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&t elke bijeondere handeling
gapt het denkcn aan het doen
vooraf. Bai het handeþn van
klasrqn of mas¡a'¡ bliikr de
beukcnis yan het handelen
pas echteraf. Hier gaat de
daed vooraf aan het beg¡lp.

Theo Maassen
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DE STAKING DER MTJNI^TERKERS

IN GROOT.BRITTANNIii

IsÉ g gEEeg-yes-ees-yesÞ I åi g-Åe_!gi4:Eelse

trln die valLei rtaren 14 nijnen, nu nog één. Daar, achter die heuveL-rij waren et 23r,lu nog één.'r nir iå r" rr"it"l.d to"r, ¡.ú narr juli ruÍn een
week ben opgetrokken met stakende nijnwerkers Ín Zuid-llales. ðenoende ûroor-
den verklaren al direkt de v¿stbãradenheid van de arbeiders om d6ór tegaêli zij stríjden voor hun toekomst en die van hun kinderen. "We liggennu 18 weken stíL, zonodig gaan we nog lg maanden door.tt

Vastberadenheid, verbíttering en een enorme solidariteit van rn groot
deel van de werkende klasse ín Grõot-Brittanníä en vooral in de uíjãwer-kersstadjes ltaar ik geweest ben, zíjn ure opgevall"en. Ik zaL hier níeã pro-
beren.g_en anal¡rse of een vol.ledig overzíchi-van deze ontegenzeggelijk 'be-
Langríjke staking te geven, naar ík wi1 me beperken tot eãn oiãrzíãtrt .ran
de dingen-die ík heb meegenaakt en gezien.

Iloe is I t nogeLijk om net zoveãl duízenden in stakíng te blíjven vån-af 6 maart dít jaar zonder noemenswaardíge inkomsten? De NtM (National U-nÍon of l{ineworf,ers), J;l.""ãàii:r." vakbond, sreunr de sraking, Íraar heefrzoals Ín Groot Btittanníä gebruíkelijk, geen stakíngslcassen. ïoetende ar-beidere krijgen f2 (ongeveãr f9r-) pér'aãg. De eersãe tíjd was dar nog !3,naar het werd te duur voor de bond, Ifíjnwerkersvrou!¡en en hun kinãerenkrijgen êen soort bijstand, maar daarvãn nrordt afgetrokken een bedrag vanÊ 15 dat de mannen verondersteld r¿orden te krijgei van hun vakbond. Gorediefstal van de overheíd dus. [faar er ¡uordt g"Ëõrretteerd, bíj winkelcen-tr¿' in de straten, en daar wordt ontzettend veel geld opieh.ãld. Bij eentrinkel zat een oud-nijnwerker van een jaar of 70 elñe dai-voedsel. te vra-gea. op een bord sÈond.geechreven: tlkoop bij je boodscñappen iets extravoor de stakers'r. llat híj zo verzamelde waà ínãruhrekkend. lèdereen die ilcgesproken heb, verklaarde dat ¿e rt vol konden houden dankzij die voedseL-pakkétten" Een probleen-hierbi.j is h'el dat er geen fruit of irers. g"o"rriãr,in zítten" Dat is n¿rrclíjk niel zo lang goed tã houden. De stakers en hungezínnen eten dus vooral bLlkvoedsel.. -D; 
vrouwen in de solidariteitskomi-
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Èees hebben er daarom voor gezorgd dat er voortaan ook aardappelen ver-
strekt r^rorden"

Ilet het noemen van de vrouvrene kom ik aan een tweede onmisbare steun
voor de stakers" Zonder hun aktíève deeLname hras de strijd al voorbij g.-
weest' naar íedereen met grote stelLigheid beweerde. Ðe vrouqren speLen een
zeer grote roL bíj de voedseLverstreklçíng. ZiJ steLLen o.a. de voedseLpak-
ketten samen" In zoverre zou je nog kunnen spreken van een tamelijk tradi-
tíoneLe ro1, n.1" die van huisvrouw, l4aar ook als diE het eníge was r¿at de
vrourtten deden, zou er al- een groot verschíL zijn met de meeste andere sta-
kingen" fNormaaLr zítten de vrouwen thuis in tt huishouden met de kinderen
en merken van de staking vooraL een drastísehe inkomstenvermíndering, Nu
zíjn de vrouüten aktíef bíj de stríjd betrokken, ook aL is het uÍteraard
een minderheid die aan de kornitees deelneemt,Maar er ís meer en dit is van
zeer groot belang" De vrouwen nemen alctief deel aan het posten, zijn clus
direlct in de strijd, in de meest letterlíjke zin van het v¡oordo betrokken.
Nou is posten in Zuid-t¡ales bij dennjnen niet nodig" Iedereen is in sta-
king en geen mens wiL terug. rn het begin van de staking werd er wel ge-
Post, maar aL snel. was cluideiijk dat de stakingsposten vooral symbolisch
zouden zíin" Ze ¡¡orden gehandhaafd voor alle eventualiteiten en om een oog-je te houden op de míjn" Zeer veel mijnwerkers en hun vrourn¡en zijn echter
door Groot-Bríttannie getrokken om in andere gebíeden te posten. Daar heb-
ben ze díngen meegemaakt die op een burgeroorlog l.ijken. Nottingharnshire,
het graafschap ro¡aar de mijnen grotendeels doorr,¡erken, ís door de politie
vrijwel van de buitenwereld afgesloten, Kil.ometers buiten de rníjnstadjes
r¡erden arbeiders tegengehouden, vaak krsamen ze vía aLLerleí omzwervíngec
door de veLden op de pLaats van bestemríng aan. Tijdens daË posten werd er
door de politie (waar overigens zeer veel. nílitairen in polítÍe-uniforrn
tussen zitten) ongenadåg op 1os geramd. Dit gaat blijkens krantenberichten
nog steeds door" Tijdens deze tochren door het land zijn mijnwerkers ook
een solídaríteitskampagne gestart. Er zijn nu vaak direkte banden gelegd
met, arbeiders ín andere pLaatsen waarlangs inforrnatie en geld worden uit-
gewisseld. De aktivíteiten van de vrourren ín Zuid-l^Iales met betrekking tot
het posten beperken zich dus vooral- tot het zogenaamde sekundaÍre posten
(daarover verderop meer) 

"
Door deze aktieve deeLname van de vrouwen krijgt de stakíng ook heel

andere, van te voren nooÍt verwacht,e konsekwentíes. De vrouwen zien en
voelen zeLf hoe hard de strijd ís; hoe noodzakelíjk híj ís, hoeft a€rn geen
arbeídersvrouyir te worden uítgelegd" E6n van de belangrijkste gevolgen van
deze deelname is, nsar nen mij zei, clat de verhoudingen onderLing zich r.rij-
zigen. Ilatuurlijk wijzigen zich bíj ieder konflikt de verhoudíngen tussen
de stakers, maar nu beperkt zich dat niet tot de mannen alleenu maar het
breídt zich uit tot de verhoudíng tussen man en vrour{c l,len praat veel meer
met elkaar, men Leert eLkaar ook op heeL andere terreinen kennen en r4raar-
deren. Dat dit heel geLeídelijk en ueer moeizaam gaat bleek op een míddag
díe nijnwerkersvrouwen hadden georganiseerd voor de kinderen. Er kwamen
slechts 9 kinderen, 5 moeders en I man opdagen en dat terwijl er 900 mijn-
werkers in díe pLaats werken. I'roedend rraren de organiserende vrouwen over
dít gebrek aan belangstelLing, maar ze zouden er r¿erk van maken. Zíj deden
en doen al het werk voor níets, ook voor het posten ontvangen ze geen pen-
nl, terwijl ze zeer druk zijn met hun huíshouden"

