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0ntuikkelingen in het ene kapitalistische
land z ijn vaak een spiegel
van hetgeen er in het andere kapitalistische
land gebeurt of te gebeuren
staat. Dat is aI een oude uJaarheid. ZU is ons dezer dagen nog eens opnieurrr
gebleken. lJat ons daarbij tevens duidelijker ulerd dan ooÍt j.s dit, dat in de
moderne industrië1e rriereld niet altoos dezelfde staat vooruitloopt op toekomstige gebeurtenissen. Nu eens doen zich in Groot-Brittanniij dingen voor
die elders ncg niet aan de orde z ijn geuJeest, dan u.reer is het Frankrijk, I ta1ië, Du-i-ts1and, Nederland, de U. S. A. ofl uelk land ook dat om dezelf de reden de belangstelling t,rekt,
Dat uJas in het verleden natuurlijk anders. Engeland is de bakermat van
het moderne kapitalisme. Gedurende een heel lange tUd kon mendemaatschappelijke tegenstellingen die deze produktieulijze kenmerken d66r het scherpste
uJaarnemen. De klassenstrijd tussen de arbeiders en de bourgeoisie laaide er
al fé1 op toen dG schei.dslijn tussen beide in Frankrijk of Duitsland nog aIlesbehalve duidelijk zichtbaar uras. Kort na het einde van de Napoleontische
oorlogen, in 1819, liet de Britse heersende kLasse bU Peterloo aI uanhopige ulerkers neersabelen. I ets dergelijks gebeurde in Frankrijk pas in 1831 bij
de opstand van de zijderuevers in Lyon, in Duitsland niet voor de Silezische
uJeversopstand van het jaar 1844, ruaarvan het
tussen haak j es zelf s nog
de vraag is of hij rr.rel als een échte proletarische strijd kan ulorden gedefineerd. Hoe het zij, de verschillen tussen Engeland en de landen uJaar het kapitalisme J-ater, soms zelf s véét later tot ontuikkeling krrlam uJaDen aanvankelijk groot.
x) lïen zíe ook het artikel rrBedrijf sbezetting: zet en tegenzeLrr in
het juninummer van rrDaad en Gedachterr, alsmede het verslag van
conferentie in Boulogde in april j.1. gehouden internationale
ne in ons meinummer.
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Verschillen in ontutikkeling bestaan er uiteraard vandaag de dag ook
nog uleL. Zii zuIlen er vanzelfsprekend ook ue1 altijd blijven, Maar zi: zrjn
geenszins meer van dien aard, dat Engeland in alLe opz:-chten de rest van
de kapitalistische uereld ver vooruit zou zijn. Uelisulaar 1s het, onze ovprtuiging dat, om redenen die uij hier buiten beschoutuing moeten laten, de
strijd van de Britse arbeiders een lichtend voorbeeld vormt voor de strUd
van de arbeiders elders. Die mening berust echter hieropr dat de Britse arbeiders in het algemeen z e 1 f s t a n d i g e r optreden, meer hun eigen boont jes doppen dan de arbeiders j-n bijvoorbeeld Frankrijk of I talië. U,U
bedoelen er n i e t mee, dat, moderne strijdvormen en taktieken in Engeland op groter schaal zouden uorden toegepast.
Laten u,ij aIs voorbeeld nemen de rruildett, dat uril' zeggen de niet door
de vakbeureging gelei.de, maar door de arbeiders
z é 1 fl op tourrl gezette
stakingen en bedrijfsbezettingen. Echt rrurilde'r stakingen zijn er de laatste
25 jaar en zeker de laatste 1 5 jaar in Engeland ("n ook in Nederland)
in groter aantal geueest dan bijvoorbeeld in Frankrijk of Italië, uraar de
vakbeueging ook dan ulanneer de conflicten geheel spontaan uitbraken
er
tot voor kort altijd nog uJeer in slaaEde de strijdende arbeiders in haar ururgende greep te krijgen. Pas in de all-erlaatste tijd treedt een verschuiving
in dat beeld opr ook in Duitsland, uJaar de trulildertstakingen, te beginnen
met de grote golf van september 1969, f link de kop hebben opgestoken. lriat
de bedrijf sbezettingen aangaat: tot 1968 rraren er in Groot-Brittannië duide1Uk méér dan in Frankrijk. lvlet de zogenaamde rríIei-gebeurtenissen'r van 1968
haalde Frankrijk de achterstand zotn beetje in, maar men zal zich herinneren, dat juist in dat jaar de Franse vakbeureging, de boLsjeuistische C.G.T.
