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DE ÍvIIJNtT,ERKERS KONDEN KAN

DE IYIIJNLJERKERSBOND NIET

In de loop van 1971 haalden de kort tevoren aan het beuind gekomen
Britse Conservatieven een door mevrouuJ Barbara CastIe van Labour voorbereid,
maar op het nippert je ingetrokken rrretsontuerp uit de ijskast. Het uras het
ontu.rerp, dat, als het tot ulet verheven zou zijn, de steeds mear om zich
heen qrijpende onoflficië1e stakingen had moeten beteugelen. De Conservatie-
ven joegen hetin datzelfde jaar 1971 door het Britse parlentent, niettegen-
staande de feIIe tegenstand van de Britse vakbeueging.

De bonden zagen in deze zogenaamde Industrj-aI Relations Act, de ulet
op de industrië1e verhoudingen, bijzonder rrleinig hei1. Beteugeling van de
strijdende arbeiders, zo meenden zij niet zonder reden, kon door de op te
richten industriële rechtbanken en gerechtshoven nooit doeltreffend ge-
schieden. Uoor het in toom houden van de Britse arbeiderst Zo verklaarde
de vakbeu,eging openlrjk, uraren de vakbonden het aangeuJezen instrument. rrU

kunt het beter aan ons overlatentr, zo bezuloer Vic Feather, de voorzitter
van het Britse vakverbond, minister-president Ted Heath. lYlaar Heath, kop-
pig en gespeend van ieder inzicht in de ulerkelijke functie van de vakbeure-
ging in de kapitalistische maatschappij, ueigerde te luisteren.

De tegenstand van de vakbeueging baatte niet. Zii kon niet beletten,
dat het uetsontuerp uerd aangenomBnen aIs uet in het staatsblad verscheen.
Zij kon niet verhinderen, dat de rrlet f ormeel van kracht uerd. En toen het
eenmaal zo ver uJaa gekomen, uras er voor de vakbeueging géén andere mogelijk-
heid meer, dan er zich aan te onderuJerpen.

Zo de vakbeureging echter a1 het hoofd in de schoot moest leggen, de
arbeiders allerminst. Tijdens een opeenvol-gende reeks van grote stakingsbe-
uegingen maakten zii de Industrial- Relations Act tot rn lachertje. A11e be-
palingen ervan bl-eken niet meer dan een dode letter, zodta de arbeiders er
blUk van gave-rt zich daar alLesbehalve aan te uiIlen storen. De mijnuerkers,
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het spooruiegpersoneel en de havenarbeiders hadden, evenals vele andere ca-
tegorieën Britse uerkers, eenvoudig lak aan premier Heath en aan de indus-
triijle rechtbanken. Ze staakten uranneer hun dat dienstig leek om kracht bij
te zetten aan hun economische eisen. Ze marcheerden over de Britse uJegen
van het ene deel van het land naar het andere om een kolenbevoorrading van
de grote krachtstations te beletten. Ze stonden bij vele tientallen tegelijk
op post bU de eLektriciteitscentra.l-es. Ze dreigden met een omvangrijke rrin-
dustrië1e opstandrt zo de regering ook maar een poging zau ondeDnemen om

hun van onder op voortreffelijk georganiseerde stakingsactie met behulp van
militairen stuk te breken.

De r,,ret op de industriel-e verhoudingenr uàarvoor naar zi: het, hadden
doen vcorkomen de bonden zonder uitzondering gesidderd hadden, u.rerd door
de arbeiders met een simpel gebaar terzijde geschoven. [rJaartoe de bonden to-
taal niet. in staat, uJaren gebleken, dat vol-brachten de urerkers. Heath, die
een paar maa.L nadrukkelijk gezegd had geen duirnbreed te zu1len uijken, moest
in de loop van maar naLJtrelijks enkel-e maanden tot driemaal toe vo]ledig ca-
pit,uleren, eerst vclor de mijnuerkers, toen voor het spooru,egpersoneeL en
tensl-otte voor de dokuerkers, I n de kranten r..rerd de vraag gesteld, door
u,rie Engeland nu u.reL eiqenlljk geregeerd uerci: door het kabinet of door de
arbeidende klasse?
De qeschiedenis herhaalt zich, maar in andere vorm..

Precies tuee jaar na de hoog oplaaiende klassenstrijd van toen is onge-
veer dezelfde vraag opnieuu met klem aan de orde gekomen, zi: het in een
ietrrlat andere vorm. 0pnieuu is er geÏnf ormeerd in het, Britse parlernent
in LJestminster zelfs r,.rie het in Groot-BriLtannië nu eigenlijk voor het
zeggen heef t " [Iaar anders dan toen, heet het nu niet: rrde regering of de
arbe-r-ders?tt, maar rrde regering of de bonden?tr. llet kleine verschil in f or-
mulering is typ"rend voor de geuijzigde situatie, Lyperend voor het enorme
verschil tussen toen en nu"

Het is iedereen duidelijk e de direct,e aanleiding tot het stellen van
de vraag is de -in november jongstl-eden a1 begonnen actie van de Nationale
'Jnie van lYlijnuerkers, uraarvan de leden aanvankelijk ueigerden om overuerk te
verriclrten, die uiteindelijk gevolg hebben ge geven aan een stakingsoproep
en toen gestart zUn met een strijd, uaarbij, gehéé1 anders dan in 1972, de
mijnuerkersbond de touutjes strak in handen is blijven houden.

Toen tuee j.aar geleden past,en de mijnuerkers én de spoorjongens én
de doktuerkers strijEmethoden toe, die de respectievelijke bonden al-s organi-
saties van de burgerlijke maatschappij die zich nu eenmaal- stipt aan de be-
staande r,.retgeving moeten houden 1), onmogelijk k ó n d e n toepassen. De
arbeiders echter lapten bij honderdduizenden tegelijk de burgerlijke uetge-
ving aan hun 1aars. Zii konden .1uist daardóór een kracht ontuikkelen, uraar-
tegen die burgerlijke rnaatschappij niet bestanC bleek.

Nu in 197/+ is het aJl.emaal- anders. Niettemin is de vraag: uie re-
geert Groot-Brittannië toch de al- het ancjere overheersende vraag van de
d"g geurorden. Niet de bonden zijn daar natuurlijk de oorzaak van, maar de ar-
beiders. 0f schoon de 1aa1"sten zich tot op [ret moment, dat u,ij deze regels
schrijven (ZZ februari) oncierrrloipen hebben aan de vakbondsdiscipline en a1-
dus t,eqelijk,:rtijd hebben afgezien van al datqene uat hun tu.ree jaar geleden
een snel-l-e en onaf urendbare overrrLinning in de sclroot uierp, is hun druk op
de bestuurders en via deze tevens op de i\iatÍonale [(clen Raad en de rege-
ring toch dermate groot, dat Heath in Ce t<.ne1 i-s qeraakt. Niet zo zuraar
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als in 1972 ulelisuraar toen hij voor de arbeiders de vlag moest strijken, ech-
ter rrrel in zoverre, dat hij sterk aan vertrouuJen heeft ingeboet bU het Brit-
se ondernemerdom. Dat heeft hem genoopt tot een (politiek-strategische) te-
rugtocht, Zat hij in 1972 in de tangr f,u heeft hU zich met een politieke ma-
noeuvre aan een totale omsingeling door de arbeiders te ener, door de
bourgeoisie te anderer zijde kunnen onttrekken, Die polÍtÍeke Ínanoeuvre
bestaat hieruit, dat hij vervroegde verkíezingen heeft uitgeschreven.

