
De bel g Lee he :rr.i jnwe:r.k e re flta.!dng in He i '35 was een hoo gt epurrt
in de p ro Let a r i.sch e lna::::2ocr:-:cj.,j::l [~.-::~d.u.y;.:::r~dec1G c.:f.U:J.'J8})8D. ~LO ji:L~en. niet
door haa r 0!!.~"'r3.:rI?.. '73..Z!-~ J..rl cJ..~t ()·:,~~l.;~~~:'·cÖ~6r.3±· ?';ê è,(!nf~(l~):lelo gr'cotü sta.-
k J.'.,..,C"szo l f '-'.~'" '1:':~'~ ''''a'' -, -1"::": '<'-' ; ... , -r' ":"0 o··;· -; ~ -,.,: p. 1";"'" '70 "",v,'l ~ ,...rv T", 1 Q35.••,Lc ê'>'-' I •.......~J. _t. v-) u •.•....c~J. ~~ _ '.. \).JJ.. '-..1..-' 'I ••.•.•• ~'-'.I.. ~.Cl-l...•,,",,_.•. _.J •••••• V~.I. . .l. J'Vl,J • .l.":'.L '-'

Z iA n «c: rio t. ~~::~-L:;~E -: a~:·.:~it~ ZIe);_'.~:C:::L vc:: i.:~4f~:~.'_Y~\.;'V .: '~;!'i(-;:.:} .,;eIl k la ~G03 nst r i j d .
En ~Gt 0]: V'Pol ~ r:: r«.0 (~.~.:..,~~~!..~):~1 :;"'7~, (:.C-.t (3.G }:~'::; ;.: na ~8 (1 ;~:n Et r i. j .j~~!,C'~·~.j,r) do t 0 cpas -
~ r;:o, n ~ -1 ,- .. ' ~''"'I; ~~~:-'~ o: ~:; ': ,':"1 ~/;., ~::. rrt' '" -Y' "1"-" .:(" -. ',··<'·~L ~T\··" rl r-- r.+ i -1 . ~~. ir.: ''''1 l' '~I \- 1'·UV_l, V.,J.,V ~ ..•• " ..• ,.?J ••• ..1,,1,.:> _ .•.•. J __ 1''':''.,:'''O.~..,.c;~,,-~,, 1'JT ....•.. _vV D..'.v •. \"V" "'-J. __ vI, n
tv;c·~--: r:~cJ1"t~:.r.~_~:·11.. lIat \ror::'''~T~:·')j;j~-~·:~·,ol~_cr.c'.:Qrh: li'~8..G>(J9.:t de mae ea ' s l~~OOOc..r-
der.. t c t Lr;~: ~-,:~':'h~:~~:C~I:Ir!-:~~~..:-~(]1·1'~·.~~~~~:2":2,~-t ; :':cr:.·:;nJ ClE._t z o de 10'i(lj.l~.g van het
cor~~~l te t v- ..<i~~'~c<,~,·j··_')!.l'o:""}',--'l~J':':: i~.;' o:LF~":::'i8~~(Ii.;:'.I.~~i\.Jlj#·::rlOIl äcdc rc 10i:l..i.YJ.:; van
c:.:::J~.t..·J pr--:.:J_~ij ~i' ·7:3..l;-'D<:,V:'':'(:;'i.l.~ \:2 ..n de ~~B,~'J.cl·;-(.,:3on. l\~.6...v;.: do a rbc i.dc r s
on1:,<·,::_J1..~:'\..!'1z ic h van iJ::':~I~.J aI~c1.'~':rc:lc:Lçl:i.:c.g) da..:.:. d..:Lc van hen zelf) zo
n~\r".\3i r, J t. 'ne ·L10:;)~ "T an 'J,'J.21'~ 1(!..:~c c' k~:ac ht c~n irl C J. ~;: n hand . Eot t ',7~,i.·I.à_~~ k0 n-
"",,- .,....'- -~"''''''I'""'r _"':""""1' .!"Y"I .•.r"""'" , -. r ..-,..··t •..-, j ~.~""\ de 1·11·...:·' ~c··..,t.J~(""I·,...·-'(. f~- st ak ";ng r: ic t v·....v.~!'1L.u...:...:....10,.:_:... 'J • ..:...o _ ll~"1.u oJ.J.l 'Jv.!.r...., ~ •.•.\;'~J..1.\:;"'-.~ v .:._~J._ (~ ll. . ...!. ••••• t-....L~ uU CJ,...J,.L_ u.•.,!.' .J.J.V W~.l.c..4.-

ten \:0:::-'d:: maar (at ze door' cl:: ot akc rs bcz;ct gcnoudc n werd. Dit is in
11 m á.jne n l:ct [;ov2\.l gcv 0<"st.

Op het e e r at e fSE;·zicht, 1 ijlct de ze overgang nac r n ieuwe vo rmen
onbe gr i J'peï 1"..ï:r 0""'..:1",.;... .;.,., T..e" z Ie geo11 er:1rel e g""c)~~"nc>]'i"ç' l'~ de a r oe :- ...., ~ _:__ "_. uL •• ) .I.!.•.~!..L'" l' •••.n••. D ....•...I•• b J.. v...· .lt., "'__ ..•..• ." J,-JC;'v. --6 _.&.... - --
der abece g i.ng de p ro pa.ga nda voor het zelfstandig bC!l'::.2I' van. de bewe gäri-
gen der' azbe ic1ers vc e rt . ALLE pa rt ijel: en gyoope..;rü:.;::Gn YI'JrLo:1 rE de
Ya.k'J-CJ7C0:n:'~i·:l6,Jn e n voc r e n de proj.a ganda , d?-:.t do J.oij.ing va n sta-
k rn gon hI:h~'I' d i.roc t bij do massa ZO:lI k an bo ru st c n, mao.r cJ.:1.t do ac i c i-
d inr: ....an de vak v, r ocn ä.g Lng "1 '::).1.. .J.. 'IV"'~ J cn 1-;r<-.hl' .....''''",,] r)~'" ;"\r"',-""'î·-l·l C""\'j "1"-il·1;:, 0. 1 -.; Cl.ss: v c: .A; _ ,l:,,<:.O\:;'U ~Ov <.:J., •. v • \:.,,: ""I.JIvUv!, .••.• J. __ ',_ ~;.,.~\ ~L:. :' ... .1.... ..11'.

op gowc z e n , dat o c n d'Jri;J1J.Jko p ro pa ganda b Lj do t·J&ç::;rJc:c'c~:·,3';~r::'':;(lts-
vor~.r':"Jdi:-!son vo Ik omo n f ou t. is. Z;.;lr's voor h c t voc ro r -;:':::.:1 ':':0 ;.:Cïl':;110
strijd OE do arboidsvocrwaardc.n ~ijn s~lko grootc kr8chtoL urt ~0 ~as-
sa t S :::0 'Jd. i?:) (tE'..t z·J 0 :r:!'":~o~~G1 i jt~ tc bazmo n !.3i. j Tl ~) i~{JD.:n 1'. \.:::1_~ ?·8.él:1~, 'var: (JG-

niso r~ 0,i p~:rt i j of \T2~k~tOr.~ ::~1ig ing. l;8 ei 80:.:. var; d.e d irf~C~te) ~:G1,f ~~~and i,
ge le~Jir:b de r k I a s sek rac h+e n is da3.:'Oil: het dr2,a:~::-:L.;.n~van c.e kor.e nde
~la8G8b81ii'3.;;i;lg9n. In Eelgie is no g geen e rk e I e gro cp , d f.e é~oZG 0ü~..:;h
doet wecrk I inl::.Jr... Alle g~~oo:?ccyj.n~cr..Y00':::1.G:D.)::lé).t C~iJg..·:,c"to :::~8sa ",0 011-

ont

'"'';'-'J-'la.' .(.. .. we Ln i c Ne> 'n o l d +r: C·"~ ..rva ro n ""0 ~rl" '., 0'" :'~'l" c Lze n.v...t\. •• v ) iJl; ,\'0 cl •• !:;, !::,t.,SC •• OJ. ) JI.J ): .• U.L"~ ~/ l~ ". '.:.U.•! -,.,.,) .1i !!.c'.çJ. -';.L~§;;

