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E KAPITALTS fvlE EN DE STRIJDHET BRITS
AN DE BR T TS tr ARBE 1 FR SKL Ä s qtr

lrlie aan PinanciË1e deskundigen, bedrìjf sBconomÊn of speclalisten ophet gebied van de ínterne ondernemingsorganisatie de vraag zou voorleggen,
hoe of het gesteld is met het BrÍtse kapitalisme, kan bij voorbaat van hetantr¡oord al verzekerd zijn. ItDe Britsa economietr, zo zal het van alle kan-ten luiden, tris door €ìn door verziekt ! tt En die diagnos6 stelLen bepaaldniet alleen de buitenlandse ulaaf,nemers, de Londense correspondenten van decontinentaal-Europese of Amerikaanse dagbladen en tijdschriÞten en de niet-Britse commentatoren. Het is bepaald niet to - gelijk nog niet zo lang ge-
leden bepaal.de Nederlandse dagbladen urilden doen geloven - dat slechis devreemdeLingen de kr¡.ralen zien en de B¡itten zó1f daarvoor volsLagen blindzouden u,ezen. Integendeel ! De dJ.agnose van de Britten is zo moielijk nóg
somberder dan ulelke andere ook, Er kan niet uorden beueerd, dat zij de-eigensÍtuatie rooskleuriger schilderen dan zij r¡ordt geschilderd door 

-de 
ergãtepessimÍsten overzee.

Een voo¡baeld, het beste voorbeel-d ue1licht ofschoon niet het enige,is het 16 december i.l' gepublieeerde, 141 bladzijden tellende rappont õm-t¡ent de situatie in de Britse auto-industrie. Het rrlerd opgesteld door êenzestien man tellende adviesgroep van uetenschapsmensen, die door de ovaf,-heid met dit onderzoek urerden belast en voor hun desbet,reffende studiesdoor de overheid uerden betaaLd. De doorlichting van de genoemde bedrìjfs-tak nam ongeveer een jaar in beslag. Het ber¡uste team, d" Central Roiicy
RevÍetu Staf f , kwam tot vernietigende conclusÍes.

De Britse auto-industrie, aldus zijn oordeel, maakt met te veel arbei-ders, in te veel f abrieken, op een uÍterst onef f iciËnte manier, te trreinig
en te slechte autors in te veel modellen en bij dat alles is de potentiätå
capaiiteit van de industrie te groot. Tenzrj er op korte termijn ingrijpendereorganisaties ulorden doorgavoe¡d zal de bedrijfstak grote verliezeñ Ut¡ventijden. In dat geval zuLlen er, na alJ.e ontslagen uaarvan in de jongste tijdal sprake is geureest, binnen tien jaar nog eens tegen de 300.00ó oÃtstagenvallen.
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In het rapport uordt geconstateerd, dat het aanbod van BritsB autors
tot'aal verkeerd is. Sinds de oliecrisis is er een grotere vraag naar klei-
ne u,agens. Van de 15 mini-typen die er i.n Engeland te koop zijn uorden er
echter slechts turee in Engeland vervaardigd Bn dat zijn dan bovendien nog
typen r die respectievelìjk 17 en 12 jaar oud z ijn, in t,egenstellinq tot dà
geimporteerde typen van de concurrentie, die sl-eehts luttele jaren geleden
ulerden ontuikkeld,

De kuJaliteit van Britse autotsr'zegt het rapport, is beneden de maât.
Britse autors vertonen meer gebreken dan geîmporteerde autors. Daar komt
dan nog bij, dat de kLant op die slechte aut,ors Iang moet u¡acht,en. Voor som-
mige modellen is er een uachttijd van drie maanden. De fabrieken kunnen ge-
u;oonueg niet geregeld leveren.

Het rapport constateert, verder, dat de Britse ondernemingen in verge-
Iijkinq met buitenlandse fabrieken aan onderinvestering lijden en dat de pro-
duktiekosten hoog zijn. Het een hangt natuurlìjk naurrr samen met het, ander.
Invest,ering, dat, r¡i1 zeggen verbet,ering en modernisering van de technische
uifrusting der bedrijven voert tot, een verlagi,ng van de kostprijs van hetprodukt, En bij dat alles komt dan nogr aldus het rapport, dat buitenLand-
se autofabrikanten in Groot-Brittanniê een goed dealernet hebben opgeboutrrd,
maar dat omgekeerd de Britse aut,o-industrie in het buitenland over een po-
ver dealernet beschikt. Een bedrijfl als British Leyland bijvoorbeetd heeft
in de rest van de ulereld maar een schaars aantal uederverkopers.

De ene passage van het rapport is nog somberder dan de andere. De keu-
ze uaarvoo¡ de Britse auto-indust,rie staat is die tussen een sanering van
ongehoorde hardheid en met vérgaande konsekuent,ies of de totale ondergang.
Er moeten volgens het onderzoek f abrieken verdu;ijnen, duizenden *en"en zijnoverbodig, het hele modellenpakket moet op de heJ-ling en er zaI veel g"iO
moeten uorden gestoken in de ontr¡ikkeling van n j-euu:e mode.l,Len en in de 

-mo-

de¡nisering der fabrieken.
Ligt hier de achtergrond voor het dezer dagen genomen besluit van deBritse regering en het Britse parlement om een bedrag van J 900 mitjoen te

pompen in de naar adem snakkende f,hrysler-fabrieken? Allerminst! Hét rap-port komt tot de conclusie, dat de tr.¡lee kleinste Britse autof abrieken, ,"""-
van Chrysler er één is en Vauxhall de andere, niet levensvatbaar zijn en er
u¡ordt daarin min of meer gesuggereerd, dat deze beide'rpatiäntentt maar be-ter zr:uden kunnen overl-ijden. Enkel-e leden van het onderzoekt,eam hebb€ñ orì-officieeL, dat r¡i1 zeggen buit,en het, rapport offir onverbl-oemd te kennen ge-
geven, dat zij de reddingsoperatie van f,hrysler beschouu¡en aIs ""n u"""pil-ling van belastinggeld.

Alvorens ons bezig te houden met de vraag, uJaarom de Britse regering
en het Britse parlement desondanks tóch tot deze recldingsaktie hebben be-
sloten r uillen uij er a1l-ereerst op uijzen, dat het rapport, over de situaLie
in de Britse auto-industrie Ín fleite een rapport is over de situatie vanhet Britse bedrijfsleven als zodanig. Dat vloeÍt regelrecht voort uit de po-
sitier die de auto-industrie en de auto op zichzelf in de moderne samenle-
ving en dus in de huidige economie innemen, De vier grote Britse autoprodu-
cent,en - LeyJ-and (739.000 autors per jaar), Ford (sa+,000), chrysler met
262.000 en Vauxhall (tSZ.OOO) verschafFen direkt uerk aan S00.000 man an
idirekt urerk aan één miljoen ofteurel aan vrjf procent van de Britse beroeps-
bevolking. Niettegenstaande de bedroevende situatie is de auto-industrie
Groot,-Brittanniets grootste exporteur" Zii zorgde in 1974 vaor een export-
overschot van f 4 mí1jard.
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0p het eerste gezicht schijnt dat cijfer nu niet bepaald op Ben rampza-
lige situatie te ulijzen, lYlaar uat er aan de hand is uordt, duidelijk, zodra
men een blik ulerpt op de ontr¡Íkkeling van de laatste tulintig jaar. Van al-
Ie autors, die er buiten de V.5. in 1955 ruerden geproduceerd, kuam één
kt¡lart uit G¡oot-Brittanniê. Nu j.s dat nog maar tien procent. Tien jaar ge-
leden, in 1965 dus, beheersten de Britse autofabrieken 95% van de Britse
markt. Nu is hun aandeel op de Britse markt tot 65f gestonken. En een der-
geI'tjke onturikkeling tekent zÍch niet slechts af in de Britse auto-indus-
trÍe, maar eveneens in ta1 van andere bedrijfstakken.0ngeveer op hetzelfde
moment dat het rapport over de Britse auto-industrie verscheen klopte het
luchtvaartconcern Rolls-Royce, dat een aantal jaren geleden al in moeilijk-
heden verkeerde Én toen door de ConservaLieve regering-Heath genationali-
seerd uerd, bü de regering aan om een steun van 500 miljoen gulden. Het be-
drijf heeft dat bedrag nodig om te kunnen overleven, dat rrril zeggen; die in-
vesterÍngen te doen uaardoor het op technisch gebied kan bijblijven.

