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EEN B RIEFUIT}IADRIT)

Dezet dagen kregen wij de Franse vertaling ín handen van een brief,
díe een l{adril-eense arbeider op 12 oktober j.L. stuurde aan een Spaanse

vriend in Frankrijk. De afzendãr spreekt daarin over diverse grote beto-
gingen en stakingsaktíes die kort voor die datr¡n in Spanje en Ín het bíj-
zonãer in de Spaanse hoofdstad plaats vonden. Hij acht 2e vaÍL grote bete-
kenís, maar híj voegt er aan toe, dat er aan de kant van de arbeíders al--
lesbehal-ve sprake \^tas van eensgezindheid.

De briefschríjver wijt de verdeeldheid der Spaanse arbeiders aan het
optreden van de politíeke partijen cler Spaanse oppositie. Hij zegt daarvan
dat "hun enige zorg hun toekomstíge positíe gel-dtralsmede de vraag hoe be-
paalde lLeiders' (híj zeLf zet het woord tussen aanhalingstekens) een vín-
ger in de pap kunnen krijgen." Daarop laat hij voLgenr.^dat deze partijen
iio h"t uur van de waarheid nergens (te vinden) zijn..." Omtrent de huidi-
ge Spaanse valcbewegíng is het oordeeL van de briefschrijver al even ver-
niet,igend.

llij spreekt over belangrijke betogingen tegen de duurte, I^Taaraan meer
dan 200.000 mensen, nanner¡, vrouwen en kínderen, deelnamen die luidkeels
kritiek oefenden op het huidige bewind, op koning Juan Carlos en op heel.
de zwendeL van het gevestígde regiem. Hij vertelt ook, dat de politie aan-
vankelijk niets tegen de betogers ondernam omdaË er voor de manÍfestatie
toesteming was verleende maar dat de zaalt op een gegeven moment uít de
hand Líep en dat de agenten er toen weL degelíjk op Los lcnuppelden. Hij
deelt veivolgens nog mee, dat er bij die betogíng van de zogenaamde arbei-
dersl-eiders geen enlcele víeL te zien.

IJit de bríef blijlct, dat er behaLve de betoging waarvoor toesteruning
vras gegeven oolc alcties hraren r^Taarvoor géén verLof r'¡as gevraagd. Als voor-
beeLd noemt hij de herdenking van de gewelddadige dood van enkeLe leden van
de Baskische verzetsbeweging die ruim een jaar geleden, kort voor Francors
overlijden, werden nêergeschoten door gevrapende aanhangers van de beweging
van "Christus Koning". Die herdenking ging onder meer gepaard met een sta-
kingrdie door een regering,sr¿oordvoerder voor de televisie "een mislukking'*
werã genoemd. "Ik geloof daar niets van", aldus de briefschrijver, 'rltant
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de arbeid werd neergel-egd door meer dan 150.00C man en alleen a1 in iladrid
werden alle werkplaatsen van de spoorl^tegen lamgelegd.

Overigensrzo ver.rolgt hij, lieten ook bij deze sËaking de leiders het
afv¡eten. Sõunníge kaderleàen (vertrouruensLieden) r*eígerden aan de stakíng
deeL te nemen.

Uitvoeriget gaat de brief in op de stalcing bij de Spaanse posterijen
in de loop van deãe herfst, \raarvan oolt door de NederLandse kranten mel-
ding is gämaaltt. "De aktie begon schítcerend", zo rvordt opgemerkt, ttmaar

,ile -direkteur van de posLerijen slaagde er ín haar te breicen door rniddel
van bedreigingen, beLedigingen en arrestaties. De regering had hem bLanco

vo1macht gãgev"n om alle maatregelen te treffen díe híj nodíg achtte om de

hervatting van het werlc te bereiken.tr
'oDe direkteur wilde geen afvaardiging van heL personeeL ontvangen op

heË moment daË tv¡ee PTT-eri werden gearresteerd" Híj liet vervolgíngen in-
stellen tegen tr^¡eehonderd bestellers. Daarmee slaagde híj er in de eenheid
kapot te maken $raarvan er bij het begin van de stalcing spralce was geltteesË.

Naãat heË werk r¡as hervat veischee" niS rvergezeld door een aantaL pol-itie-
mannen, in de diverse postkantoren om de arbeiders te provoceren met uit-
spraken als: t'Inclien je een lcerel bent, waag het dan nu eens míj te trele-
di-gen. I,laarom hou je nu je hiezen op elkaar ínplaats van me een grote bek
te geven zoaLs je onlangs deed? ALs je het rnrerlc níet voortzet ben ju op

staande voet ontslagentt, enzovoorts.
,top andere plaãtsen''raldus de brief, "deden post-inspekteurs hetzelf-

de" En dat alLes gebeurde terwijl de leiders van de díverse valccentralen
er heÈ zwijgen toe deden."

Over ãã achtergrond van dat zwijgen Laat c1e briefschrijver zijn vriend
geen moment in twijiel, "Het enige wat de vakbondsbestuurders rvillen", zo

ãegt hij, "is: zich koesÈ houcle¡-r omlaÈ ze met de regering_willen sameil47er-

teã ¡ij-á" ,og"r,aamde thervormingent " Zíi gedragen zíeh 1 fatsoenlijke om-

ð,a,1 zíj trang zijn, dat de regering ze anders aan de kant laat staan. ÏIet
enige ioæ ,lj toãtått te doen is o de arbeiders oproepen tot r akties o die be-
p,""ia niets ãnd.ers voorcÈellen dan een soort van konedie, die wordt opge-
vber¿ om <le arbeiclers te mislei<len..""

Aan deze woorden Lrehoeven wij nautuel"ijlts iets toe Ëe voegen. Als er
iets is wat door deze brief duidelijlc røordË aangeÈoond, dan rvel dit dat er
ook in Spanje kennelijk sprake í.s van een tegenstelling tussen de houding
van de oifiãiäf" oude arbeidersber,reging en de zelfstandige beweging van de

arbeiders. Het ontstaan van de laatste is een gevolg daarvan dat ondanks

het reaktionaire Franco-ber^rirrd Spanje een indusErieel l"and is geworden met

neliswaar geen moderne politielce struktuur, maar mel- wel degelijk een mo-

derne kapiãalisËische ei.onomie"De tradiËionele organisatíes ziin er duíde*
líjlc met de (tcornende) burgerlijke en formeLe demokratie verbonden. De ar-
beidersklasse Ís dar niet. Bij de sËrijd ciie zij gedwongen is te voererl
ontmoet zij niet slechts het franquisne, maar ook de traditionele demokra-

tische orgánísaties (partíjen en valct'onden) als even zovele hinderpal-en en

tegenstanders oP haar weg.
=======================================Ê===================É==============
trJanneer u dít nummer van "Daad en Gedachte" ontvang'E is heË jaar 1976 aL

weer bijna ten eínde. Voor u een goede reden on meteen ur^¡ financiä!Le bij-
drage vãor het jaar I 977 aan "Daad en Gedachte" over te maken. En u rveet..
i"¡ã "*trats is bijzonder r¡eLlcom¡ want de ltosten stijgen steeds. "Daad en

Gedachtesr is ooir van U, I{ij menen dus op u Ëe mogen relcenen
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HET TS EET'{ BELAi{G VAN DE ONDBRNE}f ERS