AIs dit nummer van rtDaad en Gedachterr onder de ogen van de lezers
komt zaL de uit,slag van die (vervroegcle) Britse verkLez:-ngBn inmiddels be-
kend ztjn. Voor een beoordeling van de dingen u;aar het om gaat doet zij er
echter rrreinig toe. Dat uJas kennelijk enkele ueken geleden ook het oordeel
van een uleekblad-correspondent 2). rt0ver de vraagrt, zo schreef hrj, ttuie
de verkiezingen in Groot BrittanniiS gaat uinnen op donderdag 28 februari
kan uitputtend gespeculeerd u.rorden. Vlak na de aankondiging ervan door pre-
mier Edrrlard Heat,h urezen opinie-onderzoeken Labour a1s uinnaar BBn e Een
paar dagen laLer lagen de conserva+,ieven ureer boven, om precies te zrjn na
de aanvang van de mijnrrrerkersstaking in de nacht van zaLerdag op zondag en
nadat gebleken LUas dat Labour de oproep van de regering aan de mijnulerkers-
bond om de stal<ing uit te stellen niet ondersteunde.r?

r!Het lijkt verstandigtt, zouervolgde in zljn uleekbl-ad de beuuste corres-
pondent, rrom het bedrijf van de opinie-onderzoekers maar te beschourrlen als
een aardig qezelschapsspelr r,Jearmee een aantal- mensen ztn brood verdient,
eigenlijk net zoiets a1s de 'oeztgheid van bookmakers, die op het ogenblik
eveneens de meeste punten voolr Ce regleringspartij schijnen te noteren. lvlet
heel uat meer zekerheid kan men voorsnellingen doen over de afloop van het
indurstriël-e conf lict, dat Ce oorzaal< van de vervroegde verk i ezíngen vormt.
ÍYlisschien uint Heat,tr de verki ezír g€Ír r maaE tegen de mïjnrr.rerkers zaI hU het
onderspi-t delven. Er is zelf s iets te zeggen voor de stel1i-ng, dat hU het
nu aI van hen verloren heeflt. Zijn aanbod om een koninklijke commi-ssie in te
stel-1en, die de positie van de rnijnr,.rerkers zou onderzoeken i n haar verhou-
ding tot de positie van andere inkonensgroepen alleen van loontrekken-
den urel te verstaan vormde als het urare de eerste fase van zUn capituLa-
tie. rl

Teruq in 19A4'? Ofl uel degelijk 1974?

tJii ztin pen andere meni-ng toegedaan dan deze r.ueekblad-correspondent.
Voor ons is het zo zeker nog niet, dat Heath in het in [ngeland aan de
gang zijnde confLict het onderspit zal- delven. Het zou kunnen, maar dat is
dan urr:1 st,erk eDVan afhankelijk hoe of zich dat conflict ontuikkelt en of
er achter het huidÍge conf lict nog een ander confllict zal- opdoemen.

lvlen versta ons goed : uJU z ijn het volledig met de sehrijver van de zo-
juist geciteerde uoorden eens, dat Heath het verliest van de m ij n ui e r -
k e r s . Hct punt uJaarover urij verschil-l-en is, dat het tot op dit ogenblik

hoe zonCerling dat de lezer op I t eerste gezicht misschien ook moge toe-
schijnen noq nr et tussen H eat,h en de mijnuerkers gaat . Heath is er urel bU
betrok[<cn, de mijnuerkers echter niet. De mijnrrrerkers zijn geheel anders dan
in 1972 nog n j.et op het toner:l- verschenen, althans, en daar gaat het offir
niet z e I f op het toneel verschencn. Niet de kolendeLvers of de kolen-
urassers zijn voor het voetlicht gekomen, maar de bezoldigde bestuurders van
de mijn'.rterkersbond. Het is een grote drrraling j-ndien men zou menen, dat dit
in de praktijk op hetzelfde neerkomt, Het tegendeel is zelfs het, geval. De
leiders van de National Union of l'lineulorkers staan, bij r,rijze van spreken,
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op de p}-anken om te verhinderen dat de mijnuerkers zétf daar zouden staan.
Zii, de -bondsbestuurders, staan €rr om te voorkomen, dat de zaken onver-
hoopt de,zelflde keer zouden kunnen nemen aIs in 1972 toen de mijnuerkers
zich geen blÍksem aantrokken van hun bestuurders en zich al evenzeer_ geen
bliksemiaantrokken van de burgerlijke uetten, de traditionele gebruiken en
de kapitalistj-sche moraal om inplaats daarvan hun e i g e n boontjes te
doppen èn de smaak te proeven van hun eigen (t<tasse)macht.

[rJie daar niets van heeft begrepen is de onnozeLe heer Heath, die als-
maar dertkt, dat de bonden in het algemeen en dan de niijnuerkersbond in tt
bijzonder, de rriolven ztjn die hem en de gevestigde orde die hij verdedigt u.li1-
len verscheuren, inplaats van te beseffen, dat de bonden, onder aanvoe-
ring van het Trade Union Congress (fUC) a1s hun overkoepelend orgaan, zich
als trouule uachters gedragen, die verhoeden dat de Destaande samenleving
een prooi van de proletarische uiolven r.r;ordt.

En al even ueinig begrip als er door Heath aan de dag gelegd uuordt,
ontmoet men bij het aartsconservatieve Tcry-dagblad rrDaily f xpressrr, uJaar-
uit ongetuijfeld de heer Hesth het srootste deel van zijn verbl-uffend gerin-
ge sociale urijsheid put.

0p vrijdag 15 f ebruari jongstl-eden constatee::de de rrDaily Expresstt in
een hoofdartikel-, dat rnen slechts op de politiek van de Labourpartij behoef-
de te letten om zich terirq te uranen in het jaar 19O4. Dat jaar 19A4 ging
vooral' aan de oprichting van de Arbe-iderspartij, uaarvoor het Comité voor
(p""lementaire) art:eidersvertegenuoordiging en een figuur a1s K.eir Hard-i-e,
de l-eider van de 0nafhankelijke Arbeiderspartij, een onvermoeide, scherp te-
ten de andere partijen en tegen de particuliere eigendorn gerichte agitatie
voerden 3), 0p dat laatste natuurlijk slaat de vergelijking. I'Al-s Keir Har-
die temidden van ons zau kunnen terugker€fitt, schreef de trDaily Expressrt,
frzou hij zich volkomen thuisvoel-en !rr

DertDaily Ex;:resstr bedoeLde natuurlijk, dat de daqen van een fel-l-e re-
voLutionair-politieke propaganda schenen te z ijn herleef d. lYlaar het blad
vergiste zichr Btr ureL. in dubbel opziclrL" In de eerste pJ.aats !Jas het tot
s'tand komen van Ce LabourpartÍj allermi-nst zot n rrrevolutionaire'? gebeurte-
nís als uJaarvoor de rrDaily Expressrr haar schijnt t,e houden, Een der ge-
schiedschrijvers van de Britse arbeidersberr.reEing, Th. Rothstein 4) ver-
telt ons, dat de drie vertcgenuroordigers van Labour, die zich één jaar 1a-
ter in het parlement bevonden Shackleton, Crooks en Henderson vóór hun
verk-iezing al zrqi a1s brave lakeien van de bourgeoisie ontpopt hadden,
van ulie bijvoorbeel-d ilenderson door een liberal-e krant openlijk een liberaal
urerd genoemd. In de tueede plaats uras er ook in 1974 tot dusver voor het
Britse burgerdom nog geen enkel-e reden om geschokt te zijn of vrees Le koes-
t,eren.

Dat Harol-d tLlil-son misschien een l<ans maakt,e op een stembusovertr.rinning
uas niet iets uraarvan de Brit,se bourgeoisie zou behoeven uakker te liggen.
Dat hij minst.ens zo arbe.idersvijandig is a-l-s Eduard Heat,h hadden hij en z ijn
partijgenote Barbara CastIe in de tr.ueede helft van de jaren r60 duidelijk be-
urezen. Daar kr.uam dan nog al-s niet te onderschat,ten voordeel bij, dat t/i.1son,
handiger dan Heath, voortdurend het tegendeel deed voorkomen en de reputa-
tie dat hij treen arbeiciersvriendr? zou zijn, krampaehtÍg probeerde te handha-
ven. Na al-l-e daverende mislukkingen van Heath uas een eventuele nieurr.re re-
gering-Uilson voor de nuchter en verstandig redenerende groepen binnen de
heersende klasse niet een-s zotn onuJelkom alternatief . De hierboven gecÍ-
teerde 'ueekblad-correspondent moe'b zelf erkennen, dat de compromisvoorstel-
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Ien uJaarmBe Heath de leiders van de mijnuerkersbond probeerdB te paaien, afl-
komstig riJarÈn van de meest nuchtera, dat uril zeqgen in het Britse ondérne-
mersverbond georganisserde, kapitalisten. Dat betekent, dat ze n i e t
het karakter hadden van concesgies - zoals hij berLleert - maar dat men ze
moet beschouulen als handige manoeuvres.