Rolfs-Royce is van mening voor een dergelijk steunbed¡¿g eerder in aañ-
merking te komen dan Chrysler, 5ir Kenneth Keyth, de president-direkteu¡
van Ro1ls-Royce, heeft verklaard, dat rrhet geen zin heeft om stervende hon-
den malse kluiven te gevenr'. Zrjn eigen bedrijf beschoutrlt Sir Kenneth niet
als stervend, ofschoon zonder de steun uéL het faillissement, dreigt en of-
schoon mét de steun niettemin de komende t,uee jaar zeLls 6.00C mensen bij
Rolls-Royce hun baan zullen ve¡Liezen. Integendeel, hij en ook anderen zün
van oordeel, dat Rolls-Royce nog een redelijk goede tijd doormaakt. Er is orì-
tegenzeggelijk iets van uJaar, indienmen 1et op de toestand in ontelbare an-
dere industrieÊin en bedrijfstakken. Vier jaar geleden moest de regering ko-
lossale sommen pompen Ín de scheepswerven aan de Boven-Clyde; drie jaar ge-
Ieden uas er in Groot-BrittanníËi de ene bedrijfssluiting na de andere aan
de orde; sindsdien is het aantal arbeidsplaatsen nog voortdurend teruggelo-
pen.

Niets zou gemakkelijker u,ezen, dan op deze uijze door te gaan.0e ziek-
teyerschijnselen van het Britse kapitalisme zijn zó taLri.¡k, dat iede¡een er
ue1 eBn paar kan aanulijzen. Anders ulordt het, uanneer het er om gaat die
uerschijnselen te verklaren. ftielisuaar bestaat er, ulanneer naar de aard van
de ziekte uordt gevraagd, tussen de geleerde heren dokters nog een verrB-
gaande mat,e van overeenstemming. Bijna allemaal zijn zij van oordeel, dat het
Engelse produktie-åpparaaf sterk verouderd is, dat er met andere u;oorden,
nÍet enkel in de auto-indust¡ie, maar in héé1 het Britse bedrijfsLeven veel.
te ueinig is geinvesteerd. Vraagt men hoe of dat komt, dan uorden hun uit-
eenzettingen opeens uitermate vaag en b1'rjven zij feitelijk het antu¡oord schul-
dig. Des te stelliger echter zijn zrj brj het aangeven van methoden tot een
uiteindelijke genezing. flaar daarb'rj is het met hun eenstemmigheid gedaan.
De recepten die ulorden aangedragen zijn totaal verschÍ1lend.

Vanulaar dat bonte pakket van zo uiteenlopende geneesmiddelen? Het is,
menen uìj, een gevolg daarvan, dat de pillen en poeders, de drankjes en de
diäten uorden voorgeschreven, zonder dat er een eigenlijke diagnose is ge-
steld. Immets, met de vaststelling, dat het Britse produktie-apparaat ver-
ouderd is, dat er in Groot-Brit,tanniä onvoldoende in de produktia uerd ge-
investeerd (en dat gedurende een lange reeks van jaren) is op zichzeLfl nog
niets verklaard. Niemand heeft de vraag gesteld, laat staan beantu;oord,
ggg:gg er te rrreinig geÏnvesteerd Ís, hoe oP het komt, dat het produktie-ap-
paraat zo ouderuets gebleven is. Liever gezegd: niemand heeft dat op een
serieuse manier gedaan. lJant aan even oppervlakkige a1s belachelijke verkla-
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ringen is Br geen gebrek.
In feite komen á1 ¿eze orì-serieuse en oppervlakkige rtverklaringenrt ophetzelfde neer. De Britse kapitalisten, zo heet het, zìjn kortzichtig Bn ar-rogant. Dé voorsprong op de rest van de uereld, die zij tengevolge van deindustriäle revolutie aan het einde van de 1Be eeurd veru.,ierven en geduren-

de vrijuel de gehele 19e eeuul bezaten, zouden zii als onaantastbaar hebben
beschoutrld, lang nadat z ij haar aan de Verenigde Staten hadden moeten af -staan. Zorgeloos en met slecht ondernemerschap zouden zU het aan hun con-
currenten hebben overgelaten de ene technische vernieurr;ing na de anderetoe te passen, zonder zelf de bakens te verzetten.

ldaar een dergelìjke zorgeloosheid Bn zulk slecht ondernemerschap van-
daan kuamen en hoe zij te rijmen vielen met het industriäle klimaat, mat de
noodzaak tot kapitaalsakkumulatie, die zich in de kapitalistische produk-
tieu:ijze bìj voortduring en onureBrstaanbaar aan de kapitatistische producen-
ten opdringt, daarover ulerd een opvallend stilzrrlijgen beulaard, zoals er ook
uerd gezuegen ovBr het met die zogenaamde tfzorgetoosfreidrt strìjdige ver-
schijnselr dat bepaalde bedrìjfstakken in Groot-Brittannië - de chemisãhe in-dustrie bijvoorbeeld - t.lél tot de allermodernste behoorden en rr¡61 vervuld
ularen van een moderne opvatting van bedrijf sbeheer.

Niettemin: de veroudering van het Britse produktie-apparaat in het al-
gemBBnr de onder-investeri.ng als typisch kenmerk daarvan, 5.s onmiskenbaar
en dateert bepaald niet van vandaag of gisteren. Dat uat heden ten dage. deBritse crisis r¡ordt genoemd uerd aan het eÍnd van de turintiger jaren aJ.s
zodanig al gesignaleerd door de Franse econoom André Siegfried in zijn boektrLa crise brit,aniquerr. Hoe komt het, dat naar zijn ernstige ulaarschuuingen
aan de overzijde van het Kanaal zo slecht geluisterd is? ûf, zo er r¡61 na""
uerd geluist,erd r u.,aarom is er dan niets gedaan om de situaLie te verande-
ren Bn te verbeteren?

Bij ons r¡i1 het er eenvoudig niet, in, dat van a1le economen in de ule-
reld nu uitgerekend alleen de Britse economen een verkeerde kijk zouden heb-
ben op de economische problemen van Groot-Brittannië; ons komt het onge-
loofulaardig voor, dat nu net precj-es in het oudste kapitalistische land in
de uereld, althans het oudste modern-kapitalistische land, de ondernemers-
klasse uit, rrdotnme jongenstr zou bestaan. tJij hebben derhalve op cle ziektever-
schijnselen van het' Britse kapitalisme, op zijn verouderd produktie-apparaat,
zijn te geringe investeringen en zijn zulakke concurrentie-positie, een vol-
slagen andere kìjk dan die u¡elke vervat is in de lezingen die rr,lij hierboven
hebben u;eergegeven.

Voor onze ziensr-rrijze, die de lezer aanst,onds duidelijk zaJ. ulorden, zün
er niet u:einig aanknopingspunten in het rapport over de Britse auto-indus-
t'.rie die zij zopas bespraken. Na alIe, die bedrijf stak aanklevende gebreken
te hebben opgesomd, verklaart lret team van uetenschappelijke adviseurs name-
Itjkr dat het allergrootst,e probleem daarin bestaat, dat de mentaliteit van
de arbeiders niet deugt, dat, de auto-industrie daardoor verziekt is, dooy
dat de arbeidsverhoudingen verziekt zijn.

rrDe Britse assemblage-arbeiderrr, zo heet, het in het rapport, ,revert
met precies dezeLflde hulpmiddelen als zijn colleqa op het Europese vaste-
land sLechts de heLflt van ciiens produkt,ie. Tn sommige afdelingen zijn er S0tot 80 procent arbeiders meer dan noodzakelijk is en dan nog is het, tempo
laag doordat de arbeiders laat beginnsn, vroeg eindigen en vaak stoppen om
arbeidsgeschillen te regelen. Er kan, aldus de slotsom, gesaneerd uordenin de modellen u¡at men ulil, men kan investeren of ontsl-aan, maar zolang de
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mentaliteÍt van de arbeiders niet drastisch verandert en daarmee de produk-
tiviteit niet omhoog gaat, zolang is er voor de Britse auto-industrie gêen
toekomst. Er moet een einde komen aan de loopgravenoorlog tussen kapitaal
en arbeidrt.

