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IIEN "Lrì{Ksri'' 0}{RoEp oF EAN
InLTNI(sEìr Tv WAT IS DAT?

De heer A.A.I:[. I(eo¡nnan, socíologísch doctorand.us en als st,afmedewer-
lcer en persvocrLichtcr verl¡ond.en aan tle VPIìO, is hal-f septernber tot doctor
:1 d" soeíoLogic.ûeproi:iro"??ri op een proefschrífr dat gewíjd ís aan de pro-
bJ-enen van vat hij "een Linlçs talevisíebeLeíd'¡ noemt l).-Ue au¡eur houdtzich doa.rin hezig ¡¿et heL nerl:waardíge verschijnsel - .ith"rr" merkwaardig
voor hÉ;r en vcor cen eantal an<iere Lleden in tåtevisieLand - dat uitgere:
kend de "línkse" Êel"evísie, díe zich in het bíjzonder tot de arbeidersricht, juict bij c1e arbeiders het rninste aanslaaË.
, Dr. Kco¡m.:ir rirukt h¿:t ncg lcrpsser en ook precieser uit dan wij hethier gefnrnuLee:cl hebben. In een van de aan het proefschrift toegevóegde

steL1-ingen 'uerltla¿1.::'c hí.j, d,at hoe tuLiuksertt erl "progressíevertt eeb-bepaãlatelevísieprogra'.i:a í"s, de; te minder het door ãe ãrbeiders wordt ger.raar-
deerd. Eldei¡ vaegf hij daaraå.n toez dat de door hen versmade uÍtzeãdÍngen
door de tthogere socíaie lclasse'r prachtig worden gevonden; dat de arbeideri.ets heel anders r¡an de tel.evísíe verwacht dan zíjn gretige b"d;;;i;;;
hen schenkt en dai het beleid van tle "linkse" telãvislebazãn huñ publlek
snel irríteeît.

'llloe lcornt h"ar'], aLdus Koo;nnan, "rlat Links in de omroep, vARA en vpRg,al jaren een oP zijn best slâgnerend bestaan leídenrterwÍji-pseudo-neutra-
Le omroepen *.1-s Ce TROS stormachtíge groei vertonån?t' ft,ooyuan ís des te
meer '¡erbaasd o'¡er deze ontr,¡i1'-keLing omdat voLgens berekeníngen 607" van d,ebevoliring moct ¡¡orden gerekend Èot de arbeídutãk1.ss., aie UIj ingríjpende
maatseha-¡rpeLijice her"¡onningen het meeste belang zou hebben. t'Zou õít-i"g"t
d"er bczitLczen dar gee'.r: verirant,schap moeten .roel"tt met VARA en çlRO, ãiubLijkeus hun donLstelLingen opkomen voor de sociaaL-zwakkent', zo vraagthij zich af.

l) Dr. A.A.i'f" Kcoymano ttdc merges ve.n een r-inks televísiebeLeíd"
uitgc.";er:ij Coutíniro, llfuíderberg; 164 bLz.; príjs f t9r50.
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I{at Kooyman a1s een merkrÂraardig verschijnsel beschouÌ,rt, is voor ons

een vanzeLfsprekendheid. Zijn vraag of niet. juis'c de arbeidersklasse zieh
ttthuistt zou moeten voelen bij de VARA en de VPP.O beantwoorden wij zonder
aaraeling ontkennend, een ontlcennirrg l¡raarvoor tríj diverse redenen kunnen
aanvoeren.

In de eersËe plaats: als Kooyrrran konstateeui daË de arbeiders toeh het
meeste belang hebben bij íngrijpende maalschappelijke h.ervormingen, dan is
dat eerr oprnerking die - afgezíert van de vraag of hij met ingrijpende maat-
schappelijke hervoraringen nu r,i¡él of níet herr¡ormingen becloelt die een ein-
de maken aan d.e bestaancie klassenscìreidirrg - er geheel aan vool'bijgaat daL
cle arbeíders niet nâar maatschappelijlce veranderíngen, niet - om het grote
woord m&âT' te gebruiken *' ng.år revoluíie strevea, rnaar naa.r lotsverbete-
ring, naar een verbeter:i.ng van lnun ¡nateriëI..e posit'íe. itu zijn ;víj de laat-
sten on te betv;'í-sten dat dit sÍ:r'everr- rÌaar nateriäle lotsverbetering een om-
wenteiende faittor is; 'u-Lj houde* het zeLís voor de enige werkelíjke revo-
lutionaire krachi in. de samenl-evinp;. Echter, rna"atschappel.ijke veranderin-
gen zíjn een konsel<t¡ent'ùe rrair de dagelijicse strijcl om lotsverbetering, een
honsekr,sentieo die de arbeíclers een zcrg r:al zíjn.

Bij de "l-ink¡eut intel-lektuelen, r¡reartoe oolr zij gerekenci rûoeten tror-
den díe hun stempel ,år:uklcen op het "linlcse" Ëelevisiet'eleid, ligt het pre-
cies omgekee-rcl . Z,Lj interesseren zi.eh voor maatschappelijke veranderingen,
wat zij daay dan ook mee bedoel-en m.ogen" Orrdat sommigen van hen mín of
meer besef fen 2) , dat er een vei:band bestaat tuss¿n maatschappijverancle-
ring en arbeidercstrijd Ëonen ð,eze 6ôk rvel interesse voor de laaÈste, ma¿r
dan altijd een uít hun verlan¡5en naar maatschappijhervorming afgeLeid ín-
teresse. Zij houden zich met'de arbeidercslrijd slech.ts índirekt bezíg en
uitsluitend voor zover zij dat vari betekenis achten voor hun politieke
idealen. Zij bezi.en de strijd r¡an tle arbeiders níet dt)r,ekt, niet uret het
oog van de arbeider. ZíJ beeien dia strijd helema¿rl niet ldanneetî hij uret
hún politieke ideal-en in lijnr:echte Legerlspraaak is 3)

Als Î'linlcse" inËeLlektuel"en o'ver de strijd van de arbeiclers spreken,
dan spreken zij over datgene wåt zíj onder de scrijd van de arbeiders ver-
staan, dal wj"i zeggens zij spreilea over datgene wat de sErijd van de ar-
beírlers volgens heu zou moeten ìüezen. Met de uevkeLiike strijd van de ar-

beíders heefL het naucveLS-jks iets te rnaken en het heefl- er des Èe mínder
rûee Ëe ¡rraken naaïmate die t'linicsett i.¡rielLekËuelerl geprononeeerder t'linksett
opvaÈtingen hebben. I,lat aan de arbeidersklasse als "links televisiebeleidl'
gepresenteerd- r¡ordt is níet ciatgene wat de arbeiders inLeresseert, maår
datgene wat de arbeiders volgens de ttl-inkse'r inÊelLekt-uelen zou moeten in-
teresseren;

Zodre de 'olínkseiu intell"eicLuelen i-n televisieland met hun neus op het
keih¿rde feit rnrorden. geclruki[, dat'de arbeiders aaïr huir pol-itieke boodschap
geen boodschap hêbben, r;i.j ten ziJ dat niet aan d.e boodschap maar aan de

2)'Yealc is er minder sprake van een besef dan urel van napraten.
3) Ì^Iij hebben jeugdige "línkse" intelleirtuelen l¡el eens verqleten,

dat zíj zi-cir niet '¿oz,eer voor c1e i."lassenstrijd dan wel voor de
revolulie ínteressecrden en dat op hefzelfde ogenblik, dat men

hun zou berrrijzen dat de revolutie een k\^testie van SinË Jutte-
mis was, lrun belangstelling -¿oor de ar:beidersstrijd aLs sneeur+
voor ele zat:" zarJ verdwijnen,
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verpakking' ALsof een geheel.onthouder lvél verheugtl zou zi-jn :net-een fles
wirisky índíen deze maar in een bLarrw'.p¿¡:íertje r*orldt gewikkã1d.

Hoewel ia*i.i¡rdere-mate - t,'aår,Õ"irea-"âånstûñds .n¡Ê€r * ge"t-dt..dit ook \¡ï:or
dr-. ,Koc¡rman, die rsil inhaken op he.t beçå,g,AHl"e- kijkgs&i..rywan de arbe-iders_- 

-krasse e-:r..die uít da*-k'ijkgedrag*rla konklusie irátr, ãar i:r.fprinatie-.(be*-' ' do.eld is: ,le informariu äiõ tle illink.ce'r inrcllelctue"lea..voor de.. arùei.d.ers-."-,-. i :: ...' ' ' z0-L>rrcodnodig-.hauden) veïmûngd' 'mÐÊ.t -v'¡rd.en-uet amusement..er .dat,daarbij
''"--.,.-,een juist (hij bedo.elt lter:neiijh: een voor.."arbeidets begrijpelijk)."raaþe: -. . "".

bruik- trce,f- Tdord.en gebant'eercl 4).,
' 9t"r het kijkgedrag van de ari¡eidc-rs.zegt dr'. Koo3roanr"-dar..zij.de 'te-,,..