vooroP, er toch in slaagde tegen de bezettingsgolf een krachtige dam op te
uJerpen. Het gevolg daarvan uras, dat er ongeveer tr.lee jaar lang in Frankrijk
nauuJelijks van bedrijFsbezeLtingen sprake kon zijn. Sindsdien echter heeft
zich in Frankrijk uJeer de ene bezetting na de andere voorgedaan met het gevolg dat het a a n t a 1 bezett,ingen in dit land het aantal bedrijfsbezettingen in Engeland verre overtreft.
De situatie uraarmee uij t,e maken hebben is dus deze, dat de Britse arbeiders thans bepaald minder naar het uapen der bedrijfsbezeLting grijpen
dan hun klassegenoten in Frankrijk. [rJie de bedrijf sb ezeLting
en niet zonder reden als een hoger ontr,.rikkelde vorm van strijd beschouut dan de staking zonder meer, is uel-licht geneigd om te beureren, dat dus nu de Franse
arbeiders bij de kÍassenstrijd in het voorste gelid marcheren. 0ns lijkt het
voor een dergelijke conclusie nog ulat te vroeg. LJij erkennen uelisulaar, dat
een bedrÍjfsbeze[ting van de daarbij betrokken arbeiders héé1 uat meer vergt
dan een geurone staking r maar uij houden het voor on juist om de onturikkeling
van de kLassenstrijd alleen maar aan dergelijke uiterli.ike voEmen te meten.
lIe moeten hier onmiddellijk toegeven, dat er een tijd geueest is
en
zo heeL erg ver 1Ígt zi: nog niet eens achter ons dat ook tJij een dergelrjke, zo voor de hand liggende maatstaf aanl-egden. Liij beschourrlden een bedrijfsbezetting als een hoger ontrrlikkelde strijdvorm dan een rruilder? staking
zíndet bedrijfsbezetting en u,ij hielden een ftuilde-staking-zonder-rTrEBrrt voor
een hoger ontuikkelde strijdvorm dan de klassieke vakbondsactie. De klassenstrijdervaring van de laatste jaren heeft ons echter genoopt van een dergelijke schematische j-ndeling volledig af te stappen en heel andere criterj-a
te hanteren. Hoezeer uij ook de redenen begrijpen, dat men een bedrijf sbezeLting van meer betekenis en ingrijpender acht dan een staking-zondar-meer, uJij
geloven toch, dat het voor een goed inzicht sn een juiste beoordeling van
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hetgeen er zich afspeelt op iets anders aankomt. LJaar het om gaat is de
vraag in hoeveDre de arbeiders trrat ook de uiterlijke vorm van hun actie
moge uJezen er in slagen hun e i g e n stempel daarop te drukken. ÍIet
andere uJoorden;nietde v o r m i.s rt belangrrjkste, maar de i n h o u d.
Llat er in belangrijke mate toe heeft bijgedragen, dat uij op dat laatstei
op de inhoud dus, het accent zrjn gaan leggen, is de Britse mijnuerkersstaking van 19?2. Voordj.en uraren utij natuurlijk ook rrrel bereÍd om aan de inhoud
méér betekenis toe te kennen dan aan de vorm. Het is iets, ulaartoe vrijrrrel
iedereen geneigd is. lvlaar zoals het zo vaak gaat 3 praktische konsekr.,lenties
daaruit trekken is nog heel Íets anders.0m zover t,e komen is een stuk ervaring vereist. liJelnu: de mrjnuJerkersstaking die op 10 januari 1972 in Engeland uitbrak drukte ons met de neus boven op een uerkelUkheid, die urij voordien veronachtzaamd hadden.