Ziedaar dan de aâp die uit de mouu kornt. Niet de mentaliteit van het
Brit,se ondernernerdom, maar de mentaliteit van de arbeiders is aansprakelijk
voor de moeilijke situatie uaarin het Britse kapitalisme zich bevindt. tdij
zijn dat met de samenstellers van het rapport volledig eens, ook al is ons
oordeel over die mentaliteÍt natuurlìjk geheel anders dan het hunne. CIé eni-
ge kulaal bJaaraan r¡relbeschouud het oudste industriË1e kapitalisme van de ule-
reld lìjdt is deze, dat het ook te maken heeft met het oudste proletarS.aat.

hJat de Britse ondernemers betreft: niets is dulazer dan de mening dat
zij een stelletje door rijkdom verslapte playboys zouden vormen, dÍe meer j.n
paardrijden, crÍcket en golf geÏnteresseerd zouden zijn dan in het rendement
van hun bedrijven. De uaarheÍd is r¡eL anders. Zìj houclen uel degelijk de vin-
ger aan de pols en zij blijven bepaald niet in gebreke als het er om gaat een
doeLtneffend antuoord te vinden op de problemen ujaarvoor zij zich zien ge-
steld. Dat antu¡oord luidt; investeren overzeei investeren Ín landen uaar
de arbeidsverhoudingen minder rrverziekt" zljn dan in Groot-BrittanniË, of
- om het in ónze en niet in hún beuoordingen te zeggen - ínvesteren in lan-
den, uraar de arbeidersklasse zich minder strijdbaar toont dan in Groot-Brit-
tanniä, uaar de rrEngelse ziektertvan de rruJildatt st,akingen minder om zich
heen heeft gegrepen, de produktiviteit dientengevolge hoger is sn de urin-
sten dienovereenkomstig hoger zijn.

Het is bepaald niet voor nÍ.ets, dat de Conservatieve regering-Heath
Engelands toetreding t,ot de Europese Economische Gemeenschap voorstond en
dat er bij een deel van het kiezersvolk sterke opposit,ie tegen vÍe} te con-
stateren. Het is evenmin niet voor niets, dat de Labour-regering van uil-
son ondanks die tegenstand van de kiBzers tenslotte toch het 1Ídmaatschap
van Groot-BrittanniË heeft ueten doorte drukken. Schijnbaar slechts zou een
dergelijk lidmaatschap aan de tot concurreren zo slecht in staat zijnde Brit-
se economÍe alÌeen maar nadelen kunnen opleverBn. lYlaar zij die zich daarop
bLind staarden zagen over het hosfd, dat Engelands aktiviteiten op de Euro-
pese gemeenschappelijke markt hoofdzakelijk van financiêle aard dienden te
zrin en dat daarvoor de facilÍteiten dienden te uorden gesehapen. Niet van
betere mogelijkheden tot t¡laren-export uilden de BrÍtse ondernemers profite-
rsn, maar van betere mogelijkheden tot kapitaal-export. In die zin moet de
slagzln uorden verst.aan, ulaarmee overzBe propaganda voor Groot-Brittanniê
uordt gemaakt. Verklaarden eeonomische commentatoren op het continent,, dat
Engeland bij de E. E. G, ulilde, omdat het de steun van de E. E. C. behoef de, op
- ook hÍer te lande verbrej.de - posters en stickers van Britse zijde kon men
lezenr dat juist de E.t.G. het nÍet zonder Groot-Brittannië kon stellen.
En bedoeld uerd natuurlijk: nÍet zonder het Britse kapitaaL.

Reeds voordat Groot-BrÍttanniërs lidmaatschap van de E.f.Go Ben feit
ulas, ulerd er door Britse f inanciers in Frankrijk, Belqiä en Nederland op egn
enorme schaaL geÏnvesteerd. trJij ureten uiteraard niet prec5.es op rllelke schaal ,
rnaar uij r¡eten uél dat er heel r¡at, berichten over Britse aankopen va¡ p¿¡-
den en bedrijven in de kranten zijn verschenen, zoulel hier te lande aLs in
de voornaamste bladen Ín Brussel en Parijs. En het staat, voor ons als een
paal boven uater vast, dat de Britse financÍers, die zich met deze Britse
kapÍtaalexport bezig houden drommels nauukeurig ueten urat zij doen.

ttJellicht zuIlen de commentato¡en die urij op het oog hadden ons r¡i11sn
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tegenuerpen, dat die Britse financiers er in eIk geval qeen oog voor schij-
nen t,e hebben, dat het geËxport,eerde kapitaal, zo het in EngeLand zou zÌjn
belegd, daar mé6r arbeidsplaatsen en grot,ere elficiency zou hebben gecre-
eerd" Dacht,en die commentatoren nu uerkelijk, dat de Britse financiers veel
te dom zijn om dat te besefflen? Uiaar de zaak om draait is dit, dat de kapi-
talist,en, die zichzelf zo graagrruierkgeversrtnoemen, in het geven van uerk
slec.hts zijdelings geÏnteresseerd zijn. Niet het frgeven van ulerk" is het, ear-
ste doel dat zii nastreven, maar het behalen van r¡inst, via de meerulaarde-
produktie, En er valt, nu eenmaal de meeste u;inst, te maken, niet daar ulaar
de lonen het laagst zijn, maar ulaar de produktiviteit het grootst is. Een
tr.t ijsheid, die - zo mogen ue misschien in herinnering roepen - i-n Engeland
het eerst uerd ontdekt door de îabrikant Robert Ouen.

Zeke¡, kapitaalsinvesteringen in de Brit,se industrie zouden ongetulij-
feLd leiden tot een betere concurrentiepositie van de bedrijven en dat zou
ongetu.rijfeld voeren tot grotere omzetten en t,ot een grot,ere hoeveelleid
meeruaarde. lvìaar de allerminst slapende, integendeel bijzonder uit,geslapen
Britse kapitalisten uleten maar a1 te goed, da t er met, dezel-fde hoeveelheid
kapitaal in Groot,-Brittanniê, gezien de strijdbaarheid van de Britse arbei-
ders, minder meeruraarde kan uorden geproduceerd dan elders. Dát en niets
anders is de zin van de opmerking in het rapport, omtrent de Britse auto-in-
dustrie, dat de Britse arbeider half zoveel produceert als zijn coJ-1ega op
het vasteland, Een opmerkíng u.raarbij overigens niet in de eerst,e plaats aan
een Land aLs Italifj zal zrjn gedacht,. lJat ue bevest,igd vinden door de om-
standigheid, dat Britse economen die over de ku¡alen der Britse economie
sehrijven, altijd uleer met het voorbeeld van de Verenigde Staten, Japan, de
Duitse Bondsrepubliek, de D.D.R., de U.S.5.R., China en Frankrijk komen aan-
dragen.

In Groot-Brittanni'é investeren? De Britse kapitalist ís er onmiddel-
1ìik toe bereid, maar dan r,lél- op 66n grote vooruaarde l een ingrijpende ttmen-
taliteitsveranderingrr bij de Britse arbeiders. rtlleg met de loopgravenoor-
fog" tussen kapitaaì. en arbeid, zoals het rappcrt over de auto-indust,rie
het zegt, rrueg met de klassenstrijdrt, zoal"s men het nog iets duidelijker kan
f ormuleren. AIIe moeilijkheden u,aarvoor het BriLse kapÍt,alisme zich ziet ge-
plaatst z ijn tot de klassenstrijd terug te voeren. Niet dat de klassenstrijd
in andere landen niet zou besLaan. Kijkt men nog een tikkeltje scherper,
dan r¡lordt het probleem hierdoor veroorzaakt, dat de kLassenstrijd in Enge-
land al bijna een haLve eeuu: lang en sedert de tr¡eede uerel-doorlog in een
versneld tempo hoe langer hoe meer een zelf standig karakter krìjgt. lYl et de
klassenstrijd van voorheen, de klassenstrijd die niet, dóór, maar vóór de ar-
beiders ulerd gevoerd, kon het Britse kapitaal het met behulp van de vakbe-'
ueging nog r,.te1 klaarspelen, zoals het kapitaal het overal met de toegerrrij-
de steun van de vakberrreging heeflt kunnen rooien. lÏaar in het land met oud-
ste vakbeueging en de hoogste organisatiegraad t,er uerel-d, doet zich het
verschijnsel voor, dat de vakbeueging haar leden hoe lanqer hoe minder in
haar greep heef t. fvìet mijnu.rerkers, die tijdens een staking niet meer voor het
onderhoud van de schachten r¡i11en zorgdragen, met arbeiders die t,e kennen
geven, dat het belang van de onderneming uaar zij in dienst, zijn hen niets
meer interesseert, met arbeiders diertschijl hebbenrr aan de produktieresul-
taten, met zulke arbeiders is het kr¡aad kersen eten, Het rapport, heeft, ge-
lijk: zolang de arbeiders er zó over denken baten reorganisatj.es evenmin
als investeringen.