Dat is overigens niet de reden, dat dÉ Ínijhurerkersbond ze heeft af9eu9-
zen. Lieden a1s Gormley en Da1y, die aan het hoofd van deze organisatie
staan, zijn best bereid - dat is tuea jaar geleden nog beuezen - een dergs-
lijk spalletjB mEt de ondernBmers mee te spelen of dat soort compromissan
als rrgrote successenrt voor te stellen. Gormley an Daly ztn allesbBhalve da
radikale t'komplottBurs" t:aarvoor ze hardnekkj.g tr:orden uitgekreten. Ze ua-
ren ook in 1972 bereid de mijnuerkersstaking zo vlug als het maar kon om

zeép te h6Ipen. AlIeen, hst lukte toen niet, doordat de mijnr,:erkers zich
geen rad voor ogen ]ieten draaien. oat heeft Gromley en Daly geleerd, hoe
behoedzaam ze moeten zjjn. Indien hun houding thans de schijn uekt van hals-
starrigheid of vastberadanheid, dan moet men daarbij u6l bedenken, dat za
bloot staan aan een enorme druk van onder-op.
De arbeiders stuuJen, de organÍsatÍe remt.

Zelfs in de huidigs situatie, uaarin Gormley en Daly nog altijd de
tourLrtjes vast in handen hebben, is hBt zo, dat de arbeiders de stuuende
kracht zijn en de organisatie uit a1le macht remt. De stakingsoProeP van nu
is uelisuaar (maar dat urag in 172 oak zo) van de bond uitgegaan, maar Pas
toen bleek, dat die staking niet kon uorden Èegengehouden en dat in bepaal-
de mijnen het uerk a.I uas neergelegd eer de oproep uitging. Ja, zelfs de
actie tegen het overLJBxk uas niet iets uaar dB organisatie zich van har-
te achter schaarde. Er uaren bestuurders die zich in het openbaar t e -
9 e n die actie uitspraksn en dia door de r,loedende mijnuJBrkBrs ter verant-
rrroording uerden geroepen 5). De hele strijd van nu dankt zijn ontstaan aan
de vrees van de leiders om hun achterban tegen zich in het harnas te jagBn.
lvlaar die vrBes bel"et de leiders natuurlijk niet om voor de bslangen der ge-
vestj.gde orde in ds bres tB staan. lJaar het hun bovenal om te doen uas,
uas te voorkomen, dat het confllict zich zou uitbreiden en onÈulikkelen op
de manier uan 1972.

In de dagen vlak voor de omzetting van de overlrerk-ueigering in een
staking, urerd er door de arbeidexs hardop over gesproken, dat zij er ureder-
om voor zouden zorgen, dat ook de el,ektriciteitsurerken kuiamen st,l,1 te 1ig-
gen.In r72 getturde dat, doordat de mijnuerkers in massats naar de centraLss
trokken en dÉze - met steun van andere arbeidersgroepen, uaarop zij eBn be-
roep deden - totaal omsingeldÉn. Nu ging het allemaal anders.0e mijnuerkers-
bond kon zich natuurlijk niet veroorloven een actia tegBn de cent,rales bot-
ueg van het strijdprogramma al te voerBn.lvlaar zij slaagde er usl in een der-
gelijke actia te bBpBrken tot een Ioos gebaar. Zij besliste, dat er per cen-
trale niet meer dan zes postende mijnuerkars mochten u,orden ingezet en zij
vardedigde dat met het argument, dat bij grotere aantallen posters de poli-
tie zou r,lorden geprovocesrd.

Toen - dat ui1 zeggen in 1972, toen de mijnuJBrkers zieh niet doox hun
zogenaamde leiders in toom 1Íeten houden, uas het posten efFecti.ef. Nu, in
1974, hebben de morrende mijnuerkers bij de krachtstations luidkeBls staan
klagen, dat esn plosq van zes man absoluut ontoereikend uias om eBn bevoor-
rading der centrales met nog aanuezige steBnkoolvoorraden te beletten.

Toen - in 1972 - uas het dreigement van eBn grootÉcheepse uitbreiding
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van de strijd tot andere categorieËn van arbeiders voldoende om de politie
en het leger van een ingrijpen terug te houden. Uiteraard zou een uitbrei-
ding ook nu het afdoende anturoord zijn op een dergelijke dreiging. Maar uit-
breiding is nu juist datgene uat de leiders en ook l-re b TUC aLs het "nog
grotere krrlaadft beschoutuen. []elisuJaar verkl-aarde de heer Jack Jones, de se-
cretaris van de transportarbeidersbond, zich aan de vooravond van de sta-
king met de mijnulerkers solidair, maar nauurelijks uras die staking een f eit,
of hij liet een heel ander geluid horen, een geluid, uJaarvoor ingezonden
stukkenschrijvers hem in de ?!Dai1y Expresst' (van 15 flebruari) aIs rreen rede-
lijk mantt prezen. ttHad hij", zo schreef iemand, r?die redelijkheid maar ge-
toond vóór de mijnuerkersstaking uitbrakrf . De man die dat verklaarde besef -
t e uederom niet, ciat de radikale schijn van de heren bestuurders nu eenmaal
een onderdeel vormt van de met,hode, uiaarmee zi: hun greep op de arbeiders-
klasse t,rachten te behouden,

lJel of qeen striid in de uinter?
tLle rnoeten hier r offi nader licht op lret beleid van de vakbeuleging te

uerpen, nog herinneren aan een andere omstandigheid: de geschiktste tiid
voor een succesvoll-e mijnuerkersstaking is hart je trrinter, uranneer de vraag
naar energie het grootst is en bij de elektrische centrales derhalve de
meeste behoefte bestaat aan ko1en" Dat i.s de reden, dat a1 sinds mensen-
heugenis mijnr.rerkersstakingen in Groot-Brittannië mi-dden december of begin
januari plegen uit Le breken.

Toen in november de actie tot het ueigeren van overuerk startte, uJa-
ren er mijnuuerkers genoeg, die maar liever nret de u.tj-nter voor de deur
meteen het, scherpe zuaard van de staking uilrJen l-ranteren. De mijnuerkers-
bond heeft gedaan ueten te krijgen, dat de staking vooralsnog even uerd op-
geschort. De vrees, dat het, ef f ect van de overuerk-rrreigering onvoldoende
zou blijken, maar dat inmiddels lret gunstigste moment voor eBn veel harder
aankomende stakinq zou zijn verstreken, deed de mijnu.rerkers een steeds grote-
re druk op hun best,uurders uitoef enen. Die moesten tenslotte ulel. Het risi-
co van een st,aking van onderop begon hun veel te grcot te u.rorden. Door a1s
bestuurders het, signaal tot de staking te geven en vervol-qens de strijd
strikt volgens door het bestuur aanvaarde spelregels te laten verl-open,
voorkuamen zii niet sl-echts dat zij a1s bestuurders buiten spel uerden qezeL,
zii voorkuamen ó6k, dat de bedrijven, dat ulil zeggen het ondernemerdom, in
een hopeloze, posi.tjre raaktenn Een actie van de mijnu.rerkersbond is nu eBn-
maal iet,s anders dan een aetie van de mijnuerkers zé7f 

"
Er uas en het moet koren op de mol-en van de mijnuerkersbond geueest

zïjn oneindig veel gepraat over de Britse ttcrisisrr en over de rrchaost'
ulaarin de mijnurerkers (lees: de mijnuerkersbond!) door de actie van december
en jant.rari Groot-Brittannië zouden hebben qebracht. De Conflederation of
British Industry (net Britse ondernemersverbond) hielp ijverig mee het gre-
tiq geslikte sprookje te verbleiden. [í]aar een gezaghebbend fngels blad a1s
ItThe Economisttr (ttD" econoomrr) noemde in zijn nummer van 16 f ebruari- j.f .
al het gepraat over de zoCllnaamde chaos complete onzin.

In de tueede r.rreek van februari, afdusrrTtre fconomisttr, utaren de kol-en-
voorraden bij al-1e krachtstatlons nog groot gerroeg orn de el-ektrj-citeitspro-
duktie tot einde maart te garanderen. Dat uras een totaal- éndere situatie
dan die, tuelke de u i t h e t, g a r e e I q e s t a p t e mijnrrrar-
kers tuee jaar geleden uisten te beieiken. De constatering van dat feit
houdt een vernietigend oordeel j-n ovËr hetgeen cje National Union 0f lYiine-
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uJorkers tot dusver heeft kunnen klaarspelen of liever over hetgeen de bond
n i e t heeft kunnen klaarspelen.