DAT DE ARBEIDERS VAKBOND.SLID ZIJN

Het vakbondsLÍdmaatschap van de arbeiders is van rt aLlergrootste be-
Lang voor.... de kapítalistísche ondernemer. Ziedaar de strekkíng van een
ops[el, dar de Amãrikaanse schríjver John Zerzan ín de loop van ilit jaar
prrblic"erde ín het Amerikaanse tijdschrift I'Tel-os" l). John Zetzan houdt
zícU Aezíg met historische studíes " Zijn specialiteit is c de geschíedenis
van de Anõrikaanse arbeidersbernreging. .De diverse pubLilcaties die hij tot
dusver aan zijn specíal"e onderrvárp heeft gewijd hebben bij ons langzamer-
hand de overtuiging doen postvaËten, dat trij toË de al-lert¡eLarrgríjkste ge-
schiedschríjvers van de arbeidersklasse in de Verenigde. StaËen'behoort.
Zijn betekenis schuilt ons inziens hierin, dat hij voortdurend bezig is
aLierl-ei heilige huisjes omver te trappen en al-lerLei vastgeroeste menin-
gen en officiåile myLhen te.verstorgn.,

In het opstel dat wij hí.er op het oog hebben,, begínt hij ¡et op te
merken, dat er bij de zogenaamde "Linksen" totaal vèrkeerC'e opvattingen .

heersen omtrenL datgene r¡at zich in de jaren van'de grote krisís na 1929

in de Amerikaanse vakbewgging lvérkeLijk heeft afgespeeld'. ' '

De officiäle lezíng - die r.relke over het algemeen ook buíten Aneríka
ingang heeft gevonden .- is deze dat de z\'rare depressie tot een radÍkalise:,
ring van de Amerikaanse arbeidersklasse voêrde en dat als gevolg.van haar
strfjdbaarheid rnensen als John Lewis va¡ de míjnwerkers, li{neV Hillnan
.r"o ã" kleermakers en anderen het C,I.O., het Commíttee for IndusËTial Or-
ganization, konden stichÈen, dat brak met de ouderr^retse en-ver'sleten.orga-
nisatiebeginsgLen van Samuel Gompers even reformistische aLs,corruPte Ame-

rican FedãratÍon of Labor. l4et de komst van het, C.I'O. v¡erd - wij geven

nog altijcl de- gangbare meníng hreer - níet slechts de organisatiegraad.rvan
de werkende klasse in de Verenigde Stat-en enorm v-ergroote maar trad de' .ar-
beiàersklasse ook meteen veel fãl]-er op, wat tot uiting lwan in de gfote
stakingen in de automobieLindustrie rond DetroiË, die'6nds¡ meer gepaard
gingen met bedrijfsbezettingen.- :

John Zerzan LeverË met een indrukwekkende hoeveel-heid feitenr¡ateríaal
het overtuigende bewijs, dat men een dergelijke ínterpretatie van de toen-
rnalige ontwiklcelíngen naar het rí.jlc van cle fabeltjes kan verwijzen. Hij
betoogt, lcort samengevat, het volgenclel '

Van het toËaal rJer in'iridustriäLe ondernemingen r¡rerkzame arbeíderg wae in
1920 niet meer dan 19 r47" geotganÎseerd en in '30 r¡as díe geringe grganísa-
tiegraad nog verder verminderd, nameLijk tot niet meer dan lou27". Omdat de

ondãrnemers behqefte hadden aan een overLeginstituut bij de loononderhan-
deling en aan een instrument dat de sociale vrede zou kunRen handhaven ü¡er-
den ei "ondernemíngsvakbonden" opgericht. l4aar die bleken niet te voldoerr:
ze funktioneerden niet. :

Al ver voor het uitbreken van de krisis traren er ondefnemers die be-
seften daÊ voor een goede samenwerking tussen kapi.taaL .en arbeíø onafhønke-

l) John Zetzan, ttUnioní?ation in Americat', t'Telos" nr. 27,
blz. 147 t/m 15ó.
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L¿i'l<e vakverenigingen een essentíële voorr^raarcle vormden. Tot die onderne-
mers behoorde bij-voorbeeld Arthur Nash, de dírekÈeur van een der grootste
k.Ledingindustrieën" Al in lg25 verzocht híj aarr de. l-eiders van de bestaan-
de kleermakersvakbond om rt personeel van zijn bedrijf te organiseren. Te-
genover lcollega-ondernemers verlclaarde c1e heer Nash3 tslk had een lclusje opte knappen dat lk zeLf niet kon en daarom schalielde ilc Hillnan ín.,'

Even helder van inz,icht als de heer Nash was Gerald P, Swope, de pre-
sident-dírekteur van het naehtige General- El-eeËric concern" Die por:gdå in
1926 de American Ferleration of Labor (Aru) ervan te overtuígen dai ,á ;¡oog-
nodig een landelijk"e valcbond van elelcüricíöns moesË opriehtãn en wel op ii-dustriöle.91ti", dat r,¡Í1 dus zeggen vol-gens het syãteem van organisãtie
naar -pedrijfstalc. Svrope LTas er diep van overtuigd dat een onafhanlcelijke
valcbondrdie niet door de onclernemíng r¡/as opgericht veel beter voor het be-drijf was dan een bedrijfsvahbond en hij båschreef het verschil tussen de
ene soort bond en de andere als: een vakbonC Ìraarmee de bedrijfsleicling
goed zou lcunnen samenwerken en een (bedríjfs)vatrrbond die aLsmaar tot moeíI
lijkheden met de arbeiders leidde

Er waren er nog veel meer die op deze wijze dachten. De direkteur van
een papíerfabriek ín Ï,trisconsin, George l'Iead, publiceerde in 1928 een arti-
kel-, waarín hij in geestdriftige ber¿oordingen uitlegde, waarom hij er zoen
sterk voorstander vatl r4ras gekTeesË dat zijn arbeiders líd r¿erden vãn de pa-
pÍermakersbond. In hetzeLfde jaar I 928 (aLlenaal nog vóór de grote Lrisis
dus) verzocht de minister van Arbeid, Davis, aan de AIL om nu toch einde-
lijk eens haar Èradítionele beginselen overboord te vrerpen en ernst te ma-
ken met die vorm van organisatie die iret bedrijfsleven zo graag r^7enst.e.

EnigermaÈe (maar op veel te geringe schaal) hwam de AFi r+el aan de
Ìrensen van het ondernemerdom tegemoet. Toen er ín 1929 een textielstaking
uítbrak in de zuideLijke staten, poogde de AFL de ongeorganíseerden voor
zich te winnen" Begin 1930 schreef daarop een vooraansãaanã dagblad als de
"Chicago Tribune"o dat ttdeze pogingen rrun du AFL de hrarme steuri verdienden
van iedere ondernemer die verder keelc dan zíjn neus lang was"to

Toen de grote depressie eenmaaL een feit was bleelc, dat de AFL dood-
eenvoudig niet berekend '¡as voor de taalc die zij zidnzeLf. had gesteld" ZiJ
wilde niets Liever dan alleen maar een instrument van de klassènvrede zijñ.
Maar een vakbeweging met een verhoudingsger*rijs (zíe de hierboven vermeLde
percentages) veeL te gering ledentalrkón níet al"s zul1c een instrtrmerrt fun-
geren omdat zíJ op een veel te geríng aantal arbeiders vasÈe greep had.
Daar kwam nog bij dat die leiders van de AFL die in de centrale het meeste
in de melh te brohkelen hadden er níet het flaur¡ste benul voor opbrachten,
dat onder de druk van de krisis het Amerikaanse kapitalisme trezig r,ras zich
te reorganiseren en geheel nieur¿e methoden van bedrijfsvoering en perso-
neelsbeheersing in Èe voeren. Vandaar dat een vooraanstaand ondernemer als
Edward LouÍs Sullivan in die dagen de AFL aLs "reaktionair en trconservaLief't
bestempelde.