Dat deze insteJ.ling d6 algemene instelling van de huidige Britse ar-



7

beídersklasse is, uerd ons deze dagen door een arbeider uit het grote in-dustrie-gebied van lYìidden-Engeland met nadruk nog eens verzekerd. n¡Jij uer-
ken in ploegenrt, zo vertelde hij. trlk maak deel uit van een controleploeg,
Als uij nachtdienst moeten doen, dan zijn urij altijd met z t n víeren. UJeet j"
uaarom? UJij stellen dat geuloon als vooruaarde. Niet vanuege het uierk, ,"ñt
datzou ook door tuee of drie man zeker, gemakkelijk kunnen uorden verri.cht.
lvlaar ulij kunnen die vierde man geuroon niet missen bij het kaart,speçn zo-als het bij ons gaat, zo gaat het overal I uat urij doen, dat noemt de baas
lijntrekken. ldÜ noemen het anders. Voor ons is het een vorm van verzet te-
gen zijn arbeidstempo! Denk maar niet dat de vakbond daar achter staat.
lvlaar het gebeurt. Het is doodgeuoon de realiteit, Je vindt dat niet in de
kl-einere bedrijven, !raar gesappeld r¡ordt om de tijd stuk te sLaan. J€ komthet uléI overal tegen u¡aar de technÍek de arbeid juist geestdodend maakt.r

Het rapport inzake de auto-industrie spreekt van laat beginnen, vroeg
eÍndigen en vaak stoppen om over de arbeidsverhoudingen te diseussiËiren.
AI daze verschijnselen z ijn een vorm van verzet, een vorm van de klassenstrijd,
zoal-s bijvoorbeeld ook het toenemend absenteîsme een votm van arbeidersver-
zet, en van klassenstrijd is. De klassenstrijd is er bepaald niet aIIeen r¡an-
neBr er uordt gestaakt, Hlj is er voortdurend, hij is er aan á6n stuk door.Het is de klassenstrijd die uiteindelijk bepaalt of de kapitalist in staatÍs om bepaalde technische verbeteringen in te voeren of niet. Dat geldt alzolang het kapÍtalisme bestaat en kapitaal en arbeid als tuee klassen met
tegenstrijdige belangen tegenover elkaar staan. Het geldt in principe voorieder kapitalisme. De vraag die ons hier bezighoudt is, hoe of het komt,dat de klassenstrìjd in Groot-Brittannië voor het ondernemerdom méé¡ roetin het eten gooit dan elders. In uezen hebben uij haar aI beantuoord met deopmerkingr dat de zelfstandige strijd van de arbeiders in Groot-Brittanniägrota omvang heeft aangenomenc De ulijze ulaarop deze beueging der arbeiderszÍch manifesteert en in r¡elke mate zrj in de plaats van de z.g, arbeidersbe-
ueging is gekomen, ui11en r,lij nader illustreren.

lilelbeschour¡rd kan het tijdstip uraarop er in Groot-Brittanniij een zelf-
standige beueging der arbeiders j.s ontstaan, niet nauulkeurig uorden aange-
geven ' 0ngetuijf eLd ularen de grote stakingsbeuregingen rond het jaar 1g1Z
een duidelijk symptoom van de dingen die zouden komen. lvl aar moet de geboor-
te derhalve in dat jaar uorden gesteld? 0f is het beter daarvoor de tìjd te
kiezen r die onmiddeJ-lìjk op de eerste urereldoorlog volgde, toen allerlei
plaatselijke comitérs zich nogal tamelìjk sterk tegen de vakbondsleiding af-zetten, de shopsteulards duidelijk een gans ande¡e taal spraken dan de be-
stuurders aan de top en de mijnuerkers in Zuid-uales, in Yorkshire en in
Schotland herhaaldelijk hun eigen Lreg gingen? 0f geeft men er de voorkeuraanr van een zelflstandig optreden der Britse arbej.dersklasse pas te spre-
ken ná 1926, het jaar van de algemene staking, die verre van het begin van
een nieuure ontr¡Íkkeling te z¡jnr juist het einde vormde van uat r,lij ãe oude
arbeidersbeueging noemen?

Voor e1k van deze mogelijkheden zijn goede argumenten aan te voeren en
men zaI er r¡eI ten eeuwigen dage over kunnen tuisten. De oorzaak is natuur-lijk deze, dat de zelf standige arbeidersstrijd noch in Engeland, noch uraar
dan ook, plotseling ontstaan is. Zij is niet opgericht - roå1" de een ofl âñ-dere organisatie, een vakbond of een partij - ,ordt gesticht. zij is -g-¡!-
-staan, dat r¡i1 zeggen, uiterst langzaam gegroeid en zij heef t zich met, val-len en opstaan ontruikkeLd. Zij heeft moeízaam leren lopen Bn nu egns gaf zijer blijk van uitstekend op eigen benen te kunnen staan, dan uleer volgde er
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een periode, soms lang, soms kort, u;aarin z'rj niet van haar plaats kr¡am en
zich zelf s nauuelijks scheen t,e beuegen.

Incidentele gevallen van onafhankelijk en geheel zelfst,andig optreden
van spoorueqarbeiders en mijnuerkers, nageljongens en dokuerkers zijn er in
Groot-Brittanniä gedurende de gelrele tr.rintigsLe eeuri: geueest. flaar zoals
het spreekr¡oord zegt: één zulaluu maakt nog geen zomer en incÍdentele vor-
men van zelfstandig handelen zljn nat,uurlijk heel uat anders dan een zelf-
standige arbeidersbeueging of liever¡ een zelfstandige beuleging van cle ar-
beiders, zoals bijvoorbeeJ.dhet jaar 19?2 heeft laten zien op een schaal zo-
als er tevoren in Engeland nimmer uJas aanschour¡d.

Het is ons er hier niet om te doen alle etappen Bn fasen van deze ont-
rrrikkeling te schiLderen. Iedereen uleet, dat rrt¡¡ildett st,akingen sinds het
einde van de tr¡eede ulereldoorlog in Engeland dermate de regel zrjn geuorden
en zich in zulk een groot aantal hebben voorgedaan, dat dóór hun aantal te-
gelijk ook hun karakter en hun betekenis is veranderd. Itij behoeven dat ka-
rakter en die betekenis aanónze lezers uaarlijk niet te verduidelìjken. ldat
zij voor heden en toekomst van de arbeidersbeueging betekenen hebben urij dik-
urijls genoeg uiteengezet. Het gaat, ons hier om iets anders. liJij tr;i11en eI
met nadruk op uijzen, dat trujilderr stakingen bepaald niet de enige verschij-
ningsvormen van de zelf standige arbeidersst,rijd z ijn en dat het, eigen optre-
den van de urerkers zich ook op a]lerlei andere manieren openbaart. trJìj heb-
ben het oog op datgene, u:at in het rapport over de auto-industrie als treen

bepaalde mentaliteitI u¡ordt aangeduÍd.
0f die rtmentaliteittr een gevolg is van de rtuildeff stakingen dan ueI

of die rturilderr stakingen het gevolg zijn van een menL ¡liteitsverandering Ia-
ten uij daarbij buiten beschourr:ing. Naar onze overtuiging is zowel het een
als het ander het geval en heeft het geen enkele zin in dit verband naar
oorzaak en gevolg te vragen. Belangrijker is het naar de aard van die [men-
taliteibveranderingrt te kìjken en te onderzoeken, uat voor konsekuenties
zij heef t voor de kapit,alistische produktie.

-2[án enkel voorbeeld hebben uJe er hierboven a1 van gegeven, toen uij
herinne¡den aan het feit, dat de mijnuerkers tijdens hun sLakingsaktie van
1972 in het onderhoud van de schachten - dat in het, verleden ook tijdens
stakingen altoos doorging - niet j.n het minst uJaren geinteresseerd. Een an-
der voorbeeld dateert van kort na de tueede ulereldoorlog en draagt een ge-
heel ander karakter. 1n de haven van Tilbury uerd in die tijd een uiterst
moderne container-installatie geboutrtd, die echter na haar voltooiing gedu-
rende een tijdvak van op zijn minst t,ien jaar niet kon uLorden gebruikt door-
dat de havenarbeiders zich spontaan tegen het gebruik ervan verzett,en. Be-
tekent dat, dat de haven-onderneme¡s ttverkeerde'r investeringen deden? Dat
ze kortzichtig uaren? Geen oog hadden voor moderne ontuikkelingen? Het ant-
uoord 1uÍdt vanzelfsprekend ontkennend. Het j-s veeleer zó, dat menr gezien
vanuit het standpunt van de maatschappij in het geheel, de dokuerkers kort-
zichtigheid scheen te kunnen verwijten. [vlaar daarmee zìjn uij nu net precies
op het punt gekomen, uJaar alles om draait. lLJant r¡ie de dokr,¡erkers met hun
af keer van moderne technieken, kortziehtigheid verurijt Bn r.¡lie zich aldus
op het sLandpunt van de samenleving in haar totalit,eit plaatst, die plaatst
zich onvermijdelijk op het standpunt van de heersende klasse in die maat-
schappij.