De Britse mijnrrrerkersstaking van 1972 namelijk uas een staking die door
de vakbond, de National Union of ívlineuorkers, rrrerd geproclameerd. Naar de
vorm dus géén autonome t zllfstandige actie van de arbeiders. Ulat er gebeurde uJas, dat niet de bestuurders Daly en Gormly aan de touurt jes trokken,
maar dat de kompels hun het heft volledig uit handen namen en optraden op
een manier die deze brave bureaucraten achter hun bureau I s moet hebben
doen verbleken. HoeuJel naar de v o r m een vakbondsactie, ging de staking naar de i n h o u d vér buiten het kader van een dergelijke actie
uit. De mijnuerkers beslisten zétf en handelden zé|f en stoorden zich niet
in het minst aan datgene uat hun zogenaamde leiders achter hun rug om bedisselden of bekokstoofden.
Stellen tuij tegenover deze Britse mijnuerkersstaking een bedrijfsbezetting zoals die, rrlelke onlangs bU de U.S.F.A. in Helmond heeft plaatsgevonden. Ee1et op het ontstaan daarvan zou men haar een spontane actie van het
personeel kunnen noemen. lvlaar met hoeveel recht? Hooguit op niet meer dan
louter formele gronden. trJant nauurelijks uJas zii een feit of de Industriebond
van het N.K.V. verscheen ten tonele om het hele zaakje over te nemen en de
gevolgen zijn bekend. wloet die U.S.F.A.-bezetting DUr louter ómdat zii een
bezetting uJas, in betekenis hoger urorden aangeslagen dan de Britse mijnrrrerkersstaking van t72? tij geloven van niet, zomin aIs urij geloven, dat de bezetting van ENKA in Breda, door de vakbeureging georganiseerd offir zoals
langzameDhand uel als bekend mag uorden verondersteld, een bezeLting van
onderopr door de arbeiders z6tf, te voorkomen, een hogere vorm van strijd
ulas dan de genoemde actie der Engelse mijnrrrerkers.
De vraag dus of de Franse arbeiders aan het front van de klassenstrijd
in de eerste gelederen vechten, kan niet zonder meer met rr jart uorden beantuoord, ómdat zlj op ruime schaal tot bedrijf sb ezet ting overgaan. Er dient op
meer te ulorden gelet dan op dat f eit alléén.
Íïaar is het dan geen onomstot el ijk f eit , dat tot dusverre de Franse arbeiders de enigen zijn in trJest-Europa, die er bij herhaling toe overgaan directie- of stafleden in hun eigen bureaurs of kant,oren gevangen te houden
om hen op die uijze onder extra druk te zebíen? Berrrijst dat niet, dat de arbeiders in Frankrijk zich meer dan aL hun klassegenoten elders hebben losgemaakt van de heersende burgerlijke moraal, de heersende normen of de bur-

gerlijke uetgeving?

Het gevangen zetten van directieleden en hun allernaaste medeulerkers
het geschiedde in FrankrUk voor het eerst in de meidagen van t 68 bij de
vliegtuigfabriek tfAviation-Sud'r in Nantes, maar is daar sindsdien, na de
ulederoplevi-ng van de klassenstrijd herhaaldelijk gebeurd heeft zich tot nu

-4toe buiten Fxankrijk aIIeen nog maar in Joegoslavië voorgedaan voop zover
r,rij ueten, in ieder geval niBt in landen, uaar de kapitalistische ontuikkeling met die van Frankrijk valt te vergelijken, niet bijvoorbeeld in Engaland.
Vanzelflsprekend is Ben dergelijk optreden van de arbeiders in strijd met de
burgerlijke rechtsnormen Bn met de burgerlijke moraal. Dat het om esn b B u.u s t e of o p z e t t e 1ij k e doorbraking der burgerlijks rechtsnormen gaat uillen uij daarmee niet betogen. Naar onze overtuiging vloBj,t BBn
dergelijke handelurijze van arbeidars nooit daaruit voort, dat zij voorafl zich
van het burgerlijk denken zouden hebbBn bevrijd. De manier u:aarop zij optreden uordt door de noodzakelijkheden en omstandigheden van hun situatie en
van hun strijd bepaald. Niet omdat zij los zijn van de burgerlrjke moraal sluiten ze hun directeuren op, maar doordat de strijd hun tot zorn handeluijze
duingt raken zij in conflict met de burgerlijke molaal. Daaruit conclusiea
te trekken omtrsnt hun rrbeu;ustzijnrt is een gevaarlijke bezigheid. ij voor
ons mBnen, dat men met gevolgtrekkingen omtrent hun rrmentaliteitrr de uitarste voorzichtigheid moet betrachten.
