot het uitbreken van
een burgeroorLog leidde. Het was in oktober j.1" dertig jaar geleden dat
de Ïlongãarse arbeiders in opstand kwamen tegen cle bolsjewistische dikta-
tuur vãn Rakosi" Het een íi zomin als het andere òntsnapt aan de aandacht
van de uredia. ZoweL in Nederland a1s in ldest-Duitsland en Belgiä is een
goede televisieserie over de gebeurtenissen in Spanje uitgezonden" De Duit-
se 6n de Belgische televisie hebben een (als vrij het go'ed hebUen eveneens
Britse) dokumentaire over de Hongaarse revolutíe van 1956 op dê beeldbuis
gebracht. Dat deze dokumenEaire niet in een Nederlands televísíeprograrnma
werd gebracht is spijtíg te noemen" ZLj $ras - ofschoon geen serie en niet
langer durend dan ruím ã"r, .r,rr - "o 

*ogãlijk nog beter dan de zes afieve-
ríngen over Spanje.

De uitzending op een van de Duítse netten ging vooraf aan de uitzen-
ding door de BRT.- l,fà zijn er naar gaan kijken zonder al ce grote verwach-
tingen te koesteren omdat een vergelijkbare opstand in Oost-Duitsland tot
Ru toe door alle Duítse media al-tijd behandeld is als een soort van natio-
nalistisch verzet ten behoeve van een hereniging der beide Duitslanden en

dat in flagrante strijd met de werkelijkheid" lfaar de dokumentaire over
Hongarije betekende voor ons een aangename verrassing" En da! vooral door-
dat hieidoor op werkelíjk overtuigende wíjze r¿erd aangetoond, dat heËgeen
er in oktober i56 in Hãngarije begon géén maakwerk r¿as van Horthy-fascis-
ten of van de CfA, rnaar da¡ er sprake ülas van een werkelijk P r o 1 e -
Earische revol-utie

De uit archieven opgedoken filmbeeLden van werkeli.jk goede kwaliteit
werden afgewisseld met interviews van nog levende ooggetuigen. Tot hen be-
hoorde de pol-itiekonrnissaris van Boedapest die van, de bolsjewistische lei-
ders de opdracht kreeg het ver2et neer te slaan en aan r¿íe de bekende leu-
gens werden verteLd,, dat het om een kontrarevolutionairer.anti-socialisti-
sche greep naaï de macht zou gaan. De geînterviewde politiechef.-vertelde,
dat híj díe leugens aanvankelijk had geloofd. Maar, zo zei hij, "het bleek
mij aLras dat hãt leugens waren. tk ãag voor mtn ogen' dat we met een ar-
beidersrevol-utie te doerr hadden. En toen heb ik me bij de arbeiders aange'
slot,en. tr

Het is één voorbeeLd van de wijze \raarop in deze film de waarheid om-

trent de Hongaarse revol-uËíe r¿erd verteld. UiË het filrnrel-aas bLeek ook
hoezeer een man als Imrè Nagy achter de gebeurtenissen heeft aangelopen en
hoe de om¡¿enteling aldoor enkele en tenslotte vele passen verder Í/as ge-
gaan dan hij veronderstelde, Dit bij voorbeel-d werd al duidelijk heel ín
het begín, toen men kon zien hoe Nagy min of meer gedwongen werd 9m een
rol- te gaan spelen, hoe hij daarwoor uit zrn.huis moest worden gehaald en
onder diuk gezet. Men zag ook hoe hij, toen hij zich dan tenslot,te bereid
had verkl.aard om tot de massa te spreken de verkeerde toon aånsloeg en
met luid geroep door de menigte werd gekorrigeerd. Tensl-otte l^las daar nog
het intervier,¡ met een van de Leden van de CentraLe Arbeidersraad van Boeda-
pest, die verteLde, dat de arbeidersraad zich aanvankelíjk achter l{agy r,riL-
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de scharen, maar als een zelfstandige macht ging optreden toen bleek, dat
díe raad in feite een macht v¡ a s , Nagy daarentegen in het luchtledíge
sprak"

Later zageî we de Belgische uitzending van deze dokumentaire en ont-
dekten toene dat ze voor de Duitse tv enigszíns (niet aI te erg) r¿as be-
kort,. De Belgísche uítzending bevatte nog hrat meer archíefbeeLden en nog
\,tat meer Ínterviews. 0nze eerste gunstige indruk van dit alLes werd daar-
door alleen nog maar versterkt" Aangezien de leugens van Rakósi, Gerö en
Kadar bij tal van lieden nog altijd geLoof zijn bLijven vinden, valt het
all.een mâar te betreuren, dat de l{ederlandse televisie hier een kans op
een goed en inËeressant progranma heeft late.n loÞen.

