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de Westduitse Bond.srepubliek praktisch geen sprake was van I'wildert stakingen? We hebben d.e teL niet bijgehoud.en. We weten aIleen, d.at we iedere keer opnieuw ten antwoord. hebben gegeven, da,t d.aar bijzond.ere historische- en sociale
oorzaken voor aanwezig moesten zijn; alat er om èie aan te wijzen een grotere d.etailkennÍs was vereist d.an wij bezaten; naar d.at rrlÍildert stakingen z6 duid.elijk
voortspnriten uit d.e mod.ern-kapitalistische verhoud.ingen in het algemeen, d.at er
onverbid.dellift een moment moest komen, dtat ook West-Duitsland. ze zolr beleven. De
vtaa"g zaL wel niet vaak meer opduiken. ïn d.e achter ons liggencl.e septembe:maand.
is een rrwildert stakingsgolf over West-Duitsland. gespoeld., die als een springvloed is komen opzetten. Iegen d.e niemarrd. en niets ontziend.e kracht erran bleken
d.e veilige d,ijken vart het zogenaa.md.e Duitse rVirtschaftswr.md.errt niet bestand.. Het
even rotsvaste als kind.erlijke geloof, dat d.e itverstand.ige Duitse arbeidersrt hr:n
belangen liever d.oor het machtige algemene Duitse vakverbond zoud.en Laten behartigen clan zLc}r. aan het rrstrovtru.rtr van rronberad.en eigen actiestr te ïrarmen, bleek
op aIles te benrstenrbehalve op vaste grond.. Wat een trstronrurft genoemd. werd. bewees in d.e praktijk tn fel laalend.e gIoed. te zijn,d.ie in nind.er d.an geen tijd. alIes
verteerd.e, wat er maar te verteren rriel: d.e weerstand.skracht van het Duitse ond.er:remersverbond., het prestige van d.e val:verenigingsbureaucratie, het sprookjeskleed., waarin men d.e zogenaarnd.e med.e-zeggenschap verpakt had en de naieve zorgeloosheid., waaïmee d.e aand.eelhoud.ers van nijnen en staalfabrieken hr:n d.lvidenden
opstreken.
In d.e eerste weken van september volgd.en d.e gebeurtenissen in lrlest-Duitsland. elkaar met d.ezelfd.e snelheid. op als in Frankrijk geschiedd.e in d.e meÍmaand
v€u3 1968. Men behoeft om d.at in te zien alleen maar kennis te nemen van d.e uitstekende reportagésr d.ie het weekblad.rfDer Spiegelrrdaaraan in zijn nummer v€Ln 15
september heeft gewijd.. Wij geloven ottze lezers geen grotere d.ienst te }rur:nen bewijzenr d.an het d.esbetreffende stuk hier in zijn geheel over te nemen, aangpnrld.
met enkele notities aam, d.e Ïrand. van rn tweed.e artikel in hetzelfd.e weekblad., enkele ulttreksels rrit d.e berichtgeving van frDie Welt't en een paa.r (heel korte)
commentaren onzerzdd.s.
Allereerst dan d.e volled.ige tekst van het stuk in I'Der Spiegelrr, datrna een
lnleid.end.e besehouwing in d.atzelfil.e blaclrvoornalllelijk daard.oor uitmunt clat het in
hoofd,zaak feiten geeft.
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is te rijk, zLjn industrie ls te machtig", schreef d.e Gaullistl-
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sche krant rFrance-Soirt nog enkele maanden geled.en, Itomd.at d.e Duitsers geduld.ig
wachten tot hun werkgever hen een kleine loonsverhoging toestaat. En ze staken

nooit.
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Verled.en week ( a" eerste september:week - red.. D. & G. ) was Duitsland. nog
maar d.e ind.ustrie niet meer zo machtig. \^Iant d.e arbeid-ers naJnen nj-et
meer genoegen met een Laag loon. Ze staakten, zoals nog niet in d.e bond.srepu-
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het hoogovenvuur is de gloed. over het land. verspïeid", stelde Herbert
Ztgan, d.e hoogste leid.er van het werkgeversverbond. in Dtisseld.orf vast. Tussen

Förde en Saar, DonauT Rijn en lrleser sloeg d.e stakingsvonk over.
Kolonnes stakers fo:rreerd.en ztclt vorige week d.insd.ag ( 2 september - red.. D.
& G. ) it Dortmund brj Hoesch A. G. ( Spand,oek: 'rHoesch - een naaJn in staa] , maar Iage lonenr') , toen sloeg d.e wild.e staking over naar d.e fabrieken van Maruresmann
Rheinstaal, en d.e Neunkircher Eisenwerke. Tegen het weekei:rd.e volgd.en d.e werknemers varr d.e K1öc1a:er-Werke in Bremen en Osnabrlick. Nog meer stakers sloten zLckr
aaÍr.: d.e metaalbewerkers van de staalindustrie van d.e Oberpfalz, d.e kompels van
d.e Saa:mijnenr een d.ee] van d.e mijnwerkers van d.e Rr:]rr en het personeel van d.e
Kiel se Howald.tswerke .
In meer d.an 40 bedrijven legd.en meer d.an 78.000 staalarbeid.ers en kompels
spontaa^:e, zond.er referend.r:m en toestemming van d.e vakbond.sbesturen, enkele uren
cf dagen het hele rade::rrrerk stil. Bimen een week staakten in d.e bond.srepubliek
tweemaal zo veel arbeid.ers als in het hele Ja,ar 1968. In d.e metaalj-ndustrie,
waar het zwaattepunt vafi, de staking lagr Ïraren vorig jaar slechts enkele d.agen
d.oor stakingen verloren gegaaJr.
RÍttrtische spreekkoren: truitbuitersT uitbuitersfr en 'rDuitse arbeid.ers ontwaaktrr d.rongen van straten en pleinen d.oor in d.e verzorgde d.irectieverd.iepi-ngen
der industriëIen.Kreten a1s: rWe laten ons niet d.oor jullie verkopenrt verschrikten d.e zo lang gekoesterd.e vakbond.sleid.ers uit hun behaaglijke routine.
Otto Brenners I.G. Metall t aL meer d-an twintig jaar d.e krachtigste werlcaemersorganisatie, heeft verled.en Ïreek haar grootste slag gekregen. Tienduizenden
georganiseerd.e metaalbewerkersrvoflners en gieters, verd.ed.Ígd.en hun belangen zorrd.er d.e Franlcfortse centrale in te schakelen. Hoewel in deze branche meer d.an negentig procent van d.e werlctemers georganiseerd. is, hand.eld.en d.e arbeid.ers opzettellk tegen d.e regel om pas na een geheime stemming in het bed.rijf en na toestemming van het vakbond.sbestur:r met d.e strijd. te begiruren. Ze d.ed.en d.aarmee afstand.
van ond.ersteuning uÍt d.e stakingskassen.
Hun activiteit is zeker lonend. geweest. 0p eigen kracht veroverden ze binnen enhele d.agen loonsverhogingen van e1f procent met terugwerkend-e kracht tot 1
september. Dat is meer d.an d.e f .G. Metal] nog onlangs voor d.e werlcremers van d.e
metaalindustrie in lange c.à.o.-ond.erhand.elingen kon bereikenr €r meer dan b[j d.e
besprekingen in d.e staalindustrj-e zond.er wild.e stakingen hÍas te ve:rnrachten.
De verzuchtingen over d.e vierd.e stand. waren in d.e hoofd.sted.en van d-e i-ndustrie even groot als in Bonn en niet al-leen bond.skanselier Kiesinger zocht d.e aarrstichters buiten d.e arbeid.ersklasse, voornamelijk in Oost-Berli jn. Maar noch d-e
D.K. P. I noch de Apo 1 ), d.ie met leuzen over d.e kJassenstrijd probeerd.en mee te
cloen, kond.en zich al- s d.e aanstichters van d.e staking l-aten geld.en. De wild.e stakers van lrlest-Duits1and. blcven zelf s op d.e heetste momenten trouw aan het systeem: ze verbrand.d.en rod-e vlaggenr #epen .Apo-jongeren d.e microfoons uit hand.en
en joegen tv-ploegen uit d.e DDR weg 2).
Het voor {jzer en staal verantwoord.eli jke bestuurslid. van d.e f . G. Metal} ,WiIli Michels, vernam steed.s va^n d.e wild.e stakingen over d.e teLefoon. Bond spresid.ent Gustav Heinemann was juist bij ivlichels op bezoek, toen het bericht binnenkwam, d.at bij K1öckner in Bremen werd. gestaakt . Michel s verontschuld.igd.e zich bi j
zijn gast: rrGustave w€es niet boos, ik moet naar Bremen.ft
Daar waren d.e 6.000 arbeid.ers van de K}öclccer-Hoogovens in verzet gekomen.

1

Ze vroegen eerst 50 pfennigT later 72 pfennig loontoeslag. Arbeid.ersd.irecterrr 1)
en vriend. van Srerurer, Friedrich Dtisa[ann werd. d.oor het personeel en d.e ond.ertr.emi-ngsraaè aangevallen. Een karton bij de fabriekspoort verkond.igde: tVij strijd.en
hier voor hoger Loon, stur:r Dtiszmann met pensioenlrt
Stakingsposten blokkeerd.en d.e fabrieksingangen en zelfs directieled.en moestenr om te passeren, zícln ond.e::werpen aan een omslachtise legitimatieprocedure.
Bijna een week lang zeteld.en de Klöclcaer-d.irecter:ren in het Bremense Parkhotel.
Toen Michels met ziin IG-Meta11-vertegenwoord.j-gers toesnelde werd. hij d.oor d.e
stakers ontvangen met rt ve::r^rÍjt: ttJul1le hebben drie jaar ]ang geslapen, nu willen juIlie voor ons de show stelen.rt
Overal waar gestaakt werd. hoord.en d.e vakbond.sfi:nctionarissen plotseling ongewone klanken. Yoor het DGB-gebouw in Saarbnicken riepen 4000 jonge arbeid.ers
in koorl rtSlaapkop! Slaapkop! tt
Max Schneid.er, voorzÍtter van d.e ond.ernemlngsraad nan de Saa::niin Ca"mphausen
en Iid. van d.e d.i-rectie, werd. d.oor d.e kompels vooï itarbeid.eïsverrad.errr en ltbonsrt
uitgeschold.en. Sehneid.er hras vertwijfeld.: ffOm mijn imnage op te vijzelen hatL ik iemand. moeten afmaken of wat and.ers moeten d.oen.rr 4) .
In Dortmr:nd. probeerd.e IG-Bergbau-d.istrictsleid.er Ner:mann voor het gebouw
van d.e DGB (fret Duitse valcverbond - red.. D. & G. ) arie uur larrg de kompels vam.
d.e mijn Minister Stein weeï aan het werk te kr{jgen. De l00O bmlden telkens weer3
t'Weg met Ner:mannr w€B met Neurnrrnr?. Tenslotte pakte d.e functionaris zijn megafoon
en verdween.
Inplaats van d.e officiële werlmemersvertegenwoordigers kozen d.e stakers hlm
eigen woordvoerd.ers uit hr:n mid.d.en en stuurd.en ze naar d.e d.irectie-etages. Zo
verscheen voolc d.e èirecteuï-generaal van d.e Saarmijnen, d-r. Hubertus Rolshoven,
plotseling d.e {2-jarige elektrisch-hakker Artr:r ivtrayfarth a}s afgevaardigde va,n
d.e 20.000 kompels van d.e Saar. Hém hadd.en d.e d.emonstranten gekozen, d.ie ts morgens voor het gebouw van het hoofdbestutrr bij het station van Saarbnicken r^raren
samengetrokken.
Rofshoven probeerd.e i{ayfarth en zijn aanhang te intimid.eren met het argu:nent
rfDe mensen moeten het werk henratten, and.ers verliezen r,re langza^nerhand. onze
vriend.en in d.e bond.srepubliek. Denl<t u aan het krachtige mÍcLd.e} dat Bonn heeft,
namelijk d.e herstnrctuering van het.Saa,rgebied.. Dat is nu in gevaàr,?l
Maa^r d.e man in d.e blauwe overal voel-d.e z:-cln duizend.voudig gesterktl rrlk en
alleen ik heb t t vertrouven vEua c1e mensen bened.en en ik wil, hun lcr-mnen meed.elen:
juIIie hebben een zichtbare loonsverhoging gekregen.rt
Evenzo vo:md.en de kompels van d.e Dortmr:nd.se m{jnen een stakingscomité van 18
personen. Als woordvoerd.er kozen ztg de bankwerker Fred. Olschewski, 40, die vanaf
een Yolkswagenbusje tot d.e stakers sprak.
Yan het begin af was de positi-e van d.e wild.e stakingsleiders beter den d.ie
van d.e officiëIe furrctionarissen, waarvan d.e hand.en gebond.en waren d.oor overeeenkomsten op lange termijn. Districtsleid.er Er"urin EssI va^n d.e I"G, Metall Beieren
bezwoor bijvoorbeeld. d.e arbeid.ers van d.e Ma:cÍmilians-Hoogoven in Sulzbach-Rosenberg: rWe zijn aan ottze c.?..o. gebond.en, we moeten d.e rrced.e bewaren.It
De Beierse staalsmelters van Fried,rich Flick kozen 15 na"nnen als 1eid.ers,
DirectielÍd. prof e ssor I{nrippel antwoord.d.e d e d.elegatie , d.at zulke loononderhand.el1ngen niet mogelijk waren, omd.at zijn d.rie collegat s d,irecteuren op reis lra^ren.
Daarop legd.e her personeel het werk neer en kort d.aarop was de d.j-rectie weer voltallig ter plaatse in hotel Contj-nental in Mtinehen.
Algemeen had.d.en de stakers in het noorden, zuid.en. en westen het gevoel door
hun vakbond. verlaten, d-oor Bonn vergeten en d.oor d.e ondernemers bed.rogen te zljn.
Te laat hebben Otto Brenners vertrouwenslied-en in d.e bedrijven t t onbehagen waargenomen; alarmeri.ngen van enkele arbeid.ersd.i-recteuren werd.en niet serj-eus genomen.