Uat u6t vasl staat is, dat in de kring van de Franse bourgeoisie voor
het eerst bepaalde stemmen gepLej.t hebben voor een toekennen van het ISSIL
van bBzeÈtino. De verklaring daarvoor zal [rBI deze zijn, dat zich thans uitgerekend in Frankrijk de meeste bedrijfsbezBttingen voordoen en dè heersende
klasee van dat 1and, meer dan r,:elke 6ndere heersande klasse door de bezettingan voor het blok t,ordt geplaatst.lJe zijn dat volledig eens met de Franae kàmeraden, dis deze verondersteLling opperden toen rrij met hen hierover
van gedachten uisselden, zoals zij geheel en al, onze mening onderschreven,
dat een derqBlijk rschÈ van bezettinq er op mikt, dat de vakber,reging dan
vBeI -oemal<kelijker dan nu, ook in het geval dat de bezettingstaktiek rrrordt
foegepast tussenbeide kan komen op de manier zoals zij thans reeds bij spontaan uitgebroken stakinqen pleeqt to doen.
Inmiddels heeft zich het merkuiaardige feit voorgedaan, dat het na een
eerste suggastie tot het toekennen van een recht van bszettinq in dit opzicht in Fpankrijk ueer doodstil is geuorden.Te tr"stie *os nog maap nauuielijks (door dagbladen aIs rtLe lvlondert en ttLe Figarorr) ter tafel gebracht ol
men vernam er niets meer over. De Franse bourgeoisie keel< adsmloos toe tUdens een bedrijfsbezetting bij de fabriek van Rateau, een dochteronderneming
van de grote, allerhanda elektrische apparatuur vervaardigende trust van
AIston, onder dB rook van Parijs.
rrDiB bazettlngrt, aldus onze Franse kameraden, rrleek als tuiee d!uppels
uater op de ENKA-bezetting bij julIiB. Zij r,rerd door trrree vakcantralen, de
CGT en de CFDT op t,outLl gezet en geJ.eid en ulel precies als in het geva] van
de bezatting in Breda met dB kennslijke bedoeling om een bez6ttÍng van ondBrop te voorkomen en een BventuBIe zelfstandige actie van de arbeiders de
urind uit de zeilan te nemen. Blijkbaar had de Franse vakberrreging, nadat de
suggestiE van hBt bezettingsrecht eenmaal as gedaan, terstond begrepen
t,rat of de burger]ijke samenlevÍng van haar vepuJachttB en zij liet er blijkbaar geen gras over groBiBn en ging terstond tot handelen over. Geen ulonder, dat er in buxgerlijke kringen van dat moment af over een BVantueel bezettingsrecht niet meer r,ierd qesproken. [Jaarom zou men een ds!gelijk recht
nadrukkslijk in de uetgeving opnemen, als de bedoeling rLlaarmee dat zou geschiBden ook zónder dat nadrukkeJ.ijks rrrechtrr aL meteen uord verstaan en
dientengevolge hetzelfde effeet urerd bereikt?
rrHet gingrr, zo verteLden onze Franse vrienden verder, trbij die bezetting van Rateau volstrekt niet om een incidenteBl geval. Het rr.rerd al spoelrl

r.rr
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dig duidelijk, dat men met een uleloveruJogen beleid van de Franse vakbeuleging te maken had. De historie van Rateau herhaalde zich even later bij de
Parijse drukkerij van de bekende uit,geverij Larousse.Ook daar uras er een bedrijf sbezettS.ng, die door de bonden urerd geleid. En kort daarna deed zich
een soortgelijke geschiedenis voor als bU de U.S.F.A.-bezetting in Helmond.
BU een conf ectiebedrUf r gevestigd op de Parijse PIace Voltaire uras er een
spontane bedrijfsbezetting, die door de CGT rrlerd overgenomen en met deze
overname veranderde het karakter van de actie a1s bU toverslag en uras het
pal daarop ook geheel met de strijd gedaan.