3:13.C~~.:"~C:rF~C·:ltt.)n.z,olf8ta.rlc~ib t c l::UD 110 n l)'-,h.:.·;.....I'.J~:_ IJau:rO::-L :Ec~·t v'cJl~;ons hen
de pull',~:;,:;~~.J p,~.::-:tij of do va'::~vcrocnig~:1~81oijil:6 hot ~td,j~~\LGnà.0hcof d"
van do kl~sao zijn.

t



2.

En zie nu de prak tijk!
We..t al cJ.e "de:JI-G::..dD hooiden") die zich part ijen en part ij .•.

t je s noemen) Liet kU;J~c:,} ·~>:g,:'i::p.?:"1) n'ol. dr.·.t h8t é:raa:i..:;ou:;;tder klas-
s(:b~)vv,~~j..z.g O?J.c;~]:L~d.') t·~~t~;3i·\'v~,:o.-·~,j.:;~i~.2!.l1;·,.cQtl,:!~.r(·~~:·h~.\'1.j,:-~j.nrJ(:·r~5.11 h e t '36~~.i·r-\tan-
digs t;e!.~~:·e~~."d.f)".!.' k:;a:=;8:·~l<x'· ...C~··:·~;·~~·~,l:t~~t.~dé.1,t è;(·:g::C·:J'f) ~L'L8 z.g, ()n:);}"Gv;:~1(-
k(-31Je) cY:'.e-;"V(3..J'·è;'('i; O~~l.g.:;~·:.:;jo;:_;J...:~21> :j.CiYilll:6 !~:J.C-:B:< ~ie.;jl ~~()0d..• [18 f!t.r~~..jë.ende
ma eaa b l c ex 11~~~:~':,'<."'..1.~.l.c i·;,-~:::~J~.~t!ld8rl.(~()fc.el,j!t »e : vo oru ro te Zj.jIJ!

l...ip,+··-r.·v·...j 'l''''7E~Jl''' ~("" \., ..,.. ')-(?'t- i '~('n ;-"" ("4n ·bO .... rr.:~ ...•-"~~ .,J~rlr ;nCJ "'-lll"ogl'n~.,.' ,-'.·.i'''".".J. ,j.';'~ .c-'c .• C •• ,):,. -u _•.ç =ÓÓ» ,••••• '.€:,-'.,: ....•!.ç~ S'J(:~" .... ~8,.·.. ~1•... :) •• g
vond zJ·;nu.:J·c~""11lr-.,-~·y"'l'"·:"1 ,..",-, ·\'''rrrl··gv9..Y L~a''''''l j~.:.,....'!l'·\'c·;(J f'I': r.t ': ")/)" '1".1 J" .J.." •. ~ t : ... ,.~. 6 ,'.J ~ •• , JO _ •.1 L .1 v ••.• .1. ••. ., ."u.., ,I. ~.8...~O. ) \V< ,,::I. r,) J
do .'\r .•....•t·.:.~p·Y"\ Ln ..ï~ ,r;r''''''Ig ",.~, .•••.,.~-')- •...• "":....., ~n.,t (_ ...~;.... "I:'."~ ct.. ·, c..".)-·f'·~~Y'g ·-n·r·' t eu j-J:-J." . .L,;.'''' II ''': -,' ,I, '.. L.J.,:l."t:lu. J ..\J. ,.,:" .Jç;·~.,.. :.l VO..JJ. l~ ulJd" ..•..• W·.,. d. u

T<:.m::.;1~~E:!bij :Jé.·'.~C:I~-;ne rm [1,'(0:,8 8t:);:~~.r:~t~'lerga(.I.er:jl)g gehG·l~d0:~1. H'.:lt ging er
he e t toe) wa rrt Ö.8 veT8o~').il ..~~Jn\~8 p()l:;.tir:!~~~ef;~;·J~:~lftr::~e-.,~.if1~.;on.··FaO!~-~Gn er om
de 1 e :;.c~i:).g. Ref 0 ~.:;:r:i 8t (:';[1) 8:~2. J. i~ i.r.:! ~j e..:1) T T0 t ;~k.:1.ü'G0) n, t r ac h t t 8 n cm ct T.ij d
+ 0 bew ; ! rr c:.:1 rl;~-\~ Hl' 'lVi Ij ")~ .....,.'~.~J' t"~ ~I (".-::. .', l' JO C':" '1),0) - .•.. e cj")~,J ':\ "0') .: J' \.,... ( ..•~. E' 1 G l'
~j ,1 .. ,1.»'-..'.) ':": !":' .!.(.~:'J.J.. ,u," .""":"':,,':' .~, , ••...u:') .~ .....J:" .... ,.'-''' "-
oe r va r. r.e t n:r'oJ8~;2.1·).::..:·:tt1;:;. :1v~óloru=,.t Gt3 m::..s sa .I.v.:?n\(';;~l o.r·.'::Ui:e 8:;0~Ylmen.
0·)(1-::. r' ,..:;,......d "'(':,·r.,' ~ ',.. ; "1 , • "'1 ',~. ,;,~ 1· ';'L- (' "'0 r' .. '•.•• ~ ' .. Y" iw ""~'l·.,(""L.",ol ..!.\-., "'-!.vJ.L ;"rÓ; _\.j.~_, ..·V.1 ')M ]JO ..L iue ...,.....c"Jc,r v~·..:roC.d.J ... ~Ci.(..C:.\ •... ';I .••.• I.";t:..:.CI.~;_·.G \.. '-' I"~'••. J...dl"-.4n-
-;,::) lç·~r.t·l-Î '·0:~;· -.tt E'~""" r·{:3·i. 1t'''',.~t'''''''·f·-'''''· 'f"';~"" ("j'" c- ,,...,."Y'.I_-:-jr.,. '1",1 .. -a. .....g...., ',';;' ..::.......;.. h':'~•.g C J;.' ..;,.~ 'd J_,j 1..... 1 • 'J '•••J.J. LJ ••• '., : ': v.~~ 'J .:: .', ~_" '.,: n J. ~:) _J. g<'.L.J. ,- . .Q .J~j\..'... ~ ~I .... :J ~·:0. n. ';.~) ben

o n S 8'"Cf ~3,.1. s V' e -1::(,'~, 1"~~:l011 do o ()'-jj:r~ ;X0 J.9 t e n ~,; 0 i:'~'~1~(\:; ~,~'T~8 :(, y~Te ;)r] t.; ;::C 0 ;~.!~LrL n ~~18

zijn ook 8,::>2':. F-!.::t:i.j. We ·\;eî~'Ll'OIJ.ï·:3:1 ä.llf c n O'f; O{;[, ;'~f:~~ic I:') ::it::J.~:::;,nG is
0