EEN EPISODE UTT DE DUITSE REVOLUTIE

T,{e mogen t t als bekend veronderstell-en, dat de Duitse revolutie van novem-
ber l9l8 is begonnen op de Duitse oorLogsvl-oot. Toen de keizerLijke marine-
Leiding, op een tijdstip dat ele DuiËse nederlaag zíet' aL duidelíjk en als
onaf¡^rendbaar afÈekende¡ de zogenaamde 1loehseefLotte wílde laten uitvaren
voor een volstrekt zinloos avonLuur, sLoegen de matrozen aan het muíten"
0m te voorkomen dat ze als muíters voor het vuurpeloton zouden worden ge-
zet - zoaLs enkele van hun makkers na de opstand op de vlooË in l9l7 - be-
sloten ze een beroep te doen op de arbeíders in de haveusteden, onder wie,
zo wisten ze, reeds geruime tijd diepe ontevredenheid heerste. Van de op
de rede f.iggende schepen voeren ze aaÍt l-and. Vanaf dat moment volgden de
revolutionaÍre gebeurteníssen elkaar net bLiksemsnelheid op.

Eén van de oorl.ogshavens die het toneel vormden van tt eerste bedrijf
was .r^lilhelmshafen. Eén van de ooggetuigen en deeLnemers r{as Ernst Schnei-
der. Voor tt uítbreken van de eerste wereldoorlog was hij Líd van de Duit-
se sociaaldemokratie, Nadat l(arl Liebknecht ín de Rijksdag tegen de oor-
Logskredieten had gestend beschouwde Schneider zich aLs te behoren tot derLinkervleugel-r \nraarvan Liebknecht en Rosa Luxemburg de tleiderst hraren.
Toen Schneider gemobiLiseerd r,¡erd kwarn hij als díenstplíchtig rnaeroos bij
de I'riegsmavn:ne terecht. Als matroos maaktã híj het Uegin van de november:
revolutie in Ifíl-helmshafen mee. Later .¡erzamel-de hij nauwgezet en vLijtig
al het materiaal wat hij over de revolut.íedagen in die havenstad naar ver-
zannelen kon. Toen Hitler in 1933 aan de macht ki^ram bl-eek het ¡oreldra nodig
om zijn uitgebreíd archief te verníetigen, dat zowel ín het belang van de
veLen dÍe daarin met name werden genoemd, als in he¿ belang van zijn eigen
veil-ígheid. Toen hem bleek dat hij door de Gestapo werd gezocht slaagde
hij erin naar Engel"and te ontkomen. Daar schreef hij ín 19:43, in het En-
gel-s, een kleine brochure onder het pseudoniem Leants. Daarin beschreef
hij zo goed err zo kwaad als dat zonder het verloren gegane materiaal nog
nogelíjk was zijn ervaringen uit de revolutietijd. De brochure - getiteLd
The WåLheLmsVnfen reuoLt - r,¡erd ín l9t+4 door Britse vrienden van de schrij-
ver uítgegeven. lùa Schneíders dood kort na de trreede wereldoorlog ís er in
1975 een 2e druk verschenen. Een exemplaar van die tweede druk hebben wij
onl.angs in handen gekregen. Voor diegenen onder onze lezers díe Engels kun-
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nen lezen zouden wij eventueel op verzoek en tegen de kostprijs een foto-
kopie kunnen leveren.

HeË lcleine en belangwekkende geschrift bevaË een speciaal vc¡or de 2e
druk geschreven voorwoord, het voorr,¡oord dat aan rle lste druk werd toege-.
voegd, een biografische notitíe van de auteur, een inleíding en acht hoofcl-
stukjes die rnet. elkaar een beeld gevenr níet alleen *ran hetg*en er des-
tijds in l¡liLhelmshafen i.s geschied, maar die bovendien een kritische ana-
Lyse van de Duitse revol-utie bevatten" Analyserend laat Schneider er geen
enltele twijfel over bestaan, wát ín die revolutíe de rol van de Duitse so-
eiaaldemokratie geweest is. HijzeLf, zo kan men uit het geschrevene aflei-
den en zo wordt ook in een voor!üoord vastgesteld, is sinds het jaar. lgl8
niet anders meer geÌâ/eest dan een overtuigcl verdedíger van de radendemgkra-
tie.