Zo omstreeks het begin van de jaren r30 ontwaakte bij een aantal vak-'
bewegingsleiders het besef dat de vakbeweging (geheel anders. dan datgene
I¡raarnaar de AFL steeds had gestreefdrdie alleen maar hooggeschoolde arbei-
ders organiseerde) andere Ì^regen moest inslaair en dat het aankrnrâm op de or-
ganisatie - de massc-organisalie - van de ongeschoolden, die, gezien de
technische ontr¿ikkeling, de meerderheid van het Amerilcaanse prolet,ariaat
begonnen te vormen" De vahbondsleiders díe clit begrepen speelden een be-
Langrijke rol bij de herstelmaatregelen van president Franklin D. Roose-
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velt, díe Herbert Hoover in het i.litte lluis was opgevolgd en die veeL beter
dan Hoover besefte wat het Ameríkaanse bedrijfsleven in de depressíe nodíg
had.

John Lervis en Sidney Ï:iÍ1Lnan werkcen mee aan de opstell-íng van Roose-
veLts hersteL-wetgeving. Er gíng hun, mede als gevolg van hun nauwe sarnen-
werlcing met díverse re¡¡eríngsambtenaren en regeringsleiders een licht op,
dat zowel de overheid aLs het ondernernerdom rvelwiLl"end stonden tegenover
de geclachte van een nieuvr soorË vakber.reging. Lewis e:': Hillman, zo lconsta-
teerde destijds Arthur Schlesinger jr., die naur,¡ iconÈakt met de regerings-
leiders onderhield en later e6lr. perschef van het Iditte liuis is ge!üeeste
"hebben precies dezelfde opvaËtingen als GeraLd Srrope en een ondernemer
als Henry I. I{arrínan." President fioover, tynisch representant van het ou-
derwetse ondernemerdon, kantte zich tege:n dat soorË opvattingen. Roosevelt
stond er daarentegenoaLs represenEant van het moderne er¿ jonge ondernemer-
dom, uiterst welr¡illend tegenover. Voor híj in het tlítce Huis zijn íntrek
nam hras het getij echter al duidelijh aan het keren. In 1932 werd het vak-
verenigirrgsrecht van alLe (ook de ongeschoolde) arbeiders nadruklceLijk er-
kend in een ïret van Norris en Laguardiard.ie ook de konËrakten díe de zoge-
naamde trgele" (ondernemers) bonden afsLoten voor onwettig verkl.aarde.

Deze Ìnret van Norris en Laguardia r,¡as de eerste sËap op een weg die de
regering-Roosevelt nog verder opgíng. De wetgeving van Roosevel-t had ver-
schilLende archítehten. ToË hen behoorden - geen worider na het bovenstaan-
de - een ondernemer a1s Swope erl een vakbondsman a1s Lewis. Onder beider
invloed - en onder de druk der omstandigheden uiteraard - raakte het lìoo-
seveLtbewind steeds meer overtuigd van het belang van eerÌ sterke vakber¿e-
ging met massabasís. Zíj zag daarin een ¡nraarborg voor í.ndustriöle vrede.
De situatie r.¡erd bijzonder duí,lelijk beschreven door een toenmalig historí-
cus van de Amerikaanse vakber"reging" In een geschrift, getiteld otEen rege-
ríng op zoek naar eer.r vakbewegingt', verklaarde deze 3 "De ouderr¡etse vakbe-
wegíngsleider heeft afgedaan doordat hij hulpeloos staat tegenover de toe-
nemende onrust onder de Amerikaanse arbeidersbevolkíng. " De bedoelde his-
toricus hras ervan op de hoogte, dat President lìoosevelt een sÈerke vakbe-
weging als het middel bij uitsteh beschou!¡de om de arbeidersklasse koest
te houden. "Hij (Rooseve.lt) wist preeíes wat het Amerilcaanse bedrijfsLeven
nodig had", aldus deze auteur die naar de naam van Benjamin StoLberg Luis-
terde.

Onze John Zerzan valt Stolbere bij. liij voert feiten aan \raaruit heeL
stelLig blíjkt, dat R.oosevelt door de argumenten van Swope volLedig over-
tuigd was. lfevrouw Frances Perkinsrdie ,R.ooseveLts minister van Arbeid rvaq,,

treeit vertel-d, dat híj, sprekende voor een groep van ondernemers, verzekêr-
de dat zíj voor valwererrigingen ni.et bevreesd behoefden te zijn en dat zÍj
geen angst behoefden Èe hebben rraffieer de arbeíders in hun bedrijven zich
organiseerden" GÍj zuLt "zo zeí de president, ongetwijfeLd een groËere pro-
dulctie, meer rust en heeL ¡¡raÈ meer vrede hebben indien er in uw bedrijfs-
tak een hecht georganíseerde vakbond bestaat díe een goe<l kontrakt heeft
afgesloÈen.

Tot een van zijn voornaamste funlctionarissen op tt terrein van de na-
tiona|e herstelrverkzaanheden benoemde Roosevelt een man, die ín het open-
baar verlclaarde dat het bedríjfsleven niet kon funlctioneren zonder de vak-
beweging.Een vooraansËaand ondernemersblad aLs 'rFortunet' noemde het ambte-
Lijlc apparaat van Roosevelt - en bepaal<t níqt om er kritiek op uit te oefe-
nen - "een gangmaker voor de bedrÍjfsorganisatíet'.Hoe dat moest rvorden op-
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gevat bleek bijvoorbeeld in 1933 toen de lcLeermakers van New York tot een
ãtaking werden opgeroepen, die georganiseerd werd door de bond en die de

krachtige steun þad van de regering nét het doel de ongeorganiseerde kleer-
makers l-íd van de bond te maken"

Zulke stakingen, waarbij het ging om het recht van organisatie, I^7aren

er meer" 0p het eerste gezícht leelc het daarbij om een arbeidersbelang te
gaan en vaak werden er bij zulke akties door de arbeiders ook nog andere
ãisen gestel-d. Dat was bijvoorbeeLd het geval bíj de staking van de haven-
arbeiclers van de trrlesËkust, die in juli 1934 uítbrak" Op de keper beschouwd
kregen de arbeiders niets van hetgeeû ze verLangden íngewilligd op één en-
kel ding na: heË recht van organisatie. Over die staking zegt Zerzan, daÈ

zíj vooi de havenbaronnen een soort van keerpunt vormde. ZiJ Leerden in-
zíea, dat de valtberveging eigenlijk maar op één ding uit was. Zij wilde
géén rnacht over de ondernemers uitoefenen, maar macht uitoefenen over de

arbeiders. Roosvelt leerde dat lesje nog eerder dan de ondernemers" Fran-
ces Perkins merkte op, dat "verstandige vakbondsLeiders er op uit zijn Uij
spontane stakingen de arbeiders tot werkhervatting te bewegen. In een boek
over de geschiedenis van de krisís kan men lezen, dat er ondernemers hTaren

die gezamenlijk de vakbeweging poogden Ëe overtuigen van het belang van
een kiachtige bedrijfsorganisatie terwiLl-e van goede (klassen)samenwerkíng
en bedrijfsrust.