':""'1'-:-(') ~ ~('I'(";1'î ,.~~-r\!Y,.,·: ·'J'':'l·Î·i··'l'd ~ ""~,,,~'O"'1O"""" ·i1 ·~~1..t::l·'1(:l_""::":j.~' " •. :"").1- 'I,-.·!'D _,~_.)J. ','~ •....•..c-.•• tel.l.ZJV \.•.·.-ë, '_J. c.t(~ •. .I.b(..:. ..!..\;'i~'~L •.I!t.;; \•. ;~ c;,..•J...'.\ ••.•....• :~ ••.•.•:..L .'.'.:. )')~}' .. _ .J, •••• ': ••. I. .••~t••.':..' .\~.~•..•... J.F ..)" .. )ç.l.l ~~!..L

b2.~j\T811t\'t .~~".;~;ê..:~~i:;r ~8:L: "ï.aat c~.:.e 1~l::·::·:·j.t::o'.l8e:.1 t o c h ej,,·:'-:3.c~!.:·'-j~c~;é)?l.':~ op-
hOU"PD ov e r "r.un" pa-",J··1J' t e z e ure n ~La·:·r.'·- 1/· -, ove r 0'1':"0 "'T"':'~~'a",)'111'-''''''lv'ln,.). . , '."" ..• • .J, IJ .• c-' .,::v .... J .J.. . J". " .: Ü es t. I '.' •. '._:. ,.,. 'J.,- ..~c.;, ', 'J ••.• '.. C ~ C

de 8'·~·I.·i,·C' 8D,,(.'1 r: C·'" ,;> .. "J_ dat ,..'0 ('.""1,.:,/,,, "1 er"" -1'., ~j'~r'" ~.• , ... ~', .. L",.I" he ef t1).:1..•~._.I.1o .•... J.:.:,:.' •..•.J.. !j'.c.~lJ.~ v \A..o.J c:vCl. ) ..• ~l::. c..~. ,;,.!.~ };,_1.'_ J..'; .~.\",Y'\. ,_:-O .• ·•. )•.•.~LJ~J ..•..•• ,VV )

dat b,c0:f's gsen c o-nmurri ot o ns t e vo rt oi Le n. Ds .;t&~:j,,}g .;.,,1 h(.":~ c.1).id(~.-
1 i,~1k2t8 ·D8y{::.js va.i ~J2r.!.tr~)'Ll~r;e!lteg(~! .. cL~ t;f;g(3rnr~l')JI'l..lj.é-}3 (·~C(~j.f~~:-J.l--~lic}Y~()cra-
t J• C.'·"'1c:. "".' (J":''':' Y' ':'l",- I !:lr,'" O'lr< C.}' , .; '0'-;->:'')'' O'TP" Y'.,.·:~·t·",,,, -1""~ '1';1" ·1···· I. c"", "." c;c.·o •...~•..v J.v..;;,_o.J.I •.•.•.••ê: •...... ","C~lJ J. ,,') ••.••• _. J •••.• ~","""-_ l..., ..... J..••••.•••• -~ •••• ",;..I.) ,(,,_, \\.,J JUli •..•.. rAJ..oV-

me ene Y~e:::~\.~2':a..~~.:L::1gko.r.e n , a t e c e r ste etep naa r de 8oc~~.[~18rt.~(lIJIPJ_t; ).8011

D~; '\ >.'l r e..)}:j :~LLer!C:.f: ra:,~·tJ.j:..'..anh3.t'.ger ti g iJ.gEn!. <'K ht e :C'J'OO it elkaar
ond~rling te bS2trijJ2D) waarop uit de vergaderin~ een voorstel werd
ingediend) dat nee rkwam op:

"DE PARTIJZWETSERS UIT DE ZAAL TE GOOIEN."

Dit voorstel we rd met daverend applaus begroet en met nage-
noeg alle stemmen voor aangenomen . (Uit een mondeling verslag der ver-
gade r ing)

En dit standpunt werd niet alleen in het bekken van Namen ~
ingenomen) maa r 6V.:~!'.';~ensI.n dr.'! bekkens van Oha r Le ro i en van Henegouwen.
Dit L1 ij:ct uit het ve1.0.,E:<:0.de: Za~~3rJ.3.g18 Mei kwamen JëicquE>:-:1ot':een
Gl ~.nG·Jf) twee 1 e J.U8 rs \.",::.nde COIT;Dît:ni.st is·:;1:.e l'a.:d: ij) naar een mij n , die
door de a rre ide r s ;J6Z,et was) om de stakers toe te spl·eken. Ze bvü.,nen
Voor de ~,sE:lo~cer..ff-,;,b!'iolu'lPoort en ve rzc cat en de "wacht.", o.n teeGelaten

io"''''''-r';;pn om n~,,,,,C'·'Y'\8 u·..-,·c P daa r t e sY"· ....ak en De "wac rrt " ve rkt.aa rde~ ...." YV V ~~ l_ L"'; .• Jo ) ~.;uJ..•.'::::.:~ I~ ~ I~ : I...L. ....,.:: •••.•.•~.. . •.~ .' ~ v~•.•...,J 1 .•.• ' 1/ .-., J,. ~; (.J~,:-
een van achter he", r.ek : ~T1All1ekunt El. cp(•.raent van Je pa i-t i j h Ie r
:()reke~1) a l s jU11:i.e ons hier epenlijk ve rkj aa rt , dat jl~llie en je par-

:rRij je aan d8 besluiten Véln de stakingsleidi!l3; ondcc',,\e:::.i?·c)&,·38''1 ;:TC'pa-
~;':\l'''.Lda voor een pEnt ijbelang maakt en alleen h0t be.i &:'10 'lar: 6-3 e:().~c.:ag

lpde ·voorf!.rond stelt 11 J'aecu"'::1otte ko·(J.é'U'·t·te'" ~·i.:..·:~:"P"'('-';~'il "l::>T ;~,;·';jntl
.:~~, -;' r"7"~ f".,"\ J ~. ~ + .J., ~"'/: ~ \.,' - 1 .: ~ ~~rl ~ i ~1 :.~: 1;,: :~~J .• ~~':.~. -y ••',):~. ;'.n:n·· 1.

v_ •. t.-J ~lC~~ EF.J..;" de b,:"slu".Jen v'Cl.:?- ae sta_~_L.""i.:.~J.v.~,-._·..t? .. ():. \~,.< .:,:(L~' ..,l)
,,;:;è1.:~·C'P 0.8 IY',";-~·~~.1tnR11"C-'iYao:~jd~~: IT.J.3.:--!. be!: J\.'lJ.~1,2 1)2·(-!\:·~'..'::~ .Cr:"j1J·:~~:J! '~.~ .::!.!.8

'Jf..l,--· ....·'K v .•.1 ~rr::'j_.,( ...• e'Y'\ '1"'1"'" tr'~.l"ii'f!."J~Î+'~~"'"JU"':C1 ....::1 •••.• 0)· (-.,-;•. p ....y, ~1'11''''+' y, ..•.(~·!I'"'I·~"i'":"\r~ ~:.~':. .) • U. Q .' .:;. '. :J.":> .J. .', ..,J. . c., c.J .• u'~.J.. '._ J..Lv .,.<" t;. ~ :-;.••. ~ :,\:;;.. '" .C··.J .c...· ....c.l.'. "'. )

fr.':1;:; -::: d.e 8 t 8..t .::.:)g, k 3. n j ull ie fe i.t eli jk W0 5.';]ig Gchsl Gn. J·l'.:L~.'i.e "i :.J. t de
,:j.ld.I'·"·Q'" ~l']ao'Y'\ ~rno~' '~Ta+ part~1'''Clnl~''1e m';C"Ir,''''')';~'':''rlil Er ,'1"""1""'''''' "::'·;';r::.n "et;,.;Il) ~.L_::~ I...••••...P''''_'~.L ~I.... ~ \I •• u ..L(;.J"J\.J Q ..••l j.'I.-:>v.r~l_ .•..o..~.t_" .l lr.:t._(J.t:-' J.. •.·~?.•.oJ FJ

dez;:; ··!::.e~~0.el'8zon.der rnassail onder hoongs:lé ..c:ll. ",ran de ()me'Cad.:ütle a:ct6:'ders
voor ei.? gf.:.s:'ot0n poort staan) zoodat z;s' or;:'ler:::khter zake te:::ug gi:..1g2n.
,(Vol gens montlel i:ng verslag uit het st ak ingsgeb ied. )
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,~

De toestand voor de staking.