Soms, zo komt het ons voor, laat Schneider eich verleiden tot oorde-
len over zijn Duitse klassegenoten en hun mogelijkheden, die ons te opti-
mistisch voorkomen. l4aar dat is natuurlijlc, ruim veertig jaar na het einde
van de tweede wereldoorlog, genakkelijk gezegd. Dat Schneider de rnogelijlc-
heden van het Duitse proletaríaat af en toe Ëe hoog aanslaat spruit voort
uít het diepe vertrouhren dat híj - mede juist op grond van zijn ervarin-
gen - in de arbeiders stelt" Iemand díe vanuit een dergelijke visie en van-
uit dergelijke opvattÍngen schrijft, is ons l-iever dan de professionele
historíci voor wie, ook a1s zij revolutionaire gebeurtenissen bqhandelenr.
het revolutionaire proces toeh niet een stuk van het eigen leven is",Bij.
Brnst Schneider is dat duidelijk wêl het geval. Dat maakt ztn ¡¡eschrift zo
lezenswaard. Het is ons onmogelijk op rleze plaats de ínhoud uitvoerig weer
te geven" I,lij kunnen de brochure alleen m¿rar aanbevelen"

HET EINDE VAN DE STRIJD TEGEN STOLK

De staking van de Turkse chauffeurs van het transportbedrijf Stollc ín Ber-
ke1 en Rodenrijs l¡ras haLf november afgelopen. Er kan niet worden gezegd
dat de stakers hebben geÌronnen. Er kan evenmin r¡orden beweerd dat zij ver-
loren hebben. De grote verliezer is ondernemer Stolk. Doordat zíjn staken-
de werknemers zowel op het eígen bedrijfsterrein als op diverse plaatsen
in Europa de zwa.re trucks met oplegger ibezett hielclen leed het bedrijf,
I¡/aarvan de direkteur niet r¿ílde toegeven, zuLke z:ware verliezen dat eeist
surséance (uitstel) van betalíng en vervolgens ook het faillissemen¡.clien-
te te r¡orden aangevraagd. In de loop van de vorige maand heeft de Rotter-
damse rechtbank dat faíLLissement uitgesproken.

Dat ís níet het enige. De Loontechnische Dienst (tTD), die een onder-
zoek instelde naar rte betalingen die Stolk in iret eerste haLfjaar van l986
aan -z'n werknemers had gedaan, konstateerde niet minder aan vijftien over-
tredingen van de bepalingen van de cao" Toen de hqer Stolk zich voor het
Co1-lege van Advies van de bedríjfstal veranthroordde" betoogde zijn raads-
mane mr. P.J.C. van Gog, dat op grond van een Turks-Nederlandse overeen-
komst uit 1956 alsmede op grond van een uitspraak van de Sociale Verzeke-
ringsraad in 1985, Stolk voLkomen gerechtigd lras om een speciale konstruk-
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tie te hanteren' waarbij betal"ingen van l-oon en sociale verzekeríngspre-
rnies ín Turkije plaats vonden. Op grond daarvan zou een Nederlands ¡ã¿iijt
met een filiaal of duurzame vestiging in Turltíj e zijn lurkse werknemers
ter plaatse kunnen verzekeren en uitbetalen en niet ín Nederland gevestig-
de arbeiders zouden hier ninrner rechten op soeiale uitkeringen lcunnen doen
gelden" l.{aar dat betoog werd vol_ledig verworpen"

Ðe heer A. de Bruin" de voorzitter: van het CoLlege van Advies, ver-
ltLaarde 'uaan al-le spitsvondigheden geen boodschap le hebben.rf "U heeft",
zo voegde hij de heer Stol"k toe" ttkanalen gezocht waardoor u beter kon va-
ren dan door het kanaal r¡aardoor u varen moest.¡t Hoezeer het inderdaad omrspitsvondigheden' en nieËs dan tspiËsvondighedent ging kwam achteraf hel-
der in het lícht' toen op grond van een in Turkije ingesteld onderzoek r¡as
komen vast te staan, dat dã zogenaamde rvestiginlt vañ stolk in Turkíje in
het geheeL niet bestond. Op het aangeduide adres ontbrak zeLfs de schijn
van een kantoor of zo.

Voordien reeds had het College van Advíes bepaaLd, dat Stolk alsnog
over de brug eou moeÈen komen met. loonbetalingen die ten onrechte níet r¿a-
ren gedaan én met de verplichËe sociaie premies. De heer J. van de Ven,
die namens de Konínklijke Neclerlandse Vereníging van Transportondernemers
(waarvan de heer Stolk 66k lid is) zitting heeft in 'r College van Advíes,
voegde de heer Stolk toe¡ "l'Ie hebben spijt van de kans die we u in ot ver-
l-eden hebben gegeven. " volgens een verslag in de Veruoey,sknant/Weguerüoez.
van 15 november j.1. zotr het College van Advies de Commissie Vervoersver-
gunningen adviseren om de vergunning van StoLk Chartering bv in te trekken,
mogeLijk voorlopig voor een maand vanhrege siellige bel"often van verbete*
ríng.