DaË tegel-íjkertijd de jaren r+aarin dit all-es voorviel ook het toneel
r^raren van feLLe spontane aktíes met veel gervel-d, kwam - aldus Zerzan - ín
hoofdzaalc doordaE de AFL níet in staat r¿as de arbeiders onder kontroLe Ëe

houden. Integendeel: hoe langer hoe meer arbeiders keerden de AFL de rug
toe.Het rras een verschijnsel waaraan de ondernemerspers grote aandacht be-
steedde (b.v" het beursblad "l,,Iall- Street Journal") en üTaarover de onderne-
mers zich ernstig ongerust maakten. Een Senator als de heer Wagner gaf ui-
ting aan zÍjn vrees niet voor een organisatie van de arbeiders, maar voor
het feit, dàt de arbeiders zich niet zouden organiseren. Hun afkeer van de

AFL - d,íe zLj als een werktuig van 't kapitaal beschouwden - maakte de si-
tuatie rijp voor de organisatie-opvattingen die het CIO bel-ichaamde. In de

ogen van ãã arbeiders beËekenden zij een radikale breuk meü de kLassensa-
mãnwerking. In werkelijlcheid betekenden zij, dat met de komst van het CIO

de klassensamenwerking in nieur,re banen werd geleid, minder zichtbaar en

veel hechter en meL een veel grotere machË van de vakberoegingstop.
ttNíemand", zo schreef een tijdgenooË, die doot Zetzan wordt geci*

teerdrt'had de íllusie dat het CIO een radikaal soort beweging wiLde zijn."
Zetzan voegt daaraan toe, dat de omstandigheid dat er in de leidíng van
het CIO nogal- wat CP-ers zaten niets aan dat feit veranderde en dat veLe

ondernemerã uitstekend tregrepene daÈ het CIO verre I'an radikaal" was. Juist
de bonden van het CIO waren het beste aangepast bij de bestaande orde.

(Slot voLgÈ)

MEDEÐELING

Door aLLerleí omstandigheden zijn de voor "Daad en Gedachte" binnegekomen
fínanciËl.e bijdragen van het trr¡eede en derde kwarËaal nog niet verantwoord.
Daarom zaL et in het januarínuruner van 1977 een verantüroording verschijnen
over de LaaËste drie kwartalen van dit jaar. trIanneer u deze rnaand nog uIí

bijdrage voor het komende jaar overnaakt kunnen we dat meteen veranthToor-
den.
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oVER BAKoENIIüS ,'BIECHT'' AAN

TSAAR NTKOLAAS I

Bij de uítgeverij oe Arbeiderspers is dezer dagen de eerste volledige
Nederlandse vertaling verschenen van <ie zogenaamde "biechË" van de Russi-
sche revoLutionair ilichaeL Bakoenin. Hel bewuste stuk werd - op verzoek
van Tsaar Nilcclaas I - in de zomer van l85l geschreven in de beruchte Pe-
ter en Pauls-vestingo waarin Bakoenin toen was opgesloten. Het bevat een
soorE van verslag omtrenE de oproerige, mede tegen het Russische bewind
gerichte aktíviteiten van de gevangene in het buitenland; het beheLst te-
vens een groot aantal bijzonderheden omtrent Balcoeníns levensloop tot op
dat moment, alsmede allerlei kritische opmerkingen over de sociale verhou-
díngen in Rusland en over de politiek van heË tsarisme.

Over deze uitgave kan men zích sLechts verheugen. Van een kompl"ete en
voor iedereen toegankelijke Nederlandse editie van Bakoenins geschriften
zijn wij - veler inspanningen ten spijt - nog altijd ver verwijderd. Afge-
zien van enkele, bij een paar anarchistische uitgeverijen gepublieeerde en
níet steeds voortreffelijke vertalingen (zoals "God en de Staat¡e bijvoor-
beeld) zijn wij r¿at Bakoenin betreft nog veelal aangehtezen op de sons uít-
voeríge, soms minder uitvoerige uíttreksel-s die mr. I{.P.G. Quaclc zo onge-
veer een eeuw geleden opnam in zijn grote werk "De SocÍalisten". Aangeziert
deze hoogleraar zich ín de eerste plaats richtte tot een inteLLektueeL pu-
bLiek, zag t,íj er geen enkel bezutaar in daarin ook lange Franse citaten Ëe

doen afdrultken.
Varr dat laatste is nu welisr¿aar geen sprake bij die passages die des-

tijds door Quack aan Bakoenins biecht rverden gewíjd, maar zij hebben het
nadeel dat zíj -' oolc irr vergelíjking tot de infornatie díe over ãndere do-
kumenten van díens hand verstrekt vrordt - rdat beknopt zíjn.Iüie ze ooit ge-
Lezen heeft zal onwiLlekeurig de rvens bij zich hebben voeLen opkomen méér
betreffende deze biecht te r,reten dan door de auteur van "De Socialisten';.
hetzíj op grond van eigen kennisrhetzíj van horen zeggen, r.rerd meegedeeld.
ülelnu, de vervulling van deze wens is thans mogeLíjk geworden, al wordt
hij door een verlcoopsprijs van f 24,50 niet gemakkelíjk gemaaltt.

De olaatsruímte in "Daad en Gedachte" staat ons uiteraard niet toe om

op de manier r.üaarop Quaclt dat van tal van boelcen of brochures heeft gedaan,
de inhoud van deze biecht uitvoerig T.reer te geven. Ilíj moeten volst,aan met
de opmerking, dat het bewuste geschrift om Èrrree redenen van grote beteke-
nis is. Het is een belangrijke bijdrage tot onze kennis van Bakoenin z-eLf;
Het vormt bovendien een bijdrage tot de liennís van het geesteLíjk en so-
ciaal-poLitieke lclimaat in het Buropa van het trqeede kwart van de l9e eeur,r,
een periode, v¡aarin ttsocialistische ideeän" tot ontr.¡ikkeling kwamen, maar
waarin de klassenstrijd van de arbeíders - de situatie in Engeland buiten
beschouwing gelaten -'nog in de lcinderschoenen sÈond.

Ïleden ten dage dringt zich het onderscheid tussen de ilsocialístische
ideeäntt en de strijd van de arbeiders met sËeeds grotere onl4reerstaanbaar*
heid op. hlat voor óns de lelrtuur van Bakoeníns biecht bovenal tot een in*
teressante bezigheíct heeft gemaakt is dít, dat daarbij dit fundamenteLe
verschil nog rrreer eens in aLle duidelijltheícl op de voorgrond treedt,. tr{aar
Bakoenin ín cleze biecht over ''revolutie" spreektrdaar heeft hij het, daar-
omtrent bestaat naar onze mening geen enkele twijfel-e over íets, dat moet
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hrorden trgemaakt" of 'rgepropageerd", iets ü/aartoe h ij (of anderen) b e-
s 1 u i t e n (vgL. blz. 123), niet echter over een maatschappeLijk pro-
cese úraarvoor de produktieverhoudingen en de daaruit voortvloeiende Ëegen-
steli"ingen de verklaring vormen.

Bij diverse gelegenheden hebben wij ilichaeL Bakoenin een b u r g e r-
f. ij k revolutionair genoemd. Lezing van zijn biecht heeft ons niet weí-
níg versterkt ín deze opvatting"Bladzijde na bladzijde springt als het, wa-
re in het oog hoezeer 'aI zíjn aktiviteiten verbonden waren met de l9e eeuw-
se vorm van de omwenteling, niet met de proletarische strijd waarvan ónze
eeur^r getuÍge is.