.. Het "zwarte land", de kolendistricten in het zuiden van Bel-
gis, is een land van de diepste armoede. EI' he e r scht een enorme werk-
loosheid. Sinds 1925 werden vele mijnen gesloten, zoodat in het ge-
~eel/~~OOO mijnwerkers van de Borinage er rui~ 18.000 werden ont-
/~'2.n_de/. slagen. Velen verlieten de st reek , om in de ko Len geb Ie den
van het noorden werk te zoeken) maar op het, oo genbl ~k Lo ope n er alle8n
in de Borinage 12.000 mijnwerkers zonder w0:ck. In d i.t g:~-oipd vre rk e n
dus nog slechts 8000 man , terwijl 12.000 En;smpelen. In de a nrto re ko-
lengGbieden is de toestand wel iets beter) maar toch heerscht overal
een groote werkloosheid. (Zie N.R.e. ~11Mei '(35). Bovendien wordt
nergens een volle wesk gewerkt. Op Bonmige mijnen wordt 4 dagen ge-
werkt) op andere 5. IS Maandags ligt alles stil. Per week wordt i5.-
en minder tot f 7.50 ve r die nd .

--- Vooral de mä j nwerk e r s hebben het in de crisis zwaar te ver ..•
arrt woorde n gehad) doordat ze met een z v g , "glijdende loonschaal" ge-
lul:kig gf·r('1.G.aktzijn. Dat wil zeggen) dat hun loonen berekend worden
nas.r de b~_'!''-Ggingvan de goede renp r Lj zen , Dalen de prijzen) dan gaat
net 1001:. lrl~~8 om.lae.g . Alleen al op grond van deze "gl ijdende loonschaal ti
hetben de: ml.jTl',i(u'}~ers hun loon met een kleine 30% zien dalen. Maar
de we:rkeli;-;l;:e ve rj a g ing is veel grooter, doordat de kortere werkwe ek
W8r~ dco::g':::'''oerd en verschillende t oe al a gen op het loon werden änge.;
ho u..e n , t8~;";;"ijl teve ns het grat is-kolenverbruik voor het gezin werd
j.ng(:ijTOl~}~en. De beLg ische mijnwerker heeft daardoor het levenspeil
Y\ê;.:l d.'3 eb.~.l:!.eesche koel ie bere ikt en ze gaan veelal met een stuk droog
bro od ht:n S'.-ïé'.arwerk onder de grond begir.nen. En tevens hun gevaa rt ijk
werk , want "wegena gevaar voor instortingen mogen sinds ce n rgo maan-
den gco n journ2.1 ä st en meer in ds mijngangen afdalen. n (N.R.e. 21 1.1:ei)
"De werv.Lo oae n ve r aamel en zich in drommen voor de arbeidsbeurs ter
stemreJ.i~~." (Als voren). Verder hangen ze de heele dag in de volks-
hulzen zonder iets te verteren) discussieeren en kaarten en iJerclw;Lj~,
nen IS avcn ds te.;on half 9 in hun krotten, om te slapen. Want licht
wordt niet gebrand, terwijl in dit gebied ook geen straatverlichting
is. De gemeenten kunnen dit niet betalen. Omhalf 9 is allss uitge-
storven. Het duister van de nacht omhult het zwart van de landstreek
en de doffe wanhoop van de bevolk ing.

De moderne vakbonden en de sociaal-democratie hebben in de
'mijnbevolking altijd een krachtig bolwerk gevonden. De overgroote meer-
derheid der arbeiders is en was reformistisch geor~ani8eerd. De Sta-
1 inisten hadden en hebben weinig invloed. En tot voór 1932 hadden oek
de Trotzkisten weinig te beteekenen. Onder de druk van de crisis werd
de leuze van de .' # _ •• ~l gemeene stak ing telkens opnieuw doo r de maS62.
b innen de oudc a rbe Lde r sbewe ging aangoheven . Maar deze ve rkl aarde:
"STAKING IN DE CRISIS IS ONZIN!tt Ton slotte kon de oude a r bc Lder sbe-,
weging echter niet verhinderen) dat in 1932 een spontane staking los-
brak. De arbeiders gingen tot zelfhandelen over) ze breidden de bewe-
ging uit zoo ver ze konden en wendden zich da~rna tot de vakbeweging
met de leuz0: I:De kassen operr'", Dit beteekende meteen) dat de leiding
cic.,:;: bewegiYlg op de vakve re ená gánge n zou overgaan. Deze namen dit aan,
1I.~,-S.i..' c.i:1.::,_r:::cewas de hc ej e zaak natuurl ijk meteen op dood spoor gcvo c rd .
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In deze strijd kregen de Trotzkisten groote invloed. Vooral
zij voerden de propaganda) dat de vak beweg tng sbo nzok rat ie tot, strijden
gedwongen moest wo rden. Ná de staking van 132 bleef de invloed de r
Trot z.k ist sn st ij gen. Het nam de vorm a-an) dat de arbe iders hU::1pa rt ij
en v akbeweg ing wel t rouw bleven) maar dat de massa "linksch-80c ial i8-
tisch"werd. In deze L'inke r vleugel en vooral in d.e jeugdbeweging con-
centreerde zich alle ontevredenheid en de wil tot de strijd tegen de
bezittende klassen.

In Februari '35 kwam de ontevreden st emmtng del' bev oLkà ng
duideli jk o pen.l ijk aan de dag b ij de z , g. '-ebru2.T7b-demonGt~.'a+Le 1 G te
Charleroi. 40.000 arbeiders demonet ree rrten voor v.d.Velde) S:oar.;.ken
Hend r tk de Man naar aani e iding van de g ro ot c.s ohee psc he pl·opaganda voor
het "pLan van de a rbe Ld!", De j eugdo xgan ina't ie, die in Belgiê zeer be-
d~i jvig is) d~oe g transparanten met: tf N::"et p,.f-}t Plan aan de macht) maar
me! het Plan om de macht. 11 "Al gemeene we r kst akj n g _ Rev oLut t e l " "Oon-
t ro l e dèr productie door de a rbe Ice rc t " IfOontrole der banken door de
arbe iders I H Ze vonnden spreekkoren) die overal éénzelfde leus deden
weerkl inken :

!!ALGE~JEENEWER.1(STAKING_ DIREOTEAOTIE!n

Vanaf 1932 tot '35 hadden de massa's zich naar lins ontwikkel~
Ze waren bereid tot de strijd) maar op hen rustte nog de oude traditie)
dat ciOZ8 s t r ijd dao r hun organisat ie 1 s geleid moest worden. Ze wachtten
slechts op het be ve I van hun leiders.