Hierboven noemde ik even het sekundaire posten (officieel is dat in
Groot-BrittannÍi! verboden) " Dit houdt in dac arbeiders bij bedrijven díe
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níet direkt bij de staking betrokken zíjn, proberen de zaak pLat te Leggen.In Zuid-hlales gaat het híerbij vooral om twee staaLbedrijven, één ín Þõrt
Talbot en 6én in Llanwern. Nornaal draaien deze twee stáalbedrijven voor
een groot deeL op steenkool uít Zuid-tfaLesr no eehter wordt steenkool per
9chíg-aangevoerd naar Port TaLbot !Ìr¿rar een haven ís op het terreín van iretbedrijf" Het ijzererte wordt al-tijd zo aargevoerd en per treÍn naar Llan-wern' dat geen eigen haven heeft, gebracht evenals een deeL van de beno- |

digde steenkool. Er is een afspraak gemaakt, tussen de bond eo het genatío-
naliseerde staaLconcern Brítish SteeL Corporation (¡SC) dat de stakers het
eouden toeLaten dat er voldoende steenkool en ijzererts in beide staaLbe-dríjven kon worden aangevoerd om de zaak aan hãt draaien te houden, maar
meer ook niet. Dit is Ëoegezegd ondat BSC aret het afstoten van arbeids-
krachten dreígde ttanneer het bedrijf wegens gebrek aan grondstoffen geslo-
ten zou moeten worden. De mijnwerkers wíLlen niet dat er nog meer staalar-
beíders r¿erkloos r¡orden en bovendíen wíll.en ze proberen t; verrníjden dat
de-tlree groepen arbeiders tegen elkaar v¡orden uitgespeetd. BSC neemt even-
wel geen genoegen met deae regeling, maar wiL volop blijven produceren.
omdat de epoorwegarbeiders weigeren steenkool en íJrereits te vervoerenuít solídari¿eit met de urijnwerkeis, probeert het staãlconcern per vracht-
¿ruto Llanwern van het nodige te voorzÍen. Het sekundaire posten speel.t ínZuid-t'lales zich dus af bij deze twee bedrijven en op de 7õ km sneir¡eg er-
tugSen.

De vrachtwagenchauffeurs ontvangen Ê 43 per rít" Ze maken 2 ã 3 rit-
ten per dag. 0m t 100 te verdienen moet een nijnwerker in die streek een
week pl'oeteren. Dat dit onderkruipersbaantje zo goed betaald r¡ordt" i$ om-
dat de regeríng en de llational Coal. Board (NCB) aLles ín het ¡¡erk stellen
9m d9 stakiog te brekeu en net te doen alsof de stakíng nauwelijks schade
berokkent. Ook betaaLt het zo goed omdat het zeer gevãartijk is. Er zíjn
bijvoorbeeld diverse keren vrachtwagens in brand lestoken-en in de nacñt
var-r-7 op I juli is het kantoor van een van de belãngrijkste transportbe-
drijven in zuíd-I{ales in de as get.egd" rn de periode-dai ik er was en heb
meegePost bij de staaLfabríek ín Port TaLbot $r¿ren de arbeíders maar één
keer ín de meerderheid t,egenover de politie. Direkt daarna en op andere
dagen trlaren er relatíef weínig arbeiders en three-, drienaal zoveel politie-
agenten.-l{aandagochtend 16 juti om hatf zeven ts morgens waren er ongeveer
400 arbeiders en zorn 300 agenten. Nadat effektievã ¡lott"de van ãe weg
onnogel'ijk was gebleken doordat de arbeiders niet voLdoende durrrkracht kon-
den-ontllikkelen, verspreidden we ons Langs de sneLweg. I'fet hoge snelheid
denderde een konvooi van een kleíne t00 rraiLers hei bedrijr iit, her o-
verige verkeer \üas stíLgel.egd en de politÍe probeerde de aibeiders af te
schermen door een kordon Langs de stoeprand te vormen, Er Lagen voldoende
stenen |angs de weg en van een kLeine 50 vrachtrrragens zijn ãe voorruiten
ingegooid. Minstens één chauffeur ís hierbij aan hei hoofd gewond geraakt.vrij veet lragens hebben een íjzervLechtwerk voor de ramen In"t .tã in Ne-
derl'and de I'lE-busjes) waardoor ze onkr¡etsbaat zíjn voor stenen, maar de
meeste dÍe ochtend niet. De haat, en de felheíd van de arbeiders is nauwe-lijks te beschríjven. ALs het gelukt nas een chauffeur zodanig te raken
dat hij de macht over het stuur wãs kwijtgeraakÈ met het gevoLg, dat de
konbínatíe zou zijn gaan scharen en de rest van het konvool zou-hebben ge-
blokkeerd, dan zouden heeL veel chauffeurs voor lange tijd als stakíngs-
breker zijn uitgeschakeld. Helaas wou dat díe ochtend naar niet lukken" La-ter die ochtend ltaE de polítie versterkt tot een kleine 700 rnan, terwijL
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het aantal posters gestaag terugliep. Er zíjn díe dag 42 arbeiders gear-
resteerd en zeer hardhandig in pol-itiebusjes gegooíct. rk roríl rne híer niet
bezighouden met, de voLslagen idiote diskussie over het ?geweldvraagstukt:
de arbeíders vechten voor hun bestaan en clat is voor nij ãn zeker voor hen
voldoende rechtvaardiging om op te treden tegen stalcíngsbrekers en poLitie"
Ook aL hadden de meesten een voLdaan gevoel- over het feit dat ze zovee¡
schade hadden aangerícht en duidel"ijk hadden gemaakt de konvooien niet te
accepterenr er was naderhand toch ook een kater. Er zíjn rond de 20.000
mijnwerkers in Zuid-I^lales van wie ongeveer 400 bij Port TaLbot r¡aren die
oehtend. De ¡¿eek daarvoor waren er heftige diskussíes geweest omdat de IrTUM
er niets voor voelt dit soort postene het sekundaire posten, te organise-
ren. Na zeer veel- aandríngen r¿as dan besloten tot de aktie van. die maandag
maar ongetwijfeld heeft de beüreklcelijk magere opkomst te maken met de
halfhartige st,eun ervoor van de NUtf.