Over dit zeer beLangrijke punt - het allerbelangrijkste naar onze me-
ning - wordt met geen woord gerept in de ínLeiding van Arthur l'füLler Leh-
ning waarvan de Nederlandse uitgave wordt vergezeld. Lehníng heeft het al-
lesbehal-ve omzeild, hij heeft het, zien r,rij het goed, niet opgenerlct. Hij
begint zijn introduktie met een citaat, "Het verhaal- van Bakoenins Leven"o
zo Luidt het, "is heË verhaal van het sociaLísme en de revolutie in Buropa
gedurende meer dan dertig jaar (1840-1876),\^rant hij heeft met een persoon-
f.ijke Lnzer de revolutionaire ideeän ontwíkkeld en deeLgenomen aan al"le re-
volutionaire bewegingen.tt De woorden starffnen van Filippo Turati, een lta-
liaans sociaaldeuokraat die toË de uiËerste ¡rrechtervleugel" van zijn par-
tij behoorde. Ðat deze Turatí als burgerlijk hervormer níet in een socíaal
klimaat leefde dat bevorderlijk rìras voor een helder ínzicht ín het karak-
ter van de negenÈiende-eeuwse omwentelingen of pogíngen daartoeo spreekt
r¡elhaast vanzelf . Dat deze Turati - r,¡íens opvattingen omËrent "socialisme"
niets te maken hadden met de beweging der arbeiders l,!'aarvoor hij geen oog
had en die híj dwarsboomde - dát soort omwentelingen en de persoonlijke in-
zet daarvoor aan het begrip "socialismen' koppelt, is niet verwonderLijk en
kan als het gevolg van zíjn burgerlijke filosofie r¿orden aangemerkt. Dat
Arthur Lehning juist Turatios uiÈspraalc als motto gebruikt is karakteris-
tiek. IIet vormt er een bewijs vooru dat zijn kijk op lÍichael Bakoenin zich
van die van Turati niet wezenlijk onderscheidt.

Hoe valt het nauwelíjks te Loochenen verschijnsel te verklaren, dat
er - vooral in intellektuele kringen - voor heË anarchisme als idee in het
atgemeen en voor Bakoenin in het bijzonder een Èoenemende belangstel-Ling
bestaat? Tiieruit menen wij o dat het daarbij gaat om een burgerlijke fílo-
sofie en haar verkondíger, welke voor velen een aanËrekkelijk al-ternatief
vormt voor de eueneens bw,gerLijk¿ filosofíe van het bolsjewisme, díe zíj
om welke reden dan ook verv¡erpen. Hier ligl ook de reden, dat wíj ons voor
Bakoenín interesseren en ons met hem bezig houclen. Zo goec1, als raij niet
moe rnrorden het onderscheid tussen de burgerlijke en de prolerarische revo-
Lutie aan het voorbeeld van het bolsjer{isme te demonstrerene zo goed wor-
den wij niet moe en houderi wij het voor noodzakelijlc het te demonstreren
aan het voorbeeld van het anarchisme. lüaarmee wij ons dan zor.¡el in het ene
als ín het andere geval bezig houden is l-ret verschiL Ëussen de oude arbei-
dersbeweging en de nieurve: die van de arbeiders z'elf. "

Zoals gezegdsover de betekenis van Bakoenins biecht voor deze proble-
matiek wordË in Lehnings ínleiding niet gesproken. Inplaats daarvan behan-
delt hij uitvoerig een ánder aspekt, te üreÈen: de eerbiedige, hier en daar
zeLfs onderdanige en berouwvolle Èoon van de "biechtu'o het inspeLen op be-
paaLde, door Nikolaas I bereden policieke stokpaardjes en dergelijlce, aLs-
mede het Ëentoonspreíden van een zekex t'berou'tù". Dientengevolge, zo deeLt
Lehning meeo heeft deze "bíecht" nadat de telcsË eenmaai bekend vras ge$¡or-
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den, bij geestver.tÀranten (gelijk b.v. de Russische revoLuËionaire Vera Fig-
,r.rj ¿n õij tegenstanders van Bakoenin niet weinig sensatie vernrekt. Zii
Lazen er uil ¿aã ¿e schrijver zijn revolutionaire opvaËtingen hrenste af Ëe

züIeren.
Het is een konklusie die Arthur Lehni.ng ver\rrerpt. Hij betoogt, me{e

aan de hand van een uit dezelfde tijd starnrnãnde brief van Balcoenin aan zrn
zuster Tatjana, waarin hij uiteenzet niet het geringste van zijn opvattin-
gen te hebben prijsgegeven, dat Bakoenin 'obereid ¡¡as om un het schaakspel

ãet de tsaar ttfu-ti¿ãelen aan te wenden, zeLfs een vernederende toon en

het poseren aLs berouwvol-l-e zondaar, ten bate van het ene doel... ziin
vrijheid te verkrijg"o.. ."

Lehning" U"toåi is overtuigend. Ïlij spreekt o.i. terechË van een "ge-
camoufleerdìi stuk eã herinnert ãr even later aan' dat dit historísch doku-

ment als ,'een machiavellÍsËisch meesterstukou l) is gekarakteríseerd. Wij

ãeten dergel-ijke zíenswijzen, die bovendien worden bevestigd door heel de

latere Levensloop van UiãtraeÍ Bakoenin, wiens-onwankelbare Èrouw aan zijn
idealen boven i"ä.r. verdenking of verdachÈrnaking is verheven' De over hem

;i;;;rt"rte laster, I¡raaraatt oõt l'larx zich heeft schuldig gemaakt, al ware

het slechts door hem lcLakkeloos te herhalen, heeft op ons nooit de minste

indruk gemaakt" Ben dergelijke benadering van Bakoenin hebben wij steeds

opgevat als het tegendeeL van een wérkeLijke ltritielc, het tegendeel- van de

vereíste ruérkelijkã anaLyse van Bakoeníns denkbeelden' Onze bewondering

voor Bakoenirrs pärsoonlíiUr.i¿ werd er niet door geschokt. l'Íaar- die bewon-

dering gold:de Éurgerl-ijf,e revol-utionair en de overtuiging..dat hij aLs zo-

danig moet worden gezien r¿ordt door dat wat Lehning zijn "machiavellisme"
noemt bevestígd

Lehnings*ínleiding tot de "biecht" kan worden gekarakteriseerd als de

laatste bijãrage tot dã diskussie over de vraag of Bakoenin al dan niet een

revolutior,áir.-p"rsoonlijkheid is geweest. lüij staan' wat het antwoord op

deze vraag betràftrgeheel aan de kãnt van Lehning, met dien verstande ech-

ter dat rl¡ n.t vooi vol-strekt nietszeggend houden om iemand als een revo-

lutionaire persoonLijkheíd te besetrriiven indien daarbij zoen begrip als
iirevoLutiorräit" niet nader wordt gedefiníeerrl. Datgene lraar het al-lereerst
om saat bliift dan een mistige za"ak. JuisË in een dergelijke "mist" is het

äärãiiiu":'åäir:r. eån"hi.¿ iã * ¿e "biechr" van Bakoenin te gebruiken als
,,een r;,rellcom politiãk tup"o om te pogen de anarchist Bakoenin, de politieke
tegensrander van ttar*r*ãreel in dislcrediet te breng.Ï:'o 9?!- d:-te"Lijke po-

giigen norele verontrnáardiging irebben gewekt is begrijpelijk'Naar onze op-

vatting díenen ze eehter ãiet entcel of grond"van de feiten verontwaardigd

van de hand te rvorden ge\^Tezenr maAr mAg evenmin r'rorden verzuimd om vast te

".ãfi"o, 
¿rt iàáãre dãrgeLiji<e dislcuuãi" it het morele vLak uiteraard het

burgerlijk uitgangspunt val -de deelnemers verraadË en dat het allerminst
ËoevaLtig io ¿.r--ãã'ioi"j"riki zicLi er bijzoncler ijverig bij,betoonden,on-
danks het feit dat ook zij zêLf. zich bepaald-geen slechte- leerlingen Yan