'-...1eroisj.e-als'€eu "huj.sbioslioop" bcschoui,ren en claL zi'j -r"r. ¿u pro[raru"t,
. vooral herkenba¿.rheide orrts?ånnj¡rg eú rürìt-vrnJachLe-rr, ,riaa..Ce--rriå¡ks.ent te-' '" "Levisiebazen echto:"'juisi: icoafi:ilrilati,€, ciskns--"ie cn-..korrÌ:r(]vêr.se"voorÊezeË

kríjgen. llet r'Linhse" lei-e,ui.siebelei-c1, al-dus de cler:<le rter bij het. proef-... a-j. .--
".schrif.t,..gevoegoe"'steJ-lingen.r'rwi1 de tv lr¿"-uleren'al.s- eeri rnedium ciat. dã cri*

"*n**u.ffi: T:il;:i l;t iå:n.T"îiff î":i: i:ä3Ë:":"iJ"l ;ffi: î.j:-";Nî'ã:î
grÍarma dat dit- ¡^¡61 dc,et. Rij huanel cia.t-geu¡kkeliik uret tr¡¡ee-voorbee.lden-.
illusËrererr.. 'a:1'""'' "¡'''

Enkele jarerr-ge1g¡ien--b'rach€ de . teJ-e','isirt enlcele.. -beal.der valr*- êen" sf.sr<.'t:* ' ''

-.*, 
' '- -lçiaB-bíj -de'Brj.tsô posterijen. Þlen zag hoe Torn Jacksonucle selcretari.s-gene-- r--* '

raal varl..de IJ.f .'i{-" 5) Lijrle'ns een'ureeting-'in het -Londense Hyrlepark de op-.-*.., _. -..}

ders, die .ia-.nassa de stri_jcl wilder: voortzeli:el, -.vercl -tr;Ltgescholden. en" -. '-1'-.,.,-.. 
*,¡itgefloten. I{ij..rcudeii Cat:bepaald,een he::1.';enba'ar pîcgr¿rîrnaãnderdeel ¡¡i1- ,-...

len.:rc'emeni-- wij zí-jn cr tevens 'ran overLuigd., daË hef . iríjkeuda arbei¡ler.s'toç.*tell.ingns.ue en tot kricische-op:inerlcinge.n aa:,r-het aqires van Tom.Jack-
çon.-heeft geprikkeld. Precies heÈzel"fde getdt vocr eee pa$s{rge uít de.fj.lnx-..-

r. .--. die - €.\'Zeneen.s "€en pûßr jaar' terug -"' dooi: <ie WRO :ve-rtnond- r,ver:cl en cl,ié de-staking....bij de hoogor,'ens- Lot-onderrserp -bad" llai:. ..2.ag-hce Ar.ie -Groeneveltr 
-

.- . - '"nad.aË de presj-denu var¡ de=He;¡;:lcns.e recht'na:-rk het.opLr*r1en vâtì de indus-
-- trieb¿nclen-,o:i¡echtinc,líg hari verklaa:rët" zich naar het',bedrijf .spoedde on. 

.

-.-...,;.. het'einde van.de,aklj.e aan. te ltondiger, en hoe. zi-jn woorr{en bij de arbei-
'der;s då,ar-he--iti-ge er¡oties '¡eklen en hun rrijandige gebaren crutlokte$", . '

0ve¡ige¡s::üoet¿n.roi.'i -er wel op-r+ijzen dat het.bij de.ze tr.¡ee voorbt¡*l- "'
'-*'denlon uitaon-rle.;:i.n¡er gaat - die de hierboven gerraalct,e opî.erkingen over het

"' "linkse" i:e1evísiei:al,aid geenszins aaniastclr-. Da'L is des te nr-irri.ler*.het' ge* '

val-,omdaj:.de bescirrerzen ecê¡re flÌet Croeri.eveit ni-n of meer toevalligr..¡ls
men rrril : per onge.luk i-n- de b.er+r-¡ste film ',¡oorkwan. Ðe rolprent als zodanig.- .'"' rüerd.,aLierminsc dãor een hritischp- inctelling ten opei.eh¡elva.n cie'va&ber+e-
gÍng gekennerlct.

', 
':'.r.-,ij:

..-4) Een typisch staaltje 17¿rn het taaLgebruik van dr. I(oo5rn*n :elf
' --il-len -uij onze lezers niei or¡.t-houden. i^iaar hij zich afvraagt
of 'het' leget der bezi¡:lszen geen ver!¡anlaehap zou moelen voe-

' len met VARA en VPRO, gebn-rikt hij niet het goede Nederlandsa
'¡oord tVerwan'lschap" naaï -spreelct hij van ttaffiniteit".

-5) U.p.l,{-": "Uni.oii of Fostal hlo::l<e::s, de bond waartri.j .r1e ffeerdeF
,.beid van het Britse PTT-personeel is aangesi-o.Len.
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On tot het proefsctrrift van dr. Kooyman terug te keren, wij hebben
het niet zel-f onder ogen gehad maar slechts kennis kunnen nemen van de ta-
melijk uitvoerige beschouwingen daarover in tr^¡ee landelijke dagbLaden \^raar-
a¿n ook onze citaten zíjn ontleend. In éên daarvarr troffen wij een passage
aan, hraarvan het ons niet helemaal" duidelijk is of zij uit <le pen van d.e
bewuste journaliste 6) stâmürdan wef" een r^reergave is van dr, Kooymans uit-
eenzettingen. I{e veronderstel.Len het laatste maar mocht dit niet zo zíjn
Can doet dat er níet zo heel veel toe; HeË daar geschrevene houdt in elk
gevaL ten naurnrste verirand met de kwestie die wij hier behandelen.

In rle passage die wij op het oog hebben r¡ordt verïrezen naar de opvat-
tingen van een socíoLoog, genaamd i'lerton, volgens wie ttcle Lagere klasse,
vermoedelijk tengevoLge van haar opvoedinge meer gevoelig is voor í.nforma-
tíe díe zÍch iu haar eigen pl-aátselíjke of persoonlijke sfeer afspeelq.'o
Daartegenover - zo verneemt men - stelt lferton een ander'Iype mensen: het
soorË met de bredere horizon, zoals hi.j zich uitcirukt.

De zienswijze van Merton, die er áp neerkomt dat de arbeiders een be-
perlcte, de íntellektuelen daarenteger). een brede of bredere horizon zgpden
hebben, delen wíj uiteraard nieË. l,faar zíjn - vña.t aatzelende - opmerking
over de t'opvoeding", <iat wii zeggen over het feit, dat aan het arbeiders-
kínd Ín de kapítal-istische maatsãhappij sLechts biiter weinig mogelíjkheden
tot inteLLektuele vormíng worden geboden (wat heel iet,s anders zeggen wil
dan dat het een beperkte harízorr zou hebben) nodigt als het r¿are uit zich
niet al-Leen daarin nader te verdiepenrmaar ook in de positíe van de arbei*
dersklasse in het algemeen, omdaË onderwijs en opvoeding, taaLgebruik en
belangstel-língsgebied daarvan nêtuur1-ijk niet zijn 1"os te maken. Of Merton
dat doet r,'rordt in het krantenartikel- niet vermeld, Noch in het, ene, noch
in heË andere stuk dat wíj over Kooymans proefschrift tazen r.rordt op deze
kant van de kwesËíc àngegaan, Of de schrijver daarvan heÈ zelf wél gedaan
heeft r^ragen wíj te betwijfelen, ook ai. komt hij dan tot de konkl-usie, dat
de mogeLíjkheden våln o'een l-inks televisiebeleíd maar zeer beperkt" zijn.