Het nas opmerkel"íjk dat van de 400 arbeiders die rnaandagochtend er
ongeveer 90 uit de plaats l{aesteg kwamen hraar nog één míjn ís, St. Johnrs
ColLÍery" trtleliswaar ligt Maesteg maar een kLeíne !5 kn vãn Port TaLbot ver-wíjderd, maar de grote aktiebereidheid van hen is opvallend" Te meer daar
de nijnwerkers van st. Johnls bíj 't begí.n van de stãt<ing tégen hadden ge-
stemd. In l98l en 1982 hadden zij naneLijlc het r¿erk neergãlegd regen de
sluitingsplannen van de NCB, maar toen wareñ ín Groot-srittãnniã niel vol-
doende mijnwerkers bereíd tot aktie. Nu, in î84 wíl-den de mannen uít Ìlaes-
Èeg aânvanketijk niet meedoen. Toen evenweL besLoten was tot een landeLij-
ke stakíng hebben met name de arbeiders uít deze rnijn een ongekende aù-tivíteit aan de dag gelegd. ziJ waren de eersren ufu zoid-wãtes die cle
boer op gÍngen ín het hele Land orn geLd en voedsel te organiseren. Bíj ak-ties door heeL Groot-Brittanniä zíjn vrijwel steeds mfjnwerkers van St.
Johnf s te vinden" Een shop-steward van dãze nijn vertelde c{at over eenjaar of twee ook de mijnwerkers uit Maesteg werk}oos zulLen zíjn, althans
dat zijn de plannen van de NCB" De bedoei-íng is dat ongeveer 3-km verderop
e9T níew.re míjn wordt aangelegd díe dan priv6bezit ãoet zijn (rnomenteei
zijn de Britse mijnen staatseigendom) " nr zlt daar namelijk eãn zeer grore
hoeveeLheid eerste kwaLíteit steenkool in de grond, Dit grapje, het aan-
leggen van die míjn gaat 8400 mÍfjoen kosten en aal 7 jaar duren.l'fen heefÈ
vanuit de bond uitgerekend dat vanuit St. Johnrs die kolenlagen ín 2 jaar
tíjd bereikt kuanen worden voor een vierde deel van de kosten. ook uít dít
voorbeeld bLijkt dat de overheid en de I\ÌCE er op uit zíjn de rnijnwerkers
te breken"AL twee keer eerder hebben Britse arbeiders een regering ten val
gebracht" Als de mijnwerkers op de knieän zijn, zuLlen de andere katego-
ríeän arbeÍders niet al te veel problemen opi.u,o"r"r, is de rrerwachting i"r,
regering en ondernemerdom. Of hun verwacht,íng zaL uitkomen staat echter
nog te bezíen. 

N.V"
EBN BRIEF VAN EEN BRTTSE }iÏJNIIERKEIì

Zoals in het voorafgaande artikeL r¿erd vermeld, zíjn taL van Britse
mijnwerkers door heeL t t land gereisd om een soLidariteiiskampagne ten be-
hoeve van hun staking op poten te zetten. De onderstaande, ult-het Engel"s
vertaaLde, brief werd geschreven door een nijnwerker uit Zuíd-WaLes en ge-
richt ¿an een groep arbeíders ín Birningham Uij wíe híj op bezoek was ge-
Ìtteest. Irlij zijn in het bezit van een kopíe van de bewuste brief, rÀraarop
een datum ontbreek¡. De tekst luÍdt aldusi
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Beste kametaden,

Wii wilLen gra,a,g iedereen bedanken, dde aL zeer enty'tousðast meeuerkt
aan onze kunpagne tegen de nrtjnsLuítingen"

Zuíd-WaLes ueeht aLs één man tegen een ,I{RANKZINNIGE n)RY-REGERING|T
die sinds L979 aL 53 rnt inen heeft gbsLoten en díe pLannen koestert om nolg
eens 70 míinen te sLuðteno uat een oerlíes van 70.b00 banen zou betekeneí¿
en neerkomt op een pog'tng tot afsLaehting Ðan onze índustrie zonden reke-
ndng te houdetz met. de gexoLgen.

I'lii ueten dnt u)¿j deze stríjd tot V¿et einde toe moeten doonzetteno
maar uísten juLLie dat:
- een stakende rnt jnnerker n'iets aooy. ziehaeLf ontuffigt"' de 

-ee,htgeno-te .tsan een míinuerker f, 2L,45 pen ueek kri¡gt" maan dat daar-
oan f, L5 uordt íng-ehouden uegens üeronderslelde stakingsuitkering,
- ieder kiú, beneden 1"1" iaan-recht Tteeft op î. 9115 peiweek" maal-dat daaz,-ùry-f 6-"50 -g3zínskonting aoydt afgetnokken," zodat pler sLot uan nekening ,n
stakende miira'tenker met. orow¡ àn *¡ee kinderei ¿n totaaL per ueek itiet
meey ontumryt dan f, 1.i.r75 on uan te Let)en,' een alleenataande nrijrn,terker uoLstrekt niets ontoangt?

Stewtgroepen ziin opgezet in plaatseLijke gemeenschqpên om de b'ítte-re amoede tot een nrinirrun te bepebken. 1ns |AD7PLEER nm Af¡W,-pLan zorgt
erúooY, - aq! gezinnen owníddelLí.ik hullp kríigen. GeLd en uoedsàLpakketien
aorden dankbaar aanttaatd door gezinnei, riib- net zonder ,JIJLLIE, huLp zee,t'
ã?iãar zouden hebben.

- Zo '|qng onäe o?ouu)en en kinderen m)et WRHANGEREN zijn uí,j ez, tyots
ap dat a::;i dp spits afbiiten oan de uakbeuegdng en uan d,e aibeidend.e k1as-
se ùarr dít Land" Nodig-ons aLsiebLieft uit orn þersoonTiik op iuLLie perga-
4pl¿"99ry .te komen spràken. Neem teT,efonisch l<ontal<t net- ons' oþ,
Vriendelijke groeten"

A.f,l"

opdat onze lezers zích enigermate een oordeeL kunnen vormen omtrent de
hoogte der in de brief genoemde uitkeríngen, vermelden r¿e dat f, l r- onge-
veer f 4'50 is. De ¡qoorden díe wíj in bovenstaande brief net hoofdl.ettãrs
hebben getyPt' staan in tt Engelse orígineel eveneens met hoofdletters ge-
schreven.

OVER TIET GEVAL DUISENBERG

Is het een grof schandaal dat iemand al"s de heer Duisenberg pubtíeke-Lijk verkondigt dat het níveau van de Laagste uitkerirrg"r, ,rog'verder om-laag moet, dat de arbeid goedkoop moet wórden gehouden eo *i dus vooral
geen níeurve LoongoLf mag komen?

Het ís altíjd een grof schandaal hTanneer iemand díe zeLf een inkomen
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heeft dat in de buurt van víer ton ligÊo het ekonomische heil en de red-
ding des vaderlands van een verdere verarmíng van de allerarmsten verwacht
en eventuele (toekomstige) looneisen vaa de arbeiders bij voorbaat afrlijst
en er een waarschuvrende vínger tegen opheft"

ïs het schandaaL des te groter orndat de heer Duisenberg, die f.id is
van de PvdA, zich lsociaLístî noemt? Volstrekt niet. In de eersÈe pLaats
niet omdat de heer Duisenberg ín een interview te kennen heeft gegeven dat
híj zeLf enige moeiÉe heeft met de aanduíding van 'social.istr en in de
tweede plaats niet, omdat de heer Duísenberg of hij nu rnoeít,e heeft met tt
begrip'sociaLÍst'of níet, in gé6n gevaL een socíalist i s IIij is lid
van de PvdA, dat wíL zeggen 1í-d, niet van een socialistische, maar van een
progressief kapitalístÍsche partij, die geenszins de opheffing van I t hui-
díge produktíestel-seL nast,reeft, doch enkeL de modernísering daarvan.