Hier geldt voor de zoveelste keer, dat schijn bedriegt. i/at de dokr¡rer-
hers schijnbaar als een vorm vanrtkortzichtigheidrr zou kunnen uorden aange-
urreven komt er in r¡erkelijkheid op neer, dat zij de ontuikkelingen in het
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havenbedrijf niet vanuit het standpunt der heersende klasse, maar vanuit de
belangen van hun eiqen klasse bezien. Dat zij dan meL de ondernemers botsen
heeft niets met kortzichtigheid t,e maken, noch van de een, noch van de an-
der. Het is een gevolg daarvan, dat, in deze samenleving de beLangen van ar.-
beiders en ondernemerdom nu eenmaal- tegengest,eld z ijn.

In r¡reIke mate dat het, geval is'kan uorden af geteid uit een ánder voor-
beeld, dat precies het omgekeerde is van het voorbeeld van de cont,ainer-in-
stallatie in d e haven van Tilbury, De Britse mijnurerkers namelijk, die in
1972 van een nieuue geest vervuld bleken, hebben zich jarenlang gevoegd
naar de eisen der kapitalistische ontuikkeLing. In ruil voor direkte en na-
bijgelegen voordelen verzetten zij zich niet tegen het invoeren van moderne-
re machines in de Britse mijnen. Het resultaat uas, dat het aantal mijnrrrer-
kers, daL in 1926 nog 75û.0U0 bedroeg, i.n 1972 tot 250.000 r¡as gedaald.

l-tJillen uij hiermee beueren, dat de rrmentaliteitsveranderinglr die uij op
het oog hebben, daarin bestaat, dat, de arbeiders m6ér naar trgrote klasse-
belangenrt kijken en minder naar direkte voordeLen? Volstrekt niet. lLJaarmee
men te maken heeft is dit, dat de kapitalistische onturikkeling zélf het on-
derscheid tussen ttdirekte voordelenrrentrvoordelen op langere termijnil ofte-
r¡el de frgrotere en hogere klassenbelangenrt (zoals dat uel r¡ordt omschreven)
volkomen uitt¡ist. De arbeiders strijden nog altijd voor hun direkte belangen
en hun klassepositie brengt met zich mee, dat zij ook niet anders kunnen
handelen. [r]aar in de huidige f ase van het kapitalisme is de strijd voor de
direkte en voor de hand liggende arbeidersbelangen t,egelijkertijd een strijd
voor typische klassenbelangen, aangezien het kapitaal en de arbeiders ook
bïj de allergeringste eisen (een uat langere theepauze, u.tat vaker naar het
toilet, enz.) onmiddellìjk op el-kaar botsen. Niet de kortzichtiqheid of de
ouderuetse gezindheid van de patroons is daar de oorzaak van, het r¡ordt
veroorzaakt door de kapitalistische techniek en door het economisch proces
van het kapitalisme zé1fl. In daarom moet uorden vastgesteld, dat mét die
kapiLalistische ontulikkeling ook de tegenst,elling tussen de arbeiders en
de vakbeueging (a1t,ìjd in urezen al voorhanden) hoe langer hoe scherper op
de voorgrond treedt. Niet uit de groed.ende tegenstelling tussen de arbei-
ders en de vakbonden uordt de nieuue arbeidersbeueging geboren, maar die
tegenstelling tussen vakbondsleden en vakbondsbest,uurders ón de zelfstandi-
ge arbeidersstrijd zrjn beide een produkt van het kapitalistisch produktÍe-
proces, In de loop daarvan uijziqt zich de mentaliLeit van de arbeiders paral-
lel met de nieuue technieken en in de loop daarvan nloet de vakbeueging, op
qrond van haar funktie in de kapitalistische maatschappìj st,eeds krachtiger
tegen de nieuue mentaliteit van een in fleite geheel nieuul soort proleta-
riaat stelling nemen.

ûmdat de nieuue mentaliteit van de arbeÍdersklasse niet de resultante
is van een beuustz ijnsverandering die door rrvoorhoedenr? tot st,and is ge-
b¡acht, maar een gevolg is van de technische veranderingen in het kapita-
listisch produktieproees (reden u,aarom de z.g. trvoorhoedenrt er vér bij ach-
terlopenl), daarom is het, ttmentaliteitsprobleemrt voor het kapitaal ook on-
oplosbaar. Dáár liqt de reden, dat in het rapport, over de auto-industrie
uelist¡aar aan één stuk door over ttde verkeerde mentaliteit van de arbeiderft
(verkeerd vanuit het st,andpunt van het kapitaal !) gesproken uiordt,, maar
dat het onderzoekteam dat het rapport heeft samengesteld niet in staat is
gebleken over de oorzaken van die gesignaleerderrmentaliteitrt ook maar één
zinnig uoord te zeqgen. Alle aspekten van de auto-industrie - en naar u.rij

hebben gesLeld, in feite van néét ¿e Britse industrie - r¡orden tot in de



10

kleinste finesses en tot in alle details geanaliseerd met grote precisie.
Zodra die ftmentalit,eittrin rt geding is, r¡ordt het rapport opeens uiterma-
te vaag. En dat is geen toevaL. 0m de rtmentalite j! van. de arbeidertt te ver-
staan en te begrijpen moet, men natuurlijk geen uetenschappelijk 1Íd van de
Britse heersende klasse zijn,

Gezien aI deze ont,u¡ikkelingen gaat het in feite in de naaste toekomst
van het Britse kapitalisme niet om kr¡esties als economlsch inzicht of bete-
re organisatier maar om m a c h t . De nieuue berrleging der arbej.ders, de
arbeidersr dÍe zelfstandig voor hun klassebelangen opkomen, die botsen op
het kapitaal en dat is met de oude arbeidersbeu.reging nooit het geval ge-
uleest. De oude arbeidersber¡leging regelde arbeidsproblemen voor het kapi-
taal" De zelfstandige beuleging der arbeiders probaert een oplossing te vin-
den voor de problemen u;aarvoor de arbeiders zich gesteld zien. Het is niet26, dat het Britse kapitalisme daarmee moet leren leven. Als het zo ulas,
dan viel niet in te zien, ulaarom juist de Britse kapitalisten dat niet zou-
den kunnen, [Ylaar de uerke]ijkheid is anders. De problemen u:aarvoor de arbei-
ders zIch heden ten dage in Groot-Britbanni'd gesteld zien, kunnen niet bin-
nen het kapitalisme u.ro¡den opgelost en het, is za¡ dat het kapitalisme niet
kan leven met oplossíngen, die de arbeiders pogen door te drukken.

In Groot-BriLLannië raakt, de maatschappij hoe langer hoe meer vervuld
van een permanente klassenstrijd, maar een geheel ándere klassenstrijd dan
in het verleden. Dát is het probleem !raarvoor het Britse kapitalismã zichziet gesteld. En tuie let op verschijnselen aIs de Britse kapitaalsvlucht,
op de toenemende Ínvesteringen elders, enz., die moet erkennen, dat de Brit-
se kapitalisten beter t.reten uat er met het Britse kapitalisme aan de hand
Ís dan vele rfdokt,ersrf elders. bJat is, kan elke Britse ondernemer aan zulk
een bereiduillige dokter vragen, de zin van méér investeren en een bete-re efficÍeneyr als de arbeidersklasse op elke maatregel van die aard een
passend antr¡oord heeflt? Nieuue investeringen en een t,egenzet? Inderdaad! Endat gebeurt dan ook, Dat is het schouuspel dat Enqeland biedt. lvìaar uie
zou tuillen beuleren, dat de zieke daarmee genezen is? tf kan tr.rorden? lrJeg
met de klassenstrijd? Jauel-, daL ís een radikale remedie. lvlaar uiteraard is
heL tevens iets, dat alleen maar inrrdromenLandtr bestaato Heath heeft zieh
aan die droom een tijdlang gekoesterd en likt nu zijn rrlonden. lLJilson uleet be-ter. Hij moet tussen de ktippen doorzeilen, net als de vakbeuleging, die zich
alleen maar handhaven kan, door soms met de rijzende stroom van de nieuwe
arbeidersbeureging en de nieuue arbeide¡smentaliteit een tijdlang mee te zuem-
rIì81-1. Vandaar dat, de vakbeueging zich soms - tijdelijk - tegen bepaalde red-
dende ingrepen van het kapitaal verzet. Kortzichtigheid r¡ederom? ALlesbe-
halve" Zodra zij dat niet zou doen, zou haar gezicht,sverlies kompleet zîjn.
Dan uas het Britse kapibalisme nog verder van huis dan nu. fn ook dát u:eet
het.