BU dit confectiebedrijf in Parijs sproot de actie van het grotendeels
vrouuelijke personeel voort uit 1ets, dat ook bij ons a1 ulel een paar maaL
tot opt,reden van de arbeiders heef t geleid, namelijk: ulanbeheer van de directi.e. Hct bedrijf stonC voor zijn l"aillissement en er Lras niet eens voldoende geld om de lonen te betalen, zodat er bij de uitbetaling daarvan al
een aanzienlijke achterstand uJas ontstaan. Iets dergelijks dus aIs zich hier
in Nederland dezer dagen heef t voorgedaan bij de leerf abriek lJillem Vos b. v.
in Tilb:trg en b U het straal- en scirildersbedrijf Cruson Combinatie in Rotterdam, u.lel-k faatste bedrijf eveneens door de uerknemers r,lerd bezet.
Bij hct Parijse confectiebedrijf r,risten de arbeidsters voor de daar bestaande loonachterstand urel een oplossing. Ze confisceerden geuJoon gedeelten van de nog aanurezige goedErenvoorraad met de duidelijke bedoeling die
te gelde te naken. Íïen zou met en j.ge grond kunnen betrleren, dat dit toch een
symptoom is van een uithollingderbraaf-burgerlijke
moraal. Inderdaad. Echter: noch van de confiscatie, uJaar de bezetsters onderling over beraadslaagden, noch van het te gelde maken is veel terecht gekomen. Toen de boLs jer,ristische CGT zich met de zaak bemoeide uerden dergelijke radi caal-revo-lutionairc oplossinqen natuurlijk meteen de kop ingedrukt. tdelnu, juist het
gema[< uiaarrnee r.ie vakbeuegÍng daari n slaagder het feit ook, dat de strijden.de ari:e-i-osters hier, hun mannelijke collegats bij Rateau of Larousse zich
als het [r]are alsItvanzelfrr uJeer aan het gezag van een door en door burgerlijk instituut aIs de vakbeueging onderuierpen, dàt maakt ons juist zo behoedzaan ur3nneer het er om gaat een oordeel uit te spreken over de rnentaliteit van de Franse arbeidersklasse,
0nze concltrsie is, dat de BrÍtse arbeiders vaak bijzonder veel lak aan
de vakbetleging hcbben, ook dan rdanneer zii f o r m e e t het vakbeu,egingsvaandel- lijken te volgen en dat de vakberr.regingsmythe in het hoofd van de
Franse arbeiders nog een grote ro1 speelt, ook dan LJanneer zi: s chijnbaar bezig zijn dc paden der vakbeueging te verlaten. 0verigens is de huidige insteLl.ing van de Franse bonden ten aanz j-en van bedrijf sb ezet tingen, die zo
st,erk lijk t op urat hier te lande zich bU het NKV schijnt af te spelen, netuurlijk uitermate interessant o Het ligt voor de hand, dat de parallel-Ien
tussen Nederl-and en Frankrijt< in dit, opzicht allerminst toevallig zUn en een
soortgelilt<e ach'bergrond hebben. Naur,.r met alles samen hangen vanzelfsprekend ook de parallell-en tussen het optreden van de Franse en de Nederlandse bourgeoisi e " tt-le hebben er in een der vori.ge nummers aI melding van gemaakt hoe hct Necier-'l-ands;e ondernemerdom aan alle managers de uJaarschutr.ring
heeft laten horen rtzo min mogelijk provocerend op te tredenfrin het geval
van een bezetting. lLJe urezen toe n ook op het geval van een bezetting in de
buurt van Parijs uaarvoor in tegenstelling tot hetgeen voorheen veelaI de
regel uJas nu eens niet de hulp van de politie ulerd ingeroepen Het ziet
"
er naar ui-t, dat de Franse heersende klasse rrlat dat betreflt nÍet
op haar
schreden te:ugkeert en er hoe langer hoe meer oren naar heeft, dat men met
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stroop meer vliegen vangt dan met azijn. In é6n uloord; de Nederlandse en de
Franse situatie lijken op elkaar in aIle opzichten.
A1 rrrat, hierboven geschreven staat dankt
naar de lezer begrepen zaJhebben evenals de vorige beschourrring over hetzelfde onderuJerp zrjn ontstaan aan een internationale discussie. Aan die discussie is ook door een
Engelse makker deelgenomen. Uit zijn bijdrage tot de gedachtenuisseling valt
af te leiden, dat de situatie in Groot-Brittanniij met die in Frankrijk en
Nederland toch in ta1 van opz;-chten verschilt.