Het onbehagen groeid.e, toer: voor ied.ere uetaafbewerker z:.chtbaar werd., alat

4rolletjes liepen. I{ooit tevoren, ook niet tijöens d.e Korea€uÍr.se
hebben Duitsland.s staalconcerns meer geproduceerd. en beter verd.iend. d€Jl
nu. Hun winsten stijgen a1 maand.en sneller d.an d.e omzet. En d.e productie van gewalst staal z,al in 1969 tot een nieuwe reeordhoogte van Q6 miljoen ton stijgen,
bijna vier miljoen meer d.an i:: 1968,
Sind.s het voorjaar hoeven d.e vler }cantoren van de Westd.uitse staalindustrie
hr:n producten niet meer te verkopen; zrj verd.elen het staal in contingenten. Zel-f s
chronisch verlies gevend.e ond.ernemingen a1s d.e genati-onaliseerde Salzgitter A.G.
meld.en succe ssen bij d.e af zet .
Voor betonstaal, waaïaa^n behoefte is aIs in tijden van d.e zwarte markt,
lcunnen d.e hand.elaren bijvoorbeeld. prljsverhogingen tot 100 procent vragen. Voor d.e
officiële "staatsprilst' van 45O mark is geen ton te krijgen, de bouwfirma?s moeten
900 ma^rk neertel,len.
Nog d.rie jaar tenrg, in d.e herfst van 1966, stond.en aan d.e Ruhr walsinrichtingen stile vo"ri d.e 145 hoogovens uraren mind.er d.an 100 in bedrijf en iedere maand.
zetten d.e staalbazen ongeveer 1000 arbeid.ers op straat. De Duitse metaalbrartche
verkeerd.e in een crisis, omd.at alle ind-ustriële landen ter wereld. meer staal vervaard.igd.en dan gebmikt werd.. Goed.koop buitenland.s staal d.rukte d.e Duitse markt
en dreef d.e ondernemers tot zot n ruïneuze pijzenoorlog, d.at d.e minister van economische zaken Schiller na zi1n ambtsaanvaard.ing d.e industrie aan d.e Ruhr en j-n
Ned.er-Saksen moest toestaan om kartels met eenheidsprijzen op te richten.
IG-Metaa]-chef Otto Brenner haà voor 1966 afgezien van iedere l-ooneis voor
z$n staalarbeid.ers en hoopte tenminste nog d.e arbej-d.splaatsen veilig te stellen.
Maar d.e eeonomische crisis ond.er Erhard. vergrootte d.e staal slapte nog meerr tot
1967 moesten ongeveer 15.000 arbeid.ers en beambten uit d.e getroffen branche naar
nieuwe banen zoeken"
Nog i-:c mei 1968, toen r.reer c . &. o . -ond.erhand-el-ingen voor d.e metaalindustrie
gevoerd. werd.en, zat d.e schrik er bij de vakbond.sleid.ers in, Hoewel het ei-nd.e van
d.e ïecessie in z:-cl:rt was en d.e eonjr.rnctui.rr-injecties van Schiller begonnen te
werken, ond.ertekend.en d.e IG-MetaLl-functionarissen een 1B maartd.en lopend.e c.EL. oo
d.ie d.e arbeid.ers sl-echts vijf procent meer loon voor d.e tweed.e helft van 1968 en
twee procent vanaf 1 maart 1969 garand.eerd.e.
Door d.e extreem lange looptijd. van d.e overeenkomst van 18 maand.en manoeuvreerd.en Otto Brenners ond.erhand.elaars z:-ehzel-f in d.e dwanryositie, d,at zii tot
1O november valt. d.it Jaar d.e vred.e moesten bewaren. Dat wiJ zeggen, ze mochten
tot het eind.e vatrr d.e c. à. o. geen nieuwe looneisen aan d.e werkgevers stellen of
met strijd d.relgen.
Machteloos moesten d.e arbeid.ersvertegenwoord.igers daarom vanaf januari va^n
d.it jaar toez:-ert, hoe d.e staalproducenten zich klaarmaakten om d.e v:rrchten van
d.e nieuwe hausse te plukken; d.e d.irecteur-generaal van Hoesch, d.r. Fried.rich
IIard.er beloofd.e ztJrl aaÍLd.eelhoud.ers een divid.end-verhoging van acht tot tien procent; Thyssen-chef Han-Gr.urther Sohl steld.e zowaar twaalf procent plus drie proeent bonus in het vooruitzteht.
AlIe staalconcerns plannen bovend.ien met d.e miljard,en uj-t hr:n vol]e kassaf s
enonne investeri-ngen. De Duisburger K1öcimer-Werke A.G. wil- 500 miljoen mark in
nieuwe vestigingen steken; Hoesch in Dortmr:nd. zelfs 1 ,! miljard. mark,
De nieuwe Rulr-g'igarit Mannesmann-Thyssen maakt ztch gereed. voor het grootste exportcontract naat het 0ostblok uit d.e Duitse economische geschiedenis: de
levering van aard,gasbuizen aan d.e Sovjetunie ter waard.e van 1,1 niljard. mark.
De gigantische staalconjunctur-r heeft zelfs d.e al jaren nood.lijdend.e steenkoolmijnbouw \^reer tot een winstgevend.e industrie gerraakt. De hoogovens verbrand.en
zoveel- cokes, d.at d.e huid.ige productie van d.e cokesovens aI lang ni-et meer genoeg is en de afvalbergen zijn weggehaald.. In 1967 stapeld.e zich op d-e mijntemeinen 5r5 miljoen onverkoopbare cokes op; nu hebben d.e mijnen 60.000 ton in voorraad r trog geen d-ag"prod.ucti-e .
d.e zaken weer op

oorlog,

)
tr

Ook d.e steerÈoolbergen word.en ied.ere maand vlalclcer. Tot eind 1966 moest 20
miljoen ton steenkool op afvalhopen gekiept word.enl momenteel liggen nog naar
acht miljoen ton bij d.e mijnen. Geen mijn beweert flogr d.at ze haar prod.ucten met

verlies

verkopen moet.
Aan hun eigenaren zond-en d.e concerns opgewekte berlchten rond.. In brieven
aart d.e aand.eelhoud.ers pnezen ze bu:itenspori-g d.e gunstige ord.erposÍtie evenals d.e
vette winsten. Beteuterd. l-azen de d.oor hun vred.esplicht gehand.icapte vakbondsfi:nctionarissen en de ondernemj-ngsrad.en in d.e bed.rijven mee.
Jarenlang verzuim van d.e ond.erhandelingspartners en oude wantoestand.en in
het bedrijf zorgden er in vele bedrijven voor, d.at d.e stakingsvonk snel oversloeg
en d.e tt bo sbrandr' ( ttDie Welttt ) z:oh rritbreid.d.e "
Bij het Hoesch-concern was het in d.rie jaar niet geh:kt één loonsysteem in
te voeren in d.e drie hoogovenbedrijven.Ook KIöeImer betaalt zijn arbeid.ers in Bremen en Osnabnick voor d.ezelfd.e arbeid. ongelijke lonen. In KieI ontbrand.d.e d.e steking d.oor het loonverschil tussen werfarbeid.ers van d.e Howald.tswerke aarr d.e Förd.e en hrm collegars a,aÍt d.e EIbe. De Ha.nbr:rgse scheepsbour+ers van Howald-t krijgen
voor hetzelfd.e werk J8 pfer:nig meeï.
Verled.en week d.insd.ag g:rngen d.aarom van d.e 7246 Howald.t-arbeiders 2000 in
staking. Provinciaal SPD-voorzttter Steffent "Door d.e staking word.t d.e publieke
opinie bewust gernaakt . van een toe stand., die op ziln zachtst gezegd. aI s zwijnerlj betiteld kan word.en'r (Uaar waar d.e SPD z1.ch nooit wat aan gelegen liet Íiggen! red.. D. & G. ) .
l,foensd.ag rraïen er bijna 7000 stakers en op het werfterrein Dietrichsd.orf in
Kiel werd. geen hand. uitgestoken, toen voor uitgenod.igd.e eregasten een 108 meter
fang vrachtschip vooï d.e Stockl:olmse rederij Bergnings og nykeri va^n stapel moest
Iopen. Howald.t-arbeid.ers had.d.en het d.oopkansel met Loon-slogans besueurd.. Pas in
d.e avond. kon een groep Í-ngenier:rs en afd.elingschefs het schip te water laten,
Howald.t-d.lrecteur d.ï. Henke beklaagrde zicLr, d.at d.e ond.ernemingsraad. openlljk
d.oor d.e arbeid.ers overd.ond.erd. werd.. Ind.erd.aad- had.d.en zoweJ d.e ond-ernemingsraad.
als d.e IG-Metal] jarenlang vooï het versehil van 18 pfer:nig slechts rrgewaarschuwd.rt. In een resolutie van de werfarbeiders stond. dan ook uitd.nrklcelijk; 'rDe
staking rieht zieh in d.e eerste plaats tegen de houd.ing van onze ond.ernemingsraad., d.ie zích tot nu toe niet genoeg heeft bekomurerd om het Loonverschif rt .
Aan d.e Saar voeld.en d.e mljnvrerkers ztch ond.erbetaald. vergeleken met de kompels aan d.e Ruhr. Uit trad.itie geld.en aarr d.e Saar d.e c.a. o. -lonen als ma:rimumloon. Daarentegen word.en aan d.e Ruhr-mijnwerkers boven het ctd.o.-Loon een reeks
vatrI toeslagen betaald.. Resultaat3 In hakker aan d.e Saar verd.ient per werktijd. gemid.d.eld. 29160 Mark, ztjn collega aan de Ruhr d.aarentegen 41161 Mark.
Yoor d.e mijn Camphausen ging verled-en week maand.ag het loonstrookje vatrr een
Ruhr-hakker rond-, waarop een maand.loon van 1100 mark stond. genoteerd.. Voor d.e
mijn besloten d.e kompels: "WU willen hetzelfd.e l-oon als de Rr.rhr-mijnwerker and.ers
d.alen we niet af .rr
De wild-e staking was snel lonend-. Bii d.e hoogovenwerkers van Hoesch was d.e
stemming de voorlaatste woensd"ag bíjna zo goed. a1s I'in d.e grootse d.agen van Bo:nrssia Dortrtund.rf ( voetbalclub y die grote successen behaald.e in d.e Europ*-"rp red..
D. & G. ) ( t'Stiad.eutsche Zeitung" ) .Triomfantelijk las d.e voorzitter van d.e ónd.ernemj-ngsraad Albert Pfeiffer de stakers voor het hoofdkantool? va^n Hoesch het overwinningsbericht voor: 10 pfennig meeï uurl-oon vanaf 1 september, geen d.oorberekening bij d.e c,.à.o,-ond-erhand-elingen en voI]ed.ige betafÍng van d.e stakingstxen.
De arbei-d.ers zongeni frSo ein Tagr so rrund.erschön wie heutetf en trokken weer naar
d-e ovens.
Bil i{annesma"nn