Een decembermaand met alléén maar overuerk-rrleigering en zónder sta-
king en derhalve ook zonder stakingsposten heeflt de autoriteiten de Na-
tionale Kolen Raad, de regering, enz. in staat gesteld om zonder enige
kans op moeilijkheden, botsingen of escalaties de bij de mijnen aanurezige ko-
lenvoorraden naar de centrales te transporteren, Bij de mijnen, aldus frThe

Economi.strr op 16 f ebruari, zrjn nauu,elijks voorraden meer aanuJezig; de kolen
liggen bij de centrales, die derhalve een beleg door stakingsposten geruime
tijd kunnen doorstaan.

In 1972t zo steLden uJi.l vast, uJas het anders, doordat de arbeiders
toen n i e t ulensten in te gaan op pogingen van zourel het bedrijfsleven
a1s van hun zogenaamde leiders, een staking nog even uit te stellen. In de
achter ons liggende maanden november en december heeflt de door de klasse-
vijand hooggeroemde gematigdheid van de bestuurders (Oie natuurlijk voort-
spruit uit de functie van de vakbeueging in de maatschappij) het geuronnen
van het radikalisme van de arbeiders. lYlaar 1s het een uonder, dat zoals
Vic Al-1en heeft rneegedeeld nadien de arbeiders tegen de gematiqdheid van
de bestuurders in verzet zijn gekomen?

Dat verzet van de arbeiders heeft de bestuurders van de National Union
of ívlineulorkers tot verdere staopen geduongen. Voor zover er op dat moment
bij andere groepen arbeiders van een dergelijke strijduil vooralsnog geen
sprake uJas, hebben de bestuurCers van andere bonden in rr.rat men dan de ttge-
matigdheidrr noemt, volhard. Toen er bijvoorbeeLd niet door de conservatie-
ve premier Heath, nee door de oppositieleider HaroId irJil-son 6) van de rrAr-
beideEspartijrt een beroep r,lerd gedaan op de vakbond van de treinmachinis-
ten om stakingsacties onmiddellijk stop te zetten, toen hebben de bestuur-
ders van die vakbond (.t= A.S.L.f .F. ?)) aan die oproep onmiddellijk gevolg
gegeven. Daar LJaren, zegL trThe Economisttr, die hiervan melding maakt, de
machinisten niet erg mee ingenomen en het gevolg uras, dat er enkele truJilder?

acties u.rerden gevoerd. [vlaar e n k e 1 e onofficiiile acties of een van
onderop gevoerde strijd van de mijnuerkers naar het model van 1972,dat maakt
nog ue1 enig verschil uit.In het ene geval is het risico voor het onderne-
merdom duidelijk kleiner dan in het andere. Daarom heelt I ilson dan ook maar
géén beroep op de N.LJ.Ívl. gedaan en daarom heeft op zijn beurt de mijnuerkers-
bond zoveel mogelijk de schijn van een militante organisatiB opgehouden en
is hij voor zover het hem mogelijk uJas aan de vBrLangens uan zijn leden àege-
moet gekomen. love. als mogelijk, om te voorkomen, dat de leden zelf zo ver
a1s in 1972 zouden gaan, maar toch niet verdar dan dB uiterstB grens der
gematigdheid, die een vakbond nu eenmaal niet kan overschrijden. 0ok de re-
dactÍe van trTha Economistrr moest constateran, dat het posten bij de centra-
les in februaÍ.í 1974 maax ueinig voorsteJ-de, vergeleken met het posben
tueB jaar terug.

1) Plen herinnere zich hoe bij ons de heer GroeneveLt een aangekon-
digde staking af gelastte na een rechterlijk vonnis van Íflr. U . T .
S teehman .

lvlartin Koomen in ?rVrij Nederl-andrr van 16 februari 1974.
De 0naf hankelijke Arbeiderspartij ( Ou I ndependent Labour Party) ,
is niet, zoals de naam mÍsschien ten onrechte zou doen vermoe-
den, een partij die zich van de Labour Partij heeft afgesplitst.

2)
3)
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Zij best,ond aI voor de oprichting van de Labourpartij !

4) Th. Rothstein, "BeitrËge zur Gescl-richte der Arbeiterbeuegung
in Englandtt, ttjenen 1929, blz. 373 E. v.

5) flededeling van Vic AtIen van de staf van de mijnrr,lerkersbond.
6) trtrJat de Labourpartij rrril is in feite precies hetzel-fde a1s uat

de huidige regering ui1. Er is tussen Conservatieven en Labour
geen principieel verschil " Labour staat all-een maar een andere
taktiek voor en ook Labour zou, indien aan de regering, tegen
de mijnuerkers zeggen, dat het '"rerk hervat moest uordE[-r.tr Aldus
het Engelse blad rrSolj.darity" op 2,6 januari 1974.

7) A.S. L. [. F . : Associated Society of Locomotive EnginErs and Fire-
men (Cezamenlijke bond van machinis.ten en stokers); voorzitter;

Ruy Buckton.

trDe rJeg naar lJiqanr?

DrJ

D

I n I L noordr,lest,en van Engel-and r oilgeveer halverutege Liverpool en IYicn-
chester, 1Ígt de mijnstad Jigan. Beklemmende beel-den uit dat troosteloze
oord urar-en er donderdag 21 febri-iari te zien op het Nederl-andse tel-evisie-
scherm. Het ging orn een reportage, naar aanl-eiding van het broek, dat de ge-
storven Britse schrljver George 0ruel-l- in 1936 over lJigan en al-Ies rrrat tiJi-
gan betref t het licht, deed zien. Van dat boek rtThe Road to UJigan Pierrr
is vorig jaar bij de Arbeiderspers een Àjederlandse vertaling verschenen. De
televisie..uitzending zal er zeker toe hebben bijgedragen de belanqstelling
voor dat uerk te vergroien. Flel-aas is het géén goedkoop boek. trDe ureg naar
lJigantr kost Í 18.90, Het is echter ueI een voortreffelijk boeks zo voortref-
felijk a1s men, afgaande op naam en persoon van de schrijver kon veruJacht,en.
George 0rueil- :l-s iíq Nederland grlen onbekende. fr zijn verscheidene van ztjn
boeken hier verl--aa1d. Tot de bekendste daarvan tiehoren z ijn meesterlijke
satire over de Russische revolutie ("0" boerderij der dierentt)r zUn flel1e
l<ritiek op de partij en het partijuezen ("198/r") en zijn verslag over zijn er-
varingBn tïjdens rle Spaanse bur13eroorlog (t'Suluut aan Catalonj-H"). [lJie die
boeken a1l-e drle gelezen heef t, zal niet geimakkelijk kunnen antr.loorden op
de vraag, aan uel-k van de drie hij r-.,'e hooqste kualiteit toekent. lrlie zich
verdiepl- inrr[)e urEg naar [iJígan'r komt tot de ontdekking dat deze 0rue11 in
niets voor de zopas genoemde titels onderdoet.