In het novembernurmer van Daad en Gedaehú¿ schreven r*ij abusievelijk,
dat StoLk uitsluitend Turkse chauffeurs ín dienst had. De desbetreffende
zin had moeten luiden, dat het uitsluitend de ca. 70 Turkse chauffeurs üra-
ren die in staking ütaren gegaan" Behalve hen werkten op daË moment ook nog
34 andere chauffeurs bij Stolk, voor het merendeel BriÈten, claarnaast één
Zwítser. StoLk verklaarcle voor het College van Advies, dat hij geen Turkse
werknemers meer in dienst had. Ze \i/aren a1Len ontslagen nadat zijn ver-
voersakt,iviteiten in I t Midden-Oosten door de staking vol"ledig waren stil-
gelegd. Voor de 34 overigen zou sinds 28 september de cao stipt zijn toe-
gepagt. Stolk verklaarde dat ook in de toekomsÈ te zull-en doen, maar heË
College van Advíes liet blijken aan zijn voornemens niet al te veel waarde
te hechten, gezien de slechte ervaríngen die men in het verleden met Stolk
had opgedaan"

InniddeLs zijn alle r¿erknemers van Stolk, zowel die van Turkse al-s
die van andere nationaLiteit,, de dupe geworden. De dupe waarvan? Niet van
de stakíng, menen wij, maar van de praktíjken van de heer stolk. De Turkse
chauffeurs, die, zoals men weete met een aantaL combinaties in Hongarije
stonden, zíjn'omdat ze met uitzetting werden bedreigd - in Nedertana tã-
ruggekeerd. Tussen de heer J"H, de Zanger, de voorzitter van de KNVTg en
de Vervoersbond FNV enerzijds en het ministerie van sociale zaken ander-
zíjds r^rerden onderhandeLingen gevoerd die er toe moescen leíden dat aan de
betrokken Turken een arbeidsvergunníng voor een half jaar zou r¿orden ver-
1eend. Op grond daarvan zouden l,ltr{-uitkeríngen kunnen worden verkregen. Met
het mínisteríe van justíËie werd onderhandeld over een verblijfsvergunning
voor de duur van een half jaar. Dat mínisterie reageerde echter afwi.jzenã
vanrnTege de mogelijke precedentwerking. Hoe het met de chauffeurs van Stolk
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vervoLgens is gegaan is ons onduidelijk omdat de kranten nog maar schaars
over de gevolgen van de staking en van StoLks slechte bedrijfsvoering zijn
blijven berichten.

Volgens de Vev'uoerskz,ant/l,legueruoer zijn tussen de heer De Zanger en
de heer Stolk rmoeizameo onderhandelingen gevoerd over een afvloeiingsrege-
ling. llat precies uit de bus is gekomen i-s ons onbekend. De heer Stolk
bood aanvankelijk een totaal bedrag van f 250.000,-. De FNV ging in princi-
pe uit van een bedrag van f 20.00û per werknemer" Ðe níet-Turhse chauf-
feurs \^reten de uiteíndelijke gevolgen van de door hun Turlcse ko1-lega's g"-
voerde strijd aan de Vervoersbond. i{et Rotterdamse kantoor daarvan is een
tijdlang door hen bezet. Maar díe bezetting is later h¡eer opgeheven.

Het Ís duidelijk dat de staking weliswaar aan de arbei.ders de moreLe
zege heeft gebracht, maar tegelijkertijd grote materiäle nadelen. Voor die
ondernemers die - eventueeL - erover zouden peinzen met de eao de hand te
lichten vormen de akties díe er in de loop van 'q86 bij StoLk vrerden ge-
voerd een niet mis te verstane waarschuwing.