en Rheinsta^hl begon het rad.erwerk weeï te lopen, nad.at d.e diseptember een 50 Mark voorschot op d-e toekomstige ond.erhand elingsresul-taten en 10 pfennig meelr ur-lrloon had toegekend..
Ook d.e mi-jnond.ernemingen aarl d.e Saar haastten ztch d.e eisen van de kompels

rectie voor
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1n te w1Iligen. In het venrolg verd.ient ied.ere mijnwerker peï maand gemld.deld 75
Mark meer. Bovend.ien ontvangen al-l-e kompels een eenmalige uitkering van J1O Mark
waaruee het loonverschilrd-at op 1 september tussen Saar- en Ruh:mrijnbouw bestond.,
overbrugd moest word.en.
Aan d.e Ruhr sleepte mijnwerkersleid.er Walter Àrend.t in een vervroegd c.&.o.gesprek er 1.5O Mark toeslag per kompel peï werktijd. uit, Yerd.er is eï voor a}le
mijnwerkers jaarlijks een premie van 112 Matk voor bed.rijfstrouw, d.ie belasting:vrij
voor d-e ve:mrogensaanwas gebr.rikt wordt. De kortste vakantie word.t in 1970 tot
20 d.agen verlengÈrd.e werkkleding op bedrÍjf skosten geràrassen. Het gemid.d.eld.e Loon
van een gesehoold-e haklcer overd.ag st{jgt van 944 tot 1019 Mark.
Aren<lt: fHet was de snelste ond.erhand.eling, d.ie er ooit in d.e mijnbouw is geweest. Het is betrer:renswaardig, d.at er al-leen d.an zo snel word.t gereageerd. als
er miten sneuvelen en tomaten rondvliegen.rrDe loonrond.e kost d.e mÍjnen jaarlijks
525 miljoen Mark.
Na d.e wild.e week gaven enkele ond.ernemers uit voorzorg rrijwillig een ]oontoeslag. Wl-d.irectei:r-generaal Kurt Lotz d.eelde een d-ezer d.agen de ond.ernemingsraad. mee, d.at hU d.e afloop van d.e c.8,. o. op 11 d-eeember niet wil afwachten, maar
nu aI d.e lonen wi} verhogen. De Bauerische Motorenwerke verl-eend.e haar arbeid.ers
een toeslag van {0 pfennig per urrr.
Verled.en week vrijdag (l septembeï - red.. D. & G. ), in d.e vroege morgen kort
na vijven, Iqíamen ook het Werkgeversverbond. voor d,e lJzer- en Staallndustrie en
d.e IG Metall in een ijlings b\jeengeïoepen overleg over d.e c. &. o c tot overeenstemming over een voortijd.ige verhog'ing van d.e lonen met elf procentrmet temgverkend-e kracht vanaf 1 september. Na d.e nu voorgenomen c.8.o.-verhoging kr\jgen d.e metaal- en staalarbeid.ers een bmto-maand.saLaris van gemidd.eld. 1117 Mark (tot dusver 1025 Mark).
De ond.erraemersbond-en verklaard.en, d.at d.e onofficiëIe staking d.e onzin van
de med.ezeggenschap van d-e vakbond.en duid.elijk had. gemaakt.Want juist in d.e ond-ernemingenrwaarin vakbond.sled.en paritair d.eel uitmaakten van d.e raad. van commissarissen en waarbij een arbeid.ers-directeur verantwoord.elijk was voor d.e personeelszaken, lras d.e wiLd.e staking ontv1a.md.. Het feit bewljst echter eerd.er, d.at d.e paritaire med.ezeggenschap aart d.e vakbonden niet dót machtsmonopolie geeft, dat d.e
werkgevers altljd. aIs schrikbeeld af schild.eren 5).
Tegen het weekelnd.e i§^iam het loonsysteem in d.e bond.srepubliek verder in beweging. De vakbond.en Druck r:nd" Papier, spoorwegen, leer, post, openbare d.iensten,
transport, verkeer en harrd.e}, alsmed.e banken en verzekeringen steld.en vooï in
totaaf 211 miljoen werloeemers voortijd.ig eisen betreffende hogere lonen en salaf

rissen.

In Bonn bekeken d.e minister van economische zakenrKarl Schiller en zijn parIementaire staatssecretaris Klaus Dieter Arnd-t d.e economische gevolgen van d.e
stakingen. A::nd.t meent r dat d-e arbeid.ersstrild. het startschot is voor d.e rraa.npassingsinflatle" . De lonen zoud.en d.e ond.ernemers als 'talibj- voor hogere pïij zerrtl
d.ienen' Schill-er is ervan overtuigd, d.at de stakingen niet zoud-en zijn opgev1a.urd.,

kanselier en d.e CDU/CSU hem niet d.e mogelijkheid. had.den ontnomen d.e conjunctuur op tijd. af te ïemmen d-oor een revaluatie va":r de Mark.
De minister heeft een map aangelegd., waarin hij afschriften van brieven van
machinefabrieken, gieterijen, g'ietstaalfabrieken en andere metaal- en staalond.ernemingen verzanelt. Daarj-n zoud-en d.e fir:mats hurr klanten per 1 oktober vatrr &it
jaar prijsverhogingen hebben aangekond.igd. varr soms rracht, negen en tien procentrr
( aldus Schiller) . Per 1 januari 1970 zou nogmaals d.rie, vier of vi jf procent bei-nd.ien d.e

taald- moeten word.en.

verkiezingen voorbij zijn, zoud.en d.e ond.erraemers d.e tot dusver ilgeorganiseerd teruggehoud.en inflatieil d.e vrtje loop laten. Schil-]er: frDan gaan ze (a"
ond.ernemers red-. D. & G. ) er pas goed. op los en nemen wat d.e Mark waard. is.ft
Vorige week al- kond,igde Heinz P, Kemper , voorzitter vvan d.e raad- vari cormis-

Als

d.e

7sarissen van d.e nleuwe Ruhrkole-Einheitsgesellschaft, d.e minister a€"rr, d.at het
coneern d.e kolenprÍjzen per 1 oktober met tien procent gaat verhogen.

1) Apo = Aussen Parl-ementarische Oppositionrd..w. z. buitenparlementaÍre oppositie
2) De red.aetie van "Der Spiegelrt beffipt er niets van hoe weinig sSnnbolen nog te
betekenen hebben. HU begrijpt evennin, d.at eï in d.e D. D. R. of in RusJand. in wezen hetzelfd.e systeem bestaat al-s 1n West-Duits1and.. Hij beffipt tenslotte ook
niet, d.at het er weinig op aan komt wat d.e arbeid.ers d.enken of geloven of aan
welke syurbolen ze af d.an niet hechten, maa"r op wat ze d.oen. 0p hetzelfd.e moment, d.at d.e arbeid.ers met een ilwilderr staking hun 1ot in eigen hand.en nemenrtasten za in wezen het bestaand.e rysteem à&r1, Waa:nran is d.e rod.e vlag het
slmrbool? In het oosten van het staatskapitalisme; in het westen van een beweg:rngr d.ie allesbehalve zelfstandi-gheid. van d.e arbeid.ersklasse wenste en d.ie
er op uit was in het westen het staatskapitalisme te vestigen. En om nog een
voorbeeld. te geven hoe dwaas het is om aan het aI d.an niet verbrand.en van rod.e vlaggen (pohtieke) betekenis te verlenen: rood. is altijd. d.e kler.r geweest
vart d.e S, P. D. Geloof t ttDer Spiegeltt in aIle eznst, d.at d.eze , samen met d.e CDU
aan het roeï vatrr d.e staat staarrd.e partij tegen 'thet systeemt' is?
1) De I'arbeid.ersd.ireeteur" is in !íest DuitsLand. een d.1rectielid., d.at kand.id.aat
word.t gesteld. d.oor d.e vakbond. en door vertrouwenslied.en van d.ie bond. gekozen
word-t. Meestal beheert zot Ít trarbej-d.ersd.irecteurrr d.e personeelszaken. Het is
een figuur, die in rt Westd.uitse systeem van med.ezeggenschap past en d.ie hier
in Ilolland. a1s een rtrevol-utionaire nieuwigheid.n beschouwd word.t. Hoe weinig
dat vt6"6r is kan men uit het vervolg van d.it artikel 1eren.
q Een d.ergelijke uitspraak van werkgevers-presid.ent Fritz Berg veroorzaakte op
een gegeven moment een groot schand.aal in West-Duitsland.. Het geval d-roeg
z:.c}: a1s volgt toe: de trF"ankfurter Àl-lgemeine Zetttsrtgtt meLd.de op een gpgpven
momentrd.at Hoesch-arbeid.eis d.e vilLa van d.irecteur Harder had.d.en aangevallen.
Mevrouw Hard.er zoa zich met een geweer hebben verd.ed.ig:d..Axel- Springers ItBiIdZeitungrr nam het bericht kl-aklceloos over, rrrà&r t t bleek volkomen uit d.e lucht
te ziin gegrepen. Dat nu betrer:rd.e Fritz Berg ten zeerste. Tijd.ens een ontttZe had. toch
d.e Industriekred.i-tbank in Diisseld.orf verklaard.e hij;
mstig moeten schieten. AIs men er één zou d.od.d.schieten zou er tenminste weer
nrst heersen.It

vangst vart

5) Het schrikbeel-d. word.t uiteraard. opgehangen d-oor d.e konservatieve ond.ernemers.
Progressieve, dat wiI zeggen mod.err:e ond.ernemers d.aarentegen, d.ie wat verd.er
kijken dan hr:n neus lang is, halen d.e t'med-ezeggenschapil juichend. in als een
zoethoud.ertje vooï hr:n personeel. (A1le noten van ons red.. D. & G. )
+