===========

BOEKBESPRIKING

Tony Lane. ttThe union makes us stronort ('tDe bond maakt ons sterkrt)

Een boek met een titel, die hierboven
ulelhaast, niet,s anders inhouden dan een

vermeldt u:ordt, kan, zo schijnt het
vurig pleidooi voor de vakbeu¡e-
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gingsgedachte. trjij zouden er in de uinkel r¡aar uij het ontdekten dan ook ver-
moedelijk niet naar gegrepen hebben, lranneer niet turee opmerkelijke dingen
onze aandacht hadden getrokken, te uleten: de naam van de schrijver en ã"nmerkuaardige opdracht voorino

Tony Lane bJas ons bekend. ltlîj lazen van hem het boek, dat hij samen met
Kenneth Robert's enkele jaren qeleden schreef over det?ui.lde,t ståking in deglasf abrieken van Pilkington in St. Helens. lLJij hebben dat boek destijds ookÍn rtDaad en Gedachtert besproken en de l-ezer zal zich r¡ellieht, herinneren,dat uij het uitstekend vonden en dat ririj van cle tulee schrijvers hebben ve¡-klaard, dat zii voor cle zellstandige st rijd van de arbeiders een begrip aande dag j.egden, zoals men bij socio j-ogen zelden aantref t. Zou deze Tony Lrn",zo vroegen tr;ij ons af r zich thans tot een pì.eitbezorger van de vakbeuieging
hebben ontr¡ikkeld?

De opdracht deed ons besluit,en er t,och maar een oog je aan t,e uagen.llant op bIz' 9 verklaart de schrijver, dat hij zijn nieuu õå"cfrrift ruil be-
schouuen als eBn eerbeuijs aantrcJe stakers van Pilkington ãn aan de uerken-de klasse van 5t. Helensrt. ttZ ijrr, za voegt hïj er u"Ã t,oe, rrvelkLaarden inde lente van 1970, dat hun r¡iÌde staking hen verdomd veel had geleerd. fndiezelfde uilde staking leerde mîj eveneens ontzaglijk ve€l¡ Uandaa¡l'l

lJij hebben er bepaald géén spijt van geharj. Het boek heeft, ook eeh orì-dertitel. Die luidt: rrDe Britse arbeidersklasse, haar optreden en haar vak-beulegingrr. Die ondertitel zegt eigenlijk veel meer over de inhoud dan dehoofldtitel. Inderdaad, over de Britse arbeidersklasse, van het tijdperk dermachine-vernielers tot op heden¡ gaat het 300 bladzijden lang. fn voor zo-ver in die ondertitel sprake is van de Britse arbeide¡sklasse en nhaarn
vakberr,Jeging, r¡o¡dt het de 1ezer, btj het vorderen der Iekt,uur, hoe langerhoe duidelijker, dat die Britse vakberrreging rthaartr vakbeueging niet, is. Dedoor Tony Lane verzamelde en opgelepelde overstetpende hoeveelheid feitenmaakt hoe langer hoe uidelijker - duidelijker ngg dan het boekje over destrijd bij PiJ-kington - dat de Britse vakbeueging een -inst,rument van het ka-pitaal is.

0f dit ook de bedoeling van Tony Lane geueest, is, is trrrijf elachtig.lJie een goed geheugen heeft, zaI zich r¡e1l-icht herinn*""n, dat de stakersvan Pilkington destijds uit hun strijd en uit de vijandschap van de door LordCooper geteide vakber.leging, sÌechts zeer beperkte l-essen trokken. Zij r¡i1-
den inplaats van die bond een ándere, een nieuue bond oprichten - de Glass-t'lorkers Union - die er ook kuam, maar al evenmin een succes uerd als denieut¡e bond, die jaren tevoren de ontevreden havenarbeiders in Londen had-den gesticht" LJij hebben de indruk dat Tony Lane, hoeveel hij ook uit de pil-
kington-staking heeft geleerd, in geen geval méér heeft, geleerd dan de ar-beiders van St. HeLens. Als men ons vraagt uel-ke posit,ie hij eigenlijk in-neemt, dan menen rriij niet beter te kunnen doen dan hem te vergelijkem mãt eenkritische vakbeuegingsman, aI moet daaraan dan terstond ,o"d"n toegevoegd,dat de kritische zin van Tony Lane beduidend groter is dan de ,tkritiscñeit
zin van hen, die in NederLand of elders naar een hervorming van de vakber¡e-ging sLr€vêrìr llant het mat.eriaa] dat Tony Lane over de Britse vakbeuiegingnaar vor€n brengt, en dat vaak onbekend of uiterst moeilijk verkrijgbau"-*"-teriaaL is, is voor die Britse vakbeueging in één uoord vernietigend,

Helaas, de ruimte in ttDaad en Gedachterr staat het niet t,oe uít,voerigte citeren. Ìdie de Ingelse taa] machtig i", schaffe zich het bepaald nieÈa1 te dure boekje (een gulden of vijfl denken rrre) zéLf aan, Hij zal- er op talvan bladzìjden - om niet te zeggen op vrìjrriel iedere bladzijde - bet beuijs
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vinden van de enorme tegenstelling tussen de vakbeueging en de arbeiders;
hij zaI er kunnen lezen hoe die tegenstelling zich voortdurend verdiept en
op alle beslissende moment,en op de scherpste rr.rijze aan de dag treedt. Hij
zaI - voor zover hrj die gedachte nog mocht koesteren - ook volledig rrlorden
genezen van de dualing, dat de Britse vakbeueginq dan toch maar één keer
in haar geschiedenis eenrtalgemene staking" (in 1926) zou hebben geprokla-
meerd, Tony Lane levert het berriijs, dat die staking de oude arbeidersber¡e-
ginq tegen haar u¡i1 r.r:erd opgedronqen, dat zij voor de stakers méér bevreesd
uas dan voor het ondernemerdom en de regering, en da| zij gedaan heeft r¡latzij kon om die sLaking zo snel mogelijk de nek om te draaÍen. En niet alleenaI het over die algemene staking geproduceerde materiaal is fantastisch,
maar datzelflde kan van allerLei andere ui.teenzettingen en dokumenten uor-
den gezegd.

Het boek je dat tot titeL draagt rtDe bond maakt ons sterkrr, schijnt af
en toe te zijn geschreven om het, tegendeel aan te t,onen. trlij kunnen met de
beste uil van de uereld ook niet inzien, dat dit materiaal de noodzaak van
een radikalisering of een vernieurr:ing van de vakbeueging zou aantonen, ofhet beulijs zou leveren, dat een dergelijke radikalisering al is aangevangen.
Soms lijkt het alsofl Tony Lane het zo ziet, soms toch ook r¡eer niet. uJe zeÍ-
den het a1: z'tjn bedoelingen zijn tuìjf elachtig. fvlaar uat zou dat? Aan zijn be-
doelingen kunnen ue maling hebben.0p het materiaal komt het, aan¡ Vandaar,dat u¡e heb boekje van harte aanbevelen.
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H" te A.
.f 10.--;

f\. te A.
f 65.--i

C.t.V. te
A. f 50,

f 12r51i J.v.A. te E. J 28r5O; A.B. te A.
.8. te G. .f 30.--g H.
I 4t.--¡' T" de Jo te
,-- i H.Pl. te 0. f 41 .--
25.--; S.G.J.wl. te ìri

J.H.V. te A, 16,--g
e A. I 25.--1, 5 .2 " te
.--; C.V.d.B. te A. f

f 10.--; B.v.B" te M.
H.v.D. te U. I 15.--i
A. f 5û.--i T.H.K. te
¡ H.lvl. te F. I 25.--:
. f 6.--i R.v.d.lvl . te
lvl.A,V. te A" f 50.--;
N. I 2O,.-l, C.J.B.
1 0. -- .

J.B. te A. f 63.--; L

I 61.--; NoNo te A.
A. H. v. d.fYì o te U. f 5

125,--i J.[vl" te H. f
A.C.N. te D. I 15.--;
N. I 2O,--; t\¡l.J.lJ. t

--; T.H"K. te A, I Zs
Totaal JF 938.--. Totaal over 1975 I 1632rSA,

Al de jaren door is het st,eeds onze geuoonte geueest om na eIk kr¡ar-
taal de bijdragen van onze lezers te verantu¡oorden. Helaas is dat dit jaar
uat ín het honderd gelopenr maar hierboven vindt u dan toch de verant¡¡oor-ding van de drie laatste kulartalen. Het resultaat over het, algelopen jaar
is in zijn geheel niet, onbevredigend. Toch is het - met al de gesteg"n ùos-ten van papier, stencils, porto, enz c - rïìâ8! nauuelijks voldoende om de zaakdraaiende te houden . Er z rjn l-ez ers die ruim voldoende steunen . lJilIen ookz¡jr die maa¡ steeds het minimum betaLen sens u¡at meer bijdragen? Een bedrag
van b.v' f 6.-- dekt lang niet de kosten. Alleen aan porto betaLen ue pe¡
nummer per jaar f 7r20 per lezer. Een ieder trekke daaruit de konklusj-es.
U stelt' prljs op ItDaad en Gedachtetf ? Fljn, maar heb er dan ook uat voor over r
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E R V A R T N 6 E N I N E E N B E D R TJ F

Het Duitse tìjdschrÍftrrSchuarze Protokollefr - trlââraan uij a1 eens eer-
der in 'rDaad en Gedachterf aandacht hebben best,eed - heeft in zìjn jongste
nummer (van november 19?5) een bijdrage gepubliceerd van een zekere RaÍner,
iemand die zichzelf aan de lezer voorstelt als vakarbeider én intellektu-
eeI en die tr¡ee jaar lang als onderhoudsmonteur in een middelgroot bedrijf
in tJest-Duitsland heeft geurerkt. Het, door hem geschreven stuk is een soort
van rapport over de ervaringen die hij daar heeft opgedaan. Zijn verhaal is
uitermate interessant, zor¡;el door zijn besehrijvingen van de f eitelijke situ-
atie en zijn rrreergave van gesprekken, als door zijn mededelingen over de uijze
uJaarop hìj zelf die ervaringen heef t, veruerkt.