EEN DISKUSSIE OVBR DE VAKBET¡IEGING

In café tMarkt,zichtr te Utrecht dislcussieerde vroeg in de avond van vrij-
dag 14 november een klein aantal mensen over de huidige problemen vân de
vakbewegíng. Daartoe behoorden ex-vakbondsbestuurder Arie Groenevelt, ex-
vakbondsbestuurder Pau1.i, een vrouwelijk líd van het federatiebestuur van
de FNV en enkele jongelieden, díe zich welbe\^rusË niet bij een vakbond had-
den aangesloten. Gespreksleid'er was Cees van Tricht. Ðe diskussie werd uit-
gezonden in het Varaprogramnta De Rode Dy,aad.

ttKun je", vroeg gespreksleider Van Tricht aan Arie GroeneveLE, "me in
vijftien seconden overtuigen, dat ik als r¿erknemer toch echt weL líd van
een vakbond dien te zijn?i'

GROENEVELT¡ "Dan zou ik eigenlíjk een sociologische verhandeling moe-
ten houden over de verhoudíng tussen individu en gemeenschap en orrer het
feÍt, dat je al-s individu weinig of geen invloed uit kunt oefenen op lonen
en arbeidsvoorhraarden. o'

Van Tricht vond het geen erg duidelijk en overtuigend antwoord en kon
beter uit de voeËen met hetgeen Pauli en- de dame van het federatiebestuur
te berde braehten.

PAULI¡ "Ik kan niet beter doen dan nog eens herínneren aan cle oude en
bekende leuze van de vakbeweging: samen zijn we sterk, sarren kun je meer
doen dan de enkeling""

De dame in het gezelschap zei: o'De vakbeweging is ontzettencL belang-
rijk a1s het erom gaat voor je eigen belangen op te komen"u'

vi\N TRICHT: 'tWat denkt u daar vån meneer Peters? U bent geen lid van
een vakbond en u bent ook niet van plan om het te v¡orden, nel?"

Uit wat tmeneer Petersr antúroordde bLeek onmiddelLijlc en onr¡liskenbaar
ik ¡¡elk opzicht de organisaËoren van dit vraaggesprek tekort, r^raren gescho-
ten en welk geluid in de diskussie ,niet zou worden gehoord" trdat er aan het
gezelschap in café ?lularkËzieTrtt ontbralc, dat waren arbeiders, die recht
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voor ztn raap de vakbeweging voor de voeten wierpen dat ze als het erop
:aan kwam géén rekening hield met haar achterban, dat er tussen de bond en

eÌn leden een schíer onoverbrugbare afstand bestond, dat de zogenaamde vak-
bondsdemokratie een úrassen neus hras en daË de belangen van de organisa-
tie en die van de georganiseerden l-íjnrecht tegenover elltaar stoaden. De
voLstrekte en natuurlijk niet Loevallige aflvezigheid van dit soorË critici
ontnam de diskussíe het all.ergrootste deel van haar betekenistl'feneer Peterst mocht een werknener zijn, hij had - evenrnin a1.s een
paar andere, gelijkgestemde jongemannen die met hem ïraren meegekomen - be-
paald níets maar dan ook n í e t s van de doorsnee-arbeider. rlleneer Pe-
terst ïÁras, evenals bedoelde jongelieden, computerdeskundige en hij verkon-
digde denkbeelde.n díe gemeengoed zijn in 't ¡nilieu van managers en burger-
1íjke ídeologen.

PETERSå "Dê vakbeweging gaat uit van maatschappeLíjke tegensteLlingen.
Maar die zie ik niet. I,üat ik zie is dat het de werknemer goed gaat Ìranneer
het de bedrijven goed gaat en dat dus de belangen van.ruerknemer en onder-
nemer paraLlel lopen, Daarom heb ík geen vakbond nodig""

GROENBVELT: "DaÈ parallel zijn van de belangen is een fiktie."
i¡las er iemdnd onder de aanr'¡ezigen díe opmerkte, dat Groenevelt welis-

waar volkomen gelijk håd met deze opmerking, maar dat nietternin de valcbewe-
gíng bí-j al haar doen en laten naar harmonie in de bedrijven streefde, dat
ze oP handhaving van de arbeidsrusË uit was en dat ze aLLeen maar van een
belangentegenstãIling s p r a k , doch in strijd met die r,roorden handel-
de? Nee, die \Átas er niet. Ofschoon het - zoals gezegd r^rerd - de bedoeling
van de diskussie was om enig licht te werpen op de vraag hoe of het kwam,
det de vakbeweging in de problemen zat, vroeg niemand zich af of dit mis-
schien mede te verklaren viel door de tegenstelLing tussen de bestuurders
en hun achterban. I^Iaar het in het lesprek om draaide was, of de vakbond
wel duidelijk genoeg overkwam, of de '¿akbeweging niet met verouderde be*
gríppen werkte, of. ze zieh niet úrat meer moesÈ spiegelen aan de bedríjfs-
voering van het moderne management en of ze zích niet wat meer op de dien-
stentekorË nþest richten, enzovoorts.