Het boek ontstond rrog vóór Ururel-1 naar Spanje ging al-s gevolg van
een opdracht. De Br-i-u,se uitgever Goilancz verzocht de auteur een reportage
te maken over het -'l-er,rerr van de industrie-arbeiders in Noord-tngeland " 0r-
rrlell verboef de ,jaartoe maanden en rnaanden achtereen in uJigan, deelde het
l-even van de iahrieksarbeiders en de mijnuer[<ers, at hun voedsel, rr:oonde in
hun huizen en daal-de met hen omlaag in de schacht " De uijze rdaarop hij aIIes
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en alLes rrlat hij uaarRam heeft beschreven vormt allereerst de grote beteke-
nis van dit boek. De Nederlandse auteur Querido, die zich in het begÍn van
deze eeuuJ ook geriiaagd heeflt aan schilderingen uit het leven van de arbei-
dersklasse, steekt naar onze mening naast 0rueI1 maar schriel en pover af.

lJij kennen eigenlijk na het beroemde boek van Friedrich Engels over de
toestand der fngelse arbeidersklasse, dat ruim honderddertig jaar geleden
op papier rr.rerd gezet en afgezíen van het boek van Louis-PauI Boon over
Pieter Daens en de arbeiders van Aal-st geen beschrijving van het prole-
tariërsbestaan, die zo indringend is als deze reportage van George 0rule11,
Daar moet dan bovendien nog bij rr.rorden CIpgernerkt, dat dit boek van 0rule11
heel uat meeslepender is dan dat van Engels, zonder dat de schrijver ver-
valt in mooi-gestileerde, maar bombast j-sche uroordenvloed van de naar het ro-
mantische neigende QuerÍdo. 0rue11 paart de boeiende st,ij1 van een groot
auteur aan de nuchterheid van een objectief reporter. En met het uloord ob-
jectiefl bedoel-en urij hier niets anders dan scherp of nauukeurig. Het lUkt
alsof 0rrrreLl niet de pefl r maar de f otograf ische lens heef t gehanteerd. Zijn
objectiviteit in deze zLn tuil echter al-lermÍnst zeqgen, dat hij geen partij
kiest, Evenals het boek van Friedrich Enge1s Ís het, geschrift van 0rue11
één doorlopende beschrijving van datgene urat het proletariaat i s en als
gevolg daarvan doet en denkt.

De vergelijking tussen de studie van Engels en de reportage van 0rue11
is om nog een andere reden j-nteressant, lrJie beide rrlerken naast elkaar legt
uordt onuillekeurig getrof'f en door het f eit, dat de misère van de Bri-tse
urrerkende klasse in de tijd die t,ussen 1845 (f nqels) en 1937 (Orue11) is ver-
streken praktisch onvEranderd dezelfde is gebleven, lJie de huidige situa-
tie in de Britse industriegebieCen kent, uleet uit ervaring, dat men daar
de toestanden die 0rrrle-11 beschrijf t nog steeds zo aantref t. Dat rrlerd ook on-
omuronden erkend door het liberale Britse dagblad'rDaily Telegraphrttoen de
Engelse editie in 1969 posthuum voor de eerste keer verscheen.

0verigens: niet slechts aan de voortreffelijke beschrijvingen van de
proletarische levens- en uerkomstandigheden dankt trDe uieg naar [rJiganrt zrjn
betekenis. Het boek is om nog turee andere redenen belangrijk. De eerste is,
dat lnen er het nodige uit leert omtrent de persoon van 0ruell zeJ-f . De

tueede deze, dat 0rue11 in aani;luiting daarop onomuronden z ijn rrrantrouuren
uitspreekt jegens d e zogenaamd goede bedoelingen van a1le politiek-idealis-r
tische intel-lectue1en. En niet alIeen zi.if rr.rantrouuen, nee hij besehrijft het
uantrouuren van de arbeiders t,en opzíchte van dat soort lieden en hij ver-
zuimt niet dat tantrouuen gerechtvaardigd te noemen en de snobistische in-
tellectuelen belachelijk te maken.

De ruimte in ttDaad en Gedachtetr staat hel-aas niet toe, uit r?De u,eg

naaD [rJigantr uitvoerig te citereno Laat ons volstaan met te vertellen, dat,
0ru.relI er geen ogentrlik een gelreim van maakt, dat hij ze)-f uit de bevoor-
rechte klasse stamt en dat het socia.l-Ísnre uJaar hij zich bij aansloot na die
bevoorrechte klasse een aant,al jaren te hebben gediend a1s lid van de Brit-
se imperiali.s'bische politie in de toenmalige kolonie Birma, voor hem de be-
tekenis had van een schul-ddelging: hij urerd qelijk de meeste intellectue-
len socialist uit een soort van schuldgevoe.L. HU ging naar lrJigan onder
andere om zijn opvatt,ingen over het socialisme te toetsen aan de denkulereld
van de arbeiders. Het resultaat van die toetsing zoals men dat uit de blad-
zijden van zijn boek [<an af ]ezen, i-s voor zijn socialistische opvatLingen ver-
niet,igend. Niet, dat z ijn r,reg naar trjigan hem van het social-i-sme af voerde,
maar de ueg naar trJigan betekende voor hem de lering, dat de arbeiders to-
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taal anders denken dan de idealistische ÍntellectueLen 6n bovendien rt be-
sel, dat die arbeiders ook anders denken dan de intellectueLen denken dat
ze denken. De reis naar irJigan heeft voor 0rLJeIl tot gBvolg gehad, dat 3[
socialisme van dat tijdstip af LJat 6nders betekende dan het socialisme van
de poiitieke flraseurs of van de uJild-gsu,orden jr:nge1ui., die als ze 35 zijn
hun socialistische idealen allang ueer aan de kapstok hebben gehangen.

0rueI1 l-aat ook zien, dat de klassetaaL van de arbeiders een totaal
andere is dan heb politieke ge-ouuJe-hoer van de socialistische idealisten.
Hij laat zien, dat de taa] van de idea.Iisten de arbeiders niet interesseert
en dat de taal van de arbeiders door de idealisten niet begrepen uordt. !l ij
danken die [,Jaarneming aan 0ru:e11s extreme oprechtheid, die hem be]-et ook
zichzelf iets ulijs te makan. A11e losgeslagen jonge intellectuele voorhoede-
elementen, die het t!onder de arbeiders gaanrt propageren, zorJ men eigenlUk
IDe 

'rteg naar lJigantr in de hand moeten drukken mel een veruijzing naar die
bladzijden, uaarin 0rueI1 de draak sieekt met mensen, di.e denkenr dat u,an-
neer ze een pet opzelten en een i:f auuie maandag hun neus in een proleta-
risch milieu steken, ook maar iets van het leven van de arbeiders opsteken,
laat staan begrijpen. Ien dergelijk begrip veronderste]t inzicht in de eigen
met de klasse-opvoeding meegekregen vooroordelen en beperkthedenrveronder-
stel-t een bescheidenheid, een kunnen luisteren en een vermogen tot eerlijke
uaarneming en eerlijke zelf krit-iek, De rijkdom ven 0ruellts boek is aan dozB
eigenschappen te danken, dj.e de meeste leden van politiek-idealÍstische
voorhoede-groepen ten enenmale ontberen,

Vraagt men ons, o1' 0ruJel-l daar in uJigan dan volslagen van ieder Ídea-
lisme en iedex spoor van een bourgeois-mentaliteit genezen is? 0ns ant-
rrJooxd luidts neB, vanzelfsprekend niet. fllaar het sympathieke van het boek
is, dat hij dat zelf ook donders goed ueet en Er geen geheim van maakt. 0r-
ue11 doet zach a1s schrljver qeen nroment anders voo:: dan hij i-s. Ulie hem aan-
dachtig leest begrijpt, dat hij zÍch daar in LJÍgan tegenover de arbeiders
ook nict anders vooxgedaan heeft dan hij .is. [1ij zijn ervan overt,uigd, dat de
arbeiderE hen juisl om die reCen hebben geaccepteerd en sympathiek hebben
gevonden. Daarin ligt dan ongeluijfeld op haar beurt uleer de verklaring,
hoe of het kornt, da't 0rural-I van het arbeidersl-even dingen aan de uieët qeko-
men is, die de meeste polit.iek-idealistische beiueters nÍmmer zullen ueten.

Is het na a,I het bovenstaande nog nodig, dat uiij de lezing van het ge-
noemde boek van harte aanbevel.en?

)

CARNAVALSGRAP zonder t,ref f ende symboliek: het NUV

sciruift achter de zctten en de zaL-
ten vi-in Schuivens lopen achter het
t!\jv.

Er is gEen reden zich te verbazen.
De va[<bondsbes buurders hebben met e]-
kaar altijd a1 iebs van een carnavals-
stoet qehaci r compJ-eet mei de maskers
u.Jaarachter zich t zDal-s iedereen lang-
zamerl-iand kan ileten, de belangen van
de nationale economie en van het be-
drijfsleven verhergËn.

In de carnavaisoptocht va.n Bruns-
sum, za lazen ue in het 0ïgaan van
de lndustriebond hl .V.V, (titX van ?.1)

f ebruar-i '74) zal- een propaEandabus*
je van rt NVV ineerijden" Prins Carna-
val in die Limburose oJ.aats, lLJiel
Schuivens (prÍns l.rliel I ) is 1:'-d van
de bond.