Het stuk is tamelijk lang. UJij kunnen de inhoud ervan hier zelf s niet
bij benadering uleergeven. lLJij moeten vol"staan met een algemene bespreking in
de loop uaarvan rrlij de belangrrlekkendste details er uit Ij.chten. Die zijn ech-
ter ten zeerste de moeite van heb vermelden u.laand en ue1 om tuee redenen:
Ten eerste de konkrete ínformatie en ten tu¡eede de reaktie daarop van Rai-
ner zelf. UJis die beide naast elkaa¡ Iegt, doet - indien het hem net als
one vergaat - een verrassende ontdekking. Deze namelijk, dat RaÍner, ulaar
het om toestanden gaat, om persoons- of typebeschrijvingen, om het karakter
van de arbeid, enzovoort, buitengeuoon r e a I i s t i s c h heeft uJaar-
genomen om vervolgens op dat aLles op typisch i d e a 1 i s t i s c h e
ulijze te reageren.

lvlen gelieve ons niet verkeerd te verstaan. Rainer is bepaald géén po-
litieke ídealist. Hij is geen leninist, geen maoist, geen trotzkist, geen
anarchist, geen aanhanger van Castro of Ché Guevara, hij pleit noch voor de
stadsguerilla, noch voor vakbondsaktie. Hij zegt van zichzelf, dat voor hem
de bedrijf sarbeÍd zoals die door vele groepen in praktijk r¡ordt, gebracht,
triets afstotendsrf heeft. Daarbij, zo konstateert hijrrfknopen de betrokkenen
meestal aan bìj de in een bedrijf heersende misstanden, of bij manoeuvres van
de bedrijf sleiding. lvlen inf ormeert hoevee]- sympathisanten de eigen groep in
het bedrijf heeft en hoe hoog de organisatiegraad van de vakbeueging is,
hoeveel gastarbeiders er ulerken en of er bìj het personeel sprake is vân
strijdbaarheid. En daarmee heeft men het dan ueÌ bekeken en u¡ordt er ge-
schif t in rrlat voor de groep van ìrezenlìjk belang is en r¡at niet. A11een,
voor de m e n s e n in het bedrijf interesseert men zich bitter ureinig.
Dit soort groepen gaat achtel"oos voorbij aan de Índividuele arbeider, laat
zÍch niets gelegen liggen aan zrjn reëel bestaan, zrjn persoonlijke ervarin-
geFìr zijn problemen, zrjn denkuereld en zijn relaties met de anderen. En de
zogenaamde bedrijfsgroepen zonderen zich ook af en houden met de overiga ar-
beiders geen enkele relatie zolang er zich in het bedr[f geen konflikten
voordoen. Zij houden * die groepen - er een , uat zij noemen, politieke stra-
tegie op na. lvlaar daarmee begin je ueinig, als heL om de dagelijkse proble-
men zoals de onmetelijke verveling of de sexuele frust,raties gaat. Daarvan
hoor je alLeen maar iets r¡.ranneer je voor je mede-arbeiders ur e r k e I rj -
k e belangstelJ.ing hebt. lYlaar daaraan ontbreekt het nu juist bij de zoge-
naamde bedrijf sgroepen.'l

lde hebben hier een ulat langer citaat gebraeht, omdat men daaruit een
indruk krijgt van Rainers persoonlijkheid en zijn instelling. Het zaI ieder
na 1ez5.ng duidelijk z ìjn uaarom uìj - die het gebazel van de bedrijf sgroepen
veelaL als volstrekt uJaardeloos beschouuen - juist in deze Rainer Bn zrjn
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observaties geinteresseerd zijn. Er komt, nsg bij - en Rainer zelf verzuimd
niet om het op te merken - dat de politieke idealist,en van derrbedrijfs-
groepenrr meestal in ondernemingen gaan u.rerken, uraar de aLlerslechtste ar-
beidsverhoudingen heersen, dientengevolge al een grote ontevredenheid be-
staaL, zodat zij dientengevolge een vertekend beeLd van de prolet,arische
uerke.Iijkheid van a1le dag krijgen, Hoe het toegaat in bedrijven uraar r,reinig
spektakulaire dingen voorvallen en hoe de arbeiders daar dagelijks reiLen
en zeilen, daarvan hebben die jonqelui met hun idealistische dagdromen
niet, de minste kaas gegeten.

Het bedrìjf tlaar Rainer uerkte ulas een bedrijfl met ueinig of praktisch
ì2géen buitenl-andse arbeidskrachten. Het, personeel bestond er voor het, aller-

groot'st'e deel uit vrouuren en de arbeid eist,e er naurr:elijks t,echnische vaar-
diqheid. Van een sLakinqstraditie uras geen sprake. Zu¡aar lichamelijk uerk
uerd et niet verrichto De arbeid vergde ueI bijzonder veel van de zenuuten
en van de ogen en door het gebruik van reservoirs met chemische vloeistofl-
fen hing er een scherpe lucht, die ongezond uas. Vandaar ook t¡aren er nog-
al t:at uerkpauzes.

De hoofdzakelijk jonge arbeids'bers huldigden onder normale omstandig-
heden de opvatting dat zij het er vrij qoed hadden. Alleen op die momenten
dat het bedrijf op topkapiciteit moest r¡erken - uat zich zor¡eL eens per
uleek aIs onder bepaalde seizoenclmstandigheden voordeed - u¡erd er hevig ge-
schol"den. Er heerst,e een nr:gaI vergaande arbeidsdeling, er ulas eBn premie-
stelsel en men kende er een grooL verloop.

Het allereerste uat Rainer ervoer, !Jas een gevoel van verontrr¡aardi-
ging over de arbeidsverhoudingen. Er uas een jaagsysteem, het, u:erk achtte
hij monotoon, het loon vond hij bijzonder laag. H ij stelde pogingen in het uerk
met alle vrouuJen in kontakt te komen en met haar over het r¡erk te prat,en
en zljn gevoelens van solidariteit en sympat,hie tot uitdrukking te brengen"
Hij stuitte daarbij aanvankelijk op arguraan en t,erughoudendheid, krrlam eerst
heel- langzaam met enkele vrouuren in een ulat, vriendschappelijker en collegia-
ler verhouding.

De nr.¡rmale gesprekstof , zo vertelt hrj, vormde altijd de persoonlijke si-
tuatier n i e t datgene uat er in het bedrijfl voorviel" Voor de arbeid-
sters scheen dat een gebeuren buiten hen om, uJaaraan ze geen aandeel- had-
den en ook geen aandeel r¡il-den hebben om hun eigen persoonlijkheid te hand-
haven, Ze accepteerden de bedrijlsverhoudingen of verdrongen ze t,otaal uit
hun denken, uranneer dat niei: het geval is. [Janneer er zich echter konf lit<-
ten voordeden uijzigde dÍe toestand zich volledig. Dan uierd er juist de he-
1e dag over niets anders qepraat dan over zorn konflikt en uat er de oor-
zaak van uas. Dan gaven de vrouulen blijk van gevoeJ-ens als u¡oede of ulanhoop
over hun onmacht.

Niets is minder uJaat, schrìjflt Rainer, die als het r¡are voortdurend te-
gen de denkulerel-d van de politieke bedrijl'sgroepen schijnt te polemissren,
dat je door een soort van voorlichting of propaganda de vrouLren ervan be-
uust zou kunnen maken dat ze uitg.ebuit en onderdrukt r¡orden. Ze r¡eten dat
heel goed, maar het is dermate vanzelfsprekend voûr zE¡ dat het dáárdoor al-
leen geen onderuerp voor de gesprekken uitmaakt. Hun gesprekken zijn er aI-
lerminst op gericht elkander op die onderdrukking attent t,e maken, zii zìjn
er op gericht, hun lot d r a a g 1 ij k le maken, de tijd t,e verstrooien,
voor afleÍding te zorgen, En uie niet van uit de hoogte, of vanuit een ze-
kere af stand met politieke uiijsheden om zich heen st,rooit, maar gesprekken
voert over de ulerkelijke levensomstandigheden van zìjn col1eçars, die merkt,
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opeens, dat hij niet méér van het l-even af ueet dan deze vrouuJen, maar eer
veel minder.