De heer Duisenberg heeft, in zijn funktíe van president van de Neder-
i.andse Bank en a1s lid van de SocÍaal-Economische Raad, als progressief
kapitaLíst, en derhaLve als kapítaLíst gesproken. Aan arbeiders, rrltteríng-
trekkers, bijstandsmoeders, AOI¡I-ers en wie verder nog op of ander de rand
van het bestaansmínimum mag leven, kan de heer Duisenberg maling hebben en
heL behoort zeLfs tot zijn taak om nraLing aaî ze te hebben.

Heeft de heer Duisenberg, toen hí.j zijn zoveel rumoer verurekkende uit-
spraak deed, Ín het belang van het kapitaal en van zijn klassegenoten een
valse voorstellíng van zaken gegeven of feitelijkheden verdraaíd? Irlee, nat
de heer Duisenberg verklaarde, nanelijk dat de keiharde maatregelen díe
hij aanbeveelË (en díe z6lf.s nog verder gaan dan wat het kabínet-Lubbers
voor ogen zweeft) de enlge nrogeLijkheid bíeden op een herstel" van de kapí-
taListische ekonomíe, is een eerl.ijke poging de kapítaListische waarheid
onder ogen te zíen,

Inderdaad, het hersteL van de kapitalistische ekonomie vergt herstel
van de tendementen (winste-n), matiging van de lonen en sociale premíes,
verbeteríng van de vermogensverhoudingen, een verbetering van de technol.o-
gÍe, De heer Duisenberg heeft deze kapitalistísche r¿aarheíd geformuleerd
inde taaLvanhetkapítalisme. Henkan d e z e I f d e ¡+aarheídnatuur-
lijk ook in de Èaa1 van de uítgebuíte en onderdrukte kl"asse formuleren.
Ðan luídt zij aldus, dat de kapítalístÍsche produktie aLleen maar mogeLijk
is ten koste van de arbeidende of werkLoze bevoLkingo dat de rendementen
van het bedríjfsleven slechts verkregen en gehandhaafd kunnen worden door
de armen nog armer te maken dan Èevoren. Beíde formuleríngen echter zíjn
niet met eLkaar in strijd"

lüie roept dat Duisenberg zich als lsociaListt zou moeten schamen is
het slachtoffer van een mísverstand" Idie luíde verkondigt, dat het herstel
uít de krisis niet ten lcoste van de armen of cle werkenden mag gaan maakË
zich schuldig aan dernagogie. Dat die aogenaamd randere vreg uit de krísisr
een tsociaLístischet r"g zou zíjn Ís een leugen. Socíalísme betekent níet
een andere maníer on de kapitatistische ekonõmíe te herstellen, socialisme
betekent de opheffíng van de kapitaListische produktíewijze, de opheffíng
van loonarbeid en kapitaal, SociaLí.st zijn betekent niet de heer Duisen-
berg te verketteren, socialíst zijn betekent uit de r^raarheid van Duisen-
berg de konklusie te trekken dat een ándere produktiewíjze onvermíjdelijk
is, een produktiewijze díe niet op Loonarbeid berust.



ARBEIDSDISCIPLINE IN RUSLAND

De geschiedenis van de vroege arbeídersbewegíng in RusLand ¡¡ordt door de
bolsjewísÈische h.istoricí nog steeds behandeid volgens het heilige woord
van Lenin. AL in zijn geschríft llat ziin. de turíenden ttan het uoll<, e.n h.oe
stniiden zii tegen de soeíaal-demokz,aten? (1S94) had Lenin voorgeschreven
hoe de sociaal--demokraten zich voLgens hem meester dienden te maken van de
massats, Sindsdíen zijn de boLsjewíeken niet moe ge$rorden te herhal.en, dat
de geschíedenís ook inderdaad volgens Lenins reõept is verlopen: oktoberl9l7 zou dan het definitieve bewijs zí.ju, dat cie .,rålkstna"sars zích werke-líjk achter Lenins partíj haclden geschãard, rn lB94 sehreef Lenin:

ttVanneer de uoorhoede oan de atbeiderskLasse zdeh de opoattingen
oan het uetensehappeLijke socíaldsme eígen maakt, en begndp ísan
de historiæehe roL van d.e Russisehe atbeider krijgt" uonit"uï dn-
ze í,deeën een brede uenspreiding kníjgen nn onlei d,e arbeíd,ers
s-terke -organísaties uord.ei opgebow,td' 

-ú)e 
de. hu.ídì.ge uers,nípþà2,-

de oorLogtoez'ing uan de arbeiders orm)oy,men ín een beuuste l<Lässe-
stríid" Can zaL de RussiseTte ARBEIDER" uanneer hij aíeh aøn het
hqofd heeft gesteLd oan aLLe denol<yatí-sche eLementbnu ,t absoLu-
tísme omuennerpen en het RUSSISCHE PR1LEYARIAAT (s-ønen met het
proLetardaat uan ALLE LANDEN Leiden ouer de yechte üeg Ðan open-
Liike paLitíeke stní.jd nøav, de zegeÐ'terende C1Iû,nUNnSLISCHE REnO-
LUTIE. N

Lenin meende derhalve - later in zijn brochure þlat te doen? heefr hij het
nognaaLs uitdrukkelíjk herhaaLd - dat het socialistísche bewustzijn vanbuitenaf in de arbeidersklasse diende te worden ingedragen. Ltier iag dus
og1. ¿1 taak bij uitstek van revolutionaire inrelLektùelenl De strijã van
al'1e dag tegen de uitbuiting door de ondernemers was voor de socíaaldcmo-kraten (en met name voor de latere bolsjewieken onder hen) niet meer dan
het beginpunt van een trelbewust d,oor de arbeiders te voeren politieke
strijd voor de burgerLÍjk-denokratische revol"ur,íe.

Deze in lltezen Jakobijnse benadering van de kl¿ssenstrij<l - zij is op
deze plaats aL honderden maLen gekritisãerd en wij hoeven díi niet ióg een
keer te doen - heeft op de geschiedschríjvíng in Oost en Ì^Jest haar stãmpelgedrukt' Nog steeds overheerst hier de vraãg, hoe de Russísehe sociaä1"-
Demokratische Arbeiders Partij (RSDAP) in de jrruo lB90-t905 zich langzaam
een achterban van arbeiders heeft r^reten crp te bour,ren, of, met andere r¡oor-den, met r¡at voor middelen de arbeíders tot een socialistisch bewustzijn
rnrerden gebracht. rn de hedendaagse sovjetgeschÍedschrijving Uet¡oort träinog tot de onvermijdelijkheden om zínnen te schrijven alsi 'v}. Lenin be-
schouwde de agitatíe als het belangrijkste míddel voor de poLítíeke opvoe-ding van de arbeiderskLasse', om ùervolgens te vermeLden: tEen bijzàn¿ergrote rol in de ontwikkel-ing van het Èlassenberrrustzijn van de arbeÍders
speeLde hun bestudering van Lenins publikaties I , t"r"prãid ín al.Le belang-ríjke steden van Rusl-and" veel aandacht roordt-Ín deze Lijn van redeneren
ook besteed aan de mate waarin de Russische arbeíders hadãen leren Lezenen schrijven' naar musea of schour,¡burgen gíngen enzor,'oort. Omgekeerd r*ordtde arbeidersaanhang van de rgelet põritlevãkbonden van zoebãtov sreevastverkLaard met het efeitr dat deze arbeiders tweínig bewust üraren, hun bin-díngen met het pLatteland nog níet hadd"r, .r"rloren en nog doordrongen
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Ìtaren van de kLeínburgerlijke psychoLogie, zodat zij een naief geloof had-
den behouden Ín rvadertje tsaarf" l)"