11e't. í'ej.t is, mei-ren uij, van ecn bij-



lYlaar ja, dat zre je niet zolang
er luidkeels rrAlaafirr geroepen rrrordt
en zolang de carnavalshit rrGrote
Klassett (van Peter Knegtjens) uordt
gezongen. Pas uranneer het carnaval
afgelopen is en het uur van het dé-
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masqué s1aat, zíe je opeens, dat het
bij die bont gekostumeerden in urerke-
lijkheid om de kleine klasse der on-
dernemers gaat en dat hun enige prins
de Prins (met een hoofdletter) van
de metaalf ederatie i.s.

EEN DENKFOUT GESIGNALEERD

Het uil ons voorkomeno dat drs. J. Beishui-zen, de economische commen-
tator van rrHet ParooLrr op 14 f ebruari j.1. een kleine denkf out heef t ge-
maakt, toen hij zich in zijn blad bez-ig hield met het ef f ect, dat zogenaamd
socialistische regeringen zouden kunnen uitoefenen op de arbeidsrust. Die
denkfout zeet karakteristiek overigens voor het standpunt, dat rrHet Pa-
roolfr altijd heeí't ingenomen bestaat hierin, dat de vakber,leging ten on-
rechte geÏdentif iceerd rr.rordt met de arbeiderskLasse.

frAls Brtt, zo schreef Beishuizen, ttma.ar sociaListen (mede) aan het be-
uind zijn hebben regeringen geen kind aan de vakbeureging. Zo ongeveer luidt
een theorie die jarenlang opgeld heeft gedaan en die men zelfs zlj het
zachtjes achter de hand door velen in het uerkgeverskamp kon horen ver-
kondigen.rr In de regels, dÍe op deze eerste zinnen volgen stelt Beishuizen
vervolgens de vraag aan de orde, in hoeverre die theorie anno 1974 nog vo1-
doende steun vindt in de feiten.

Feiten, die de theorie ureerspreken, meent drs. Beishuizen in Duits-
land uJaar te nemen, ulaar rrde toch niet bepaald arbeidersvijandige regering-
BrandtI zich, zoals hij het zietr voontdurend meer bedreigt voelt door een
steeds hogere ei-sen stellende vakbeureging. Uolgens de theorie, zo onge-
veer de redenering van Beishuiz en, zou het omgekeerde heL geval moeten zijn.
Hij uijst er verder opr dat in Engel-and, traar de theorie nog altijd beter
schijnt op te gaan, ook de regering-tiJilson in Ce tueede helf t van de jaren
I 60 met ernstige arbeidsconflicten kreeg te maken.

Naar onze ?nening spruit de omstandigheid, dat, de heer Beishuizen zich
genoodzaakt z:-eL de door hem gef ormuleerde theorie in t,uijf e1 te trekken,
uit een dubbeLe reden voort; zij is on juist gef ormuleerd en zrjn uraarneming
van de feiten is onvoldoende scherp.

0njuist geformuleerdisBeisl'ruizens ("n andermans) theorie om deze re-
den, dat het in rrlerkelijkheid nj-et slechts de zoqenaamd socialistische rege-
ringen zijn, die geen kind aan de vakbeueging hebben. Geen enkele regering
heef t moeilijkheden met de vakbeu.reging in de zin die Beishuizen bedoelt. E1-
ke regering behartigt kapitalis b,ische belangen. Het uerk van de vakberrreging
is met die kapitalistische belangen niet in strijd. Integendeel, de vakbeue-
ging vervul-L in de kapitalistische orde een bepaalde functie. Voor zover
de vakbeuegi-ng een enkele keer (in 't verleden vaker dan in het heden) een
staking proclameert, behoort zof n staking, om het met de u.loorden van de be-
kende Duitse reformist Eduard Bernstein te zEggen, tot de normale huishou-
delijke conflicten der bestaande samenleving. Heel anders is het gesteld
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met de rrurilderr stakingen van de arbeiders ze1f. Die tasten in urezen, of
de betrokkenen zich daarvan nu beuust zijn of niet, de kapitalistische orde
aan. Ivlaar dat soort autonome acties van de arbeiders Lracht de vakbeueqinq
dan ook - onverschÍ1Ii9 ruat voor soort regEr.ing zich aan het beuind bevin-
den mag - zoveel mogelijk te verhinderen. Indien haar dat niei 1ukt, tracht
zij eÍ zo spoedig mogelijk een einde aan te makBn. Daarbij echter zieL zij
zich - en daardoor o.a. laat de heer Beishuizen zích misleiden - Lrel eens
genoodzaakt onder de druk van haar Leden iBts verder te gaan dan zij eigen-
lijk trtel voor gerrtenst houdt.

Socialistische regerinqen onderhouden inderdaad vaak vriendschappelij-
ke betrekkingen met de vakbeueqing, maar er is geen reden voor de beuering,
dat zij met de vakbeueging in het aJ-gemeen betere betrekkingen onderhouden
dan regeringen van een andere poliLieke l<1eur, vooropgesteld, dat die ande-
re regeringen beqrip aan de dag leqgen voor het uerk dat de vakbeueging
dag-in, dag-uit verri.cht om de arbeiders in het gare61 LB houden. lJat er
in Engeland aan de hand uas tijdens de xeÈering-Uilson en uat er thans in
Duitsland aan de hand is onder de reqerinq-Brandt kan in geen geval gekua-
lificeerd ulorden a1s een slechterB verstandhoudinq tussen de vakbeueging
en de (socialistische - a1s mentt zo noemen urj-l-) regering. Zouel in Enge-
land ten lijde van lril-son a1s in Duitsland nu, zijn de verhoudingen tussen
vakbeuBqinq sn regering best. AlIeBn; de arbeiders zijn in beueging en der-
halve moet de vakbeueging er, in het belang van de kapitalistische orde,
een beetje meelav eren om haar 9re ep op dÍe ar beid ers te behouden. Dat lukt
inderdaad hoe langer hoe mindex. llaar het eerlIl<e, goBd-bedoelde kapita.Lis-
tische pogen van de vakbeuJeging is er niet minder om.

AIs Beishuizen zoveel beueert als dat in Engeiand ondor lLJilson er al
symptomen [Jaren van een strijd]ustiger opstelling van de vakbeueginq, dan
beoordeelt hij de situatie verkeerd. Hij ziet over het hoofld, dat iriLson al-
lerminst met toenemende vakbeuegingsagitatie, maar met een toenemend aan-
tal 'ruilde'r stakingen uerd geconflronteerd. Zo is het in lJest-Duitsland sa-
delt de septemberstakingen van 1969 en sedert de 'ruilderr stakingsgolf van
het afgelopen jaar, eveneens.

Beishuiz en zi et het zo, dal.. de Duitse vakb eureging jar en achtereen nau-
uelijks strijdlustig is geuieest. Hij verklaarl dat uit een rrj,nfllatie-angst'?,
die er sedert de ervaringen van de .laren '20 ingebakken zou zitten. Zijn re-
denering volgende zou die 'rinf 1a'uie-angstrr dan nu aan het verminderen zijn.
Beishuizen ziet oyer het hoofd, dat de arbeidsvrede, die de DuiÈse-, zo-
goed aLs iedere va<beLJeging, altijd heeft voolgestaan, voortspruit uit de
omstandigheid, dat de vakbeuegj,ng een onderdeel van de beslraande orde is.
Dat is zij ook heden noq. Haar streven naar sociale rust is nog altijd even
groot. lJat beishuizen voox haar overdI.even l-ooneissn aanziet, stelt Ín de
realiteit maar ue.inig voor. Hij zou he1, hebbon kunnen ueLen, indien hij zijn
beschour,,ling had geschreven nd het ar bikel in trThe Economistrr, uaarin die
looneisen van de vakbBUeging uitermate u-rorden geralativeerd. Zijn artikel
Bchter verschsEn tu;ee dagen eerder en uerd vermoedelijk geÏnspireerd door
r,,Jat de Duitse vakbeueging over haar looneisen zé1f verkondigt, zeker niet
door tt oor te l-uisteren te Ieggen bij de Duitse arbeiders. Ivlaar dat .is a1-
tijd de lijn van rrHet Paroolrr geueest :, bij de vakbeuJeginÍl te rade gaan om te
ueten urat er onder de arbeiders leeft. Dat er dan dinEen uit komen, uJaar-
van Beishuizen zelf zegt, dat ze ttop zrn minst merku,aardigrr zijn, vinden u.tij