De vertegenwoordigster van het federatíebesÈuur van de FNV en de bei-
de oud-vakbondsbestuurders dacht,en daaromËrent zeer verschillencl. [erstge-
noemcle vond niet dat de FNV verouderd rras en noemde haar juisË tmoderit.
De twee anderen hraren scepÈischer.

PAULI¡ "Ilc vrees, dat de vakbewegíng met stenen bijlen trachË bij Ëe
bLijven ín het ,elektronísch rijdperk.'t-

DE VERTEGENI,ùOORDIGSTER van het federatiebestuur; "De vakbewegíng ver-
liest geen leden, er komen te weínig leden bíj . t'

GROENEVELT: "De Industríebond heeft 120.000 leden verloren.'i
DE VERTEGENIüOORDIGSTÉìR VAN HET FEDERATIEBESTUUR: o'Zolang hec goecl

gaat denken velen, vooral de jongeren, dat ze de bond niet nodig hebben.'t.
GROENEVELT; "Waq doet u in tíjden dac het slecht gaat meneer Peters?fl
PETERSå "Dan ga ik mtn eígen Ìdeg" Ik denk, dat ik ook 'lan de vakbond

niet nocli. g zaL hebbãn. " -
Er r,¡as niemand die er ttneneer Peters? op rrrees, dat r{anneer het de be-

dríjven slecht gaat de teigen wegt van de arleid"rå in het algemeen via de
werkloosheidsuitkering naar de bijstand voert

VAN TRICHT: "De jongeren van nu ontbreekt tË aan solidariteiÈsgevoel.
Ze hebben niet meer het gevoeL dat ze deel uit maken van de arbeideisbewe-
ging 

" 
rr
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PBTEIìS: "Dat solidariteitsgevoel zegt me inderdaad niets. Ik heb nier
het gevoel dat ik op de bonri kan terugvalle¡r a1s ik in rnoeil-ijkheden zí.t""

GR0ENEVELT: "Vindt u bijvoorbeeld eolLektieve arbeidskontrakten over-
bodig?"

PETERS: t¡Daaraan heb ik inderdaad geen behoefte" In ons vak hebben ze
allemaal individuele kontrakten en het gaat uítstekend" Vergeet u or¡eri-
gens niet, dat de vakberveging a]rs ze loonoverleg voert in ieite maar na-
mens zotn B à 9Z van de arbeiders spreekt""

Het rvas van alles vüat Peters zei zo\tat de enige opmerking, die hout
sneed, de enige dus die serieus had moeten worden genomen" Maar juist over
deze opmerking zwegen de overigen í.n alle talen.

DE VERTEGENI{OORDIGSTER van tt federaËÍebestuur: "trùat is precies soli-
dariLeit?"

GROENEVELT: "Ach dat, gepraat van Pet,ers. Ieder individu is van anrle-
ren afhanlcelijk in de maatschappij. "

PETERS: "De vakbeweging komt echt niet goecl over"rr
GROENEVELT: "Maar ze funktioneert, zowel in goede als i.n slechte tij-

den.tt
vAN 'rRrcHT: rrrn de computerbranche gâar het goed, rn het bedrijf van

die heren daar is de organísatiegraarJ altijd bijzonder laag geweest. Hoe
komt het, dat je het ledenverlies aan de slechte ekonomische toestand, aan
bedrijfssluitingen en dergelíjke r,rijt, maar dat juist raaar het zo heel erg
goed gaat, de vakbeweging niemand aanspreekt? Dát ís het proble-em."

DE VERTËGENI,IOORDIGS,TER van rt federatiebestuur: "Een samenleving zon-
der vakbeweging zou er heel anders uitzien. "

was?tt
vAN lRrcHT: "wat, zouden de werkgevers zeggen a1s er geen vakbeweging

GROENEVELT: "Ze zoud.en het praehtig vinden. 7-e zouden kunnen <loen wat
ze wilden Maar verstandige werkgevers sEellen prijs op de vakbewe-
ging. "

Niemand ü/ees êr Groenevelt op, dat hij in 6én adem twee dingen ber¿eer-
de die volstrekt met elkaar ín strijd rvaren. Híj had vol-komen gãti5t, aat
verstandige werkgevers - dat r.rí1 zeggen werkgevers die oog.hebben voor de
maatsehappelijke roerkelijkheíd - prijs stellen op de vakbeweging. Dat komt
doordat de vakbeweging een onmisbaar instituuÈ van <le burgerLijke samenle.-
víng, een ínstelLing van de kapitalistisehe naatschappíj is. I)aarom had
Van Tricht ongelijk toen hij in verband met de vakber,reging var, ode arbei-
dersbewegingr sprak. lfaar juist omdat dit all-es zo is, had Groenevelt na-
tuurlijk volstrekt ongelijk met zíjn uitspraak, dat de oniJernemers 'het
prachtig zouden vinden als er geen vakbeweging l^7as" t Die be'nrering k1-opt
níet met hrat hij - t,erecht - vervolgens zei