Maar de leiders dachten er niet aan) dit bevel te geven. Bij
de intredende re gee r ing so r ás i.s gLngen ze naar de koning) om hem het drei-
gende V8.n de 't oe st an d voor oogen te houden en e i scht en een social ist Lsch-
katholieke regeering. Zoo bevatte de nieuwe regeering 5 socialistische
ministers) w~~rondor Delattre) de voorzitter van de mijnwerkersbond en
Spaak) die voor die tijd het heftigste op de reformistische leiders ge-
scholden had. Onder de massa's) die vooral op Spaak hun hoop gevastigd
hadde n , kwam daa rmoe een geweLdf.ge ontgoocheling) zoodat ze hem van ver-
raad beschuldigden. Spaak werd uit de redactie van het ....linksche blad
"Act Lon socialiste" gezet en het blad kwam onder controle van de arbei-
del'S van Oharlero i.

De ho~gerende massa's voelen zich bedrogen. Ze weten) dat hun
o l'gan-äaat ie IS n1*-t.0-t .de regeeringspart ij be hoo re n en deze hen d.aarom
niet in een al gemeeno werk st ak äng kunnen aanvoeren. Ze staar. nu a.l I ce n
tegen het machtige kapitaal en zijn staat. En d.aarmëc begLnt nu pas hier
en daar do gedachte om zelf te handelen) te rijpen.

De staking.

1 Mei 1935. De vakbewe gi.ng en de sociaal-democratie hadden de
massa opgeroepen) op deze dag al gemecn te staken ende E het parool: ..
"Voor het Plan van de Arbeid!" Zooals altijd in Bel gi.e werd ook nu druk
gestaakt. Maar toch waren er hier en daar arbeiders) die op 1 Mei waren
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'blijven doorwerken. Dit werd het feitalijke uitgangspunt voor de gewel-
dj.ge- st.akL"1gsbeweg.ing.., die van 11 tot 25 Mei heeft geduurd. Toen op
2 Mei de arbe Lde rs van de k ol e nm ij n te Por.t -de -Lcup «ee r op het werk
verschonen) kwam het tot he ft Lge ruzie me t de o nde rk ru ape r s , wat er
tee leidde) dat het pe rs oneej ve i-l angde , dat de d i rec t ie de onderkrui-
pers zou ontslaan. De directie ging daar echter niet op in. Maar het
pe z scnee I van 600 man weige rde met onder}: ru':":;-!el'S te werk8n) waa rop
spontaan he t werk werd neergelegd. Op h(;'~ fd·.)j~iskBterrel.r. we rd me t ee n
een vergadering belegd) een stakingscomi~~ ~srd gekozen en de volgende
eischen werden opgesteld:

1. Direct het bedrijf te bezetter.
2. Uitbreiding der staking door Q3legat~e's naar de andere bed!'ijven te

zenden. .
3. Alle be eLui.t en worden door het pe r aoneo I en door het stakingscomité

genomen. Partijen en v&kveresni6ingen ~orden uitgesch2~eld. Ze kun-
nen als aympa t h i ae e r-ende n me evrer.ken aan de staking) als ze de be-
sluiten (1·31' arbeiders doo rvo e ren .

4. Ontslag van de onderk:ruipers.
5. 10% loonsverhooging en handhav in g van de kindertoeslag.
6. Deze besluiten aan de vakvereeniging mede te deelen.

A.11e8 we rd terstond doorgevoerd. Op de schacht waaide de roode
vlag.als teeken, dat de arbeiders het bed:rijf in bezit genomen hadden.
Na 24 uur tedi':'Lji'sbezetting gaf de direct ie toe.

DH "z eLfhande j e n" wekte groote weerklank onder de arbeiders.
Overal hoorde men: 11 Ja) zoo moeten we het doen. Als de vakve reenigingen
niet v"i11en) d8.:1doen we het zelf. En de jongens van Pont-de-Loup heb-
ben laten zien) dat het ka.n ." Het gevolg was , dat het de volgende dag
op een in de nabijheid liggen G schacht net zoo ging) met hetzelfde
gevolg . (Uit een mondeling verslag).

Dan ve r l iepen 8 dagen in uiterl ijke rust. Maar in de bedrij-
ven gistte het. Daar ontwikkelde zich het bewustzijn der arbeiders, ge-
dreven door de ellende) door het verraad van partijen en vakv-ereenigin-
gen. Maar vooral door de jongste ervaringen met het ze Lfha ndeLen , Het
gevoel van zelf wat te kunnen) grce ide en men ap rak er van op de st ra-
ten) in de smerige) bedompte schachten) in de lokalen der we rkj.o ozen ,
De vrouwen bespraken het op E.ltJ:'a.aten in de winkels. De belé,Hlgstelling
der massa was gewekt en du Ize nden stelden zich de vraag: tlls dat de uit-
weg? "

Ieder voelde, dat el' W8.t in de lucht hing) maar niemand wist,
wat er zou gebeuren. En onde rs us sc ne n spitaten de verhoudingen zich toe)
doordat de levensmiddelen lC~~ xn pr i j s :;~:rl)l1 gest e gen (cLOOI' devaluat re ),
te rwLjL de Loonen nog niet d ii! nove r-e enkornet ig verhoo gd waren. Daar kwam
de vonk) die het kruitvat dC8d. springen: De socialistische minister van
Arbeid) de vroegere voorzitten;' van de mijnwerkersbond DeLat t re , voerde
het dec reet bet reffende de ve rlag ing van de k inde rt oe slag) dat reeds
door het v roe ge re ministerie Theunis was uitgevaardigd) door. Vrijdag
10 Mei werd deze nieuwe verlaging 0p de St. Barbara-mijn te Tamines bij
Nmllsn bekend gemqakt.
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Zaterdag 11 Mei legde het neej e personeel van 500 man het welk

neer. Er werd een delegatie naar de direoteur gezonden, om te onderhan-
delen. Maar de directeur was afwezig. Daarop besloot het heele personeel
op de mijn te bI ijven, tot de directeur zou komen en men verand.erde het
fabrieksterrein in een kampeerterrein. Vrouwen en k rnde ren kwamen eten
brengen. IS Avonds om half 11 verscheen de directeur, maar hij kon de .
e ischen niet inw ill igen. Tegel ijk ve rschenen pol it ie en mil itairen, die
echter bij de dreigende houding der arbeiders niet dorsten ingrijpen.
~,Hddernaoht wordt plot sel ing de delegat ie opnieuw bij de directeur ge-
roepen. Maar meteen kwamen nieuwe militaire troepen, die begonnen char-
ges uit te voeren. "Zonder de minste waarschuwing schoten zij op de sta-
ke ra ;" ("Het Volk" 13 Mei). Plotseling gi:lg al het licht uit en werd
de strijd in het donker voortgezet. ts Mor-ge n s om 8 uur gaven de st ake n
zich over. Er was toen nog 117 man aanwe z Lg, waarvan er 6 werden gear-
resteerd.

Van nu af begint de stakingsbeweging zich regelmatig te orrt ,
ploo Ie n , eerst Langza am , maar bi j het ingrijpen de I' miJ.itairen in ver-
sneJd tempo. Zaterdag 11 Mei begon het bij Name n, Dinsdag sloeg het ove:
naar Henegouwen (op Maandag wordt nergens gewerkt), Woensdag wordt Cha~
le ro i in de beweging get rokken. Toch is de beweging naar omvang bet rek-
kelijk gering. Bij Namen staakt alleen de mijn st. Barba ra , in de Bori-
nage staakt 2500 man en bij Charleroi 2700 man. Dat is voor deze gebie-
den) die te zamen 30.000 mijnwerkers omvatten) dus zeer weinig. Van de
58 mijnen) die er zijn) zijn er dan ook slechts 15 in de staking be-
t rokken , (Deze getallen) die door de burgerlijke pers worden opgegeven)
zijn niet betrouwbaar) omdat een groot aantal mijnen reeds door de cri-
sis waren stilgelegd. Er zijn wel 59 mijnen, maar het is de vraag) hoe-
veel er nog in bedrijf waren. Maar hoe dit ook zij: De overgroote meer-
derheid der mijnvverkers nam tot Donderdag IC Mei niet aan de beweging
deel. De groote mas sa 1uiste rde nog naar de soc ial iut isohe le Lders en
vakve reenigingsbon~en.)