0nze Britse vriend begint zijn discussiebijdrage met enkele opmerkingen
naar aanleiding van de kuestie van het eventueel toekennen van een bezeLtinosrecht mede in verband met ons betoog, dat hiermee aan de vakbeueging
een urettelijke mogelijkheid geboden zou rrlorden zich aan het hoofd van bezettingsacties te plaatsen. Hij schrijflt:
rrlk rrleet niet precies hoe in Holland of in Frankrijk op dit punt de
uretgeving luidt, maar hier in Engeland is het zo s dat LJanneer mensen bij een
bepaald bedrijf uerken, zi: ook het recht bezttten op het bedrijf sterrein te
vertoeven, tenz ij de eigenaar dat niet rrrenst en zich om die reden tot de politie uendt en haar hulp inroept om die mensen te doen verulijderen. 0m die
reden bijvoorbeeld uJaren de bezettingen bij de Schotse scheepsuerven aan de
CIyde, bij Plessey in Alexandria, bij Fisher-Bendix, niet rin strijd met de
tuet t en kon de vakbeueging zich er zoveel- mee bemoeien al-s zij ui1de. Er bestaat in Groot-Brittannië geen uet, die zegt, dat bedrijfsbezeLting niet is
toegestaanl er is evenmin een Britse rrret die zegt, dat bedrijfsbezetting
uét is toegestaan. Alles hangt er van af hoe zich een bez etting ontrriikkelt
en tuelke stappen er uiederzijds genomen uorden in de loop van het confl1ict.
Een fabrieksdirecteur
k5n rrrettelijk de politie vragen om Ín het geval van
een bezetting tot ontruiming over te gaan. Íïaar hU hoef t het niet te doen.
Daar komt bij, dat de zaak gecompliceerd is. De ene situatie verschilt vo1ledig van de andere. Neem bijvoorbeeld het kraken, ook een soort van bezetting. Sommige huiseigenaren erkennen het a1s een eenvoudig te accepteren
feit,
andere daarentegen niet. Bijgevolg uordt het niet in a1le gevallen
aIs Íets onu,et,tigs beschouud.rl
0nze Engelse vriend roert een ander punt aan, ulaar hij vervoJ.gt:
r?Het is nooit mUn standpunt geueest, dat bedrijfsbezeLtingen en geuJone
stakingen principieel van elkaar verschilden. Het een zourel als het ander
is een manier om de aanrdending van arbeidskracht stop te zetten als methode om druk uit te oefenen op een patroon, die niets liever ulil dan onges b.oorde voortgang der produktie.rl
Terugkomend op tr.tat hij in I t begin van zijn betoog gezegd heef t, merkt
hU op:
rrUitsluitingen door de patroons zijn in Engeland eBn 1egale zaak, net
zo Iegaal als stakingen. lviaar dat uil uederom niet zeqgen, dat aIIe stakingen legaaI ztjn. Denk even aan de I ndustrial- Relations Act (0" tdet op de Industriiile Verhoudingen D & G). Toen die uet op een gegeven moment niet
ulerd toegepast,, geschiedde zuLks omdat de ondernemers en de regering beide
van mening uaren, dat de toepassing ervan alLesbehalve nuttig zou zijn. Bedenk ook, dat uetten die onpraktisch brlijken vaak genoeg ulorden geuijzigd of
ingetrokken. 0verigens hebben jul1ie ongettuijf eld gelijk, dat het best eens
zou kunnen zijn, dat bedrijf sb ezeLtingen ulettig tuorden verklaard om de redenen die ju11ie aangeven. Het zou veruronderlijk zijn a1s die redenen er niet
achter staken. Je moet daarbij niet vergeten, dat iedere uet e1k ogenblik
door de heersers buiten uerking kan uorden gesteld aIs zij dat urensen. Daar-

-7 enboven kennen uij hier zoÍ6ts als noodt,etten, díe desgeu,enst van kDacht
kunnen uorden verklaard. 0an uordt de noodtoestand afgekondlgd en aIIe andere uetten zijn opgaschort. Vergeet niet, dat de hasrsende klasse zelf er
nooit voor is teruggeschrokken om in strijd mat haar eigen uretten te handelBn

rr

.