IÍachiavelli hebben getoond. En r¡ranneer ri3 niãt van een 'rburgerlijk uit-

l) i.fachiavellisme: afgeLeid-van de Florentijnse schrijver NiccoLo

I1aehiavelli tf +Og-li,Zl) ai" in zijn boek i'De,Vorstel het bedrie-

ãufiji." veínzen als een geoorloofd wapen i1 9" politiek had ge-

schilderd ur, áiu tienneliit de ook door de -bolsjewisten aanvaar-

de opvattitte h"i¿igde dai het doel de middelen heiligt"
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gangspunt" bij zulk een diskussie soreken,dan bedoelèn wij dit, dat de da-
ãett van Bakoenin met absolute maatstaven van goed en kwaad worden beoor-
deeLd, inplaats van zijn denkbeelden in verband te brengen met de maaË-

schappelijke verhoudingen van zijn tijd.- 
Lehning heefË voor een dergelijk verband tussen Bakoenins oPvattingen

en de tijd waarÍn hij Leefde niet alleen geen ooge hij ontkent zelfs daË

er van eãn dergelijk verband sprake zov zijn" "Bakoenin Inlas", zegt hij,
',.., minder dãn rvie ook onderworpen aan de invLoeden van zijn tijd' van
zijn ongeving en van de steeds bewegende maatschappij s als 'denkerf neemt
hij afsiand, maakt hij zich los van alle overl-evende vooroordelen en ge-
woónten,"".i' !üij kunnen juisË oolc bij lezing van de o'biecht" slechts Èot
de tegenovergestelde ltonklusie komen"

Oat l,etlníng hierin met ons van mening verschiLt verbaast ons niet" I'Ie

zijn wél verbaaãd over enkele konkrete nededelingen van zijn kant.Hij ver-
t"lt d"t het manuscript van de **biecht" pas in I9l9 in de keizerLíjke ar-
chieven r¿erd ontdekt.Þas in dat jaar - zo schrijft hij in een 'rverantwoor-
dingl op blz. 216 - "worden voor het eerst enige fragmenten uit de teksË
g"põUfiä"erdn'. Hoe, vragen wij, valt het dan te verklaren, dat Quaclc aL in
ãe'jarett t90 van de vorige eeuw uitvoerig uit de "biecht" I^Ieet le ciüeren?
trdat Quack ons in grote ti5nen omtrent Bakoenins biecht te vertellen weet,
wijkt, zeker ¡+at ãe strekking aangaaL, niet af van wat Lehning daarover
*.ä4"átt, Quack zwijgt over de pas l-ater gevonden bríef aan Tatjana, maar

cíËeert wél uitvoerig een ook door Lehning geciteerde brief aan Alexander
I{erzen, die op de bíechË een misschien minder sLerk Licht !üerpt dan eerst-
g"rourá" briei, mssr bepaald geen licht van een verschilLend soort. EnkeL

ãp ondergeschikte punten wijken Quaclc en Lehning van elkaar af"
!üat ons ook verbaasd heeft; we lezen bij Lehning, dat het verzoek van

de tsaar om tt stuk Ëe schrijven aan Bakoenin werd overgebracht door graaf
Alexej Orlow, die hen daartoe "eind juli l85l" in zijn cel bezocht- Bakoe-

nin, ãldus lánning, begon díezelfde dag te schrijven en een maand later
was het stulc gereãá. Blnd augustus dus, veronderstelt de lezer. Mis hoor.
Ofschoon het negentig paginais telLende manuscript zorgvuldig voor de

tsaar werd gekopleerd - in een tij<1 dat er noch schrijfmachínes,noch foto-
liopíeerappaiaten v/aren niet zotn eenvouCige bezigheid - ontving deze het
a1- op 13 àugustus. Misschien dat Arthur Lehníng daarover en over Quacks
kennis vatt å" "biecht'o ooit nog_::::_:tl"Ldering verschaft'

SC HOONi{AAKSTERS IN KONFLIKT

1.18T I4TflRKGITEFSTER E}T BONDEN

Ðít is het verhaal van \Âlat er op een gegeven moment is overkomen aan de

schoon¡¡raaksters van de universiteitsgebouwen ín de stad Durham, die iets ten
zuiden van NewcastLe ín noordwest-Engeland 1-igt. Het speelt al een paar jaar
gel-eden, maar de geschiedenis is nu Pas verteld door een stafmeder'¡erker van

ã" ¡ewuåte uníverslt"ít en een studenle die er beiden naurv bij Ì^laren betrok-
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ken l). Het is tevens een verhaal - een van de vele ongetwijfeLd - over de
manier waarop de Brítse Labourregering de Britse elconomie togezond'o rvil maken
ten koste van die groepen uit de arbeidersbevollcing üraarvalì wordt aangenomen
dat zíj heÊ minst in staat zijn zieh teveer te stel"len: vrou$Ien, werkenden
met slecirts een halve dagtaak of minder, schoolverlaters, irnrnigranten en ook
jeugdigen. Het is tenslotte óók het verhaal over de ^ñate 

zorgen van vak-
bondsbestuurders die zich opeens voor het probleem zagen gesteld hoe opstan-
dige vrouwen met een lcluíËje in heË riet te sturen zonder daarbi.j het risiko
te lopen dat dezelfcle vrouwen door een konkurrerende vakbond met een soort-
gelijk kluitje in het riet zouden rvorden gestuurd" Kortom een geschiedenis,

,¡¡aaruit valt te leren dat de ene vakbond de andere de loef Èracht af Ëe ste-
,ken bij het !:edonderen van de arbeiderse n i e Ë bij het behartigen van
hun belangen. iulaar naar wij nog zttl-l^en zien is dat een l-es díe de twee ver-

, Ëellers op geen sLulcken na hebben verstaan"
: In de jaren vlah voor heÈ begin varl ons verhaal neemt in Groot-Brittan-
niij het aantaL vrouwelijlce part*time-werlçers buitenger^roon sterk toe. Immers:
ze zíjn goedkoop" Ze kunnen neestal r.rorden afgescheept met Lage 1-onen. Soms,

zoa|s b.v. de sehoonmaaksters waar heË hÍer over gaatrwerkeÍL 2e op een tijd-
stip dat niet binnen de normale werktijd valt zonder dat hun overtrren moeten
rorãut, betaald"Ze lcrijgen géén vakantiegeld en gêén ziekenuitkering. Ze heb-
ben géén pensioenrecht,en zodat er geen pensioenpremie l-roeft, te worden ge-

' stori. Bij ontslag kunnen ze gêên aanspraak maken op smartegeld aangezien
dat volgens,de Britse r¿et al-leen maêr wordt verstrekt aan ruerknemers die per

,r,reek meãr dan 16 uur nalcen; Bíj het keren van het ekonomisch getij zíjn ze

de eerste slaehtoffers omdat zoruel de partikuliere ondernemers als de over-
heicl ervan uitgaan dat vroüîrrêD rninder strijdbaar zijn dan'mannen en dat er
derhalve van de lcant van vrour^ren minder vetzet behóeft.te r¡orden gevreesd.
In het geval van de schoonmaaksters ín Durham bleek dât een grove misrelce-
ning te ,I5tt"

Volgens het trueetal dat het verhaal van de sciroonmaaksters op schrift
heefl gesteld is er nõg een reden Ì\raarom vrouslen vaak hét eerst voor ontslag
'in aanmerking komen. Vrouwen, zo schríjven ze, zijn dikwijls niêt georgani-
seerd. zlj inËeresseren zich meestal maar '.ue-Lnig voor de vakber¿9ging en de

ùâkber,regin¿ is van haar kant naurøelijks geinteresseerd in het 
- 

lidr.ra4tschap
vàn vrouwen. 't'faar deze opmerhing -' en heË'r'erhaal zoals het geboekstaafd is

I toont dat duidelíjÞ" aan - berust op een misverstand.Het is r,raar dat de mees--
r'te vrourvelijke part-Ëimers en ooic de schoonmaaksters in Durham óngeorgani-

seerd waren. ilaar:nieË hãár positi.e:úerd daardoor verzwakt, maar juist omge-

keerd die van de werkgeefst,er: de universiteit, die op de ongeorganiseerde
vrouhren minder vaË had.