Ì,Iaarom \,renst de arbeÍder - zoaLs de teLev.ísiesociologen ons vertellen
- dat het kijken naar de buis hem "ontspanning en rust¡? geefË? 'tfíj nenen
de vraag niet beter te kunnen beantwoorden dan docr hier wee:: te geven wåt
een Amerikaanse staalwerker ten beste gaf toen iernand eens naar zíjn Le-
vensomsËandigheden informeercle 7) ¡

".".Ik moet verdorod hard werken en als ík thuiskomvril ik zítten
"-n rondhangen.., rij.lceluis.l kinderen zíjn bezeten van polítiek;
r¿¿arom? Orndat ze et de tíjd voor hebben. Het ís niet zo, d.at de
arbeider st.om is. Hij ís moe, dat ís alLes. Soms neem ik ¡¿eL es
een boek t,er hand, een boek dat al wekenLang in een 1a trigt, dan
bea ik te moe om er in te lezen... Dacht je dat ilc mrn neus in
een boelt kon steken? Vergeet het maar" Ik lcen een venË van 57.
I^feet je \{at díe tegen me gezegd heeft? fMike, ik ben oud en al-
.Lijd moer. Het begint al op het werk" Zodra mfn hand de machine

Susanne Piålt ín NRC-Han<leLsbLad van 23 september j.l-.
I^lij citeren uit het l:oek "I,[orlcing" ("I,lerken'n) door Studs Ter-
kel uit Chicago, dat ín 197'2 in New York verscheen en dat be-
staat uÍt een groot aantal, vermoedeLijk op de band opgenomen
interviews rneË Ar,e::ikaanse arbeíders. AlCaar b]rz" 3 t/m 7.

6)
7)
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b¡:dicnt houden miji,r hersells op iriÍ:t ,lelli€jli.. " Al¡l il¡ tiruí-sh<¡:n dan
rraal"" ilc tuzi-c n:el- itrn vt:oiiìür .-.1.i is he-i ¡r,¿¡.r ki)rt, Dart zet i.k cie
tv a¡'r;r c:n.:;u¡:.Ja: i:iel', var: iraê nieu:vs. L,a.i-¿roi,r ki-jrr ik r:r coit,:.ij-ec
veeL ria;il: " T-ic kÍ.jir naa:ì: lraÈ ::.:lcie:s;, eeo ailernat j.et iLaexvço1 " rlc
lvil nier gaä-gerá n,i¿r "i¡eti gila.il, rk ;nlet ::,; orrlsiii¿li?.1cn... ""
Een e:rtreen voorbce¡Ld? l,I<lg;eliih" iiiaar uiettr-:rl:ln zt¿y¡ þ;q¡,6.þ"i;etistiek

,sooybceld" ci.)1 ir;:'eci.€--i ¿i;np\?e:i:t* rçar: ij-r1:(¡ ilocp ::; e;i vo-i: er epecit" ¡n eeri
v-corbeei.d aok, d.at vc:;ltl¡.¿::it tir:::. ol tici: k,:iii.t úirt - zoal-s; li,i. .lirriginir-n cns in
"Hec P¿r:roc¡l-t' Bi v:lr,:.-i.'; - rrí{: ç',lii,;ïrcr,-i.-en jr gt:'bleker:.., dr¿i i:r htt vpng"p,¿"-
bl--iei; eir iiìileÍ nog í-i:. r'l.i I./.JRÛ.-r.;.a.nlu.;ig .-1e r;,:..'.,-1 Ì{d1gestr..:.i.tll,:a Êr; de rri.:er ire-
'/or..¡Ír¿:r.1:Èe;. (11í.il cla b:':t4.:tr::';?'c;.Ì;Lij.:r" rr.'L i,.ci:,:r.flr bai'oc1:scp3-e.r.cl,irr{ êîr ¡ïtoêf
vrije tí-i i 1:el'.r1-;:n) i1c :iis:li l,:r.;i:, i'..i_'t,€j.ij.rtï.Jr:.Jrd:i gd..

ve;t ,¡e¡-ricr i¿:2.:e.tr. r,; .: j:L ;'.,,,¡.";.,.,,.:ì0.; çÍ::,-.ji -- :i.n ,.t:.t p,.:qs¿¿SÊ i.l;¿t.r\.r¿ì;l wecle::_
crn niei ri':irelijk Lt u,Í- L,:\ lru cii: :rijn ,cr-¡: js gii:vl;.r,jc:, da"r-'.;el- uí.,: c1íe van
Koo;i".â:r * å.at îrci': i:hr.¡alj..: iu,ii r1,:r- hci l.ic,-i..rj-l-¡:1r:a ..¡.c-i.J; zicla ta een da¡ of
nâ eÖil- wecli--;.e.:,i irrl-o,:te-fcÍ1. ¿:, zìi;ìeí.'u],1,:d,::,í.j! -;..:ï..iLut.i<i l:tg.jt::ja: oìa te g¿an
k-asCjc, lrijk':::,'I i¡íe dii orlk D::-í-r; l.:i.:blq:.. g,ssilllïev*rt, I^-eE is ce¡ 

",:rgie sLrg.
lliet de í;heotie ': i-l liel zc, het. .i.s te p..ci'-i."|;jk lr¡: i:i-ler:rie * ce theo:_.ie
va¡i de ttli-nkcetn ie-t.er¡-{-si.e..1a,ccï.' d¿l¡,i * ;;:í 1 ¡r3¿ irrist .¿i:rie::s. Ilie ;erkc.;ndí-gt
dat da ¿:::beí-or.':s. r1r:. a:::.gei^l3zenå¡iì ei.jn ,:rn matt;:cliap¡,f.j*k::itischc o'boodschãp-
pen" ie kcn;ul¡-e,:e¡: zoncie-¡ rekenin¿ ic hou,l.cn :nrrl i:u:.- iicharrel-iij..c en gees-
telijke lcon{.i.tie c:r voo::bi-jgi"...n"1 p,¿rrr r¡,c,r'. f::i.i: el,¿t cle kr:iuischã -,..c::vaar,Ji-
gel:s van die b,:od";::i.^,airp.::-:. de liri¿.-:i.rr'-i,-;¡rí-j i.c¡r:: er..:ì 6;:,lr':i,i- anr.d_gr¡: bril be-
zian ,jan rij tct ;r.i.e ee ¡,r.rÍc.irt zi'i:i.

tsij .1*ze i:heclí.c zci lia<.>1.r,:4.ïi t:c:ílrcr-'.:t e.ê.; ¡:aïItãi ï_:iGá.;;;ç.þsnl¡. ilaa:f zriL
reeås ver¡:c1C"t lrsi:.kl"rtsie i:t de: rncgei.ijhh..4c:-: ìicrr caî:. z,ogr..ireaind ttlj.nksot
tel-er¡ísi.Èi:eLe:id'isr:peik.t eijn (r,;r.r- ieis ."rdcrrs j.s cl:n oirnlSclijl:) lreafl, nel
onze ltiit.ieli ,,,p i.c tri-tin*lse.r' Liieo:-"i.c r:.,ir,i¡i" of t-åevcr ::leis ;ã rnai:en. iÌij
ziet eie tt;n:: d:r ttri-nkset' ce-1.elvis:.q :o teieursteiiliLdc feå;ezl nalr: schijni
na:'-x'reliji;.s cc]:l oogir.:g i:;. dcer:r Lct iru"rr nt.;3scii;rppeI-'r-jke' ¡:¡o:rlr¿e;';¡lr.l cl-oçr te
tiring,::t. InFl.aat;i d¡.',rr/å-i'ì i;,:.iiiL hj_j zi,::h fte::nel Í jil Li,ll :1oçLiü:.rrii,,ai:ie-theo-
rieäll hezig in.et 1;r\t:1.p :Ái¿Ì¿lr'?¿r.n hi¡ .,.t ¿.;;r.ti:ocrd t::echt ic ,i¡j.nd+n o;. c1e
vraä8 tcc cle t.cpc,:,.'ittc :rrigelijkiredel "ya:¡ il-e ttlin.k¡:çtt :v ;'ret !:;s'lc lir.rnner:.
riorci,:n gc'br"'.ri-l'-i:

lie rc::i¡l¿:ri-ng vooi: een rLer:ge1-ijke ha.',r.deli¿i.j.r:e is îrr-âã.ï r,rzr? rneling cie-
zQ, ciat rl.::. Iicoyiulri i¡e.l-j-si;aar tusoci.o-r.cc$tt, l.,sar ais zo<1anig ir. cle eêrste
plaeis c:en iieolocg is. Intc::essêr.i-. zijir ii.: ái.i ,¡erband. ç:nkcl-e mtdedelin-
¡le-i.r vâ.r, .î'"r:rgnan 9):

tté"d.::ía:i.:¡; å:rtcni'-'.r; r.arf-a l{co;.rn::n, :l-_íe iir igl+3 r,le;:d gcbcren in
Ilie-,_n¿e,f*rrrt-r.r-,:r.ocht doc;.:i_e:....ir ntr gÍ.r.q i.n li¡61 ua:l:: d..: i:,atiicLie-
lic t'.rrí";ers¡i:ei¡- Í.n i{i-rì¡npgin.. "., 'ì-:: li{¡g - }iíjnagcl .vas l{:..j:negen
nj.et neer 1C) * deecl h.í-j li;e'.: ire¡ lii-r:nil.en, jeugdwari.,ers en1rede-'
s';r':del,.?en¡ i,.oCt hct c'":rsl yan :':i.ch iiorsï'". ". i,-j hed,Jeii s¿¡mel:. ile
t:rroco 2Û30 c;)3eri-cht: . Do¿i àa*.y:v:,i:t; lu..1:i,clia ne:tscila¡rpijlrril:í-ek,
tni¿:t: ock: eRe.-cluiiorraj-rc.'. :.'-ctívi-teLi¡:n op efTic:Lön¡:* t"ã,ti*.'r coör-
Ci-i:cre:: t;l ie ';ersp-1-ínterrde irra.chì:err v;:. c1e ::r:,¡oLrilj.e h,¡rirdelen.