zo merkutaardig nlet.
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VLIEGREIS

tïET NECKERTV]ANN NIET AFZEGGEN

In een van de vele beschouuingsn diB de pers de afgBl-oPen maand aan
de jongste stakingsbeujegj.nq i.n de Duitse BondsrepubJ-iek heeft geulijdr trof-
fen ure de opmerking aan, dat de arbeiders in l/est-Duitsland zich niet zijn
gaan roexen, omdat zij Iangs theoretische r,tegen tklassebeurustr zouden zijn
geuorden, doch enket en alleen, omdat hen op atlerlei manieren de beste-
dÍngsmogelijkheden van hun loon ontqlippen. Dót, zo tisrd er in het beuuste
commentaar aan toegevoegd, leiddB in 1973 tot ttuilderr acties, die (mede)
tegen dB eigen vakbondsbestuurders ujaren gerlchti d6t heeft er vervoLgens
it1 1974 toe geleid, daÈ de bij de uierkers bestaande onvreda door de vakbeuJe-
ging rr:erd Dpgevangen. lvlet deze constatering Ís de uerkelijke betekenis van
It jongste vakbondsoptreden in Duitsland meteen a1 op rake uiijze gekarakte-
riseerd. Net als in verscheidene andere Europese landen (Nederland bijvoor-
beeld, of Engelancl) is cie vrees voor de achterban de zueepslag die de vak-
beuegingsbureaucratie heeft aanqespoord toi een uat Sndere opstelling dan
men doorgaans van haar geuend is, een opstelJ-ing, die - uanneer men de
oorzaak ervan doorziet - moeilijk als een urezenlijke frontverandering kan
uorden aangeduid.

In voorafgaanda jaren is er in de Duitse Bondsrepubliek vee1a1 sprake
geureest van arbeidsonrust op het moment, dat de c.a.o. in de metaalsector
aan een vernieutting toe uias. Dat is dj.t jaar anders geuieest, omdat toeval-
ligBruJijze ín 1974 de c.a.o. voor het overhej.dsperzoneel het eerst op de
hBlting moest. Dientengevolge zijn het nu de vuilnismannen en de postboden
geueest, die he! spit hebben algebeten. Dat heeft in veLe kringen, zoulel
in als buiten Duitsland veruondering qerLrekt. l!ant het overheidspersoneel
behoort ook in Duitsland bepaald niet tot de groepen, uJaarvan de lonen het
sterkst zijn achtBrgebleven, zoals bijvoorbeeld bij de Britse mijnuerkexs. En
dagbladschrijvers of econoínen en socioLogen houden nog alt'rjd maar hardnekkig
aan de mening vast, dat uitsluitend de écht vergeten categorieEn reden heb-
ben tot een strijdbare opstelling. Arbeidersstrijd heeFt voLgens hen echte
armoede tot grondslag en voorulaarde. Acties van trbetet betaalde uerknemergrr,
zoals dat dan heet, plegen dat soort Lieden dan ook steeds uitermate ta
verrassen en zij blijken sx telkens uJeer opnieuu volstrekt gF.ien uJeg meB te
uleten. a

Uoor de arbeiders zelf Iigqen de dingen natuurlijk vo.Ikomen anders. De
brave burger mag zich niet kunnen voorstellen, dat een arbeider, die er een
auto op na kan houden of die zj.ch een vliegvakant,ia naar lvlallorca kan per-
mitteren nog enige reden heefÈ voor sociale strijd, in Feite hebben de vuil-
nismannen in lLJest-Duitsland de verdediging van deze, afs normaal beschoutl-
de, verulorvenheden als argument voor hun stakinq aangevoerd. rtAls het met
de prijzen zo doorgaat, moet ik Neck ermann afzeggentt, he eft er een tegen een
IrJestduitse journalist verklaard. Niet de armoede ligt aan zijn klassestrijd
ten grondsfag, maar de x e 1a t i e v e armoede, dat uiil zeggen zijn ach-
terstand vergeleken bij de positie van de heersende klasse en vergeleken
met datgene, uat in de industrië.ie samenLevinq de algemeen geldende norm
is. li.lia zich daarvan rekenschap gBeflt, begrijpt hoe onjuist de ziensuijze is,
dat er bij een absolute st'rj9in9 van de levensstandaard aan de kfassenstrijd
een ei.nde zou komen. Het tegendeel juist is het geval. iiis achtBrom ziet
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naar de ontuikkeling in de.l-aatste halve ol de LaaLste kr.,:arteeuu, zal u.rei-
nig moeite hebben met de conclusJ-e, dat het juist de bestbetaalde arbei-
dersgroepen zijn geuieest, die zich voortdurend het strijdbaarste hebben opge-
steld.

De veruJondering over oe duidelijk door de leden afgeduiongen rrveel-
eÍsendetr houding van de bonden van het overheidspersoneel, die overigens
hel-emaal niet zo veeLeisend i s , uanneer men bedenkt, dat de koopkracht
van het Loon voigens de offlicië1e a;ijfers met veertien procent is gedaald
en de bonden bij een loonsverhogingsaanbod van circa 12 procent haastig be-
reid uJaren tot een comproniis, die veruJondering, herhal-en up r had ook nog
een tueede oorzaak. Het Ioonconf lict bij lrel overheidspersoneel is namelijk
uitgebroken op eËn t,ijdstip, dat de regering van lLJilly Brandt bïj de Bonds-
dag een nieuui uetson'brL.rerp i-nzake de medezeggenschap aanhangig had gernaakt,
een r.retsontuBrp r dat als men het oncierneÍrerdom en anderen geloven tuil
de arbeidende klasse angelooflijke voordelen zou brengen.

0ngeloof lijk is hier het juiste uioord. Dp de keper beschouud namelijk
is I t hel-e pakket van de medezeqgenschapsregelingen niet meer dan een ver-
bazend grote flop. Uan uerkelijke medezegEenschap (laat staan van enige zeg-
genschap ) i" in het geheel geen sprake. tllat er in bot uÍtdrukki-ng komt,
zijn niet meer dan enkele stokpaardjes van de Duitse liberal-en. Uoorgesteld
is namelïjk in qrot,e tredrljtren de raad van commissarissen 1-e l-aten bestaan
uit een gelijk aantal verterJí:nujoordigers van aandee-lhr:uders en uerknemers,
met dien verstande echter, dat b!j canflicbsituaties de aandeel-houdersver-
gadering het l-aatste uroord zal behouden. [Jat is dat anders cjan een enorme
f opspeen, een zcettrr:udert je, dat de arbeiders moet doen verrJe'ben, dat er in
de BondsrepuL:l--iek zoiets als de Ittarief -autonomiert bestaat, die inhoudt,
dat de c.a.o.rs maar eens per jaar ilogen uorden herzien, de prijzen daaren-
tegen aan geen enkel-e beperking zijn onderuJorpen? l.r.Iaartoe dient a1 dat ge-
praat over de zoqenaamde medezeggenschap anders, dan om te maskeren, dat
naast de tarief-autonomie de regering nu ook op een loonbeheersing aan-
stuurt, die de nadelige gevolgen der tarief-au'bonomie al-Leen maar nog nade-
Iiger maakt?

De kuestie van de rr[vlitbestimmung?r kon, zo heef t een commentator over
de Duitse situatie gezegd, op geen krankz:-nniger momerrt aan de orde uorden
gesteJd. Die hele medezeggenschap is niet meer dair de h o b b y van een
aantal functionarÍssen. IJat dat laatste betreft vrezen r,rij, dat zii néér dan
all-een maar een rrhobbyr! is en dat zii, verre van een onschulrjig tijdverdrijf ,
in uerkelijkheÍd e6n geraf f ineerde misleidin!spoging moet r,rorden genoemd,
zo goed als L,ij ook de tegenstand van het Duitse ondernemerdom tegen deze
quasi-medezeggenschap vDor een gerafflineerde misleiding houCen. De comrnen-
tator, die rrrij bedoel-en, heeft echier stelliq gelijk indÍen hij opmerkt, dat
heel het medezegqenschapsgedoe tot dusver de arbeiders nergens u.lerkelijk
heeft g eraakt .