De eerste week verliep dus voor de staking niet gunstig. Hoe-
wel de beweging zich tot Donderdag iedere dag had uitgebreid) was
slechts een zesde deel in staking.

Maar al was deze bewegi.ng naar omvang ook betrekkelijk klein)
toch werden de bezittende klassen en hun zaakwaarnemers er ten zeerste
door.ye..,!-ontrust •. Te.n eerste ,doordat de beweging zich langzaam maar ze-
ke r ontploo äde , te n tweede echte r , doo rda t r de ze kIe ine groep a rbe ide rs
als nieuwe) zelfstandige maatschappelijke kracht optrad. Deze strij-
dende a rbe ádesre wezen iedere leiding van de officieele arbeidersbewe-
ging van de hand; ze hadden geen fe itel ijke "le idersll

• En dat is zeer
gevaarlijk voor de heerschende klassen. Reeds jaren geleden zei de af-
gevaardigde Delbrück in het Duitsche parlement naar aanleiding van een
groote verkiezingsoverwinning der sociaal-democratie:

"Deze opmarsch zou verontrustend zijn) wanneer ze geen
le ide I'S hadden. Maar met Le ide I'S kan men tot een ve rge li jk komen)
dat zijn mensche n zooals wij) die koken ook met wat e r ,"
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Maar deze massa had geen leidersl Deze arbeiders hadden hun
werkelijke eenhe id op de grcn te.t e g van het be irijf gevor.äen . Ze lieten
zich niet ve rde ej en door ce peut :!.jf~:::1en. vakv e re en á ga..gc x . Want gewoo n-
lijk gaat he t in de a rbe ide rubc weging toch zc o : de mode rne n ve r gade re n
apart en nemen be eLu it e n , de ,:;h::..'is-':;ei.ij%-:m,de neutralen, de syndica-
listen) ze vergaderen allemaal apa it e n bepalen allemaal apart hun hou-
ding. De ongeorganiseerden he bben veelal he eLemaa l geen stem in het ka-
pittel.

Hier echter overwonnen de arbeiders in de strijd zelf hun or-
ganisatorische gespletenheid. Alle te zamen namen hun besluiten als
1:;,6':'rijfspe rsonee j , ongeacht tot ii.'alke organisat ie ze behoorden. De
k Las se-cs aemhoo r Lghe id overwon de organisat ie-discipline.

Deze be weging overschreed voor de stakers in geen enkel op-
zicht een gewoon loonconfl iet. Alleen zochten ze naar nreuwe vormen
voor hun actie, omdat dé oude weg van de vakbeweging onbruikbaar was
gebleken. En deze nieuwe vormen vo nden ze in twee richtingen. Organi-
satorisch in de vorming van zelfstandige, van alle partijen en vakver-
eenigineen on~fhankelijke comité1s van actie (arbeiderBra~en); in de
actie door het bezetten van verschillende bedrijven. Van de 15 mijnen,
dia tot Donderdag 16 Mei in staking waren, hadden de arbeiders er 6
bezet. In het Btri~den per bedrijf drukten ze hun eenheid uit: samen
uit, samen thliE~ ..L liet bezetten van de mijnen had ten dee i o de zin,
iedere voo rs gangv van het bedrijf met onC:erkruipers onmogel Ljk te ma-
ken, anderdeels was het noo d ig, om een v ast aanee nge sLot en ee nhe i d te
bewa re n . Als iedere staker in zijn huis verdwijnt) is de aareenharig
voor een goed deel weg. De solidarit8it8bindin~.en leven natuurlijk
veel sterker) als allen steeds te camen zijn. Ook werden de bed ri jven
'bezet, om tegenover de be z ä t te r s een welpen ~Lnr.ande n te hebbe n , Vlant
ze wisten natuurlijk, dat met of zonder bezetting de militairen zouden
komen, om de tiorde 11 te handhav en . Er was nu bae l otc n, de mijnen te be-
schadigen, indien de mil Lt a Lre n ZOuden ingr";'jpsn. j~ate r is dot inde r-
daad gebeurd, al had deze aabo t e ge zeer gCI'::'IlGeomvang . Wol hadden de
arbeiders een post voor do d.ynamjetmaga~iJr.:3n) om de mijnen door dyna:'"
miet te beschadigen, maar dit ~LS ten eLo t t e toch nergens gebeurd.

Wanneer een bedrijf bezet w8rd, werden do hekken gesloten,
een "a rbe Lde r swee r-" werd opge r Ic ht , terrvijl de "wacrrt "; die dag en
nacht de poort bewaakte) niemand dc or l iet. De noodzakelijke werkzaam-
heden, om het bedr5.jf in stand te houde n werden georganiseerd. De voe-
ding der mi jnpaa rdc n werd ge r e gel d verzorgd) tervvijl de pompen bleven
dco rwe rke n, om het water uit de mijn te houden. ,tIOok hebben ze een
radiotoestel geinstalleerd en zo r gen er voor, dat de strengste tucht .,-
on~er de stakers in acht genomen wordt. Niemand mag alcohol drinken,
terwijl ook het drinken van bier tot een minimum ie beperkt." (N .R.e.
22Mei).

De beweging had dus een volkomen geweldloos karakter •. Men
had alleen het plan zich te verweren, zoodra de militaire macht met ge-
weld zou beginnen. 'Maar "alles blijft echter kalm •.... men verwacht geen
orïl us t en . .... de autoriteiten, alsmede de moderne mijnwerkersbond doen
alle pogingen) om de conf j Iot en zoo gauw mogelijk bij te Le ggen ,"
(tIHet Volk" 17 Mei).
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Het bijleggen der conflicten door de vakbond.

Inderdaad deden de autorite iten en de moderne mijnwerkers-
bond all~.pogingen om de conflicten bij te leggen) al deden ze dat
op -.J0 rscn:LllenJe wij ze. De 1110 de r ne bond tracht te de confl ict en in de
eerste plaats tij te leggen) door de staking te breken door van hun
Le den te verlangen) dat ze zullen o nde rk r uf.pen , .

"He t hoofdbestuur van de moderne mijnwerkersbond heeft een
manifest gericht tot de mijnwerkers) waarin zij worden gewaarschuwd
tegen c ommuná at ische agitators) die ..... moei81 ijkheden berokkenen
aan de 5 soc ial ist ische ministe I's) die zich Ln spanne n tot het brengen
van verbetering in de toestand der arbeidersklasse. Eet manifest zegt)
dat st ak ingen op dit oogenblik slecht s in zeer uit zonde 1'1 i jke gevallen
zijn te rechtvaardigen en eerst nadat alle middelen zijn uitgeput) om
langs de weg der onderhandeling een op.l os c î ng te k r i jgc n voor de plaat-
selijke co nf I icten, die zich kunnen voordoen. ft ("Het 1Jolk11 21 ~Ilei) och-
tendblad). HDemoderne arbeidersbond heeft van het begin af aan stel-
ling genomen tegen de wilde stakingen. In een ~a~ifest heeft de bond
er op ger:ezen;· dat deze stakingen g21 J.~l( ,,,t&~n met woo rdb re ul; en in
strijd zijn met de taktiek) die door de ~aderne arbeider~beweging
VVQrdt gevolgd." .( HEet 'folk 11 21 Ife i) avo ndbj ad ) . "'I'e Chat eI ineau zijn
4 mijnen geheel st ilgelegd. De socialistische vakbonden sporen aan tot
werkhervatting, wat niet opgevolgd. wc rdt v " (N.R.G. 16 Mei).