Hoe valt het te verklaren, dat Groenevelt zic'hzeLf zó kon tegenspre-
ken? De verklaring is simpel. Toen Groenevelt opmerkte, dat de ondernemers
blij zouden zíjn met het ontbreken van een vakbeweging, vertolkte hij dat-
gene wat de m y t h e van de vakbeweging ís, de rn y t h e namel-ijk dat
zii de onmisbare belangenbehartiger van de loonarbeiders is in een maat-
schappij rvaarin klassetegenstellingen bestaan. Toen hij pal. daarop verkon-
digde, dat verstandige ondernemers beseffen \^rat de vakbeweging voor tt on-
dernemerdom betekent, vertol-kte hij de maatschappelijke werkel-ijkheid,
vatte hij ir:. woorden samen wat de wezenlíjke funktie van de vakbeweging isu
zonder die funktie verder nauwkeurig te omschrijven"

Groenevelt sprak de geciteerde woorden vLak voordat het tíid r¡ras om
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het gesprek te beäindigen. llet progranma De Rode Draad was zowat afgelopen.
Ieder ogenbl"ik kon het tíjdsein van 19.00 uur weerklínken" Maar ook indien
dat niet het gevaL gel,üeest was, trie zou die laat,ste woorden van GroeneveLt
hebben kunnen of rvilLen tegenspreken?

EB}T VERHAAL DAT OIT BEN SPROOKJE LTJKT

MAAR DAT HELAAS GEEN SPROOK.]E TS

Er was eens een heeL ver Land r.raarover Lang geleden een machtig heerser
regeerde, salllen met machtige l"ieden die heel veel grond bezaten en anciere
machtige lieden, die grote fabrieken hadden, De meest,e ïnensen in dat Land
ìrüaren arm en rechteloos. Ze moesten op de velden en in de fabríeken van de
rijken werken en ze bleven arm en rechteloos, hoe hard ze ook zwoegden.
Toen op zekere dag de machtige heerser oorlog ging voeren tegen een andere
machtíge heerser r¿erden a1Le arme en rechüeloze lieden in nog grotere el-
lende gedompeld. 26 groot werd die ellende, dat ze in het derde oorlo¡¡s-jaar in opstand kwamen. In het verre rijk van de machtíge heerser brak re-
volutie uit. Toen was het in minder dan geen tijd met zíjn macht gedaan.
Inpl-aats van de vlaggen met de dubbele adel-aar, die het symbool vorrnde van
zijn macht, waaiden r¿eldra overaL rode vLaggen. Inpl-aats van de regeerders
die de lof van de machtige heerser zongen, lcr¡amen ándere regeerdeis, die
zeiden dat nu het volk <le lakens uitdeelde" En dat zeiden ze telkens tùeer"
Ze werden niet moe om het te zeggen. En toen er een aantai jaren nadien
mensen \Âtaren, die konstateerden, dat er van de machÈ van het volk toch nog
maar weiníg te zien viel, toeu ruerden die mensen lin naamvan het volkr in
de gevangenis gestopt of erger nog, net als ooit voorheen, naar het kouC-
ste deeL van het ríjk verbannen" Itaar de nieurnre regeerders bleven zeggeî,
dat ,:le macht bij tret voLk berustte en dar er nu'irijheid en gefijkñãiaí
heerste, al waren dan sonrmigen ook vrijer en méér gelíjk clan anderen.en
r^ras níemand natuurlijk vrij orn dát te zeggen of te sctrrijven.

Foei, duizendmaaL foeí, sprak me¡r in andere landen. I,Jat een barbaars
en verÌ,i7erpelijk regiem is <lat, rraar men niet ma¡ zèggen of sehrijven rolat
men wiL. Hoe anders i.s het hier waar de g e w e t e n s v r íj h e i d
en de t o L e r a n t i e heersen"