Rul::iei;'"1:ic;:ovis:1.eit v¡ln l¿7 sr-:l, l¿i¡li+:: j "Ì-,
Zi".+ à:: ::ceci.:r gel:"t.o':;*de- af 1e";,::i;rÍ.; v:.- ;.-i-jr; ruï"i:.:l_cl.: t,:.li¡.iovis j.eut.

(' .:

e)
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Onroep 2000 brengt zodoende de real"isa.tie van een onmogelijk lij-
kende revoluÊíe een stuk dichterbíj' .'n

De lezer ziet heÈ: óõk Kooyman behoorde eens tot die poLítÍeke idea-
listen in wier denken nieÈ de kLassenstrijd van de arbeiders, maar t'de re-
volutíef' de central.e plaats inneennt,. Irr de door Jungman geeiteerde doel-
steLling van de Omroep 2000 is deze dan zeLf.s "eer.r onmogel"ijk lijkende re-.
volutie" díe met behulp van een soort "rnronder" - in dit gevaL het techní-
sche wonder van radio en teLevisie - t'díchterbijtt zav lcunnen worden ge-
ot""nåånrral 

afgestudeerd en in dí-enst geereden .ræ u. "vplìo-elite" schíj-
nen zijn opvattíngen geenszíns te zijn geävolueerC. In zijn proefschrÍft
stelt hij, dat orde o1:vattingelr. van l4arx over de arbeidersklasse als gang-
maker voor maaÈschappelijke hervorníngen n-u niet meer zo vanzeLfsprekend
zijn al"s in de l9e eeuw." Jungman, di-e hiervan melding maalst, tekent daar-
bij aan, d¿t het hem nieËternin voorkomt, dat Kooyman uitgaat van een te
"Nijmeegs-ídealistischru beeld. "Ook binr.en die als eenhei.d aangeduíde ar-
beidersklasseot, zo vervol-gt Jungman, I'sLaat slechts een spraakmakende min-
derheid íngrijpencle maatschappijhervormingen voor. De jaren waarin dat
(schijnbaar?) anders l^ras, díe van de politielc-culËurel-e eenheid, zuil, van
SDAP, rode vakbeweging, rode krant, rode jeugdbeweging, rode omroep en
rood koor, dat zong van de Dag die Komt, liggen ver achter ons.n'

Ons kounrentaar trierop z zij die voor íngríjpende maatschappelijke her-
vormingen íjveren hebben nooit a1s een nírrderheid deel uan de arbeiders-
kLasse uitgeuraakt, doch zíjn steeds een groep daay'buite¿ ger^reesË, díe pre-
tendeerde uóór' de arbeiders Ee spreken. Ðeze laatsËen stenmen dãárin met
elkaar overeen dat zíj verL,opers van arbeidshracht zíjn en aLs zodandg vor'
men zíj een maatsctrappelijke kategorie. Zornrel in de negenËiende al-s in de
twintigste eeuw Traren zLj -eên írr hun sürijd voor lotsverbetering, maar zíj
hebben zich nin¡ner gekenmerkt door eenheid van denkbeelden. De eenheíd van
de arbeidersklasse is een pz.aktisehe, g6ên ideoLogisehe,

A1"s Jungman herinnert aan de tijd van hrat wel "de rcde famílie" wordt
genoemd, claã merken wij op dat deze faníl-ie slechts bijeengehouden werd
door een pnaktiseh politielc streven, dat op de emancípatíe van het prole-
taríaat binnen de burgerlijlce maetschappij gericht was en aarr de behoeften
vair het volLedig ontwikkelde, moderne lcapitalisme beantr¿oordde. Ilie meenË
dat er in die tijd zoiets als een ideoLc'gische eenheicl binnen de arbeiden-
de klasse zou hebben bestaan l"aat zich inderdaad misleíden door de schijn.

l0) Jungman doelt hier op het fej-t, dat ín de jaren zestig in deze
stad van Karel de Grote de, naar de door hem gestichte scholen
genoemde, het karholicisme steunende, schoLas'bíek de filosofí-
sche erepl"aaËs moest afstaan aan de schoLasÈiek van tt bolsje-
wí.sme. I{eliswaar bleef het beeld van de H. Thomas van Aquino
op zijn sokkel voor de gehooreaal van de Nijmeegse universi-
teit Ëronen maar Lenin en li{ao Tse-toeng werden er de heiJ-igen
der studenLen.Voor zovel. er aän de hogeschool al"daar nog Jezu-
ieten werden geki.reekt behoorden zij toÈ het soort dat zich meË
Lfoskou méër vervrant voelt dan met Rome.Velen irr het land meen-
den ten onrechte dat t'Nijmegentu een kníeval had gemaakt voor
de filosofie van het marxisme"
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Die schijn werd daardoor gewekt, dat met de verbete.ring Ðan het kapi-
talisme oolc een proletarisch belang gediend was. De poLitieke stríjd van
"de rode famílie" en de strijcl vair de arbeide.rs voor lotsverbeLeringän vie*
len samen. Naarmate de emancipatíe der arbeiders binnen cle burgerlijke
naatsehappij in zicht klram, werd tevens zichtbaar d.a.L cleze burgerlijlce
emancipatie iueÈ een sLechting van de klassenbarrière niets te maken had en
dat cle kl.assenscheíding heel iets anders =u¡as dan d.e pol.itdøkø scheiding
tussen "de rode farnil-ie'o en andere ¡,olitieke famj-lies. De schijn uer<l op:
geheven. rnplaats van, <le pol-itieke tegenstellingen - r¡rð-arvan de betekenis
in t t moderne lcapitalisme r¡oorLdur:end afnam - trad-en de soe¿(tLe iegensteL-
f-ingerr op cìe voorgrond. HeL lot van "de ro<i.e familierot was daarmee bezegeld.

Het is allerminst t-oevallig ,1rt .Tungpir,an irr eca beschouwing over het,
proefschríft van dr. l{ooyman over cieze ttrode famil-iet' kornt te sprelcen, De
vergelijl'"ing dringt zich a1s het wär:e oÐ.Dat zij uit,ecn5evalJ-en en ten on-
der is gegaar. en dat cle ttlirrkse.tt teievi.sie voor hae.,r ¡noãi.zaam bestaan moet
vechten is a¿in dezelfrÍe onLwikkelirrg toe ter schrijven, L{arit, rr¡at ísi het zo-
genaamde "linkset' omroep-- en tv-i¡el-eic1? Ìliets anders dan het streven orn
vanuít lsepaa'J-de ideol-ogiei3n. v-ðóv, cie ¿Lrbeiders eeïi pr:obLemat,iek aan de orde
te stell.en die niet de hunne ís e¡.r dai in een ti-jd v¡aariu vo¡"rr cle arbeí-
ders íde¿:Logíeän lteeds ninder gaan belekenen en zij met praktische proble-
men r,,rorstelen ciíe zi j al.Leen 26.!.f kunne.¡r oplossen.ttlinksett i.n'¿e1lektu:1en worden daardool gekarakteríseerd clat zij vin-
den dat lieËgeen onder Lr6n leeff.¡ aol'- r:nder ele arbei-ders behoort te leven.
Dr. Kooyman onclerscheidu zich va-n velen d¿.a.rsan ír;. zoverre, dat hij ergens
ín zijn proefschr:Lft d:¡l-t t¡¡pe vergcli-jkt mer een -trepaaid $oort zenáelíñgen
dat de ínboorl"íngen voor het ware gel.cof tracin'L t,e winnen met.kraaltjes en
spiegeLtjes inplaats l/an meI rali.onele overtu:i-gingstechníeken. t'faar lt be-
treft, hier siechts een verschil in nethode. Ook d.r. Kooymen ijvert voor
eerr pol-it,iek geloof, dai: min of meer hef: geloof is van <ie ou¡1e a::beiCers-
beweging. Zu.llt een Í-jveren ís een anachronisine geworden ín een tijcl, díe
niet meer aan ¡iíe oude ¿lr'L:eicie::sber,;eging, maar aan de r.:oËaal ãndere, auto-
nome bewegíng 'i'an de arireidets z6Lf- behoort.