Deze VOITtl van het bijleggen der conflicten had geen succes.
Het eenige dat daarmee bereikt werd, en d.at was voor de bezittende
klassen en haar handlangers de vakvereenigingen reeds heel veel) was,
dat de groots ma s sa der mi j nwerke r s nog niet aan de stáking deelnam.
Daa rorn probe e rde de moderne m i j nwerke reborid ook op andere wijze de sta-
k in g te breken) waarmee hier en daar meer resultaat bereikt schijnt te
zijn. De zaak is deze, dat de stakingsbeweging volstrekt niet op gemeen-
schappelijke grondslag stond) wat de eischen betreft. Deze eischen
W8.Y8.n voor de meeste mijnen verschillend. Op de eene mijn ging het
al Leen om de m LnárnumcLocne n , op een andere ook om de kindertoeslag
en op weer andere om algemeene loonsverhooging. Nagenoeg algemeen
was de e Laoh van de handhaving van de k ände rt oe sj ag en een minimum
loon van 30 franc (f 1.50) pe:- dag. Verder werd hier een algemeene
loonsverhooging van 5%) op andere van 10% verlangd.

Van deze omstandighe id t raoht te de vakvereeniging nu heel
handig gebruik te maken, door op verschillende afzonderlijke mijnen
"het conflict hi j te Le ggerr'", 11 In de mijn Marc h ie nne cau-Po nt slaagden
de mijnwerkersleiders er in) van de mijndirectie te verkrijgen) dat
de laagste loonen zouden wo r den herzien. De stakers namen hiermee ge-
noegen en besloten Vrijdag het werk te hervatten. In een mijn te
Dampren y ve rt iep het confl iet op dezelfde \IIiijze. In t wee mijnen te
Ghatelineau en Gilly we rd nog geen accoord bereikt." "Doo r t us sc hen-
komst van de mijnwerkersbond heeft men overeenkomsten bereikt op
twee plaatsen) zoodat Vrijdag 1000 van do 2500 stakers) die er Woens-
dag in de Borinage wa re n .. het werk zuller.L he rvat t en ;" (!tHet Volk"
17 Mei) .

[----~--~------1
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Hierbi j is echter te bedenken, dat deze overeenkomsten
NIET door de stakers werden afgesloten en het daarom zeer de vraag
is; of deze 1000 inderdaad op Vrijdag aan het werk zijn gegaan. We
konden daaromtrent geen nadere gegeve ns ve rk r i j gen , maar gezien het
verdere verloop der beweging, die, zooals we nog zullen zien, weldra
tot 20.000 stakers uitgroeide, is het na uwel Ljx e aan te nemen, dat
de stakers inderdaad aan het Vlerk gingen. Maar in ieder geval blijkt
vol komen duidelijk, op welke w i j ze de vakbonden de staking trachtten
te breken. Zou het hen lukken inde rdaad 1000 van de 2500 stakers aan
het werk te krijgen, dan was de at ak in gubewegLng natuurlijk vernietigd.

In het bekken van Charlero i wc:; rd naast bovenge noemde metho-
den nog een ander mieidel bep roe f'd om de st ake r e in d.e rug aan te val-
len. De mijnwerkersbond belegde ~ül~~n voor he t belet_sn'van Charleroi
een congres op Zondag 19 Mei. Er werd daar vastgesteld, dat rond
Charleroi 8 plaatselijke at ak ängen waren) waa rb Lj 3000 man betrokken
waren. De gedelegeerden verdedigcien de bezetting der bedrijven en
ve rk l aa r den , dat dit niet onder communist ische invloed gebeurde, maar
"dat de mi jnwe rke r s door de ellende zijn gedrev en ;" Ten slotte werd
een resolutie aangenomen, die op het voLge nde neerkwam:
1. De bedrijfsbezetting werd afgekeurd. 2. De mijnwerkers worden aan-
gespoord) de best~ande loonovereenkomst te eerbiedigen. 3. Aan de na-
tionale gerne ngde mijncommissie (georganiseerd overleg) zal een ver-
zoek worde n ge r ic ht om bijeen te komen, ten einde de Loonen , die
minder dan 30 franc per dag bedragen, te herzien.

Deze re soj ut äe werd met een kleine meerderheid aangenomen.
Er stemden 17 plaatselijke vereenigingen voor, 14 tegen en 5 blanco.
"Ver sc h'i.Lj ende afdeel ingen waren niet vertegenwoordigd." "De aoc La-.
ljntische leiders blijken slechts met moeite de helft van hun men-
sehen in de hand te hebben." (N.R.C. 20 Mei). Belangrijk in deze
kwest Le is, dat de vakvereeniging hier 9:§l "democrat ie" van het ge-
organiseerd overleg als wa,pen tegen de stakers gaat aanwenden.

Het bijleggen der confl icten door de autorite iten.

Maar zooals gezegd, de vakvereenigingen hadden bondgenooten
in het bijleggen der confl tc t en , n.l. de "autoriteiten! 'i Daar waren
de 5 socialistische ministers) die weer bondgenooten hadden in de

"militaire macht '1 Maandag 19 Mei verspreidt zich r.et b-ericht onder de
bevolking) dat 500 militairen op weg zijn naar het bekken van Char-
leroi, en de Borinage. Een intense woede maakt zich van de mijnbevol-
king meest e r , "De stakers trokken naa r de mijnen en bezetten nog ee.;
nige schachten." "Naar het woord der socialisttische-Ieiders wordt
niet meer geluisterd." (N .R.C. 22 Mei).

Dinsdag 20 Mei verspreidt zich het bericht) dat de militai-
ren inderdaad aangekomen zijn. "Toen het bekend werd , dat de gendar-
merie was gekomen) stroomden velen naar de mijnen) waarbij vooral de
vrou~en tot volhouden a~nspoorden ..... De stakers laten niemand op
de mijn toe, zelfs niet de socialistische en communistische Leäde rs ;"
("Het Volk" 22 Mei, ochtendblad).
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En nu begonnen de troepen van de 1'5 socialistische ministers"
het conflict op hun wijze bij te leggen. Zonder tijd te verliezen be-
gaven ze zich naar de mijnen en begonnen deze meteen te omsingelen.
Ze bewerkten de stakers "met de zachtste middelen waarover ze be-
schikten", n.l. met traangas en rockten de arbeiders u i.t de bedrijven.
"Ye r sc h ij Ie nde arbe ä de rs werden bewus t eLoos. De bevo l k ä ng st ro omde
samen: maar werd door 250 gendarmes uiteengedreven." (IJHet Volk"
23 Mei, ochtendblad). In Pont-de-Loup wilden 15 man zich niet over-
geven en ze klommen door een Lucrrt ve rve r ech ärig abu i e naar beneden, om
200 meter onder de grond een hongerst~{ing te begir-nen. Onder de be-
d re ig ing van ee n nieuwe t raangaabewe rk ing wer de n ze echte r naar bo..
ven gedreven. In korte tijd werden zoo de bezette mijnen ontruimd en
daarna werden alle mijnen) waar gestaakt werd) met militairen bezet.