De westerse geschiedschrijvíng heeft aan dit beeld lange tijd weinig
toe te voegen gehad. Lang had híer de overhand het verhaal van de kringen
van socíaaL-denokratísche inteLlektuelen die, in hevige konkurrentiestríjd
gewikkel.d met Narodniki en Ekonomisten, trachËten hun Ídeeên bÍj de arbei-
ders ingang te doen vínden. Gíng aanvankelijk aLLe aandacht uít naar de
politieke opvattingen van de Russísche socíaal-demokraten en naar de twis-
ten trrssen bolsjewieken en mensjewieken, later werd ook de sociale aanhang
van de RSDAP in het onderzoek betrokken 2) " Toeh bLeef over het algemeen
het kLassíeke burgerlijke koncept gehandhaafd, dat arbeiders en boeren
spontaan in opstand kwamen rregens tekonomischet grieven, en dat handíge
agitatoren deze gríeven in tpolítieket kanalen probeerden te leiden. (¡etbewijzent voor deze zíenswijze lagen voor het oprapenr had Lenín zel"f
niet geschreven, dat de agitatie onder het volk steeds moest afhangen van
de omst¿ndigheden - ?met koetsiers moeË men anders pra|en dan met matrozene
met matrozen anders daa met typografenr - maar dat de politiek steeds een
en dezelfde moest zijn?) " Een verfijnder versíe van deze zeLfde visíe werd
vervolgens ten beste gegeven door de Amerikaanse historíkus John l(eep. În
een studíe over de revolutie van l9l7 (op het punt van de verhou.<iing tus-
sen RSDAP en vol,ksmassars r^reL te vergelijken met de jaren v6ór 1905, aL ís
in l9l7 de schaaL ímmens veel groter geworden) schetst Keep een beeLd van
spontaan gevormde sovjets, bedrijfskomitéfs en milities die in de tchaoso

van een telementaire voLksbenregingr een kern van orde vormde. ,{aarn aldus
Keep, belangrijker was dat deze massa-organisatíes teen groot deel van ¡le
bevolking ín kontakt brachten met poLÍtíeke aktívisten, die de mensen be-
stookten met níet aflatende propaganda en agitatíe" I-iier hadden deze beter
onderlegde elementen een kans om de werkelijke of vermeende \,rensen van de
massars te verwoorden en die op de buiËenr¡ereLd te projekteren. Deze orga-
nisaties waren forums waarin potentitile leíders zich een achterban, een
sleep van mede-profiteurs of een basís konder verr^lervent. Zonder deze or-
ganen voor massa-mobil-isatie zouden volgens Keep de poLítíeke partijen
geen invLoed hebben gekregen buíten de maatschappelijke el-ite van intellelt-
tuelen, waaruit de aktieve partijleden grotendeels afkomstig waren.

Het ís een van de verdíensÈen van Keeps boek, dat heË met een rijkdom
aan matetiaaL de spontane organisatie schildert van onderop" llaar ondanks
de grote pLaats die Keep inruírnt voor het zelfstandig optreden van arbei-
ders en boeren, blijft zíjn eígenlíjke inval-shoek toch die van het gebruik
dat de bolsjewieken hebben gemaakt van de nassa-organisaties voor de ves-
tiging van hun eigen macht. Deel.s doordat de doeleinden van de massa-orga-
nisatíes en die van de kouuunistische partij aanvanlcelíjk gelijk l-eken te
zijn' zo schríjft Keep, deeLs doordat de boLsjewíeken, TgeschooLd in de
technieken van manipulatie van organisaÈíes?, deze massa'organísaties aan
zích ondergeschikt rnristen te maken, konden de Laatste geleidelijk aan ver-
worden Ëot rüat Sta1in had genoemd de ttransnissíeriement van de partíj 3)"
De arbeiders en boeren waren in d.eze zíenswíjze dus niet Langer het pas-
sieve en wiLLige gehoor van agítatoren en traden nu zelf op op het toneel
van de geschiedenís. Maar nog steeds was de voorstelLing van zaken zo, dal
rchaos en anarchieî het begeleÍdende verschijnsel- waren van een ronríjpe
en ongeregelde massåbe¡¡egingt; nog steeds speelden de miLjoenen Russische
arbeiders en boeren de roL van het door krachten van buíten te ondemerpen
en te dísciplineren element.
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In een recente jaargang van het tijdsehrift SLauic Reuiew ís tegen
deze vísie bezr^raar aangetekend, een bezwaar dat ons met onze bel.angstãl-
Ling voor de zelfstandige arbeídersstrijd moet ínteresseren, In een artí-
kel over gewelddadígheden bij arbeiclskonflikten in Rusland aan het einde
van de vorige eeuw probeert, de historikus DanÍel Brower te komen tot een
fundamenteLe herwaardering van t t geweld waarmee Russische arbeÍdskonfLik-
ten ín-die ti.jd vaak gepaard gingen" Traditioneel was ín de geschiedschrij-
Yitg dit geweld (het vernieLen van voorraden, gebouwen en mãchines van dãfabriek, het mol.esteren vån opzichters en dirãkteuren) besehour¿d aLs eenoverblijfsel van de îplattelandsmentsLiteítt van arbeiders die aan de dis-cipline van het fabrieksLeven nog niet waren gewend. Geheel" in overeen*
stemring met de opínies van de sociaal-demokiaten van die tijd meenden de
latere geschiedschrijvers, dat de arbeidersbewegÍng aan lrijpñeidr en tbe-
wustzíjnc zou winnen naarmate de arbeiders zíctr ¡ãter trielãän aan organi-
satorische richtLijnen en met name sÈakingen niet langer deden ontaard,enin het-rauwe oproer dat ín de Russísehe dorpen *utr r"gãlnatíg terugkerencl
verschíjnsel r¿as. Brower geeft meerdere voorbeeLden van de-ínspainingen
díe de revoLutionairen zich getroostten om het r oeste arbeíders.toit3" aI"-
cipline bij te brengen: zíj hiel-den de arbeiders voor dar zíj 'orãelijk'
moesten staken en nÍet de machines vernielen, omdat zíj daarmee de fabriek
als hun eigen tvoedster-moedertjer bedreigden; zíj zoigden ervoor dat bij
georganíseerde stakingen alLe kroegen In ¿á omtrek gesloten werden; zíj
morden wanneer de arbeiders het fabriekskantoor platbiandden en de direkl
teur een pak slaag gaven, ondat dit zou getuigen van tgebrek aan discí-
p1"íner 4) "