I,IIE KAll IIiILPEN?

.E6n van onze. lezers mi.st verschíLlende nummers van t'Daad en Gedachteot.
En toch wil hij z,o graag alle jaargângen kompl.eet hebben. Daarom een ver-
zoek ean rsnze Lezers hern. te he1-pen. De onlbreker¿de riuÍlrners zíjnz
Jaargang 1965: a1-le nurnmers;

1966: nurìTners 2, 4" 5, B enlt
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4, 5 en 9;
en 12;
7 en B;

1û en 11.
l,Iie wat van deze nunmers in bezit heeft en ze wil níssen, worclt verzocht
deze aan oils te zenden. I,rlij zul-'l-en er rlan vûor zorgen d¿t de betreffende
Leze-c ze krijgL. Van zijn. dank !:arr men overtuig,l zijn.
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REVOLUT IE AN COIiTR.A*. 1].TIVÛLì]T TE

TN SPAHJE

CAJ) BREÌVDEL: "Reùolut'ie en Contz,a-r,e-
uoLub'ie i,n. Spanje'r. ilen udtgaue ü(rrl
'tÃet \leyaLdoe'nstert' te Baay,n. 416 pa-
gina|s" Pz'dja .f 44j50,

E:: ís, geloof ik, geen gebeur-'Lanis ín cle ge,,;chieder¿ie van deze eeuw,
die zozeer de ¿.randacht heefL geirokiien al-s c1e bur¿;eroo::1og in Spanje van
1936* 1939, behoudens dan weLlicht 'j.er ltussische revr¡!u.tre" I{el.zeker, over
de Duitse revolutíe in d,e eers;e j.ercln na ile eersLe rnrereldoorlog is veeL
geschreven. tÍaar iil iren ervan overtuigci, <iai het bij lange na niet haaLt
lrij al de publ-íkatíes over dc: Spaan;e 1.:u:'g.:root7,rig,. Ja, itrr vraag me zel-fs
af of er over de Russísche re'¡olut-ie ¡,r+l- zolzeclj- is gepub3-iceerd als over
de strijd Èegen de fascist:ische t::i)Êpen .van generaal Franco, díe ia juli
1936 in opstand k¡,¡amen Ëegen de Spaanse r:epubli.ek. i{og regeknatig komen er
boek-en uit, die de Spaanse btr.rgeroo::1og lot *nrlerwerp hebt"ren. Zo is in i.le-
d.erland twee jaar geieclerL nog tt boek i,ari jacq.ues P. Giele verschenen, dat
het "Arbeí.ders-zelfbestuu'r in Spar;.je" i.n de jaren 1936-i939 behandelt.
Maar niet alleen i.n l\iederi"and, ook in het buitenland ve:"'schijnen er nog
regel,matig boeke:.r over de Spa"anse burgeroorlog.

ïn a1le oprechthei,C vraag je je af , of het nlt ?,e aodÍ.g moest, dat ook
Cajo Brendel aan <iie vloed van boelken ove!: de Spr-ause burgeroorLog er een-
tje toevoegt. Is het onderwe::p dan rloor <fe Ji-verse auceurs * Spanjaardeno
Fransen, Amerikanen, Duitsers, Engelseno Ïtalia.nerr, I\c.lerlanders, ènz. -
nog niet, uitpuÈtend genoeg behandeld? Krn Bre;r<ie,l ons dan, nå. meer dan 40
jaar nog íet,s nieuws over die Spaanse burgeror:rlcg vertelien'l ZLjn aLLe
facetten daarvan nog níeL voi-cloende beiictrt?

Na lezing va¡: Brenrjelosi ì;ûel( kan ik nieË anders dan meÊ volle ovex-
tuiging de eerste en de dercle vîâeg mat ttüeetr bea-ntwoorden r¡n de tweede
vraag alleen maar bevestigerrd" Ilrendel lian ons inderdaad rrog íet,s nieurrrs
vertellen en clat doet híj i.n zíjrr a.nal"yse var.r cle Spaanse gebeurt.eníssen
dan ook in ruime måte.

Ik meen dat we dit te <lanken hebben aan het feí-to daË Brendel bij het
analyseren van de Spaanse gebeurÈenissen gêÉ;.r ídeoiogí-scl-re bríi heeft op-
gezeL. Hij gaat niet- uiL van de scl:ijn, rnaâr van de werkelijkheid. tlij
heeft zíeh nier iaten misLeiclen doc¡r "re.vol.utíonaireo' l-er-rzen of trsocíal-is*
tísehe" fraseol-ogíe" Heel duidelijk blijkt dat uit zijn beoordeiing van de
anarcho-syndica.Listísche vahbondu d.e CNT, die iir Spanje een miljoenenaan-
hang had. Duídelijk ioont híj aarr., <iat er Èus!,en de leiding van de CldT en
de leden daarvan tijdens rle burgeroortog een diepe kioof ontstond, ja, dat
<ie leidíng van de CNT zich in mee:: darr é6n geval 'begen cle. art¡eíders keer-
de. Een veroordelíng dus van de talct-iek van cle CittrT? Geen spralse van. En
dat is voor mij jui-sE,;ie grote i¿aarCe van het boek" Brendel laat zich niet
Leiclen door rnorele c¡f ethi,sehe overrregingen" Lnpl:lat,s van de taktíek van
de CNT t,e veroorde"'l-en maakt trij juist clui<-iei.ijk 'waarðn d* CNT (a1-s organi-
satie) handeld.e zaaS-s ze Ceed en rc.¿al.,t hii õõh duideli.jk da¡: cle CNT niet
anders lc6n h.andelen. Uit zijri 'serll acrnt Ce {;NIl <1¿,n u.o1r- ter.'oorscirijn als



-9-

een org¿rnisaÈie die, net a1s de andere zogenaamde "Ii.r.kseut organísatiesrin
hrezen toË de burgerlijlce maatschappÍj behoort. Err tocir doet hij in nÍets
Ëekort aan de gror:theid van de anarchist,j-sche arbeidersgeneraal Buenaven-
tura Durruti of aan de heldiraftíge strijd van cie. arbeiders v¿n lJarcelona,
díe zicir ín mei 1937 ter,¡eer stelden te.g3n een gezamenlijke a¿.nval van de
bolsjewikí en de Guardia Civil en waarbij de arbeiders in clie stríjri de
CNT tegenover zich vonden, een Ct\f die er zLch l.ater cp be.riep te hebben
geholpen bij het hersËe1len van de rust e,r orde in Barc.elon¿- en als belo-
nirrg daarvoor aanspraak meende te kunnen maken op enige ni.rristerzetels in
de uíeur.ie ceni:raLe regering"

Dat cle hol-sjeruíki alies hebben gedtran om eç¿n socí.alc revolutíe in het
strijdende Spanje te voo¡rho-ngn hebi:en- vrcr in "Daad e.tr lledachteltreeds meer:
malen. duidelijk t.";-teengezet. Ook BrenrieL doet ciaË natuui:lijk í.n zijn. boek.
maar hij doet ir,ná6.r. Hij maakt tevenß duideli-jTc 'v¡aaröm de bolsjewiki geen
socíale revoi-uËíe wi1r1en". r,/ele "sccial"iseischatt an liberiaire auteurs heb-
ben de bolsje'^rikí Ìr'ûffrege hun hourlíng rrí-jde:rs cle iìpaa.nse burgeroorlog ver-
oordeeld. lttriet al-dus Brenrlel. Tn zÍ".jn arralyr:e konit hij tot de konkLusie
<lat de irolsjewiki. * rrulige stnatsicapita.linterr al"s ;ij zíjn - ;rimmer een
socíaLe revolrrtie kunnen geciogeri. i,í-evilr z:iel:, zi-j de meeht aarr Ce bour:geoi-
sie toevallen dan aan de arbei,Jerslilnsse" Ook í.n tt kapital.istisclr systeem
kan het bolsjewÍ.sure gedijen ràn. st:reven na¿¿:c de verirezenlí-jki-ng van haar
cloel"einden. Ben proiet¡rriscire rer¡ol-utie echter zet al.i"e partj-jen en voor-
hoedegroepen, r¡an- i¿e1k sign-;:.tuur ocLc, aan de rli.jk en nmal;t een ôinde aan
de overheersi-ng van c-le eä,e klassr: do.;r da;.lrrr1ere. Irr d-a'; nu i,s juí.st heÈ
LaaËst,e wat cl.e bol"sjeruiki. wil.-ien" ilet en.íge',:i'.: ziJ ¡,riLlen is 't overnemen
van de beheersíng cier ar'ireí-de:r:si<L.asse