Dit militaire optreden droeg echter niet bij tot op'l o ee.i rg
der conflioten. Het antwoord der mijnbevolking was eer.. uitbreiding
der stakingsgolf. De volgende dag) Wo::msdag) ligt het werk stil in
28 m i jne n , terwijl 13.000 man in staking zijn. En "Donderdag 23 Mei
heeft de staking zich opnieuw uitgebreid in het gebied van Charleroi
en orr.liggende streken." ("Eet Volk" 24 Mei) ochtendblad). Van de 59
mijnen zijn nu 32 in st ak Lng met 18.000 stakers.

Het ze ride n van mil itairen had dus precies het tegenover-
gast el de gebracht van 'wat de "5 soctat ist ische minist e rs " ve rwachtten.
Ir.'. p l a.at s van het dempen der beweging) had deze zich tot 18.000 man
uitgebreid) terwijl de staking nog dagelijks in omvang toenam. Daar-
om b~Elloten de "5 socialistische ministers" nog eens met de "demo-
CI'2..tiO!' te beproeven) wat met gewapende macht cnmoge l.ä jk bleek.
Want "de stakers schijnen niet meer voor rede vatbaar te zijn .....
Ze zijr: ongevoelig voor de raadgevingen der vakve re enf g dnguf e Ldez'a ,
De zo hebben thans nog sl_och~ s hup hoop p;evos~ op de bijeenkomst
Y§}!. de natio~ale gem9~;3 r!"1~in)0'G1~Js8j,e) die Donderdag b î je enkonrt ,"
("Het Volk 23 Mei) ochtendblad . ~aar de "5 eocialistische minis-
terG") de vakve re ená g äng aj e ä de r e en de militaire macht niet in staat
bleken) de arbeiders opnieuw te onderwerpen door de staking te b re..
ken) daar grijpen ze als laatste redmiddel naar de "SiGmocratie van
de mede z~ingsschaQ") om de massa te sp.l ijten I

En dat 1 uk t I
Het compromis) waartoe het "georganiseerd overleg"komt,

brengt de toe ze gg äng , dat de laagst_~ 100 re n sui i e n \10 rde n "he r'z :en".
Verder moest volgens de "glijdende loonschaal" het loon per 1 Juni
met S%.verhoogd worden door de stijging van het indexcijfer der le-
vensmiddelen. Als "concessie" wordt n u door de m Ljnba ronne n toege-
staan) dat 2t% van deze loonsverhooging direct zal ingaan) welke

.la.ter echter wordt afgehouden van de officieele 5% verhooging. Te-
vens kond i gen de "5 socialistische ministers" bij monde van Delattre
aan , dat het decreet betreffende de kindertoeslag herzien zal worden.

De mijnwerkersleiders gaan met deze overeenkomst naar het
mijngebied . "De at ak e rs schijnen mee r voor rede vatbaar te worden.
Ze Lu i.et e ro n weer naar de leiders dor vakvc re en Lgángen , die in hun
vergad.eri:1.genverschijnen." ("Het Volk" 24Mei) ochtendblad). De af-
dE;().J.:ng C~laI'leroi van de m i j nwerk e r abond besluit met 57% der stemmen
v cc z:, de ove re enkomat te aanvaa rden , en ook in het centrum legt men
e r 7,~~C:1 bij n ee r . Eie'Y'ly:ee \7?cS de ccwe gin g p rac-rt i s cn af ge s j ot en . En
C:'.'·:'..;'':; het de li5 soc~~:lli~3ti8cb.e ministers" en de vakve raen Lginge n
~eJ. l).~t W8B) deze bewe ging nee r te slaan) kon "Het Volk" van 29 Mei
zegevierend berichten:

1
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DE MIJNWERKERSSTAKINGIS GEËHDIGD!

"Dank zij het ingrijpen van Van Zeeland en Delattre, die
concessie's van de mdjne Lge na re n he bbe n verkregen en dank zij ook
de houding van de moderne mt jnwe rz e rabon d, die geweLge rd heeft, de
wilde stakingen in het bekken var; Char l e ro i goed te keuren) hebben
het gezond verstand en de discipline van de mijnwerkers gezegevierd.
De stakers hebben heden (Dinsd2...g 23 Mei) op enkele uitzonderingen
na het parool van de mode r ne bond gevolgd en het we~.(.·hervat. Zelfs
tegenen, die het compromis niet geestdriftig ontvingen, zijn weer
aan het werk gegaan. Slechts in twee mijnen duurt de staking voort ••• n

Slotwoord.

Deze strijd heeft er bij de Belgische mijnwerkers ontzag-
1ijk veel toe b ij gedragen, om de rol van de vakvereenigingen en de
sociaal-democratie in de tegenwoo:cdige tijd te doen kermen. Het
\"iorclt voor steeds groote re massa T s duide 1 ijk, dat soc iaal-democ rat ie
en vakvereenigingen zich b ij ieder klasseconfl ict direct aan de
kant van de brandkaat scharen en voor geen middel terugdeinzen, om
een staking te breken.

lVIaar deze stakingsbeweging legt ook bloot, hoe enorm scherp
de klassen in de tegenwoordige tijd tegenover elkaar staan. Alleen
om een verlaging van de kindertoeslag af te weren en zich in ieder
geval een loon van f 1 .50 per dag te verzekeren) dat is bij de gel-
dende 4 of 5-dagenweek EEN WEEKLOONVANf 6.- TOT f 7.50) dat is
alleen om zioh nog droog brood te kunnen verzokere!l, moesten de ar-
beiders de strijd tegen de at aa t en de mi.I itaire macht van de "5 so-
cialistische ministers" en tegen hun eigen "arbeidersbeweging" bo-
ginnen. De klassen staan z66 soherp tegenover elkaar, dat de strijd
om het naakte bestaan door de hongerende massa's alleen nog in de
vorm van de opstand, de strijd tegen de staatsmacht met of zonder
"socialistische ministers" gevoerd kan worde!l.

De mijnwerkersstaking van Mei 135 is geeindigd. Maar de
beweging is geenszins afgesloten. 1935 was slechts een voortzetting
van de stakll1gsbeweging van 1932 en de bronnen) waaruit de voort-
durende gisting opborrelt) werken nog met dezelfde kracht als vroe-
ger. Het vuur van de opstand, schijnbaar gebj usc ht , woekert onder-
gronds voort. In deze situat ie is revol ut ionaire propaganda spe c iaal
oride r deze arbeiders, die in hun klasse-instinct de juiste weg der
st 1':!.. jdeenhe äd vonden, van groote beteekenis. Geen revo l ut iona ire
propaganda, die opnieuw een "ac t Ie " wil ontketenen) maar propaganda
in doJ zin) dat d.uidelijk wordt, dat de n äe uwe st rd jdvo rmen, die de
mi j nwerk e r s toepasten, niet iets "t.oevaï Li gs" zijn, maar dat ze
he~ draaipunt van de komende klassebewegingen vormen. De strijd
volgons de bedrijven) het zelfstandig beheeren der klassekrachten, ..
het aeLf at and i g uitbreiden van het strijdfront over de he eLe ar-
bsidersklasse, het inzicht dat de arbeiders alleen kunnen ovenvin-
LeD) als ze hun eigen "a rbe Lder sbewegäng" overwinnen, dat is de
Lnncud van de propaganda, die nu moet worden gevoerd.