Rainer beschrijft vervolgens een aantal vrouuentypen, uelke hij in dit
bedrìjf heef t Leren kennen. Er zìjn er die bìj arbeidskonf likten haant, je de
voorste zijn en als r¡oordvoerster optreden, er zijn er van u:ie juist het te-
gendeel geldt. Gesprekken over p o 1 i t i e k (Rainer bedoelt daarmee
maatschappijtoestanden in het algemeen) kan hij met géén van de vrouuren voe-
t€rì¿ ltJaarover ze praten, vaak ook met veel kritiek zijn dingen aJ.s; hun man,
hun uoontoestand, de ambtenarìj met ztn vele formulieren, de dokter, ziekte-
gevallenr rotouders¡ êRZ. Er zijn momenLen uaarop, door een enkel uoord of
gebaar, een enkele bLik, plotseling blijkt, dat, Rainer en de vrouuJen de ver-
houdingen in het bedrijf als even drukkend ervaren, dat ze dezelfde afkeer
van een chef of opzichter hebben r maar dat leidt n i e t , vert,elt htj,
tot het soort qesprekl<en lraarop die bedrijflsgroepen altijd uit zìjn. Er ont-
staat geen solidariteit, van gelijke (politieke) opvattingen maar een soli-
dariteit van gelijke gevoelens, zoutel bij aflkeer, angst, zenuucrises als vro-
lijkheid.

De rapporteur heeflt r¡e1 degelijk ook enkele vrouu:en ont,moet, uraarmee
hij r¡at meer over bedrijf stoest,anden, bazen of de samenleving kon prat,en.
lvì aar nooit - alueer - op de manier van de bedrìjfsgroepen met hun moeilijke
brochures en krant, jes. tvìet een van de vrouuen is hij naar de bioskoop ge-
ueest om een flilm over het arbeidersleven te gaan zien. De fiLm maakte r¡el
indruk op haar, maax - vertelde ze - van die dialogen vol studententaal
kon ze geen snars begrijpen.

AIs Rainer moeite doet vûor een van de vrouuJen, met r¡ie hij dan rr,lat
meer over maat,schappij-toestanden heeft kunnen praten, uat Iiteratuur op te
zoeken, kan hij nlets vinden. ALles r¡at, er is, is óf veel te moeilijk, of zo
simpel gemaakt, dat de uerkelijk belangrijke dingen, uraarom het bij de dage-
lijkse ervarirg nu net precies gaat, er helemaal niet in staan. fvl en leest
over die literatuur tussen de regels door bìj Rainer r óf voor de vrouuen on-
begrijpef ijk óf ze begrijpen het zéIf aIlemaal veel beter.

tdat dit allemaai betreft is het urel duidelijk, dat Rainer door zrjn be-
drijfservaring op een heleboel humbug van de poLitieke idealisten een nuch-
tere en gezonde kìjk gekregen heeft. Geheel anders is het - ook met grote
ulerkelijkherJiszin dcor hem getekend - met een geheel ander verschijnsel " Het
feib namelijk, dat onder de normale arbeidsverhoudi-ngen, dat uit zBggen uJan-
neer zich geen konfllikten voordoen, onder de vrouuen onderling in fei¡e
toch eiqenlijk geen nauure kontakten bestaan. tlk van hen gaat a I 1 e e n
naar huis; er zìjn nauuelijks of geen vriendschappen, elk van haar zoekt er
ziclt volkomen al-leen door te slaani ze vormen geen eenheid, maar een verza-
meling van toevallig door het uerk samengebrachte individuen. Dat veran-
dert bij konflikten als bìj toverslag en keert eveneens als bij toverslag te-
rug uJanneer het konflikt voorbij is. Rainer registreert dat scherp en des-
ondanks verzu j-mt hij hieruit konklusies en konsekr.¡renties te t,rekken. Gevolg :
niettegenstaande ztjn grote begrip is ook hij door de sit,uatie die hij aan-
treft ernstig teleurgestel-d en geschokt. Het is daardoor, daL hij het ten-
slotte in het bedrìjf niet uithoudt. De situatie is hem onverdraaglijk. Het
is ook de monotone arbeid r,.raar hij tenslotte niet tegenkan. Hij neemt uitein-
delijk ontslag. Van hoeveel- illusies hij ook bevrijd mag zijn, niet van de i1-
lusie, dat een dergelijke proletarische situatie toch eigenlijk tot een ánde-
re Levensinstelling zou moeten leiden dan hij r:.rerkelijk aantref t. Het is om
die reden dat rr,lij hem naast een reaList tegelijk ook een idealist hebben ge-
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nosmdr aL staat hij ons nader, ef liever gezegd; is hij ons sympathieker dan
de politieke idealisten van b"vo de bedrijfsgroepen, rúaaraan hij zich kenne-
l rjk even onuitsprekelijk ergert als utj .

Zoals gezegds ure hebben hier slechts een heel klein deel van Rainers
rapporf kunnen bespreken, Het is uit,ermate boeiende lut,eratuur en bijzonder
âan te bevelen voor ilde Ídioten in de Ilinkserbedrijfsgroepentr, om het on-
eerbiedig uit te drukken, Voor hen schijnt het ook speciaal geschreven. Het
lijkt ons echter, dat Rainer zelf r¡e1 naur¡e1ïjks zal geloven, dat juist zij
er van proflitereno 

_

tlJIE DOET HIT KARUJII?

In het vorige nummer vanrfDaad.en Gedachterrhebben ue aandacht van de
lezer gevraagd voor de kritiek die de Industriebond NVV heeft laten horen
op de door het kabinet-Den Uy1 aangekondigde loonmaatregeln. Deze bondver-
klaarde in haar r¡ekelijks orgaan (bJiK van 26 november t?5), dat de regerinq
met de beuuste maatregelen haar eigen grafl zoLJ graven en dat het om voor-
stellen ging r die bij Nederlands qrootst,e vakvereniging rrnooit door het keel-
gat zouden gaanrr, omdat er geen enkele mogelijkheid uas, dit t,egenover de
Ieden te verdedigen.

In het nummer van 3 deeember is de redaktie van UIK op de zaak t,erug-
gekomen. Het accent van de beschourrringen viel daarbij nrinder op de loonvoor-
stel-1en a1s zodaní9, dan uel op de politieke situatie. In november r¡erd e¡:
al terloops op gBurezen, dat progressieve kabineLten er altijd zijn in perio-
den van krisÍs of grote moeilijkheden, met als taak voor de over j-ge partijen
de kastanjes uit het vuur te halen, Het is een uaarheid, die de vakbeue-
ging zich bepaald niet altijd u.reet te herinneren. fvlaar dat, terzijde. 1n ldIK
van 3 december u¡ordt de gedachte verder uitgeurerkt en de Industriebond
geelt daarbij Den Uyl en zìjn ministers de raad meteen maar op te hoepelen
en het vuile uerk van de slechte l"oonmaatregelen door de politieke tegen-
stander te laten opknappen. trUie doet het karulei.?tt, is de tital van het be-
t¡uste stuk en daaraan rLlordt dan nog toegevoegdttLaat rechts het zelf maar
doen!rr De gedachte die er acht,er steekt is; Dat kan ons Iprogressievenrr al-
l-een maar ulinst opleveren bij de volgende verkiezingen.

Ue vinden de gedachte een beetje vreemd. Tot nu toe hebben alle rrpro-
gressieverf kabinetten die ooit op grond van Itprogressievett verkiezingsurinst
tot stand kuamen voor het ondernemerdom de vuile uas gedaan. Zal dat dan
bij een volgend ttprogressiefttkabinet anders zijn? Zo jar uraarom dan opeens?

En uat bet,ekent zotn advies van 3 trLaat rechts het maar doenrt? Bete-
kent dat, dat een rechts l<abinet dan die Loonmaat,regelen zaI doorvoeren?
Zo nee dan kan dat rechts ook geen kr¡aad doen en links geen voordeel ople-
veren ? Zo jar t¡at doet dan de vakbeueging r bij urie dÍe maatregelen niet door
het keelgat kunnen? Daarover staat in de zuiver politieke beschouuing in
het deeember-nummer van iJiK dat ure hier op het oog hebben helemaal niets
tlrB€x ¡ lYlaar juist daarom gaat, het.

==========