Ik:lou zo rloox kr:nnen gaen neE l:et aanh¡len v¿rir voorbeeLCer:, díe aan-
tonen hoezeer het werk van BrerirleJ- a:irri.jkl:. ttan veel waL er o\¡er rle Spaanse
burgeroorlog i-s geschreveri" Ik zelf kerr geen werk daf 4e Spa;:.'irse gebeurte-
níssen zê d.i-epgaand. en zo vrij van alle ídeologicr b:liar¿deLt" t'filar de ruin-
te voor deze bespreking ie belierk'i" .i,eat ik d¡;aro:n voLsËaan met nog enkel-e
losse opraer'kÍngen"

Brendel beha¡:dcLt ni-eË aLieen d,e fipaanse burgeroo-r1og, maar heeft ook
de vocrrgeschieclen;i.s en Ce nar,¡.:eën daarvan l:i.j z1-jn. onderzoek betrokken.
Ter¡ns zijn de ontr'¡ikkeLingen van T:.a de vericiczingen van juni 1,977 in zLjn
boek veiwe,;:1c:.

A1 met aL vind ik het boek rraa B::endeL een grote aanwinst. Het is
oninísbaar voor een ieder dí.e het wezenlijke v,sn de Spaanse gebeurtenissen
iviL begri.jperr. ALs B:endel eehter ;nee.nL dat hij met dit werl"t de "l-inlrserl
groepcríngen een cl.íeilst heeft belrezern, dan vergíst hij zích ó.eerlíjk. Ik
kan hem r,¡e-',- verzekeren dat vanuit de bolsjewistisehe hoek, maar oolc vanuit
de Líbertaire hoek, verguizÍ-ng zi"jr: deel zal zíjn, ilíj zaL het al r"¡el we-
ten maar nu dan nog eenË ervarerr, cj.at het ondergraven va-n allerlei myËhen,
het onËmasiceren van allerlei ideologische frases en het aarrtonen van de
werkel.ijke gang van zaken, geen rl,.ezí.gheid j-s rdaarmee men zich vríenden
nraakt. Hij zal er niet waklcer: vãrn l-Í-ggen en ook diiärin heeft hij dan nog
hreer eens geli.jk.

Geen kritiek dus? i,iee, of he.t nc,est, all<¡en de prijs zijn. Die ís voor
een arbei.der nogal- hoog" Toch hoop i.k clat dit boek vele l"ezers zaL vínden.
tiij is het waard.

Jaap II.
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SHOT,T

In een vorig nurtrner van trDaad en Gedaehte?t ..hebben wij uitvoeríg ge-
schreven o.¿er de klassenstrijd in Groot-BriLtanniä" T^rij hebl¡en t-oen laten
zien hoe door de arbeidersakties van onderop een zo groLe bres vrerd gesla-
gen in het zogenaande Soeiaal Contractr dat de * ond.er d¡:rrlc van hun leden
geplaatste - bonden tenslotte niets anders konCen doen cj.an zich verzetten
Ëegen de verlenging daarvan met nog rÀreer eens *en ¡aar. Het middel r.n¡aar-
nee de overltoepelende "¡akcentra.le TüC, de Laì:ourparti.j en tiet ond.ernener-
dom een einde hadden trachien te malcen aäri ï,üaL zij rie "Engelse ziektee' noe-
men, r^ras voLkor:ren ondeugCel:i_jic geblekerr,

Tot. de veLe t't¡i,lde" aicties \^raarvar iret l.ancl in cle jaren lg76 en lg77
getuíge was kon het langdrrrige, op 20 augustus r;6 begonnen konflikt bíj
het foto-ontwikkelbedri.jf Orunv¡icli in de t{oord-Londense voorstad DolIiã
IlilL nauwelijks v¡orden ger:el',end. Hoewel het personeeL - n¡ee::endcels Aziati-
sche (Pairistaanse) arbei<isier:s - sc'hrikbarerrcl slechL r.¡erd beEaald en de
sekundaire arbei.dsvoorwaarden erba-rrnel-ijk üaoesten word.en genoernd l), brak
de staking niet, geiijk alle overige, vail47ege een Looneis uit, maar uit
protest tegen het jaagsysteem en de maníer -vlaarop men eï werd afgesnaur¡d.
Zij verschilde oolt in zoverre van prakËisch alLe àndey:e s:lalcingeno daË er
bij deze geen sprake was vân een kanflikt Ëussen de arbeider* àn de vakbe-
wegíng.

HeË tegendeel was het gcval. Ìdelisvraar betroi het hier corspronkelijlc
ongeorganiseerde stâaksËers er¡ stakers, dÍ.e geheel- spontaarr 
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twaalf personen bestaand stríjdkomit6 varm<íen, doch nietËemin was het geen
onoffieieeL konflikt. Het. strijdlconnitê wenúde zícin namelijk vrijwel- rer-
stond tot de APEX (Associ-aticn of Professianalo Executive, Cierical and
Cumputer Staff) en de-ze kleine, zelfs voor vatrrbewegingsbegrippen weinig
uriLítante organisalie r,¡as onmíddel1ijk bereíd de. íJrunr,riðtn-siat ärs als l-e-
den in te schríjven en hen te steuneR.

De staakst¿:rs slaagder: er niet in het bedrijf plat te Leggen. Zij rr¿-
ren sleehts een ninderheíd. Een groot deel vari het (gekleurde) personeel
bLeefruit vrees'voor rverkloosheid, ondanlcs rle pressie clíe de postenrfe sta-
kers uitoefenden, aan de slag. Daarin kon natuurl.ijk de APEX geen verande-
ring brengen, maar de boncl probeercie, via overleg met de d-ireftie, toË een
gunstiger rnrerkkl:Lmaat- te geraken. Ðat mislukte rloorqlat Grunr.¡ick-direkteur
George llard niet Lot, een gesprek bereíd bleelc en weigerde de vakbond te er-
kennen.

tlet gevolg tras dat het konflikË uich voortsleepte en ctaarbij raakte
de direkte aanleíding,st¡.. - gelegen in een ontslagkqesiie - volÈomen op

I ) ïn een aan dit lconflikt gewijce beschourn'ing ín "De Groene" van 7
sept. t77 was sprake van een hrut,oloon van I 25 per week r¿aar-
van schoon È trg (f 85) overt,leef""The Sunday Times" van 26 ju-
ní 1'77 vermeldde dat de PakisÈaanse ar:beí.dster Jayaben DesaÍ op
een uurloon vå.n 75 pence werd aar:genr)r.nen en dat zij tenslotte
t 36 thuisbractrc na eeri werkr¿eek van 50 uur"Bij die 50 uur kwam
regelmatig verplicht, overr,'erh. Beciroeg dat 6 uur per r¿eek of
mintier dan 'r¡erd 257. extra bctaai-rf " voor de overuren daarboven
werd 5'iZ exl-ra uítgekeerd.

DE GRUi\¡l^IICK
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de achtergrond. Erkenníng of geen erkenning varr de ì¡ond i+erd het belang-
rijkste geschilpunt. Daar heL presÊige van cle vakbeweging aldus op het
spel sÈond verleende oolr de TUC zijn steun"

In de Bri-tse pers en ook in de koirti.nentale '¿erd aan de stakíng bij
Grunwick aanvankelijk niet veel- aandachË besteed. Anclere konflikten, zoals
cle aktíes van de zeelieden, de arbeiders in de auËo-índustrie, de typogra-
fen en de staaLlterkerse waren in feite veel l¡elangrijker. DaË veranderde
echter toen op een gegeven. mÕment de Grunwiek-sËakirrg all"erlei n.even-ver-
sehijnseLen in heÈ leve¡r riep

Dat kwam doordat ailerlei "linksett avant-garde-groepen -' zoal-s Trots-
kísten en maoisten - cie stakí-ng bij Grunwicli voor hun eigen doeleinden be-
gonnen te gebruiken, of liever gezegd: te mísbruilcen. Leden van dergeLijke
groepen begaven zLch naar Dollis iìii.l"r schaarden zich met spandoelren voor
de twee fabríeksingången, levcrrden er soms vrij felLe gevechte-n met de po-
iítie en deelden er pamfletten uír díe ininder net de situati-e van Ît Grun-
wíck-personeel te maken hadden clan wel een bombasËische propaganda voerclen
voor het eigen (politieke) standpirnt van de groep 2). Hun optreden Leidde
ertoe, dat ttThe Surrday Timest' op een gegeven ogenblik de gebeurtenissen in
Dollis l{iLl- kon karakteriseren als: "de Gr,rnruick-show" 3).