Bror,¡er nu steLt voor om dergelijke gewelddadigheden bij arbeídskon-
fLikten net heel andere ogen te bezíen en niet bij voorbaal uít te gaän
van de gedachte, dat de soeiaaL-demokraten beschavingswerk deden onder on-
behouwen volk. Híj sluit híer aan bij een stroming in met name de Britse
geschiedschrijvíng, die massa-akties oi oproeren niãt beschouwt met de mís-
prÍjzende blik van de epol.itiek bewustet sociaaL-demokraat maar ín rle eer-ste-plaats op zoek gaat naar de rationele drijfveren in het optred,en van
menígten, naar hun eigen tkultuurt of tgroepsmãraal-' 5). Toeglpast op de
vroege Russische arbeídersbeweging kan deze benadering, bLíjkäns Bror.¡ersartikeL, aardige resuLtaten op1-everen. l.fet name lfijt<t dat de agiterenderevol'utionairen met hun verhalen over kLassenstrÍjd een taal splaken die
voor een deel niet door de arbeiders werd begrepen en voor een dãel op hun
eígen manier werd uitgeLegd. Veelzeggerrd ié nät verhaaL van de arbei<Ier-
intellektueeL Pjotr Moísejenko in 1885, die naar tt voorbeeLd van de Ï,lest-
europese arbeidersbeweging zíjn makkers op de l{orozov-textie}fabriek pro-
beerde oP te voeden ín de nethoden van dà gediscipLineerde staking, üoot
een groep arbeíders had hij enkele maand.en Lang voorgel"ezen uit ¿ã roman
Ðe rooer Tsioerkín' over een arbeíder die bandiet wordi om de rijken te be-
steLen ten bate van de armen. lloisejenko hoopte,ilat dit thema ri;n gehoor
zin zou bijbrengen voor een georganiseerd verãet tegen het lcapitatísme" oe
arbeiders reageerden echter met opmerkingen als: lI,I" moeten de zaak kort
en klein sLaan, anders gebeurt er níets? " En Ëoen het Later inderdaad tot
een stakíng kwam, kwam het ook tot oproer. Arbeíders vonden dat lfozorov
hen had uitgeplunderd en dat nu de tijct was aangebroken om hem te pl^unde-ren. Niets anders had ímmers de rover Tsjoerkín gedaan,

Nog een aantal van dergelijke gevalLen brengt Bror¿er ertoe met tame-lijk vergaande stelLingen te komen. liij wijst op rhree tradities onder het
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Russísche ogewone volk¡ in de negentíende eeuw: díe van blind oproer a1s
signaal aan de autoríteíten om ín te gríjpen in r¡antoestândens en de ge-
woonte bij ît werkvolk om níddeLs vuÍstgevechten onderl-inge krachtmetin[en
ae te gaan' Uit deze twee mogelijke wortels van het arbeidersgeweld Leidt
hij af, dat gerveld niet slechts de instinktieve uÍtbarsting lra.s van een op-
roéríge rnenigte (zoals de marxÍstísche revolutionairen het destijds zagen)
maar evengoed werd aangewend als een vorm van dírekte aktie tegen ieder
die voor de eLlende van de arbeiders verantr,¡oordeLijk was: opzichters, di-
rektet¡ren, tsaristÍsche politie en r^¡oekeraars" Op deze wijze, schríjf t
Brower, kan men de oproeren van arbei.ders zíen als een even belangrijk sig-
naaL van een opkomend kLassebervustzijn en van een begínnende proLetarísche
bewegíng als rordeLijke' stakingen dat waren. Dat de revolutionaíren een
volstrekt andere meníng Traren toegedaan getuígde voLgens hen slechts r¡an
hun beperkte bLik, Het spontane en geweLddadige protest zag hij als een
aanval op de jurídísche en eígendomsverhoudingen hraarop het fabriekssys-
teem berusËter en het zou daarom zeker níet rninder gevaarlíjlc zijn voor de
bestaande orde dan het gedísciplineerde tarbeidsLeger? dat de RSDAP voor
ogen had.

Bro¡¡ers stel-Língen hebben voor nogal r¡at dískussie gezorgd¡ ên eníge
beLangwekkende oprnerkingen ín hetzelfde nurnmer van S\atsðe Reoieu willen we
hier vermel.den" Natuurlijk werd al"lereerst aangevochten, of aan het eínde
van de negentiende eeuw oproeren een even belangrÍjke plaats ínnamen als
georganiseerde stakingen¡ gezien het schaarse bronnenmateriaal r^ras op deze
vr¿ag geen helder antwoord te kríjgen. In naur^r verband hiermee stond de
vraag' of het gewelddadige protest van arbeiders inderdaad getuígde van
een opkomend klassebewuctzijn, of dat juist gedísciplineerde aktie bij
stakÍngen op taeer bewustzíjnt r^rees. Twee veronderstellingen die el"kaar
sLecht verdragen, maar in hun impLíkaties even ínteressant zíjn, werden
hier door Browers kritící te berde gebracht. De eerste veronderstelLíng ís,
dat oproer rond en in de fabriek op langere termijn inderdaad weínig ople-
verde en dat de arbeíders, hiervan doordrongen, geLeideLijk gediscíplíneer-
der aktievormen gingen hanteren. DÍt feit zou dan evenwel geen direkt ge-
voL9 zijn van de agítacie door de sociaaL-demokraten, maar van aLgemene
processen als industrialisatie en verstedelíjking: stedeLijke vormen van
organísatie brachten de arbeíders ertoe om oveï Le gaan tot soorten van
koLLektieve aktíe díe meer pLannÍ.ng en samenq/erking vereisten. En uit het
materíaaL over arbeiders in 1905 en I9l7 ís ook inderdaad af te Leiden dat
ín de steden de revolutie niet r,rerd gemaakt door ontr¿orÈel.de, gervelddadige
boeren, maar door arbeiders die wisten ín te spelen op de gekompLiceerde
maatschappíj om hen heen. Niet voor niets had de tsaristische regering ge-
poogd industrietin te spreiden over her pLarteland 6) 

"De lweede veronderstelLing gaât ervan uit, dat het koLl"ektieve gewel.d
onder de Russísche arbeíders heLemaal niet verminderde. Maar niet van het
nieuwe proletarische bewustzijn, dat Brower ín dit, feit leest, zou sprake
zijn, maar van een zuiver defensief gedrag van de arbeiders, KolLek-
tíef geweLd van arbeiders zou dus hel-ernaai. níet getuigen van bewust en
doelgericht optreden, ieËs wat zo¡rteL Brower aLs zrn kritici onder tbewust-
zíint verstaan. Uiteraarcl werd in de diskussie Lenin geciteerd, díe had
geschreven dat de wílde oDroeren van het begin van de Russísche arbeiders-
bewegíng niet meer ütaren dan de opstand van onclerdrukten" en dat ze a!"
spoedig plaats moesten maken voor systematische stakingen, die echter vol-
gens Lenín ook niet meer waren dan rhet embryo van de klassenstrijdt" Dit
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ciËaat r^tas niet toevaLlíge want in wezen komt de diskussie in Slauíe Re-
uiew ¡eer op de vraag, of men het kolLektíeve geweld bij arbeidersakties
aL als rbewust revolutionairr opt,reden kan aanmerken of niet. Volgens Bro-
Iter htas het geweLd reen machtig en authentiek r^rapen in de strijd van de
arbeÍders tegen het kapítat ístische fabriekssysteemt, voLgens zíjn kritici
was het hoogstens êen tembryor zoníet een obstakel uit een verouderde men-
taliteit, dat offensieve poLítieke aktie in de weg stond.