AANVULLINGEN

EN

COMMENTAAR

HET ARTIKEX, in 'tDer Spiegelrr, d.at wij hierboven in z:-jn geheel en woord.elijk
hebben weergegeven, bevat een uitstekend. overzicht van wat er in d.e week van d.e
rrwifderr stakingen in West-Duits1and. is geschied. en het geeft ook een aantal achtergrond.en. Maar het is niet voIled.i-g. Het zwtjgt bijvoorbeel-d. over het feit, d.at
het ook tot bedriifsbezetting is gekomen en het verneld.t geenszins a]]e categoriën arbeid.ers, die bij d.e beweging r^raren betrokken.
Bij Hoesch bijvoorbeeld, waar d.e actie d.er arbeid.ers bijzonoer fel is geweest,
zi1n, tijd ens ond.erhand-elingen tussen d.irectie en ond.ernemingsraad., hond erd.en ar-
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beid.ers het ad.ni.nistratiegebouw blnnenged.rongen om er het trappenhuis en d.e gangen te bezetten. Zíj zijn pas weer lrleg gegaa,n nad.at hr:n eisen waren ingewilligdr
Het in Dortmr:nd. gevo:md.e stakingscomi-té organiseerd.e ook optochten. Tijd.ens de bezetti-ng van het kantoorgebouw voerd-en d.e arbeid.ers ook poppen mee, d.ie de d.1rectieled.en voorsteld.en en d.ie herhaald.elijk aan meegevoerd.e galgen werd.en opgehangen. Heftige d.emonstraties tegen de vakbernreging werden er in d.iverse plaatsen 1n
het Saargebied. gehoud.en.
Er zijn ook 'rwild.et? stakingen geweest toen in d.ezelfd.e rrwildetr week de minister van binnenland.se zaken aanvankelijk weigerd.e te praten over d.e l-onen van. d.e
lagere |tambtenarenr', d.at wi} zeggen d.e eisen van het Iagere overheid.spersoneel.
Buschauffeurs, straatvegers en rnrilnislied.en legd.en d.e arbeid. neer, hield-en demonstraties of staken in bijeenkomsten d.e hoofd.en bij elkaar. Het gevolg was, dat
d.e minister al héél gauw op zijn aanvankelijke weigering teruglchram. On:ust was er
o ok ond.er d.e textief arbeid.ers , d.ie in ac tie kwamen, nad.at d e beweg'ing van d.e mijnwerkers en staalarbeid.ers aI weer over haar hoogtepr:nt heen was. Toen rfDer Spiegelt' in zlJrr nurnmeï van 15 september schreef, dat d.e arbeid.ers in West-D:itsland.
gestaakt had.d.en 'f zoal-s z[j nog niet eerd.er had.den gestaakt'r, toen was d.e redactie
vaÍr d.at blad. nog niet eens bekend. hoe omvangrijk d.e beweging varl d.at ogenblik welI^IaS
'
Viat opviel l{as d-e vastberad.enheid. d.ie d.e stakers over het algemeen bezielde.
Een krant als I'Dj-e Welt'r schreef op 11 september, dat de d.irectie vaJr d.e Howaldtwerke in Kiel- een eind.e zocltt te maken aan d-e actie, d.oor aan d-e arbeid.ers een
ur:rl-oonverhoging van 7 pferrrig toe te staan, inplaats van d.e geëiste 18 pfennig,
d.ie het loonversehil met Hamburg zoud.en hebben overbnrgd.. Ter plaatse verschenen
vertegenwoord.lgers van de vakbond.en en mengd.en zLch tussen d.e stakers met het advies, dat aanbod. te accepteren. Maar het d.oor d.e werfarbeid.ers gekozen stakingscomlté hield het been stijf. Het liet in a,Ile haast gestencild.e panfletten ond.er
d.e stakers uitd.elen, waarj-n het aanbod van d.e werf een "lachertje" werd. genoemd.,
waarop het stakingscomité in geen geval zou i-ngaan. Volgens het verslag in 'rDÍe
Weltt'namen d.e stakers tegenover d.e vakbond.smensen, d.ie hen na het d.irectie-aanbod. tot werkhervatting zcchten te bewegen, een uiterst vijanclige houdlng aaÍl. In
het beumste artikel in "Die Víelt'r wordt ook uit het nanifest van het stakingscomité geciteerd.. Yoor zcver uit d.ie citaten valt op te merken heeft d.at comité
een uiterst zelf bewuste houd.ing aangenomerl.
Overziet men d.e gebeurtenissen van d.e eerste tvree septembenieken in de líestDuitse Bond.srepubliek, d.an kan word-en geconstateerd., dat hier niet slechts sprake is geweest van d.e grootste stakingsbevreging sind.s het eind.e van d,e tweed.e wereld.oorlog, maa,t óók van d.e grootste stakingsbeweging uit héóI d.e geschiedenis
van d-e Duitse arbeid.ersklasse, inet uitzond.eri-ng van d-e stakingsbeweging d.an in
Oost-Duitsland in juni 1953 en d.e stakingsbeweging, d.ie volgd-e op de Kapp-putsch
in maart 1920. lrJat verd.er in het oog springt i s , d.at d,eze op twee na omvangri jk-

steenbe1angrijksteactied.erDuitsearbeidersgeheeJ-.@iSuitgebroken.
Natuurlijk ireeft het aan besehuld.igingen niet ontbroken. Net precies al-s in
Engeland-, waaÍ enkef e jarerr geled.en d.e irrmid.d.el s uit het Britse kabj-net verdwenen minister van arbeid- Ray Gunter d.e beweri-ng uitte, d.at achter d.e rrwilde" stakingen een gehein complot varr d.e bols j ewieken of anclere politieke gïoepen zat,
zo is in West-Duitsland beweerd., d.a'b de stakers optrad.en volgens een van tevoren

gereed.gemaakt stakingsplan van d-e K.P.D. Van d.e bewering word.t d.oor het weekblad
"Der Spiegelil mel-d.j-ng gemaakt in een and.er aaJ-L d.e gebeurtenissen gewi jd. stuk d.arr
d.at , wat wij hierboven in he t I{ed.erland s hebberi gepubliceerd.. De bewering i s terstond. weerlegd-. NÍet sleehts d.oor d.e feiten, zoals "Der Spiegelt' ze heeft gebracht, maar ook bijvoorbeeld. d-oor Willi Michels, fid. van het verbond.sbestuur vari
d.e Industri-e GewerÈschaft Metal} (iret vakverbond. voor d.e metaafindustrie) aie in
een interview met "Der Spiegel" nad.rukkelijk verklaard.e, d.at van een actie van d.e
KPD achter d.e schermen geen sprake was geweest. Michels betoogd.e met klem, d.at
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d.e arbeid. d.oor d.e stakers vol-komen spontaan was neergelegd., d.at er geen enke]
complot achter zat en d.at d.e vakbeweging er volkomen d.oor werd. verrast.
Wat in West-Duitsland. geschied is noemt rfDer SpiegeJ!l 1n een hoofdartikel
r?het onbegrijpelijke'r . Wat was er d.an zo "onbegrijpelijkJt? Dit, antwoord t het bIad.,
d.at frDuj-tse arbeid.ers staakten zond.er toestemming van hun bond.enrr. Tot dusver
geloofd.e ied.ereen ald.us rrDer Spiegelrr d.at rrrlrildetr stakingen een soort van
Engelse ziekte waren, waarvooï d.e Duitse economie immuum was. Staken, geloofd.en
and.eren, d.at was iets, wat latijnse of gallische vol-ken d.ed.en. Nu hebben Duitse
arbeid.ers ó6k gestaakt en dat nog we1 op het tijd.stip van grote welvaart op het

hoogtepunt van een conjunctuur.
rrDer Spi-egelrr maakt d.aar zowaar zijn .l-ezers attent op een bi j zond.erheid., d.ie
het verschijnsel voor d.e verraste burge::u,an natuurlijk nog veel onbegrjjpelijker gemaakt heeft. Staken, op een moment, dat het d.e ind.ustrie fantastisch goed gaat
en ook d.e arbeid.ersklasse rrweLvaartrt geniet. Is d.at geen malligheid.? IÍet eni-g
juiste antwoord op d.e l-aatste vraag is in \,r/est-Duitsfand. zowaar d.oor een liberaal gegeven. De heer Schee], l-id. van het be stuur en vooraanstaand. politicus van
d.e ]iberale Freid.emokratische Partei verklaard.e: I'De stakers ei sen met recht hr:n
aand.eel van d.e sterk gestegen winsteïl.rr Daaruee werd. ind.erd.aad. d.e spijker op d.e
kop geslagen en d.aarmee werd" een uitspraak ged.aan, die het sprookj e, d.at stri jd.
varr d,e arbeid.ers slechts d6àr mogelfk is, waar z\ ten prooi vallen aan pauperisrrre r duid.eli jk naar het ri jk d.er fabelt je s verwees . Hoe is het mogelijk, is men geneigd. te vragen, d.at een Liberaal, opeens van een zó helder inzicht in d.e beweegred.enen d.er arbeid.ers blijk geeft? Het kan word.en verkfaard uit d.e omstandigheid., dat alles ztch af speeld.e aan d.e vooravond. d.er Bond.sdagrrerkiezingen en d.e
heer gcheel d.e geber.lrtenissen aangreep om heftige kritiek op d.e aan het bewind.
zijnd.e

kliek te uiten.

+

EEN

BELANGWEKKEND

INTERV]EW

IIET VíEST-DUITSE weekblad. 'rDer Spiegel" heeft aan d.e t'wilderr staki-ngsgolf
niet slechts een hoofd.artikelt j e plus d.e uitvoerige , d.oor ons vertaald.e reportage gew:tjd., het blad d.eed. méér. Eén van d.e Spiegel-redacteuren voerd.e ook een gesprek met Wi1li Michelsréén van d.e allerhoogste l-eid.ers va^n de Ind.ustrie Gewerkschaft Metall. Dat interview is om diverse red.enen uiterst merlcrnraardig en interessa.nt,

eerste plaats; d.e interviel^rer vestigde d.e aand.acht van meneer Michel-s
d.at d.e Drritse staalond.ernemingen nog niet zo heel- lang geled.en hi:rt
aarrd.eelhoud.ers grote d,1vid.end.en in het voonritz:-dnt steld.en en vroeg hem wat of
hU d.aarvan d.acht. Michels reageerd.e op precies d.ezelfde w\ze, waarop vakbond.sbestuurd.ers in Holland. (z:.e t'Daad- en Ged.achte'? van juni 1969r pagr 5) reageerd.en
op d.e publicatie van het gr:nstige jaarverslag van Thomassen en Drijvers. Michels
zeit ttToen ik d.e brief van Hoesch aan d.e aand.eeJhoud.ers ond.er ogen kreeg, toen
heb ik d.j-rect gezegd: hoe kan men nou zoiets d-waas d.oen! Dat was psychologisch
helemaal verkeerd.! tr Met and.ere woord-en: niet d.oor d.e hoge winsten d.er kapitaaLbezitters is Uichels geschokt, maar d.oor r t feit, d.at zti daar openlijk over spre-

In

op het

ken

!

d.e

feit,

In d.e tweed.e plaats: d.e interviewer vraagt lviichels of er voor d.e vakbewegrngr toen de hoge w-insten algemeen bekend. waren geword.en, geen aanleid.ing had.
bestaan om toch nieuwe eisen te steJlen. Hebben jullie dat soms nagelaten om zo
vlak voor d.e verkiezingen nÍet met d.ingen te komen, d.ie mogelijk pijnlijk zouden
kunnen zt jn voor d.e SPD? Michels wi j st d.ie laatste verond.erstelling energ'iek vart
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Er was een simpele en afd.oend.e red.en volgens hem om niet met neiuwe eite komeng trMen had. nu eenmaal een c.&.o. afgesloten met een lopptÍid. van 18
maanden. Aan d.ie c.EL.o. moesten wij vasthoud-en. Hier en d.aar hebben vakbeweglngsd.e hand..