De schoonmaaksters zêLÍ.:zien het - eri dat is tt punt rìIaarop de geschie-
denis een aanvang ireemt * n i e t zo; Ze baseffen allemaal, dat ze alleen
ttsamen" sterk staan en ze vatten, zö r¿iL het nu eenmaaL de Ëaaíe traditie,
dat t'samentoop in de zin van o'samen met de bondot" De enige vraag die er zich
voordoet is dan enlcel: rrelke borid?

De vakbonden ín Engelanrl zijn met alkaar eerr overeenkomst aangegaan oi)

grond r{raarvan zij ovex err rreer elkaars "invloedseferen" hebben afgebakend"

l) Lynda Finn en Gavín !trilîiams, "The Durham experíence; Bureaucrats
and !{ornen Cleanersr' (ùiDe les van Ðurham: bureaucraten en schoon-
maaksters").
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Volgens die overeenkomst heef t de General a¡rd Munieipal- I,rrorkers Union t t al-
leeãrecht tot Ledenwerving'onder het huishoudelijk en admínístratief perso-
neel van de universiteít van Durham. Maar van dat recht heefL de GMI¡IU tot op

dat tijdstLp zo goed als geen gebruik gemaakt. De GIII.IU ís in het lidma¿L-
schap van vrourr"li5tu pari*tinãrs nieÈ geint,eresseerd. Als mevrouw lladdison,
één van de schoonmáaksters, circa twintig collegats om zích heen verzamelt
en deze on toelating tot de bond vragen, krijgt ze varL een G}lWU-shop-steward

fe horen, dat ze haãr tijd nuttiger kan besteden. Desondanks mel-den de vrou*
wen zÍch-aLs licl. Er wor{en haar, ofschoon ze konËribuËie oevrmaken' gêê!
l-idnaatschapsboekjes uitgereikt en ze lroren verder taal noch Leken van "hun"
bond, die wãt r¡at ánders aan zijn hoofd treeft. De disEriktssecreEaris Andrew

Cunningharn, een vooraanstaand 1id ook van de zogenaamde "Arbeiderspartijrt
is corñissáris van diverse bedrijven en instelLingen en heeft onder andere

zittíng in de bestuursraad van de universiLeit, tot op het moment althans
ãut ¿."politie hem komt arresteren en hij wordt veroordeeLd wegens korruptíe.
Van zo iernand kun je natuurlijk moeilijk verwachÈen dat hij zijn kostbare
uren 6ók nog eens aan de schoonmaaksters besteedË'"'

In ok.Lobex 1973 kent de universiteit van Durham aan de schoonmaaksters

u"r, tãorrrverhoging toe van ze1ge en schrijve I penny (op dat moment 5 cent)
per uur.D".rrorrrui voelen zich àf.geseheept en zíjn woedend. Vanwege haar te-
leursteLlende ervaríngen met de Ci'fi,ru richten enkelen zich tot een ándere vak-
bond: de Transport and General l'Iorkers Union (TGI^IU) " Een vertegenhToordíger
van die bond, ãen zekere heer ÏliLLs, komt me! ze praten. Hij stuit op eerr

hrantroul^zen dat door de GlflüU is gewekt maar slaagt er in dat te overwinnen'
De schoonmaaksters hoeven niet de voLle kontributie te betaLen maar ze zullen
wél aLle aan het vakbondslídmaatschap verbonden rechten krijgen" Ze zuLLen

een aparte afdeling vormen en de bond za1 geen loonovereenkomsten aangaan

zonder de schoonmaaksters te hebben geraadBleegd. Binnen een week melden 62

schoonmaaksÈers en t\^7ee thee-juffrourren zich als Lid'
Als het zover is voLgt á"t, "t"p van de kanË van de universiteít' Deze

laat de sehoonmaaksters vreten dat iedereen weliswaar volkomen vrij is om

zich bíj de bond van haar keuze aan te sluiten dan wel ongeorganiseerd te
bLíjvenl maar daÉ zij de vrourfen nietternin dringend advíseert on lid te lüor-

den van de GMI,ilU ondaÉ,... de universiËeít en deze bond nu eenmaal overeenge-

komen zLjn, dat de GMI,IU als de vertegenh/oordiger van het personeel zaL op'
treden."l Vijf vrour¡ren l-aten zich intimideren" Inmiddels stelt de universi-
ieit pogingen in het werk opdat de TGlilU zich van 'rhet terrein van de GlltrlU'l

zat tãrugtiekken. De heer t'iitts verklaarto dat hij "met verbazing konsta-
t,eert, dãt de universiteit als agent van de Gt'Ît'IU optreedto'. De-GMIùU ze]'f on-

derneámt niets, behalve dan eei telefoontje naar de TGÍfti, die gesommeerd

wordt om de ingeschreven schoonmaaksters over te schrijven naar de GMIIU en

zich buiten het r¡erfterrein van een andere bond te houden"' Terwijl de bei-
de bonden aLdus met elkaar kibbel-en zien de schoonmaaksters zich opeens voor

de noodzaak geplaatst om strijd te voeren'
Geen stliidlroor loonsverhoging of voor vrije valtbondskeuze is het, nee

een wanhopig gãvechË regen rverttijdverkorting en loonsverlaging" Het is de-

cember 1973. De mijniveik"t" - in tal van gevallen de echtgenoten van deze

schoonmaaksters - láveren hun besLisseade slag met de regering-ileath 2). 0n

2) VgL" de opstellen u'Felle klasseworsteLingen in Groot-Brittanniä"
en "I¡üaü de mijnwerkers konden lcan de mijnwert<ersbond niet" in
"Daad en Gedachi.e" van resp. februari en maart 1974,

a
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de publielte opinie tegen de stakers te mobiliseren voert Heath de 3-daagse
werkweek ín. Iolelíswa4r worden onderwijsinstellingerï van die maatregel uit[g-
zonddrd, ¡naar de universiteit van Durham zíet de kans schoon" Aan de vrouwen.
wordt meegedeeld, daL ze voortaan alleen nog maar kunnen rverlcen op maandag,
dinsdag en woensdag en bovendien op de tot dusver vrij e zaterdagmorgen. Ui-
teraard Legen een geringere beloning. Br moet, verklaart de universiteit, nu
eenmaal energie worden bespaard. Om de financiäle gevoLgen enigszins t,e ver-
zachten zaL et gedurende drie r¡eken nog drie uur loon ext:ca ¡¡orden betaald,
maar uitsluitend aan die schoonmaaksters die al langer dan een jaar in dÍenst
zíjn, dat wi1 zèggefl aan niet rneer dan ruim de helft.

ilet ís een poging om vercleeldheid Lussen de schoonmaalcsters te zaaíen,
maar een pogÍrrg díe schipbreuk leidt" Ze besluiten unaniem om niet op zater-
dagen Ëe gaan werhen en ze richten tot docenten en studenten het verzoek de
universiteítsgebouwen niet te gebruilcen op de dagen dat er niet rvordt schoon-
gemaakl, niet derhalve van donclerdag tot en met zatewlag, Orn dat verzoek de
nodige kracht bíj te zetlen besluit,en ze op die dagen bij de ingangen van de
universiteit te posËen.