Voor idealisten o die zo vaak en za gaarne rnet goedgespeelde bitter-
heid overttde strljd om een centje rneerttpraten, die zich door het r.,.roordje
rrmedezeggenschaptt onmidclellijx om cle iuin l-aten leiden en die van de daken
schreeuulen, dat de arbeiderskLasse zich door franti-kapitalistische princi-
pestt zou moeten l-aLen leiden, is dat alles natuurlijk uitermate teleurstel-
1end.

tt0p naar de ondernem.ingsraad en naar de raad van comrnissarissEfltt, zo
roept de pclitieke idealÍst,, die er qeen flauu benul- van heeft hoe ueinig
een arbeirjer in de bijeenkornsten van dergeli;ke lichamen kan inbrengen. tt0p
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naar de klassenstrijdrr, voeqt hij er aan toe, in het naieve geloof, dat die
onder het genot van een glaasje prik en onder voorz:-tLerschap van direc-
teur of staffunctionaris kan ulorden gevoerd.

tt0p naar Neckermann, op naar ÍYlallorca ! rr, roept de Duitse arbeider,
die er op zijn beurt geen f Laur,r benul van heef t, dat hij op hetzelf de moment
de eerste stap zeL op een rdegr die hem alLeen maar naar een fel1e botsing
met heel de ondernemersklasse, de kapitalistische regering en zrjn eigen
bonden kan voeren, ook al- is dan dat perspectief niet dadelijk z j.chtbaar.

[Ylaar zou iemand in a]-Le ernst r,li1len beureren, dat dit ontbrekende be-
sef er iets toe doet,? Denken de ideaListen urerkelijk, dat iemand, die op de
uJeg naar Damascus loopt, zonder te ur é t e n , dat hij op de Ldeg naar Da-
mascus 1oopt, om die reden niet Ín Damascus komen zal-? Dat hij daar al1één
maar komt, uranneer hij uéét dat hij die ureg berrrandelt,? Dat het om het uéten
gaat inplaats van om de ueg? De idealisten zel-f leveren ons onophoudelijk
het overtuigende beurijs van het voLstrekte tegendeel. 0p de Lreg naar het
moeras, zonder daarvan ook maar het minste te vermoeden, kan van hen uJor-
den geconstateerd, daL zi) de een na de ander niettemin in dat moeras beLan-
den ook aI blijven zii tot het laatste toe hardnekkig ueigeren dat te gelo-
ven.

Echter, uiat de idealisten mi-ssen, dat bez:-tten de arbeiders in hoge
mate 3 een nuchtere kijk op hun eigen 1even, een nuchter oordeel. Dat, is voor
de idealisten niet plezi-erig. Het is nog vr:el- onaangenamer voor de vakbe-
ueging en voor de kapitalisten.

U' IE KAN ONS HELPEN?

irJe verklappen zeker geen geheim, uJanneer uJe zeggen dat rrDaad en Ge-
dachteft slechts een gering aantal medeuerkers treef t. A1 het uerk moet door
enkele mensen in hun vrije ti.id uorden gedaan. En er is veel te doen. Daar is
niet all-een het maandelijkse blad trDaad en Gedachterr, maar daar zijn ook de
verschillende brochures, die in de loop der jaren zijn verschenen. Daarnaast
hebben rrlij een uitgebreide internatÍonale correspondentie, t,erulijl veel van
onze artikel-en ook nDg door onszelf uorden vertaal-d 1n het Frans, Duits en
het Engels. A1 ?net a1 rrrerkzaamheden, Cie a1 onze vrije tijd opslokken. Daar-
over beklagen ure ons echter niet, uant ure doen het met plezier en lief de.
[ïaar. . . uJe zouden nog vee]- meer uillen doen. Daarom hebben ure hulp nodig.

Er zijn door ons een aantal brochures uitgegeven, uJaarvan UJE een vier-
tal graag vertaald zouden zien in het Frans, Duits en Engels. Het gaat om

de brochures: rrlJas de sociaaL-democrati-e ooit soci-alistisch? Een beschou-
uing over haar uJezenft, r?Van Beria tot Zjoekof . De sociaal-economische ach-
Lergronden van de déstalinisatiett, tt0ver bols jeuisme en flasc j-smett en rrÍYlaar

hoe dan? Enige gedachten over een socialistische samenl-evingtt. 0nze vraag
is nu i rrri.e van onze l-ezers is in staat en bereid één ofl meerdere van die
brochures voor ons te vertalen? Het behoeft natuurlijk geen betoog, dat er
tegenover clie hulp géén honorering kan staan. 0ndanks dat z ijn uJe er toch
van ovettuigd, dat zij, die in siaat zijn ons te helpen, dat ook zu11en doen.

Zij, die ons kunnen en uillen helpen, rrrorden verzocht ons zo spoedig
mogelijk ie l-aten rrreten uelke brochure ( 

" ) in rr.te1ke taal ze voor hun rekening
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urillen nemen.
I n het belang van de internationale

de zelfstandige strijd der arbej-dr:rs; LAAT
Aanmeldingen aan e Í'Daad en Gedachterl

hoornstraat 1t , Amsterdam 1016.
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, p/ ^ J. lvleulenkamp, Corn. 0uts-

GESPREK TVIET ÏIJEI

iYIETAALARBEIDIRS

0p vrijdag 15 f ebruari j,l-, sprak
een van onze kameraden met ti,.ree me-
taalarbeiclers, beiden voor zover
ons bekend . l-id van de I ndustrie-
bond van het I'J . V. V " Zi: zeiden:

trEen buitenstarander, die de sta-
ki.ngsbeueging van hei vori qe jaar
aIl-een maar uit de kranten heeft
gevolgd en er nj-et zétf als arbei-
der bij betrokken is geueest, die
niets anders ueet, dan dat Arie Groe-
nevelt rn radicale fi-guur zoLr zijn,
die all-een maar s zoals men dat uit-
gedrukt heeft, ieder ogenblik ge-
reed zou zijn om rnet rde botte bijl r

te zwaaien, is geuroon niet in staat
zích voor te stel-1en hoezeer die
man bij de arbeiders zijn gezicht
verloren heeflt. LJij kennen uuerkelijk
niemand, díe nog een greintje ver-
trouu:en in hem heef t. Bij de arbei-
ders is ie urerkelijk als sen gieter
afgegaan. Je zou, het eEns moeten

meemaken fioe er bij ons in het be-
drijf over hem gesproken ulordt. Die
hel-e stakingsbeuleging van de Indus-
triebond van het vorige jaar heeft
het, vertrouuien in de vakberr.reging
alleen maar verminderd. I ntellec-
tuel-en hebben mooi praten over Arie
Groenevelt, of o\Jer de kritÍsche
vakbeueging. Indien ze eens échte
kritiek op de vakbeueging uillen
horen (un niet dat geluI uraarmee ze
zich bez:-q houden) dan moeten ze
eens in een f abriek komen. idij zien
Arie Croenevelt niet meer als oize
spreekbuis. f n r.lat ÍnenEer Croene-
vel-t doet, zLen uij bepaald niet meer
als iets, dat in het belang van de
arbeiders zou zijn, Als iemand ons
vraagt of urij aan een hervorming of
radicalisering van de vakbeuegj-ng
geloven, dan antuttoorden uJe ronduit:
nee ! Een reden on uit de vakbeue-
ging te gaan is dat voor ons niet,
lIe blrjven er in; ure uiillen er bij
zijn en onze krifiek laten horen,
Zi: is voor ons ook een informatj-e-
bron, [viaar i]lusies? Nee, die heb-
ben LUe niet,.

AAN DT IdANBETALIRS

Er zijn nog urat lezers, die voor het jaar 1974 nag geen financië1e bijdrage
hebben overgemaakt. Zonder geld kunnen uJe echter niet draaj-en. 0ok uij moe-
ten aan onze verplichtingen tegenover onze lsveranciers voldoen. Daarblj ís
het parasÍtisme van de ergste soort om een blad als IDaad en Gadachterr te
lezen op kosten van een ander. Iets dergelijks mag u gerust bij rrDe Telegraaf
probexen, doch do6 het niet bij ons. Na het verschijnen van dlt nummer za1
daarom een ieder, die nj-et aan zijn vBrplichtingen heeft voldaan, van de LB-
zerslijst uo rden afgBvoexd.