Een ons persoor:lijk bekende ooggetuige van de uich a.ldaar afspelende
tonel"en heeft deze iraraktr¡risEielr van dit Bri.tse bl-ad u'freffend juíst" ge-
noemd. In het ber¡uste arti.hel werd er meliing van gemaakt, dat dettlinkse'o
groepen er openlijk voor uitkwarnen , ða¡: ziJ <ie naast de fai¡riek gelegen
straten van Dollís Hill als een soort, van uitstalkast van hun opvattingen
en denlsbeelden beschouwen" Z,aa-Is de leden van de BriËse heersende kLasse
en hun dames naar de paardenr:enrren in Ascol g¿ian oü zich te l-aten zien, zo
gingen trotzkisten en naoisÈen rraar het Grun¡trick-bedrijf om zich te laten
zien. ttGrunwícktt, zei eer¡ ve.n hen toL de verslaggeve-f vân "The Synday Ti-
mesnorttis het AscoË van de iinkerzijde". DaË klopte geheel en al met de in-
druk die onze vrien¡L en ooggetuige opdeed. t'Ilet schouwspel-" o zo vertelde
híj onsr"heeft níets te maken met de in {ìroot-Brittanníä aan de gang zijn-
de klassenstrijd;"

De demonstrat.ieve optochLen die enkele malen in clq: straten ron<l het
Grun¡nrick- Þdrijf ¡¿erden georganí.seerd - en r^raartoe. niet de sËaaksËers maar
ttlinkse" sympathisanüen r¿erden opgeroepen "- hadden da: naar zi;n zeggen aL
evenmin. Inlelíswaar verhinderde cle aairwezigheid van een mensenmassa dat de
onderkruípers door de dunne linie van stakingsposten heen konden dringen,
maar dat L7ås een toevallig effekt, dat de organisaLoren van de optochten
aLlerminst hadden heoogd. Het bleek hun ool¡: Èe ontgaân, ofwel zij stelden
het níet op oríjs, Hoe het zij: op een konrnnrlo van d,: demonstratie-leí-
ding zette de menigte zích i-n beweging om een van i:evoren uirgestippelde
route door de wijk te volgen. Zíj sf-roomcle derhalve van de fabrieksångan-
gen rrreg, maakte deze vrij, uiet ÏreË gerrolg dat de werkwiil-igen naar binnen
konden.

Van geheet andere aard en betekenis echter dan deze schijnbaar spekta-
kuLaire, i* 'b/ezen volstrekl ongevaa::lijke pop¡lenkast var'. ttlinlcst' t¡as de
prol-etarísche solidariteitsali.tie di-e r,¿ercl ondernomen- clocr een aanËal Lc¡n-

2) T{ij weten waarvan wíj spreken.
den zíc.h ín ons bezít"

3) 'oThe Sunday TÍmeso' van 26 jun.i

Enke-]-e van deze pamfletten bevin-

1977 
"
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dense postbesteLlers en sorteerders. A:ingezien een grool- deel van de or-ders voor Grunwíck bínnenkomen via cle T,ti : Ía de te onrwikkel."'ihiJ ãår.per post naar de klaten ruorden teruggezontien, r¿as hun r;,",eigering o* au-po"ivoor Grunwick te behandeien een strategisr:he zet. IIeL kai¡aal- van,Ie groe-pen deercle Grunr¡ick níet, dit wél. De besteilers eÐ. sorteerders beõezenaldus nog weer eonÉ een.keer, dat strijdende ar:bei<lerrs een gewícht 1n deschaal kunnen t'irerÍrerl, de zí.ch als zogenaãnde ttvoorhoed*t' pr.uãrrierende po-litíelce groeperi niet in hen minst. Hurr show had. Grunrn¡ick c¡nbevrogen overzich heen laten gêan; niet zoçlra echter kr¿anen cie pTT*ers in aktiã "r fr.tbedríjf f.ie.p naar de rechter
Een trítspraak behoefcle deze nieË te doerr. Juís'ú clatgene vta-t wez,keLijk

voor Grunwick een gevaar vormde wc-.rcl door rle alleen **ãr op trun presti!"
bedaehte APEX en T-[IC afgehtezon. Àan da aktie vau de -po"t*urr"å¡r werd na en-kele dagell een eincie gcmaakt dco-r Tom Jaciicon, de ãls staki"g"u;"k;f t"-:ruchte sekretaris*'generaeL van de posr-vakbcná u'w. zonð,er ,roãii* ;i;.;ã"híj claar niet in. I{ij zag;ich genoo<izaaht cen sLolr. aehter de deur vandaante haLen. De UPI¡í tte-nteer<le beü drei.qÈrien!:, iiai: deze o1"-BanísaËie lr-p;;iã;;door haar verstrekte gratifík¿rties ni*:r ãou uitl¡etaiãri inciien ã;";;t;;ivan de Grunwiek-post niet zou r¡orden gestaah'c. De i¡oze sorteerd.ers tapitu-
l-eerden onder hevig proLest 4).

Jacksons inÍerventie be:¡ees, dat cie stalcing bíj Grirnwi.clc ¿an t¿eL van'.1-19 overigc+,tege1.i.ilcertí.jd. plaats vindencle i"wi-îde"i sËa.kingen ;;";;-"";-schiLlen, maar daf ondanlcs de dool c1e rzalcbe¡.,¡egi-ng verlec;:.cle ìísterrn,t de tb-genstelling tussen ualrbeweg,{-ng en st:;ijcien<lc arieiders onver:zraakÈ gehan6-haafd bleef . Dat rle f,rrunwi.cìi-süako-¡:s hirn str:ij11 tenslctte toch hebben ge-
hTonnen - ín dit opzi.cht <ie.n ciat cl.e r¡akbr:1<i r¡er{ crite¡d en cle or,ts1-agen ãn-gedaan werde.n gem:.aki - i.s cl,in ook minder aarì. de vai<bev¡eg:.rrg ;e danken ¿anaan de rechter die bepa.tr.lde, clat de weigering var.L Geroige-ìola.rrl om met d.e
APEX te onderhaudelen ni.et :Ln ov¿::ee:rste,¡ming wãs met de Britse riret'. 

--- --

4) Aldus een Le::i-cht ín "Tire Tíne$" va.n i0 augusËus rgTl "

HOE BELGISCHE ARBiITDSTB.R.S IlUN IIOEDE
I(OELDEN OP E'EN i'IEDISCFI CENTRUt"t

Van een van onze Iìelgísche vríenden ontvíngen wij <te volgende infor-matie omtrent een konflikt dat zích onlangs hãeft väorgedaaã in de stadLuík en datl ertoe heeft geleid, dat er een ei.nc'le kvram aan <ie werkzaamhetjenvan een aldaar geves'iígd gezondheicìscentrun., da: zíjn. onts¿åan ¿ankte aan
,een ge¡neenschappelijlc iníliatief 'råïì een aanta1- in en um Luilc gevestigdebedrijven en de Belgische vakbeweging.

In de stichting van het ber"'usie gezondheid.scentrum v¡e:.d. voorzien ineen van de belpalil.rBerr van een ni.eur,ue kJLLelcÈieve arbei.dsovereenkomst tus-sen de bonden en- tq grote Belgi.sctre staali:eclri-jf van Coclceríl]" in de Luik-se voorstacl Seraing" I'Ie'l eenlrur:ii k';:eeg de ta¿ik I'an een tre*i;:i.jfsarts toebe-deeld, niet slechis ien l:ehocve vân Coclcerill., :rsar ool: Ëen behoeve van
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verscheidene andere Luikse fabrieken, die er zich op een r¡at later tijd-stip bij aansLoten.Arbeiders en arbeirlsÈers díe ziekenverLof genoteu diãn-
den zictr in dit medi"seh centrunr te laten keuren en het centrurn stelde vastof zij al darr rriet geschikt waren om huii werk te hervatt,en.

in de kortst mclgelijke tijd verr¡í-erf het nieurre gezondheidscentrum
zÍch onder de l,üaalse arbeí<lersklasse een bijzcnder slechie naam. l.lie doorzijn huisdokt.er nog voor arbeidsongeschikt werd gehouden hoefde er nieË opte rekenen dat de dokt,oren van heL. mediseli cenËrum de.zelfde diagrrose zou-
den stellen. AL mocht de vakbe:¡egÍng het kersverse Ínstituut als o'een ver-
worvenheid van de art¡eidersberreging" hebben voorgesteld en bejubeld, de
"verworvenheid" haalde zich hoe lãnger hoe rneer dä vijand.schap van de ar-
beiders op de hals.