Het esocialistísche bewustzijnt van de arbeiders, dat r^riL zeggen hun
bereidheid tot offensí.eve politieke aktÍe, bl-eef in deze dískussíe dus het
verborgen kriteríurn ter beoordeling van de gewelddadigheden v¿n arbeiders.
Dit maakt des te interessanËer de opmerkÍng in één van de repLieken op Bro-
wer dat zowel gewelddadígheden als lordelijket stakÍngen overwegend voort-
sproten uit defensieve en niet uit offensieve motieven bij de arbeiders.
Als deze opmerking juíst ís - en er is een overvLoed aan materiaal díe
haar bevestÍgt - dan blijkt de heLe dískussie over kLassenbewustzijn, aI
dan niet in verband met gedisciplÍneerde akcie¡ op drijfzand te berusten.
Iruners, dit betekent, als r,rre ons houden aan Lenins omschrijving, dat geen
van de grote stakingsbewegingen van de Russische arbeiders gekenmerkt
werd door tsociaLístísch bewustzijnt aan hun kant" Dít valt te áemonstre-
ren aa.n de stakingen ín de jaren 1890, in 1905, na 1912, aan de februari-
revoLutíe van l9l7 en aan de spontane onteigenÍngen van fabríeken ín de
zomer van 1917, die de arbeiders tegen de zin van de bolsjewieken doorzet-
ten als antwoord op de sluitingen door de patroons. Ondanks aLle pogíngen
tot een nieur¡e benadering onder \^resterse historicí b1íjven zij toch nog
steeds op het bewustzíjn van de arbeíders gefíxeerd en veronachtzanen zíj
de essentiüle gegevens díe spreken van hun daden. Niets getuigt beter van
de duideLijke daad en het rnoeÍLijk te definiären bewustzijn van de arbei-
ders dan de gebeurtenissen in Petrograd in november ¡917. De arbeídêrs en
soLdaten stonden de stêåtsgreep Ëoe, die de bolsjewieken onder het gezag
van de sovjets doorvoerden, tenvijL zíj eníge maanden tevoren die van l(or-
nilov hadden verijdeLd. Dat was de daad. lfat hierbíj echter te zeggen van
hun bewustzíjn? Hoe gediscíplineerd was dat? Laten úre, r,rat dat betreft,
tot sLot volstaan met enige citaten¡

îtket groteske 1)evryoLg op d.e oktoberopstarxl ( . , " ., ) usa een o1)ev-
fudig" uerkeLijk eLementaire orgie uan massaLe dtonkensehap,
üaarrnee de beuníjde underdog zí,jn beor¿idøng xierde. De orgie.."
duurde ueLe ueken e@de op een gegeuen ogenbLík de r-avoLu-
tie tot stiLstand te brengen en haar te uer\,q¡rnen, De dponken-
eehap bereikte haan hoogtepunt juíst toen de regening uerd gekon-
fronteerd met de boykot door het anbteLí.jke oppazlaat en met de
eerste tekenen uan de burgeroorlog, toen de regering geen eigen
bestuwsorgünen bezat en toen haar Lot uoLledig a{híng oan- de
aaakzaqnheid" dóseípTine en energíe uan haar aanhøngers"tl

En uít een ooggetuigeverslag:
ttDe heLe staå uas besmet met de uaanzín oan het zuípen" Tenelot-
te benoemde de Raad uar¿ VoLkskofttnt)ssatissen een bíj¿onåere kon-
míssatis, oeyleende hen uitzonderlijke oolmachten en gaf hem een
sterk eskorte mee. Maar ook de kommíssaris bLeek onbetyow,tbaartl
7)"

Noten op de vol-gende pagina.
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DE VAKBEIíEGING G I STE:REN

VANDAAG EN MO1IGEN

Trointíg jaar geleden verscheen er in Nederland een boekje ,¡nder de tí-
teL Vakbeuagdng ín beueging" Daarin werd betoogd, daË díverse ve.randerin-
gen van maaËschappelijke aard, in rt bijzonder die welke modernere verhou-
dingen op de arbeidsmarkü teweegbrachten, niet spoorloos aan de vakbewe-
ging voorbij waren gegaan en dat de vakbeweging, zo goed als de samenle-
ving zeLf, oin bewegingr, dat ¡o'í1 zeggen nog voortdurend aan verandering
onderhevíg r¡tas" Het boekje kon worden beschouwd aLs een bescheiden poging
om zicht op die veranderingen te krijgeno begríp te kr.rreken voor de onver-
mi.jdelijkheíd ervan en lijnen te trekken naar de vakber,reging van de naaste
toekomst" Het ís niet onze bedoeling, hier na te gaan in hoeverre die po-
ging van destijds als geslaagd moeË worden beschouwd, Hoe men over de ín-
houd van genoemd geschrift ook moge oordelen, de hierboven zeer in het
kort wergegeven grondgedachte kan o"i. niet worden betwíst"

De vakbewegíng is een instítuut van de burgerlijke maatschappij, dat
de reguLering van de arbeidsmarkt in de meest uitgebreíde zin des r^roords
tot funktíe heeft. Het spreekt vanzelf dat dit instítuut, gelijk alLe in-
stituten van de kapitalistische samenLeving, een onafgebroken ontwikkeling
vertoont, die nín of meer gelijke tred houdt met de ontwíkkel.ing van de ka-
pitalístísche produktíewijze, zonder dat deze ont¡¡ilckeling overígrens de ei-
genlijke funktie van cle vakberreging en daarmee haar r.¡ezen aantast. Indíen
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nen ons vraagt !üat of rveL het kenmerk van deze ontwíkkeLing is, dan ant-
woorden wij, dat de van het begin af aan gegeven funktie van de vakber,re-
ging ín toenemende mate een legenstelling tuåsen vakbondsleden en de vak-
bondsleiding tot gevoLg heeft gehad en dat omgekeerd deze, uit het wezen
van de vakbonden voortspruitende tegensteLlíng ertoe heeft geLeid, dat een
behoorlijke uítoefening van haar funktie de vakbev¡eging hoe Langer hoe
meer problemen oplevert.

De Brítse Conservatíeve polítíkus Sir l(eíth Joseph, die een belangríj-
ke minísterspost heeft ín heÈ kabinet van mevrouw Thalcher, heeft een aan-
tal jaren geLeden de vakbeweging een voor de índustriäLe maatschappij on-
misbare instelLíng genoemd eonder welke die maarschappij ondenkbaai- zóu we-
zen. Terecht" De vakbeweging bewíjst het kapítaal goede diensten, maar zij
kan het kapitaal - zoaLs wÍj meermalen hebben betoogd en zoals oolc van dã
zíjde van het ondernemerdom is opgemerkt - geen slãchtere dienst bewijzen
dan daar¿an té goede díensten te bewijzen. tn dat geval r¡ordt de tegenãtel-
Líng tussen de vakbondsbureaukratíe en de achterban dermate op de stits ge-
dreven, dat moeílíjk kan worden volgehouden dat de vakbeweging de- arbei-
ders vertegenwoordigu. Daarmee ís dan tegel-íjkertijd de fiktie õndergraven
dat de vakbewegíng op de arbeidsmarlct verschijnt als verkoopster van de to-tale hoeveelheid beschíkbare arbeidskraeht. En daarnnee veriiest de vakbe-
weging dan weer haar betekenis als onderhandeLingopartner.