sen

functionarissen d.e ond-ernemers wel op de gunstige bed.rijfsresultaten Spwezen en
voorzichtig opgemerkt,d.at ze eigenlijk wel nieuwe ond.erhandelingen zoud.en wensen.
Daarop hebben de ondernemers beleefd. temggeschreven; mijne heren, een c.&.o. i-s
er om er zich aan te houd.en.'r Uit d.e manier waÀ,Top Michels z\)n zinnen fomuleert
val-t af te leid.en, dat hij eï in wezen net zo over denkt al-s d.e directies" Geen
wonder overigens, want t'Der Spiegeltt weet te melden, dat d.e heer Michels niet
alleen vakbond.sfeid,er is, maar bovend.ien nog 1id. varr d.e Raad. van Commissarissen
van Hoesch A.G. (t..tr. ) is,
In d.e d.erd.e plaats: d.e red.acteur van rrDer Spiegelrr info:meert hoe of het nu
staat met d.e ond.ersteuning van d-e stakers , d.ie zond.er toestemn'ring van hi:n vak-

bond d.e arbeid. hebben neergelegd, Michels antwoord.t: "W1j hebben er d-e arbeiders
op gewezen, d,at wi j ons natuurlijk aar] d.e c. à. o . d.iend.en te houd.en en gezegd., dat
het werk terstond. moest word.en hervat. \,Ifj hebben d.e arbeid.ers er attent op gemaakt d.at aan hen géén stakingsgeld.en zoud.en kwrnen worden uitgekeerd..'r
Tensfotte - wij i«.rrnen hier niet ied.er detail uit het interview ÏÍeergeven I t
is het óók belangwekkend. om even te ve:meld.en met welke woord-en Willi Michels
gesprek met d-e Spiegel-verslaggever heeft afgesl-oten. I{ii verklaard.e: ttlk ben er
mij in deze d.agen en nachten van ber^mst geword.en, d.at eï nog arbeid.ers in Duitsland. ztjn.tt Dat zegt notabene een vakbond.sbe stuurcler, een zogenaamd.e arbeidersleid-er. Iviet and.ere woord.en: aJIe voorafgaand.e jaren is hij z:-c]n daarvan blijkbaar mind.er ber,nrst geweest. Waar heeft hij z:-cl- d.an, zo vraagt men ztch af , in hemelsnaam
mee bezig gehoud.en? Met d.e gang van zaken bij Hoesch wellicht? In zijn }on'aliteit
van l-id. van d.e Raad. van Comnissarissen? Het lijkt niet onnogelijk. In elk geval is
wel gebleken, d.at hij z:-dn niet met d.e belangen var. d.e bij ztjn bond- aangesfoten arbeld.ers heeft bezig gehoud.en!

NIEU}/

TICHT

OP EEN

}iO}ISTERVERBOND

TOT AAN het tijdstip van d.e jongste Bond.sd.agrrerkiezingen is in Duitsland. een
coalitie van sociaald.emocraten en katholieken, een monsterverbond. van SPD en CDU
aan het bewind. geweest, d.at betiteld werd. als 'f d-e grote coalitier'. Coalitie va.n
de SPD met vtdt? Luisteren i^iij rtaar d.e heer Herbert Wehner, lid. van d.e Duitse
Bond.sd-ag en vooraaJrstaand. l-id. van d.e SPD. Hij karakteriseerd.e in het parlement
en werd d.eswege d.oor d.e Bondsd.agpresid.ent tot d.e ord-e geïoepen - d.e CDU van
kanselier Kiesinger als rreen nihilistisch hoop gepeupelrt. Hij noemd.e een vooraanstaand- Bond.sdaglid. aIs d.e heer Manfred. Lud.a van d.e CDU een rtzwetsertr en hij voegd.e een and-ere CDU-afgevaard-igd.e toe, d.at hil 'tmet stront gooid-err.

Een and-ere SPD-er, Helmut

al

s een val se mrr:lterrr .
f

Schmidt,

noemd.e

de CDU-afgevaardigd.e Dora zoveef

r

De conclusie; De SPD heeft een monstenrerbond. gesloten met nihÍlistisch gepeupel , zwetsers , val se mr:r:.ters en lied.en d.ie met stront plegen te gooien. Dat
pfe:.t niet bepaald" voor d.e SPD. Zegt men, d.at d.e beschul-d.igingen niet waar z{n,
àan verand-ert d.aard.oor niets aan d.e zaak, De SPD ztet het zo t maar het is voor
haar niettemin géén beletsel om het monsterverbond. te sluiten.
! De
Wat zegt u 1ezer? Frisse sfeer d.aar in d.e Drritse Bond.sd.ag? Verg:is u niet rtd-e
óók
werden,
gedaa^n
uitspraken
d.eze
aI
period.e
waarin
d.ezelfd.e
in
Bond.sd.ag is
voornaanste plaats van d.ó geestelijke en politÍeke d.iscussiert genoemd. Door wie?
Door d"ezelfd.e SPD-man Schmidt, d.ie zich bij het scheld.en ook zo dapper weerde!
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WEIrIG EïSEN moet men stel]-en aa.n een boek, d.at d.e geschied.enls van. een bepaalde politieke partij tot ond.e::urerp heef t? Deze, zal men waarschi jnli jk willen
antwoorden, d.at d.e auter:r er blijk van geeft zijn ond.e::vrerp grond.ig te beheersen
en d.e kr:nst van t t schrijven z6 verstaat, d.at hij er in slaagt zijn kennÍs in leesbare vo:rn te gieten. Dat is natuurlijk een zo simpele waarheid.,d.at d.aar nauwelijks
over te d.iscussiëren va1t, Àlleenrztj is naar ons oord.eeL té sinpel en een païtijgeschied.enis, d.ie alleen maaï aan d.eze beid.e voorwaard.en vold.eed., zov in onze ogen nog volstrekt geen waarborgen bied-en, d.at zttr ook een goede partijgeschied.enis
ware. Zod.ra het om geschied.enis gaat en zeker bi j d.e geschied.enis ener partij komen er nog wel een paar and.ere d.ingen ook om de hoek kijken.
tr{ie geschiedenis schrijft staat niet slechts voor d.e taak zlin }ezers te vertellen hoe het geweest is en vrat er gebeurde. Waar het bovenal op aan komt is,
d.at hfj duid.elijk maakt waarom het gebeurde en waarom het z6 en niet and.ers gebeurd.e. Een and.ere kr,rrestie, d.ie daar onnid.d.elli jk mee samenhangt is die van d.e
hoofd.- en d.e bijzaken. De geschled.eni-s be staat uit In kolo ssale reeks van feiten,
d.ie onnogelijk alIemaal in een boek gestopt }«rruren word.en. Dat is zo vanzelfsprekend., d.at er niet over behoef t te word.en gepraat. Ied-er schrijver over geschied.enis moet d.e hoofd.zaken van d.e bijzaken scheid.en, zelf s dón wanneer zrJn boek betrekkelijk omvangrijk is en hij dus bijvoorbeeld. méér bijzaken zal i«:nnen opnemen d.an
een and.er auter.rr over hetzelfd.e ond-erwerp. Maar wót zLJn hoofd.zaken? En wót z:..Jn
bijzaken? Dat is een belangr\jke vraag en zLJ is aI veel mind.er eenvoud.ig wanneer
zrJ in verband- met de geschied.enis gesteld. word.t d.an bi jvoorbeeld. j,n verband. met
een indj-vidu,
Kan de schri-jver oveï een stuk geschied.enis rLa.ar eigen goed.dr:nken vaststel1en wat d.e hoofd.- en d.e bijzaken ztjn? Ja, dat kón hij natuurlijk wel, maar toch bepaald. niet, zond.er d.at er meteen een and.er opstaatl d.ie komt verklaren, dat naar
zLJl: mening d.e hoofd.zaken heel- ergens and.ers moeten word,en gezocht. Aan het pub1iek, dat wil- zeggen aan d.e Lezer, valt d.an d.e taak toe om uit te maken wle van
d.e twee het bij het rechte eind. heeft. Ka^n d.e lezer dat? Kan d.e l-ezer dat wanneer
hij d.e bewuste period.e niet persoonlijk heeft meegemaakt en wanneer hij bjjvoorbeeLd.
van d.ie partij d.ie beschreven word.t géén d.eel heeft uitgemaakt? Kan hij d.at, zoud.en
wij veeL liever wil-len r,:ragen, a1s hU d.e bewuste period.e wél heeft meegemaakt aLs
Iid. van die partij?
Wat hoofd.- en bijzaken ztjn in d.e gesehied.enis, in een bepaald tijd.vak d.er geschied.enis, is een vïaag, d.ie heus niet gemakkeli jker te beantwoord.en valt, tÍatrrneer men d.at tijdvak uj-t eigen ervaring kent. Voor het antwoord. heeft men namel[jk
geen grote historische feiterrkeru:is nod.i-g. Wat men er voor nodig heeft is d.ie
specÍale keruri s , d.ie het mogeli jk maakt hoofd.- en bi j zaken van elkaar te ond.erscheid.enl dusd.anig, d-at het ond erscheid. geen lcrnrestie meer i s v€rÍr. persoonli jke
smaak of van subjectief oord.eel- , ma.aT zodanig, dat het aan ied.er duidelijk word.t,
dat het als hoofd.zaak aangegevene ind-erd.aad., met qEisc'4eve maatstaven gemeten,
d-e hoofd zaak i s .
WU zeid.en zopas aL r d-at d.e lcr^re stie van het waarom in d.e geschied-enis met d.e
kwestie va^rr d.e hoofd.- en d.e bijzaken nauw verband.ffiï. Welnu, rret is zot dat d.e
hoofdzaken j-n d.e historie, die gebeurtenissen z:-jn, d.ie een licht werpen op het
waa,rom. Het is mogelijk in een d.ik boek een overstelpend.e hoeveelheid. historische
d.etails te stoppen. Maa,r I t is d.enkbaar, d.at d.e lezer het boek d.ichtslaat zonder
v€uo. rt waarom ook maar j-ets meeï te begrijpen d.an op het moment dat hÍj begon. Het
is ook mogetijk een veel kleiner boek te schrijven met bljvoorbeel-d. alLeen maar d.e
hoofd,zaken. Natur.rr1ijk, d.e lezer d.aarvan mist vele, vaak kostelijke details. Maar
zo d.ie hem a1 ontgaan, de hoofd.lijn d.er ontwikkeling zal hem d.uid.elijk zijn gewor-
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d.en, het wezenlijke van de zaak za). hem duid.elíjk z: Jn geworden en hij zal- geen enkele moeite hebben om LaterrlraJlneer hem details ter ken:ris komen, d.ie in te passen in het klare bee1d. d.at hlj heeft verkregen.
Misschien d.at d.e lezer z:-ch afvraagt w66r w:-7 met d-eze inleid.ing naar toe
wil-Ien? Naar het boek, d.at d.rie journali-sten van ttHet Vrije Volk" geschreven hebben over d.e ge schied.eni s van d-e S . D. A. P. en d.at eind. augustus he t licht heef t
gezien ond.er d.e titel rfHet rod.e vaand.el volgen wU". Het is een d.ik boek van meer
d.an d.riehonderd. blad.zijd.en. Het is óók een boek, d.at twee inleidingen heeft meegekregen: een van oud.-premier Drees en één van Fr. de Jong Ed.z., de dj.reeteur
vart het Internationaal- Instituut voor Sociale Geschled-enis. In beid.e inlei&ingen
word.t over het algemeen waard.erend. over het boek gesproken, al is er een verschil tussen, \^Iaarover wÍj aanstonèkomen te spreken. Met waard.ering heeft oud.premier Drees het boek ook besproken in 'tHet Parool-r'" Fel-kritisch daarentegen
was een besprekj-ng van Jan Joost Lind.ner in'tDe Volkskrantil van 26 augustus, d.ie
van het hele werk f eitelijk geen stuk heel liet.
Ons oord.eel berust zeker op and.ere grond.en, d.an waarop d.at van Lindner gebaseerd is. Vlat d.e strekking betreft echter komt I t d.aarmee overeen. Ook wij vin-