In de carÈouche-afdelirig varr de - eveneens bij heL centrlrm aangesloten
- wapenfabriek F;l{; r.'erkte een jonge vrou\^r die zwangersctrapsrrerlof [enoot.Na haar bevalling was ha¡rr T-oestand van ciie aatð, daË haar huísarts meende
dat dit veriof moest ¡¡orderr verlengti. Het med.isch centrum echt,er verklaar-
de dat zij r^rel degel"ijk arbeiclsgeschi-kt r{as en daarop gíng zij wee.r naar
haar werk aan de lopea<ie band" Ncg eLezelf¡r"e dag rroe.lãe zij ziân z6 onwel
worden, dat een op de fabrielc aanr,rezige dol'.tcr haar naar huis str¡urde. 0p-
nieuw besliste het t'gezondheidscentrun" dat zi.j aan heÈ werli moest gaân en
weer begaf zíj zích near Ce fa.bri.ek. ìdog <lezelfde dag ki,ranr zij te overLij-
den.

0p dezelfde ,¡¿penfabriel', ír: HersÈol r¿as - op een anclere afdeLing .. de
moeder van de overLedene '.nlerkzaam, Deze r,¡erd. dcor ,le pcllitie van de dood
van haar dochEer in kennis gestelcl" Daarop trotr<. een vijihonderdkoppigervoor-
namelijk uit vrouwen besta¿-r:de ¡nassa uit cte fabriek nãar het *e¿íãctt å.n-
trum. De opgekropte rvoerlc ontlaadCe . Fiet medisch personeel dat de verbol-
gen arbeÍdsters zag naCeren en níeË in t'¿i-jfel. ve::keercie over hetgeen er
te gebeuren stond, redde zich ilet vege i.ijf door een overhaaste vlucht. In
het centrum sloegen de bi.nnendri-rrgencie v¡errr';en letterlijk alles kort enkLein. Een ten tonele verschenen comrnissari.s van poliiie besËookten zíj
met tomaten.

De volgende cl-ag kwamen de arbeiders in een tient-al Luikse fabrieken
in aktie" Uit protest tegen het centruiil en uit soliclariteit met de overle-
dene en haar woedende en geschokÈe kollegaîs begonnen zLj een ttv¡ildere sËa-
kíng.

In het licht van di.e gebeurienissen, onder druk van de arbeidersj
werd de vakbeweging tot een ferme stap genoopË. Zíj zag zích genoodzaakt
haar reLaties net het bewuste tngezonrlheidscentrumtt te veibreken. Zíj wei-
gerde heË, een ttvertn¡orvenheid van de a::t¡eiders" genoende centrum ,ro! latt-
ger te erlcennerr. Als ¡¡errolg van de wel-i-sr¿aar zeer korte naar desondanks
uiterst felle aklj.e 1-igt het gebouw ¡vaarin voor tr<ort nog het bewuste cen-
trum was geves'cigd er thans verlaten bij .

Ijiteraard r^ras de docd va;r '1e bet::okken arbeidsEer voor de anders over
het wel en r^/ee t'an de ¿rbeí-dersklasse zo spaatzame Belgische pers sensatio-
neel genoeg om te vermelclen. Er werd ook over geschieven in ¿e biaadjes
van de maoistische groep Ai'fADA ("411e macht aan <1ã arbeiders'r), Haar be-
richtgevíng echter .r¡-.f-op ctoor het typerende feit, dat de reLatie tussen
het 'rgezondheidscenirum'' en de gezamenlijke Belgische vakbeweging net geen
enkel woord werd rrermcld. De l',-rasse wer:kel-ijkheid stroolcte kenneliji< niet
met het door é.-l'fADA gehuldigcie ste::dpunte dat- de valcbeweging ont{anks alles
een rrtapen van de arbeiclers is en bií.jft. Orn dÍ.e reden rrroest zij de werke-
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lijkheid geureld aandoen.
[Jveriçens is de rLrerkelijkhej-d niet sfechts aan dÍt Luikse geval zicht-

baar. [r doen zich de ]-aatste bijd telke¡rs u,eer 1n Belgi'ó ccnfl-icten voor
uaarbij duidelijk blijkt, dat, de vakbeuregíng in het t,egenuvergestelde kamp
staat afs de uenkers, Toen er op tr.lee scheepslierven aan de Schelde, een in
Temse en een in Hobokcn, uilcle stakingen uÍtbraken, hebben de bonden deze
op de tradit,ionel-e manier gebroken" Zìj slaagden daarin door tussen de bei-
de groepen stakers een rr-rig te drijven, [e¡st gebruikterr zij al hun trucs
.orn aan d: act'ie in Hoboken een eind te maken, daarna Lieterr zij de strijd
in Temse, die al-s een ge"isoleerde act,ie tot mislukkinq u.ras qedcemd, geuJoün
dood bl-.'eden 

"TensloLte Ì;erichtte onze Belgische vriend nog, clal in het lilaalse dorp
Athus, dicht aan de qrens rneb het qroothertoçdnm Luxemburg oeleqene arbei*
ders die in verzet kuamen tegen de sl-uit,inÇ van hun bedrijf, diverse sabu-
tagedaden verricl-rtten. Zij vernielden onder andere de hoogspanningsleiding,
Is het nodig '.¡m hj"er¡i j te vermel den g zr vraagt, de Eelgische bri ef schri j-
ve¡r dat deze arbeíders in Atht-ls ock geheel tegen de zin van de bonden in
actie ularen?

HOI KIJAIï[N ANDRTA 9-9åå!53¿ JAN RASPT EN GUDRUN ENSSLIN AAN HUN IINDE?

Teru.tijl dit nummer \/anlrDaad en Gedachte'e bijna qereecl is, r,.lordt be-
kendr dat drie leden van de Rote Armee FrakLion, namelijk Baader, Raspe en
[nsslin zell'moord zouden hebben gepleeçd in de gevangenis van Stut,tgarL-
Stammheirn err dat de zoqenaamde zel-fmoordpoç¡ing van lrmqard Mijller is mÍs-
Lukt. Veel, zo niet al-les, uijst er op dat Baåder, Raspe en [nsslj-n door
de Duifse autoriteiten zijn vermoord" NaluurLijk uordt. de zelfmoord beves-
tigd door het rapport van de christen-democratische reqeling van de deef- :

staat Baden-llîjrt,ernberg" [Iaat zelf s in kringen van de FDP en de SDp - die,
mede de ¡nmensel-ijke behandeling van de RAF-l-eden in de gevangenis hebben
beuerksLelfíqd - knmt men tot de konklusÍe dat het, rapp.lrt meer VraÇerì ofl-
beanluoord Laat, darr beantr¡oardt, LJij zul1en niet atle feiten opsommen, d5"e
con aanuijzinq zijn, dat hiar moord in het spel is, Zt: heL:ben in al-le kran-
ten geslaqn sn zijn rJus genoegzaam bekend.

Spruit onze opvattinq, dat de drie RAF-leden zijn vermocrrdr voort uit
sympathie voor de Ro'be Armee Fraktion? GeenszinsJ fLli¡ lrebben er gsen Ênke-
le tuijfel uver laten bestaan, dat ui.j de gúeriJ-la-strijd van de RAF vsor
zi.nl-oos houden" De vernietiging van het kapitalisme r¡ordt i:Íel door enkele
guerillas op slraal- bevochten, maar kan sJ-ecilts het resuJ-Laart ziln van de
proletarische strijcJ en juÍsl- daar heeft de strijd van cle RAF geen enkele
bÍ.nding mee.

Het l<apen van een vlieqtuig rnet onsclruldige vakantieqanqers die met
de dood uorden bedrei.gd, kan ook óns a.Ll-een met diepe af schurr.i vervul-1en.
ftlaar nog, groter is onze af sclruul van een ovcrheid clÍe alti jr1 de nond vo1
heeft over het verdedigen van de rechtsstaat (uaarmec natuurlijk niet,s an':
ders uorcit bedoel-d dan lret vr.rrdedigen der kapitaiist,ische orde ), maar oñ-
dertussen r,teelloze gÊVangenen eerst aan eLrn onmenselijke behandelinç bloot-
stelt orfl ze daarna onder verdacht,e ornstandiçhedenrrdood t,e laten Çâãrìr0.

Hel gebeuren in de gevangenis van St,utLqar'1--Stammheim maakt veJ-e em.r-
t,ies Los, óók bij óns, ile zu.ll-en zeker hierop en op het verschijnsel van de
Rote Armee" Fraktion'nog teruq komeno