De twee auteurs die de gebeurLenissen hebben geboekstaafd tekenen hier-
bij aan, dat de postende schoonmaaksters de steun genoten van de TGT{U. Dat
is een r,rat formele manier van geschiedschrijving die weinig recht doet weder-
varen aan de feiten. Het besluit tot rverlci'reigering op zaterdagen en het be-
sluit tot posten is door de schoonmaaksters z ê L f genomen. Het moge weL-
lícht zo ziin" dat de TGIÍU een platonisehe sympathietretuíging laat horen, de
bond steekt praktisch geen vinger voor de vrouwen uit. ïIun aktie wordt ge-
leid door een door haar zeLf gekozen comité, rvaarmee de uníversíteit aanvan-
kelijlc niets te maken wilde hebben, maar vr¿rarmee de ¡¡erkgeefster opeens be-
reid is te gaan praten nadat er wordt geoost en nadaL er in de kranten over
de strijd van de schoonmaalcsters is geschreven. Dat een aantal vrour¿en lid
is van de TGtrüU is een bijkomstigheid, díe voor de strijd geen enkele beteke-
nÍs heeft, evenmin als het van enige betekenis is dat sommigen ruellicht lid
zijn gerøeest van een zangkoor. De schoonmaahsters zíngen hun eigen wíjs. Het
is bepaald niet het soort krijgsgezang dat valcbondsbestuurders plegen aan te
heffen.Het. bestuur van de universiteít wordt er ten zeerste door verschrÍkt.
De schoonmaalcsters staan sterk, niet doordat een flink aantal van haar geor-
ganiseerd is, maar doordat ze spontaan en geheel zelfstandig optreden.

In die situatie roept de universiteit de hulp in van de GM[{U. Die ver-
sehijnt haastig ten tonele en sluit achter de rug van de schoonmaaksters om
en zonder ook maar enig lcontakt net de vrour¡ren op te nemen een overeenkomst
met de uníversiteit die een einde aan het lconflíLrt moet maken. Van eníge on-
derhandeling is geen sprake. De universíteít dikteert de voorwaarden, weLke
door de Gl"lI¡lU zonder meer geaiisepteerd r¿orden"

HeË betekent niet het eínde van de strijd. Het posten ryordt voortgezet.
De universiteit ziet zich genoodzaakt met het strijdcomité van de schoon-
maaksters om de Ëafel te gaan zitten. De vrouwen houden voet bij stuk" Dien-
tengerrolge moet de universiteit kapituleren;Over de afgeLopen vrelcen zaL aLs-
nog aan a L L e schoonmaalcsters drie uur loon exËra worden betaald en ver-
der zal voor de verkorte werkweelr toch het volle weelcloon norden verstrekt.

De universíteit ireeft de sLag verloren maar is vasËbesloten de oorlog
tussen haar en de schoonmaahsters niettemin te winnen" Twee T\7egen worden be-
wandeLd. Het moeÈ nu rnaar eens en voorgoed worden uitgemaakt, dat uitsLui-
tend de GM.{U het recht heeft om de schoonmaaksters te vertegenwoordigen en
voorts, indien het dan niet gelukt is loonsverlaging te bereiken via r,rerk-
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tijdverkorting, dan moet heE aantal schoonmaaksters maar worden verminderd,
zodat de resterende vrouwen voor hetzeLfde Loon méér werk zullen moeten ver-
zetten" 0ntsLagen vallen er vooreerst, nieÈ" De methode die wordt toegepast
is deze, dat .i in ontstane vakatures ííet meer r¿ordt voorzien" Het resul-
taat is dat het aantal schoonmaaksters met t.enslotte 302 vermindert. De Gl"fi'üU

tekent, geen enkel protest aan. Door hergroepering van de schoonmaakploegen

staagt ãe ,rrri.,rersiteit er in het onderling kontakt en het gezamenLijk over-
leg tussen de vrouwen ernstig te verstoren.

Van de TGI¡]U gaat weinig meer uit. Als enkele vrouwen, als vertegeilrtoor-
digster van deze bond vergaåeringen beleggen, hebben de overige schoonmaak-

stãrs het gevoel, dat in ãíe bijàenkomsten niet over hún probLemen wordt ge-

pir"a. goiendien: het daarvoor door de top van de Brítse vakbeweging in het
i;;;; gutoulr.r, lscheidsgerechtr erkent de aanspraken van de GIîVÍU als juist.
Aan de beidä konkurrerende bonden wordt gelast de zaak in der mÍnne ín heË

voordeel van de Gt'lI^IU te regeLen. A1 bíj het eerste gesprek daarover komen de

hrensen van de schoonmaaksters zelf geen moment ter sprake. Er rn¡ordt achter
haar rug om beraadslaagd en over haár hoofden heen bedisseld. Gevolg: de be-
langstelling van de vrou¡¿en voor het vakbondsl'idnaatschap verflauwt' Van de

62 schoonmaaksters die de TGIIU voor rde betere bondf hebben gehouden zijn er
na Luttele maanden nog maar 29 over,

In de herfst van 1975 doet de universiteit'van Ðurham wederom een po-

ging haar eigen financiijle moeiLíjkheden af te r¿entelen op de schoonmaaksters.

õ" iei,ru houdl zí6¡. zorgvuldig buiten spel-. De distriktsvertegenwoordiger van

deze bond voLstaat er mee åe schoonmaaksters het afschrift van een aan hem

gerichte brief van het Gl.fl.fU-bestuur te zendenrwaarin er de TGI^]U nog eens na-
ãrukkeLijk op wordt gehrezen, dat deze bond onder de schoonmaaicsters geen Le-

den meer mag lüerven. ALs de vrourn¡en op een gesprek met de distriktsbestuur-
ãã. r."¿rinien ís deze nieË bereikbaar. Het ís dan inmíddel-s april 1976 en

de bewuste ãistritËsbestuurder is niet langer de heer t"fills.Het feit dát de-
ze door een ander is vervangen is er een onmiskenbaar teken voor dat de top-
leidíng van de TGIIU een man die aan de schoonmaaksters nog enigszins het oor

Leende, maar liever kwijt was.
De voor de hand 1-iigende konklusie: het ging de TGIJU al- evenmín om de

belangen van de schoonmaalcsters als de Gl'fi{U. ilet ging beide bonden al-leen om

de vrãag hoe beider invloedssferen nu precies \^taren afgebaken9. D" onderhan-

delingen daarover buiten de vrour,ren om l¡ern'íjzen ondubbelzinnig dat zowel de

GMI,üU ãls cle TGtr{U organisaties van d.e bestaanãe maatschappij zLjn, die al"Leen

maar de funkËie hebten hun leden in het gareel te houden. !üaar zij onderling
over trnrisËen is níet de vraag of de ene bond dan r¿el de andere de schoonmaak-

sters mag vertegenwoordigen, maar deze: of de ene dan rvel de andere bond de

schoonmaaksters aan het ãapitaat mag uitleveren. De twee scirrijvers die ons

de les van Durham hebben vàrteld zien dat níet" ZiJ betreuren het dat door

de gang van zaken zoaLs die is ge\^leest i^n feite aan de betrokken vrouwen het
recht van vakorganisatie is ontiomen. ttl'üanto', zo konkluderen ze, ?'de meesÈe

vrour^ren hebben Ëoch wel geweigerd zich naar de GMWU te laten overschrijven.
Doordat ze geexL l-id lronden worden van de vakbond harer keuze r,rorden ze nu in
het geheet ñiet meer door enige vatrrbond vertegenwoordígd"' !e konkLusie is
onjufst. De 1es van Durham is juist dat arbeiders of arbeidsters heLemaal

niet door een vakbond worden vertegenwoordigd. Dat is de werkeLijkheid die

telkens weer de vakbondsmythe versioort. De vaitbond is geen exponent van de

aangesloten Leden, maar van de gevestigde orde'