d.enItHet rod.e vaand.el- volgen wij" géén goed. boek. De red-en daa:sran is te zoeken
in d.atgene , wat wi j in d.e aanvang vÉm d.i t opstel aan d.e ord-e hebben ge steld.: de
kwestie van d.e hoofd.- en d.e bijzaken, de kwestie van het waaróm, de kwestie, dat
een histroricus (fret hoeft van ons besh-st geen vak-historicus te zijn) tot taak
heef t het wezenlijke duid.elijk te maken. Idelnu, in a} deze opzichten schiet naar
orize mening het boek schronel-ijk tekort.
Het za\ hopelijk d.e lezer duid.elijk zijn, d.at ons oord.eel over rrHet rod.e vaand el- volgen wijrf tot dusver niets te maken heef t met d.e politieke kl-er-rr van d.e auteurs. Wij hebben over hoofd.- en bij zaken gesproken, nj-et over d.e ( o.r. d.oor Lind.ner op het tapijt gebrachte) vraag of Van Hulst, Pleysier en Scheffer, die a}le
d.rie tot d.e voonnalige S. D.A. P. behóórd. hebben, wel vol-d-oend.e objectigf waren om
een d.ergelijk boek te schrijven. Zeker, ook wij hebben zopas, toen we va,:e objectieve maatstaven spraken, het woord. objectief 1aten vall-en. lvlaar d.at is niet hetzelfd.e a1s d.e objectiviteit d.ie Lindner bed.oe1t, d.e objectiviteit in de zin vanr
partiidigheid.. Àl-s wij zeggen, d.at een geschied.enis van. d.e S.D.A"P. geschreven behoort te word-en naar ob j ectieve maatstaven, d.an bed.oei en wi j niet , dat d.e auter:r
ztdn moet hebben losgemaakt van "prott of Itcontïarf . Van Hulst, Pleysier en Scheffer zi jn "pro-S.D.A, P. ". Maar d.aar ligt niet d-e red.en, d.at zLJ geen objectieve
maatstaven hebben gehanteerd.. Het een kan zéér goed samengaan met het andere. Er
zijn voorbeeld,en genoeg om d.at te bewijzen. De d.rie auteurse d-ie saJrlen (ied.er een
stuk) vanffHet rod.e vaandel- volgen wij" hebben geschreven, zijn niet d.e eni-ge &nter:rs, d.ie zich met d.e historie van d.e S.D.A. P. hebben bezig gehoud.en, And.eren
zijn hen voorgegaarr" Die and.eren, van dezelfde politieke kleur als ztjt hebben bijna steed.s een beter prod.uct geJ-everd., dan wat wij hier bespreken.
De uitvoerigste en vol-led.igste geschiedenis der SDAP, al loopt zti dan niet
tot 1940 toe, is tot dusver die welke Vliegen schreef ond.er d-e titel t'Die orrze
kracht ontwaken d-eed.r' . Het zijn drie kloeke d.elen in twee banden en daaraan voorafgaand.e schreef Vliegen nog een and.er werk, d.at hij rrDe d.ageraad der volksbevrijd-ingrrnoemd.e en waarin hij ztch bezig houd.t met d.e troud.ert social-istische beweging,
d-ie in ons land. bestond. voor op 26 augustus 1e94 de S. D. A. P. geboren werd.. Aan
d.at werk van Vliegen geven wij d.e voorkeur bóven ftHet rod.e vaandel voJ-gen wijt' . Wij
d.oen dat, ond.anks het feit, dat ook Vliegen geen objectieve maatstaven hanteert
en geen hoofd.zaken van bijzaken r,,reet te scheid.en. Wat betreft d.e historische method.e ond.erscheid.t zi-ch het werk varr Vliegen niet van d.at d.er d.rie auteurs vaÍl
thans. Vli-egen geeft een materiaalverzaneling. Eigenlijk zou nten moeten zeggerr,
d"at hii lukraak uit zijn herinnering en uit iret hem ter beschlkking staarrd.e materiaal een menigte cletails geeft ten behoeve van d.e toekomstige historiclts. Een
d.ergeli jke materiaa.lverza.meli-ng heef t in f eite ("r, d.at heef t het werk van Van
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Hulst, Pleysier en Scheffer aI evenmin) niets met geschied.schrÍjving te maken.Geschied.schrijving is syÉematisering, 't schif ten van het belangrijke van het onbe-

larrgrijke opd.at d-e grote IUn ztehtbaar word.t. Vliegen geeft het ene d.etail na het
Hij geeft ze zeer mÍnubieus. Zo minubieus, d.at men bijvoorbeeld. soms aa.n
d.e hand. van Vliegen vast kan steLlen met welk een slord.ige (of opzettelijke?) orrnauwkeurigheid. Troelstra tewerk gaat in zrJrr Ged.enkschriften. Aan dat soort d.inand.ere.

8enont1eend.hetboekvanV1iegenzijnbetekenis.Een@ishetniet.

Dat nu echter is het werk van Van Hulst c. s. ó6k nj-et. Zij geven mind.er d.etails
d.an V1iegen, maar ztj geven in geen enkel opzicht meer Sote liin. Waa^r d.e zaken
zo liggen verd.ient natuurlijk van twee materiaalverza^melingenl die de voorkeur,
welke het meeste materiaal bevat. Dat is die van Vliegen.
Er zLJn, naast Vliegenr nog meer auter:rs over d.e historÍe d.er S.D.À.P. Wat
hen zoweL van Vliegen als van Yan Hulst c. s. ond.erscheid.trd.at isrd.at ztj htm aand.acht slechts op bepaalde ond.erd.eJen van d.e parti jhi storie richten. D. J. Wansinir
bijvoorbeeld. behand.elt in zijn I'Het socialisme op d.e tweesprongrrd.e geboorte van
d.e S.D.A. P. ; Sam de Wolff schrijft in zijn boelcje f?En toch. . . !" een hoofdstuk over
d.e jeugd.jaren van d.ie parti j; J. Saks ( pseudoniem van Pieter Wiedi jk) tenslotte
behand.elt in een aantal opstellen, d.at men op d.e vingers van één hand. kan aftellenrenkele episod.es, waarsran er al T$reer twee over d.e jeugd of het ontstaan ga,an.
Niettemin, wanneer men d.eze stud.ies l-eest, hoeveel méér begriipt men d.an niet van
d.e S, D. A. P.

Van d.e d.rie auteurs d.ie wij hier noemen, Wansink, De Wolff en Saks, is d,e
laatste vemit d.e beste. Wlj aarzelen niet te bewerenrwat menigeen misschien verrretel zaL toeschijnen, dat d.egene die zijn opstellen 'ruit vroeger d-agenfre ttNaar
rechts of naar links?rr, ttHet geval-Leeuwenburgtr en ttDe week d.er d-upestr heeft geLezen., een aLgemeen en wezenlijk bee1d. van d.e S.D.A.P. lrr-zit. Zekerr eï ontbreekt
in d.at beeld. nogtets, aat tot ae hoofd.zaken behoort ( a" houd.ing d.er parti j tijd.ens d.e spoorwegstakingen van 1901 waaïover men tussen haakjes in het bekende
werk van d.r. A. J. C. Rriter of in een grotend.eels d.aarop gebaseerd.e brochure veui
Albert d.e Jong alweer véél en vééI beter terecht kan dan bij Van Hulst en Co, ).
Er ontbreken ook nog enkele zeet belangrijke d.etails (want na d.e hoofd.zaken resteren er natuurlijk bijzaken, d-ie ook nog ond.erling sterk in betekenis verschillen).
Tot die gewichti-ge d.etails behoren b,v. d.e houding d.er partij tljd.ens d.e zeefied.enstakingen var. 1911 en d.e geschied.enis va.n d.e kabinetsformatie van 1911. i[aar d.ie
éne hoofd.zaak en d.ie paa^r bijzaken verand-eren niets meer aan het haarscherpe historische beeId., d"at Saks geschetst heef t. En zo indringend. is zÍjn analytische method.e, die hij ten opzichte van d.e ge schied.enis hanteert, d.at eigenlijk in d.e twee
opstellenrrespectievelijk ond.er d.e titel frNaar linhs of naar rechts?t' en "Het geval Leeuwenburg'r gepubliceerd., de kern van d.e S.D.A.P.-historie eigenlijk ver-

pakt ztt.
Het zaj. d-e lezer zi jn opgevallen, d.at de drie auteurs, d.ie ,rrij d.e schrijvers
van "Het rod.e vaarrd.ef volgen rnrij" ten voorbeeld. stell-en a1le drie het grootste
d.ee1 van hr,rn aatdacht op de begintÍjd. van d.e S.D.A.P, hebben gericht. A1leen het
artikel "De week d.er d.upestr van Saks gaat over een episod.e, d.ie nd d"e jeugdjaren
valt. De conclusie d.ie ztcLt opd.ringt is deze, d.at in d.ie vroegste geschj-edenis
va.n. d.e S. D. A. P. d.e sleute] tot goed begrip van haar wezen libt besloten. \'/aarom
d.at zo is, maakt Saks in zi jn opstel rrNaar rechts of naar ]inl<s?tr op glasheld.ere
wljze duidelijk. Omd.at d.ie jeugd.jaren de sl-eute] tot goed. begrip van het wezen d.er
S.D.A.P. bevatten, is het boek van Wansink van groter betekenis d.an het boek van
Van liulst c.s. Wansink is, wat historische method.e betreft, verre de mind.ere van
Saks. Maar d.at ztjn blik minder scherp is word.t vergoed. d.oor het feit, d.at hij net
precies d,eaÍ kijkt, waar hij kijlen moet. t/at Sa.ur d.e lfolff betreft, d.ie heeft het
kijken van Saks geleerd. (en komt d.aar ook voor uit). Hoewel als leerling van Saks
d.e mind"ere v€Ln d-e leraar, heef t hij jui st in d.ie hoed.ariigheid. het een en and er op
Wansink voor. Zijn beschouwing staat d.an ook tussen die d,er beid.e hier genoemd.en
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Idat nu va,n het boek 'rliet rode vaand.eL volgen wii[ af aanstonds opvalt isrdat
de j eugdjaren d.er S.D.A.P. er onevenreàig kort behandeld word.en. Het is Arie
Pleysier, àie ai-it deel der partijge schiedeni s voor zijn rekening Senonen heeft. In
e6 t:.aazilaen is hI a1 biJ het jaar 1920. (Ze beslaan In kwarteeuw dus bij elkaar).
Van Hulst heeft 94 bl-adzijd.en nod.ig voor ile tien jaren tussen í!20 en 191O.Lge Scheffer gebruÍkt 112 blad.zijden voor d.e tien j aar tussen 1!)0 en 1940. Eigenlijk is de verhoud.ing nog veel ongunstiger. Pleysier beg'int met een overzicht van
de oud e beweg:ing. Pas op blz. 1J start hij met zjjn relaas over cle S.D.A.P.Dertien
blad.zijrlen venler (op pae. 26) is hij aI bij het jaar 1910. Die periode, d.ie voor
een goed bepip van de S.D.A.P. (en wij zullen aanstonds zien waaron) het alLerbelarrgrijksie kwnen word.en genoemd 7 beslaan dus net iets rneer dan {y'o van }ret
boek! Te weten: dertien pag:inat s van d.e ruim J00!
Dit feit afleen aI be$ijst overaluid.ellik, dat de schrUvers va,n rrHet rod.e vaard.e1 volgen wiirt vaÍl de betekenis d.er jeugdjaren van de S.D.A.P. Seen flauw begrip hebben. IvIl s schien, zo zal mogefjjk d.e lezer opnerken, hu1èi8en zii in dit opzicht een índere neni-ng alarl Saks. Ir{issc}Lien hebben zij de opvattin8r d.at het belangrijke zwaarteprrnt éltlers lig:b en dat een J-atere episode van méér belang is om
het wezen der door hen begrepen partij te benad.eren. Íías hetr Ís men Seneigd uit
te roepèn, maar waa.r. In dat geval zou men te naken hebben net een geheel van
Saks afrdjkende interpretatie, àie het bestuderen overwaard was, d.i.e het boek interessant maakterrlie d.e lezer zou noodzaken d.e historische irrterpretatie van VsÍI
Hulst c.s. met d.ie van Saks te vergelijken en hr:n waarde te overdenken. Helaas is
het zo, dat zij er helemaal geen interpretatie op na höud.en, tlat het eenvoudig bíj
van d.e S.D.A.P. duid.ehen niiet is opgekonen, dat 'n ge schj.erlschrijving het @
lijk d.iende te maken en dat er een ontwikkelingsli. jn uit tevoorschijn diende te
konen. Niet door een Sndere opvatting dan d.ie van Saks kenmerkt zich I'IIet rode
vaand.el volgen w-ij", naax door het ontbreken vaJr iedere opvattilg. De volstrekt
onevenredige ind.eli-ng van 't boek (ook door L,indner gecritiseerd,) is tevens vol-