-o-
Er-was.eens, iets korter geleden, een ander land, d.at zr¡raar gebukt ging
onder de gevolgen van een verl-oren oorLog en een ekonomiseire krisís. Iedel
re dag iraren er rnãér werklozen, m66r fail"lissementen, mé6r zel-fmoorden. po-
litieke en financiijLe schandalen volgrlen elkaar op. Kabinetten rverden ge-
vormd en weer ten val gebracht. Tegel"ijkertijd begon zieh een *.r, t" róu-
rer¡' díe Luídkeels verkondigde dat het allemaal de schuld r{as van hen die
het dappere leger op het eind van de oorlog een dolkstoot in de rug haclden
toegebracht én van hen, die hoe Lang ze ook a1 in het land woonden, niet
¿Ls echte rvolksgenoten? konden worden beschour¡d. Toen de stokoude r¡eLd-
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naarschalk die in dat Land president was, die man to! rijkskanselier be*
neomde, veranderden ook dáár de kleuren. Het leek wel of het herfst ger'¡or-
den r¿as: alles werd er bruin. En wie niet als evolksgenootv r{erd beschour,üd
&rerd z\,üaar vervolgd en in de dood gedreven. I.Iie op de nieu'¡e ri-eidert en
zijn partij ook maar de geringsËe kritir:k uitte werd van zijn vrijhei,d be-
roofd of erger. In de theaters en in de bíoscopen mocht slechts dat worden
vertoond wat door een brallende minísÈer was goedgekeurd. Hij bepaalde ook
r^rat de kranten wel en niet rnochten publiceren en ook de schrijvers van boe*
ken werden gecensureerd" Boeken waarin dingen stonden die de nieuwe macht-
hebbers níet bevieLen werden ín het openbaar verbrand". ".Foei, duizendmaal foeio sprak men in andere landen" I¡Iat een barbaars
en verwerpel-ijk regiem is dat, waar men niet mâg zeggen of schrijven wat
men wil. Hoe anders is het hier rvaar de g e'i{ e t e n s v r ij h e i d
en de t o l- e r a n t í e heersen..."

-o-
Er i s een land, hraar eens, een stuk of \,rat eeuÌùen geleden, een man leef-
de, ãÏã r¿ereldberoemd werd door zijn strij<1 voor ger^retensvrijheid en tole-
rantie. In dat land regeert een koningin, clie er trots op heet te zLja,
dat een van haar voorvaderen ooit te kennen zou hebben gegeven, dat hij
lde tgrannie uerdrijuen uiLde, dìe hem het haz.t doom¡ondde'. In de stad

r¿aar ooit in de l5e eeur,r de grote huuranistische geleerde woonde, bevindt
zich een universiteit die naar hem is genoernd. Zíjn naam is ook verbonden
aan een prijs, die men wilde toekennen aan een beweging, die in andere lan-
den voor ge\,reËensvrijheid en tolerantie opkomt, ondanks een daar bestaande
diktatuur. Maar toen dat belcend werd in dít 1and, dat altijd prat pleegt
te gaan op zijn eigen ger^retensvrijheid en toleranËien greep de minister
van buiLenLandse zaken in. Hij wilde de regering van 't land rvaar gé6n ge-
wetensvrijheid heerste niet voor het hoofd stoten. De konmissie die de win-
naar vaû de prijs had aangelrrezen - en die zoals u hopeli.jk begrijpt vol-
ledig vrij was - kreeg een verbod opgelegd. Inplaats van aan de bevreging
diende de príjs Êe worden toegekend aan een bekend Lid van die beweging.
Toen daarop het erkentelijke lid uit dat land waar helaas géén vrije me-
ningsuíting mogeLijk was, een dankr,uoord .ep schri.ft stelde, onderwíerp de
miníster van het land r,¡aar, zoals gezegð, gelukkig wel vrijheid van rne-
ningsuiting heerst, dat dankwoord âan een ingrijpende censuur. Toen het
parlement daarËegen protesteerde verklaarde de minister dat hij zwichLte
en afzag van censuur. Maar toen het dankwoord in druk verscheen bleek het
desondanks geeènsureerd. Of de verantr,roordelijken zich toen opeens herin-
nerden hoe men in sommige.verre landen ter¡erk placht en pleegt te gaan is
niet bekencl. Ifaar een feit is het" dat men de leugen verbreidde, dat, die
censuur in de gedrukce tekst in overleg met de betrokken prijsr¿innaar ruerd
aangebracht. . . "

De tekst van de dankrede v¡erd uit,eindel"ijk precies zo v o o r g e -
I e z e n a1s de prijswinnaar hem bedoeLd had" I'faar verandert dat iets
aan het optreden van de mínister en v¿rrr de overheden? In het Land dat al-
tijd prat pleegt te gaan op de vrijheid van meningsuiting en de tolerantie
die er zouden heersen verschilde dat optreden niet van dat in die landen
waarover rnen altijd foei roept en de sËaf breekt... 

"