Dít alLes wiL zeggen, dat het optreden van de vakbewegíng aaa sterke
wisseLíngen, zo men r¡Íi. aan sterke sehomnelÍngen onderhevig isl Haar taakis het de arbeídskracht te beheersen en de tãocíale vredeî te handhaven,
maår wanneet zij díe taak te weiníg subtiel, t€ ongenuanceerd, met teveel
gebrek aan takt vervuld, dreígt zíj onrníddeLLijk haãr greep op de arbeiden-
de kLasse te verl.íezen en komt er in feite van een betreersing van de ar-
beídskracht weinig of niets terecht. Vandaar dat de vakbewãging tussen
t¡Eee uíterstenr tusgen twee poLen zou men kunnen zeggen, heen en vreer pen-
de.lt: nu eens vervult zíj in ieder opzicht de rol vãn ¿e polítieagenË, die
het kapitaal haar heeft toebedeeld, dan rnreer handelt zij, onder druk van
haar achterban, uiterst radikaal. Dat uiteraard met allã tussen die beide
uitersten denkbare variaties. Ook komt het voor, dat de een of andere vak-
bond een radíkal.e koers vaart, de overkoepel-ende vakcentrale daarentegen
een.precies tegenovergesteLd bel.eid voert" VoorbeeLden hiervan zijn g"rãt-
keLijk te geven" Men denke b.v. aan het duidelijke verschil tussen de FNt¡
en-de daarbij aangesloten voedingsbond" of aan het optreden van de beide
Britse typografenbonden, díe zich bíj hun stríjd tegen een lcrantenuítge-
ver in t{arrington níet aan de wet wensten te houden en toen door de over-
koepeLende TUC en Len l4urray (de Brítse ï^trim Kok) terecht r¡erdeû gehrezen,

- 
In lang vervlogen dagen, dat r¿iL zeggen in de tíjd dat het kapitat.is-

me zich al.s. produktiewijze ontv¡Íkkel"de en de vakbeweging rtientengevolgeontstond' is de werkelijke betekenis van de vakbeweging võor het tcãpitaãfníet aanstonds aLtijd even duidelijk ger^7ee6t, Vandaar dat er Ín dià tíjd
sprake ïlas van een verbod. Dac bestond zoweL in Engeland" het land dat àe
bakermat van het kapítallsme en de vakbeweging Trase als eldere. Al vrij
epoedíg eehter werden díe verboden uit welbegiepen kapitalístisch eigenbe:
lang opgeheven' In Dngeland l¡leef het daarbíj niet. Dã uit de kapitaiisti-
scbe samenleving niet meer Ìreg te denken pósítie van cle vakbewãging werd
verder geregeLd in u¡etten die in t875 door een conservatíeve regãriãg tot
stand werden gebracht en ín 1906 door een l-iberale regeríng werãen .ãng.-vuld. Dezer dagen heeft een metlewerker van het gezaghebbend" nrÍtse dãg-
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b1ad Tlæ Times eraan herínnerd, dat zowel de wet van lB75 aLs die van 1906
aan de vakbeweging wetteLijke rechten toekende met het oogmerk ?een zíc.h
van haar verantwoordeLijkheden bewuste vakbeweging te creilrenî. Voor ¡vaÈ
betreft de wet van 1875, de ConservatÍeve staatsman DísraeLi voorspelde,
dat ziJ de Tory-partíj zou vetzekeren van rde eeuwigdurende genegenheíd
van de werkende klasset " Van de wet van 1906 heetËe het, dat zíj het land
zou vrijwaren van hevige kLassebotsingen l)" Zoals iedereen weet, ís het
één zowel aLs het ander niet meer dan een illusie geweest"

MeË deze vast,stel"Ling wiL aLl-erminst beweerd zijn, dat de valcbeweging
in Groot-Brittanniö of eLders zich n i e t van haar verantwoordelijkheid
bewust zou zijn gehreest, anders gezegd; haar funktie in de kapital"istische
inaatschappij níet 5¡oed zou hebben vervuld. liet probleem ís met de titeL
van de bewuste beschouwÍng in The fimes nauwkeurig aangegeven" Daarmee na-
meLíjk wordt tot uitdrukking gebracht, dat er een punt bereíkt is dat de
vakbeweging haar achterban niet langer onder kontrole heeft. De konklusie
van de schrÍjver van bedoeld stuk is deze. dat een hervormÍng van de vakbe-
weging dringend noodzakeLijk is. Het ís dezelfde konkLusie die zorn ls-tal
jaren geLeden ten grondsl.ag lag aan de voorstellen van Barbara CastLee aan
de Industrial Relations Aet van de regeríng-Heath, aLsmede aan de vakbewe-
gingswetgeving van de regerÍng-lhatcher. 0ver thervorming van de vakbel¡e-
gingt werd ook ín het Nederlandse geschrift gesproken, dat wij in de aan-
hef van dit opstel hebben genoemd.

Van de in NederLand gevoerde diskussie over dat onden¡erp verschiLt
eea deel der in Engeland híeromtrent verschijnende publikatíes in zoverre,
dat daarín over de vakbeweging van vandaag gesproken r¡ordt als zou zij nog
ín ieder opzicht dezeLfde zijn als de vakbeweging van gisteren" op uiterst
ongenuanceerde wijze rrrordt daarin het optreden van de vakbeweging met het
optreden van de arbeiders over éên kam geschoren. In het door ons genoemde
Nederlandse geschrift is daarvan geen sprake. De groeiende tegenstel.líng
tussen leden en l-eíding wordt daarin juist een centraaL probLeem genoemd.
Engeland en NederLand laten derhalveo wat de dískussíe over de vakbewegíng
van morgen betreft twee kanten v¿ln de nedal"je zien" In Engeland hoort men
Luíde de kreet dat de vakbeweging betere diensten aan het kapitaaL moet
vervullen; bij de diskussie ín Nederland wordt steeds meer op de gebrekki-
ge korununíkatíe tussen de top en de achterban gerdezen en gezegd, dat de
vakbeweging van morgen meer vertrouwen van de arbeiders moet bezitten dan
de vakbe¡*reging van vandaag.

Onze opvatting is het dat het één al even onmogeLijk is aLs het an-
der" Ben wettel"ijke muiLkorvíng van de vakbeweging zoals sommige Britse
sociaLe tdoktersf voor ogen staate zal alleen maar tot een nog hevíger bot-
sing tussen de kLassen voeren, een botsing waarbíj de arbeídersmassars
z61f handeLend optreden en niet langer enigermate door de bonden in toom
'kunnen worden gehouden. Aan de andere kant is de ontvrikkeling van de maat-
schappij zodanig, dat het nog bestaande vertrouÌven van de arbeiders in de
vakbeweging a1"s stríjdorganísatíe eerder geringer dan groter zal worden
dan het thans is" Dat roil niet zegp,en dat de vakberveging dan als instituut
verdwijne¡ zat. I{et zal echter een rhervormingt ondergaan overeenkomstig
de maatschappelijke ontwikkelíngswetten en niet een hervorming zoals sommi-
ge ('kri.tischee ) vakbondsbestuurders hopen,

l) The lömes van 16 juLi j.1"