strekt willekeurig.
Er valt nóg wat op: b{j de i-ndeling van het boek hebben de sarnenstelleïs een
heilig ontzag gehad voox mooie ronde jaartallen. Er is telkens bij zulk een cijfer
een streep gezet: bij 1920 en bti 19rOï het boek begint niet in 1894 - het ja"ar
waarj.n d.e SDAP werd opgericht - maax in 1880; het hoofdstuk over de j eugd- en de
puberteitsjaren van d.ie partij eindigt in 1910. Nu is het - ook wa.:rneer mën zijn
zieL en zijn zaligheid. niet aaÍl het tiend.elig stel-sel vèrkocht heeft - op zichzel-f nog, zo vreend niet on eerder ala,rr 1894 te beginnen, bijvoorbeelal in 18?8, het
jaar waarin d.e eerste socia€,1-d.enocratische vereniging in NederlaJrd hterd opgerichtlof in 1881 toen d.e vier op d.at monent bestaande sociaald.emo crati sche verenig'ingen samen$oolten tot de Sociaal Democratj-sche Bond.. De vóór-geschiedeni-s
d.er SDAP werpt ranelift inclerdaad méér Iicht op haar geschied.enisr vooropgesteldt
dat d.ie voorgë schiedenis serieus behandeld wordt. Niet dus op de marrier waarop
Arie Pleysier het gedaan heeft in rrHet rode va.andel volg€n wijrr, maar bi.jvoorbeeld
op de manier waarop Saks het gedaan heeft in zijn opstel rtUit vroeger alagen".Daar
irrmers vindt men omtrent d.e theoretlsche bagage van d.iegenenl d.Íe later d-e SDAP
zullen stichten, med.ed.elingen, die uiterst interessant zijn in het licht der verdere historie- luen verÍreemt er bjjvoorbeeltl, da,t de betroklcenen zichrrmet de klassenstri jd. niet emstig ophi.eld.enrtr dat zii vel 'rzwoeren bij het duitse socialime
aI1een, rnaar allen min of neer doortrokken waren van tle geest van het Engelse
d.er Fabiansrr, waanrit val,t af te 1eid.en, cl,at zij zich tot de kfassenverzoening'
d.ie d.e SDAP j-n hoofd.zaak zou gaÉrn pred.ikenr al aangetrokken voeld.en nog eer zii
de klas sentegenstelling hadden ontdekt, nog eer zii er achteï waren dat er iets
te verzoenen viel.
Dat bij een sanenuerking van drie auteurs een ind.eli-ng va,n d.e stof in drieën
voor d.e hand. lietr is cluid.elijk. Maa.r waarom niet die dxiedelinA Sekozenr d-ie als
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het ware vanzelf zlcki aandient: van 1894-1909, van 1909-1918 en van 1918-1940 of
1946? In 1909 word.t in Deventer het voor d.e partij zo belanffike congres gehoud.en
dat eind.igt met het uittred.en van haarrrlinkenrleugel'r. DAt is tn duid.elijke n[lpaa}, geli jk ook TroeLstrat s mÍsl-ukte trrevolutierr van 1914 er een is. En als men
d.arr dat l"aatste tijd.vak (,r*r, 1918 tot het roemloze ej-nd.e dus) nog vleer een keer
zou willen ond.erverd.elen, d.an zou men dat kunnen d.oen d.oor een nieuw hoofd-stuk
te laten aanvangen na het Haarlemse congres van 1912, waarop ten tweede male een
rrlinkervleugelrt d-e partij verl-iet. Dat zou in elk geval zlnvoll-er zljn d.an wat Van
Hulst & Co presteren. Overigens is hr.m prestatie natuurLijk wé1 i.:nÍek.Géén historicus nog heeft het ooit klaargespeeld. d.e tijd.perken d.er geschiedenis precies te
Iaten samenvaLlen met rond.e jaartalLen. De nieuwe geschiedenis (zoals d.at heet)
d.ateert men niet vanaf 1500 d.och vanaf d.e kerkhervorming van 1517; de nieuwste
geschied.enis vanaf d.e Franse revolutie van 1789. \^Iaarom, zo vraagt men z:ch af ,
is een mooiere en gemakkeli jker ind.eling, d.ie aan d-e historj-ci niet gelukt ls,
wel gelukt aan het d.riemansehap, d.at z:-cln op d.e geschied.enis d.er SDAP geworpen
heeft? Omd.at, komt t t ons voor, d.e historici nu eer:maal- vast zaten aart d.e historische keerpunten, Pleysier, Van Hu1st en Scheffer niet, om d.e eenvoud.ige red-en,
d.at z4 blijkbaar niet in staat waren belangrijke keerpr.urten als zod.anig te herkennen. Dat d.e lezer vart hun boek ze b\jgevolg evenmin herkent Ís d.uid.elijk.
opstellen, waarin Saks t"it3*=, wat men zou kunnen noemen, een historische moment-opnane geeft van de SDAP op een bepaald tijd.sti-p van haar ontwikkelingrhebben wij in wat hier voorafging reed.s terloops genoemd.. Van d.ie vier artikelen is dat r wat c1e schrijver rtHet geval-Leeuwenburg't genoemd. heef t aI uitermate karakteristiek. Sprekend.e over d.e za.ak waar het hem om ging - een artikel namelijk, dat d.oor d.e betaal-d-propagand.ist d.er SDAP 1n Twente, de heer A.P.
Leeuwenburg in d.e loop van het Jaar 1909 werd. gepubliceerd. in het burgerli.lk tijdschrift rrDe Beweging'r, en dat bi jzond.er duid.elijk toond.e hoe er in de partij gevoeld. en gedacht werd. spreekt Saks van "een schip op het strand., dat een baken
in zee kan worden". Hij bedoeld.e natuurlijkr d.at d.e positie waarin d.e heer Leeuwenburg geraakt rrlas, voor d.e schippers aan het roer van d.e partij een waarschuwing
kon vo:men om in zijn klelzog niet te vaïen. Omziend.e kan men vaststeilen, d.at
frhet geval-Leeuwenburgrr ind.erd.aad. een baken is geweest, ma,ar niet in de zin al-s
Saks het bed.oeld en ook gehoopt heeft. Wat d.oor zijn geschied.enis gemarkeerd. werd.
d.e geschied.enis van c1e heer Leeuwenburg bed.oelen we is niet d.e koers, d.ie
voortaarr werd- vermed-en, doch d.e koers, d.ie d.e SDAP in feite ingeslagen heef t.
Over d.e zaak-Leeuwenburg kan men zowe1 bij Troel stra ( "Ged enksehrif ten" ) aI s
bij Vliegen in ziSn genoemd. werk het een en and.er vind.en; Inààï bij d.e heren PIeyDE VIER

Van HuI st en Scheffer geen enkel woord. en d.e naam L eeuwenbr:rg ontbreekt
d.an ook geheel en aI j-n hun personenregister. Hoe d.i,raas d.at i-s en hoezeer ftHet
rod.e vaanclel volgen wij" er d-oor gekarakteriseerd- word-t, leren d.e feiten.
Wat Leeuwenbi:rg d.estijd.s in zijn opzienbarend I'Bewegingsartikelff propageerde
ues nlets meer of mlnd.cr d.an d.atgene, v/at men destíjd.s 'rblokvotmingrr en rrministerialisme'? noemd.e en wat iderop neerkwam, d.at hij d.e aliernauwste samenwerkÍng bepleitte tussen d.e sd.ap-ers en d.e vrijzinnig d.emocraten. Wat Leeuwenbr:rg voor ogen
stond. - een d.emocratische voikspartij het is d.e vrucht, d.ie d.e SDAP van het begin af aan in haar schoot gedragen heeft. Men kon haar herkennen, niet slechts
aan het betoog vart d.e heer Leeuwenburg alléén.Toen Troel-stra bijvoorbeel-d. in d.1ezel-fde d.agen \^Iaarvan hier sprake is, bii een werkl-oosheid sd.ebat Ín d.e Tweed.e Kamer opmerkte, d.at d.e heer Treub (a" bekend.e burgerlijke, soms al-s vrijzinnig-d.emocraat , soms aI s liberaal zteh ged.ragend,e econoom en politicus ) minstens zo d.icht
bij d.e sociaal-d.emocraten lflnram a1s zrj bij hém, sprak hij in d.ezelfd.e geest als d.e
heer Leeuwenburg, met dit verschil, d.at Troelstra reed.s aLs een f eit constateerde, wat d.e ander als een wénselijkheid. beschouwde.
De SDAP waarom het bij d.it alles g.rng verkeerd.e in d.ie dagen in d.e posi-tie

si-er,
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van een meisje r d.at z:-clr voor haar zwangeïschap geneert en in d.e grootste verwarri-ng raaktr waJíIneer d-aanran opeens en d.an buiten d.e enge familiekring nog wel
zond.er eni.ge volrn varr tact zeer openlijk word.t gesproken. De tactloze, d.ie z:-ch
d.aaraan schuJ-d.ig maakte wa.s, men zal- het begrepen hebben, d.e brave heer Leeuwenb.rrgr d.ie ztch d.an ook terstond. behoorlijk gekapitteld zag. Maar d.e beval-}ing, ofschoon d.ie meer jaren d.an d.ooïgaans maand.en op ztch heeft laten wachten, kon er
natuurlijk niet d.oor word.en verhlnd.erd-. Zli had. plaats d.irect nó d.e tweed.e werel-d"oorlog toen d.e SDAP opg:lng in d.e PvdA en ind.erd.aad d.at type "volkspartijrt het Ievensl-icht zàgt welker geboorte lang tevoren te voollspellen viel. Dat d.ie beval-ling - die a.arl de moed.er het l-even kostte d.oor d.e d.rie auteurs va;n "Het rod.e
vaand.el volgen wljrt net buj-ten het bestek van hun slechts tot d.e 10e mei 1940 1opend. boek gelaten is, d.raagt er toe b:j, d.at het gebrek verd.oezeld. word.t, waaraan
d.it werk boven alles mank gaat. Ware d.e geboorte van d.e Frd.A wé} beschreven, d.e
Iezer zov ontsteld. hebben kunnen uitroepen, dat hij uit het relaas van d.e sehrijveïs geen second.e had. afgeleid rd.at hr:n held.in in d.ergelijke, gezegend.e omstand.ighed.en verkeerd.e en hi j zou wel-licht stomve::v,rond erd. de vraag stellen, hoe zti daar
dan toch we1 in hemelsnaa^rn in geraakte .
Voor d.e lezers van Saks is d.at geen rrcaag. Zij kénnen het antwoord.. Niet uit
het opstel over d.e bmtaal-ongegeneerd-e flapuit Leeuwenbr:rg, maar ult een dnd.ere
be schouwing, d-ie d-e titel d-raagt rtNaar }inl<s of npar rechts?rr Zí j d.ateert uit
het Jaav 19OZ en l-aat ons zien, d.at d.e kl-assenbasis van d.e SDAP veel meer bij het
kleinburgerd.om d.an blj d.e arbeid.ers te zoeken viel en d.at het bijvoorbeel-d. d.aanuit
te verk.Laren wasr dat ziJ aanvankeli jk in het agrarische Friesland. en Groningen
veel méér succes boekte d.an in d.e industriested.en. Het feit word-t 66k door Arie
Pleysier in "Het rod.e vaand.el- volgen wij" geconstateerd., zond.er enige poging tot
verduid.elijking.
t/at Saks ontmaskert, zowel in zt jn essay over Leeuwenburg als in zijn and.ere
opstellen, d.at is het burgerlijk karakter van de SDAP. Hi 1 zegt van haar, dat
men d-oor d.e scheuren in haar mantel d.aarond.er het kapitalisme kon ontwaren en hij
laat
d-oor z\)n analyses harer jeugd.jaren - er geen twijfel oveï bestaan, d.at zij
in wezen niets and.ers was d.an een rad.j-cale hervormÍngspartij, gpenszins d.atgene
wat d-e auter:rs vanitHet rod.e vaand.el volgen wijtt in haar menen te ontwaren. De
voorbeeld.en r{aarop Saks zich in|tNaar lirrl<s of naar rechts?" baseertrzij d.ateren,
net al- s "het geval-L, eeuwenburg" trouwens ,uit d-ie period.e , r1ie wil zopas d-e j eugdjaren der SDAP genoemd. hebben. D66r kan men op het spoor komen van haar $/aïe wezex7, dea,r ligt d.e verklaring - net aIs bij een mens voor wijwel all-es wat er
in haar later leven geschied.t. Als anze heldin ( a" SDAP) tensl-otte va^n een bu-rgerlijke henrormingspartlj verlost word.t, d.an d.eswege, djl ook ztJ zeLf in d.e grond.
van d.e zaak een burgerli jke hervo:rringsparti j rr.ràs r zodat d-erhafve aatrr d.e d.irecte
af stamming van het kind. ni-et behoef t te word.en getwi jfe1d. . Zi ( a" SDAP) is ontegenzeggelijk d-e moeder van de PvdA; de vad-er aan te wijzen valt uiteraard. mind.er
gemakkelijk. Zo men uit d.ien hoofd.e d.e SDAP een I'zonde'r verwijten wil, dan La.at
Saks ons niet in het ongewisse, d.at het een I' jeugd.zond.e[ is geweest en d.at de
SDAP d.e neiging d.aartoe op haar bei:rt bij h65r geboorte al heeft meegekregen"
Van d.at alles ontbreekt in itHet rode vaand.el- volgen ,rri j tt ied.er spoor " De auteurs var. dat boek hebben wél- ijverig uit notulen of congresverslagen geput, maar
het eigenlijk levensverhaal van d.e SDAP vertelien ziJ niet . Z\j keuvelen gezapig
voort en d.at des te gezapigerrnaarrnate d.e jeugd.zond.e(n) van hun held.in ( a" SDAP)
verd-er tenrg komt te liggen en zrJ hoe langer hoe meeï braaf burgerlijk niet al-leen i§, maar ook ui-terli jk zich voord.oej. Dat het levensverhaal ( i., den beginne
nog we1 enigszins interessant) d.aarmee ook hoe langer hoe onbenulliger word-trd-at
d-eert d.e schrijvers al-lerminst. Maar hr.in boek is ermee getekend..
Dr. F. d.e Jong Ed.z. heef t in zijn inleid.end. woord. dit boek a1s geschied.eniswerk gekarakteriseerd. a1s ff een bouwsteen, ja eigenlijk aI een heel stuk muu-rrt. Ind.ien men d.at serieus wil- nemen, zijn wij het er voLmaakt mee oneens, De genoemd.e
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essays van Saks zi jn zulke bouwstenen. rfHet rod-e vaand.el volgen wijtt is het niet,
la,at staan d.at het aI een rrstr,rk muurtr zo:a ztJn Als zod.anig zou men het all-een
d.6n kr:nnen beschouwen, wanneer men bed.oelt, d.at het een muuï optrekt' d.i-e het
werkeli jk karakter en d.e werkelijke geschied.enis d.er SDAP onz j-chtbaar maakt, T ja,
d.ErI.. .
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STAKING

IN

GRO}TÏNGEN

IS DE C.P.N.-bestuurd.er Freek Meis werkelijk

d.e motor van d.e 'rwiJdert staking
Groninger strokarton-industrie, d.ie d.aar op maand.ag 22 september uitbrak?
Dat is het rr^rat rfïIet Vije VoJk't van d.insd.ag 2l september zijn lezers poogt te suggeïeren. Maar het blad. slaagt d.aarin niet helemaal. Het spreekt aI d.irect in d.e
aarrhef van zijn berichtgeving over t?d.e groeiend.e onrust ond.er het personeel va^n
d.e strokartonfabrieken in het noord.enft en I t geef t zelf aan., d.at d.ie onrust duid.elijk uit niet ingewilligd.e looneisen voortvloeit, geenszJ-ns uit het rrstokenrt
van de een of and.ere partijbe stuurd.er.
De onrust ond.er d.e arbeid.ers van d.e d.esbetreffend.e Groningse industrie, zo
blijkt d.e aand.achtige iezer varr het d.esbetreffend.e krantenberj-cht, werd. hoogstens
d.oor d.e heer Meis aangegrepen om wat men noemt in troebel water te vissen. \l/at
d.aarbij echter d.e heer Meis als loos vissertje kenmerkt en ook d.at blijkt uit d.e
berichtgeving in Het Vrije Volk - zijn toch bepaald. andere zakert, d.an waard.oor het
optred.en varr d.e strokartonarbeiCers ztch karakteriseert.
Die arbeid.ers, en het bewuste d-agbIad. spreekt er niet zond-er nauli/ verborgen
verontwaard.iging oveïr besloten tot een rrwlldeil waarschuwingsactie bjj d.e Coöperatieve Kartonfabriek Union in Oud.e Pekela zond.er ook maar enig overleg met d.e vakbond.en. Dat is niet bepaald. een optred.en, d.at geheel en al correspond.eert r:ret I t
optreden van een politieke part{ als d.e C. P. N, 7 d.ie niet moe word.t om te verklaren d.at men "d.e }inkse krachten in het N.V.V. versterken moetff ( zond.er er ooit
bjj te vertellen, wóàr zich d.ie rtl-inkser? lsachten d.an toch in god.snaa,n wel bevindenl ), een partij ook, d.ie d.e vakbeweging a1s d.e I'natuurlijke" organisatie van d.e
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Meis hie1d. op maand.agnid.d.ag 22 september egn toespraak tot d.e strokartonwerkers. Hij verklaard.e (volgens ttHet Vrije Vo1k" ): "De bond.en staan er nog niet
achter 7 IÍLà,a,T ik d.enk, dat ze biru:enkort and-ers reageren. Ze z\)n onze bestuurd.ers
en zLi moeten voor ons opkomen. r' l,rlie zó spreekt, heeft geen enkel-e duid.elijk aanwijsbare red.en om *roor het begin van zotrt ttwildert actie niet even met d-e fi:nctionarissen te praten, teneind.e aarr d.e weet te kornen of zii missehien al bereid. zLJrr
om rrvooï d-e arbeid.ers op te komentt . Waarorn hebben de strokartonarbeid.ers, d.ie op
die maand.agmorgen hrm actie startten clat d.an nlet ged.aan? Men kan het all-een d.arr
verklaren, wanneeï men aanneemt, d.at ze er Ce!ilfa mind.er vam. overtuigd. ztjn, d.at
d.e bond.en hen zullen ster.men, d.an d.e C. P.I[. -id.ea]-ist Meis d.at bli jkbaar was. Is
het soms zot d.at d.e wel bijzond.er blttere ervaringen van d.e vorige strokartonstaking d.e arbeid-ers vart alle iJl-usies oveï d.e vakbewegrng beroofd. hebben, illusies
d.ie Meis er kerur,elÍjk nog wéI op na houdt? Het zou bepaald niet verwond.erlijk zijn.
Natuurli jk is r wanneer d.it alles inderd.aad. precies zo ligt als wi j verond.erstellen, de zienswi j ze der arbeid.ers heel- wat real-i stischer ci.an d.ie van d.e heer
Meis' Hoe reaListisch d.e kijk van d.e arbeid.ers is, werd. nog d.ezel-fd.e dag van d,e
waarschuwingsactie ber^rezen d.oor d.e heer Liefaard. van d-e Algemene Bed-rijfsgïoepen
Centrale van het N.V.V. Die verkl-aard.e namelijk: "De bond- heeft ten aarizien van
d.e d.irecties eontraetuele verplichtingen", Met and.ere woord-eni onze hand.en z:,Jn
gebonden.De heer Liefaard. zei ook: 'rDe d.irecties van d.e strokartonfabrieken ka,n-
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pen met ernstige moeilijkhed.en, waarvoor men begrip moet opbreng€Ír,rr Men zotr, op
d.eze woord-en afgaand.e, d.e ind.n:k kri jgen, d.at d.e heer Liefaard. niet de belangen
der arbei-d.ers, maa.r d-ie van d.e d.irecties behartigt. Welnu r zo is I t ook. Die ind.ruk is vol-komen juist!
Meneer Liefaard- verklaard.e nog meer. Hij zeí tegen d.e verslaggever van r?iIet
Vrjje VoLk": rrWe zijn onlangs nog in Oud.e Peke1a geweest. Niets wees er opr d.at d.e
bond. achter een staking noest staan.tr Hoe bed.oeld.e meneer Liefaard. d.at? Was er
geen on:rust en dreigd.e geen staking? Als h1j het zo gemeend- heeft, d.an bewijst hij
d.aarmee alleen maa,Í, d.at hi- j horend.e d.oof en ziend.e blind. geweest is. De on:rust
is er (ttgroeiend.e" zel-f s , zegt 'fHet Vrije Volkrt) d.e actie is inmid.d.els een re"rl
ëe1 feit.
Inmid.d.el s is, wat op d.e 22e september nog een spontane waarschuwingsactie
was, op 29 september bittere ernst geworden, af f e gemststellende verzekeri-ngen
van de blind.e en d.ove vakbond.sleid.er Liefaard. ten spijt, 0p 29 september hebben
1800 arbeid.ers van tien strokartonfabrieken de arbeid. neergelegd.. De machines
stond.en stil in Oud.e Pe§e1a bi j d.e Union, d.e Kroon, Ceres, Bríttannia, Erica en
bij Free & Co.Ook in d.e fabriek De Dollard. in Nieuweschans en Ons Belarrg in StadskanaaL werd. niet gewerkt, zomin a1s in De Vrijheid. te Veend.a.ur. Maand.ag 29 september om dïie uur I s mid.d.ags j-s eï op het itiarktplein te Oud-e Pekela rn massavergad.eri.ng gehouden.
Ook nu ging het om een 2{-uursta}clng. Als d.e d.irecties niet toegeven zolt
er op 6 oktober sprake zijn van een {B-uurs staking. In een èrgelijke , zorg\nrld.ig
beraamd.e strateg"ie herkent men inderd.aad d.e hand- van d.e C. P.N. Dat d.ie op pad. is
om zlJ te spinnen bij een conflictsituatie, d"ie d.e vakbond.en niet zten, of waaïaan
ztJt ind.ien n1 ze wel zien, niets kulnen d.oen, omd.at hun hand.en gebond.en z{n, is
wel duid.eli jk. Dat d.e strokarton-arbeid.ers I d.ie hun illusie s oveï de bond.en wel
zi jn }«rljtgeraakt r nog il-lusies over d.e C. P. N. koesteren, is niet onmogelijk. Maar
het kan welhaast niet and.ers, of ook d.ie moeten ze kwijtrsken. Het verLoop van
d.e actie
waar?op we tenrg zuIlen komen zal ons daar nad.er over leren.
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J.A.A. te A. f 15.-; C. B. te A. f 52150; A.v.d-.H. te A. f 12r5O; C.H. te D. f10.J.M. te A. Í 5.-; Th. M. te B. f 11 ,5O; N.iV. f 10.-; G.A. de P. te B. f 25.-; E.
U. te T. f 10.-; J"i/ o-2. te R. f 1.-3 R.UI. te A. f 11 ,5O. Totaal Í 206.-.
A]}e gevers hartelijk clarrk. Wij gaan mstig voort met ons werk in d-e zekerheid op
onze lezers te kunnen vertrouwen.