Onze Britse vriend vervolgt;
rrHet kan natuurlijk eDg belangrijk zijn om bepaalde strijdvormen een tJettelijke basis tB geven. lYlaar het allarbelangrijkste is dat niet. [laar het om
gaat is de vraag hoe en in uJelke richling de klassekrachten zlch ontuikke1en in een concrete situatie. Vorm en inhoud van een str'rjd z'rjn beide van
evBnvBeI betekenis en bedrijfsbezettingen zijn noch ean middel voor aIIs om-

standigheden, noch garanderen zij automatisch succes aan de arbeiders, of
zB nu urettelijk zijn toegestaan of niet. Zeker is het kapitalistische systeem in staat allerlBi strijdvormen te integreDen en binnen de heersende
orde te aceepteren, ook al zal daï bij sommigB kapitalistsn op uleerstand
stuiten en ook al zal de heersendB klasse haar eigendomsrecht over de produktiemiddelen en haar uinstmakerij en uitbuiting onverkort handhaven. 0ndanks een dergelijk rraanvaardenrr van sommige strijdmethoden zaI er aan dB
klassenstrijd natuurlijk geen einde komen. De strijd houdt niet op op het moment, dat hBt stakingsrecht uordt erkend, de strijd houdt Bvenmin op indiBn
er een recht tot bezetting komt. AIs de mogelijkheden voor de vakbondsbureaucratie om een greBp op de arbeiders terug ta krijgen uorden verqroot,
dan zu11en dc arbeiders nieuuJB strijdvormen ontuikkelen als anturoord op die
Éituatie. [rJe]ke kan ik niet voorspel]en en kan niemand voorsPelIen. Dat immsrs is nu net precies iets, LJat zj.ch ontr,likkelt door ds zBlFbeuJeging van
de arbeiders. Het is ook qeen zaak van hun 'rbeuustzijnrt (uat men daar ook
onder verstaan uil), het is een kuJestie van hoa zlj .@|§,:lg. of niet handelen.rl
ons commentaar op dezB uiteenzBtti.ngen van BritsB zijde kan kort zijn.
gelo ie:r, dat er tussen onze EngeIse vriend en ons nau!relijks enig vertrl ij
schiL van inzícht bestaat over de uijze, ujaarop het handelen van arbeidBrs
enerzijds, van vakbonden of patloons anderzijds beoordeeld moet uJorden. tdij
delen zijn opvatting - die mBn overigens ook in onze uiteenzsttingen hierboven terug l<an vinden - dat naast da strijdvorm, de Èg!9gg! van een strijd
van minstens evenvesl betekenis j-s, mits - voegBn u:ij er aan toB - mBn met
dio term maar niet zoiets als rrhet b e g3g!3!igrt bedoelt, maar het zelfstandige handelen der betrokkenen. Ílaar over dat zogenaamde 'rbeuustzijntr oordeelt
onze Engelse makker net aIs uJij. Dat blijkt, ook zeer duidelijk uit een t,ot nu
toe nog niet geciteerde passage van ztn brief, r,iaarin hij uiteenzet, dat het
rrbeuJUstzijnrr soms Bn zelfs vaak een belemmering voor dB klaseBnstrijd kan rr.rezen en dat aen grote dosis ervaring van bepaalde arbeiders allerminst garandsert, dat zij in een gegeven concrete situatia dB dingen ook doorzien.
Zijn opmerkingen over uettelijkheid en onuiettelijkheid van stakinqen of
bszett,ingen brengen ons, geloven uij, niet zo hBB] veel verdèr. Niet drí6r
1i9t het verschil tussen de Britse situatie en die in Frankrijk of Neder1and. lrlaarom uij dan zopas hebben gaconcludeerd, dat de situatie in Engeland in tal van opzichten t6ch anders is? De reden daarvoor is te vinden
in een mededeling van onze Londense vriend, dat er bij de heersende klasse
van 6root-BrittanniË een duidelijke neiging bestaat om bedrijfsbezettingen
rronurettigrr te verklaren.
Onze Britse makker is h6t niet ontgaan, dat dit er op neerkomt, dal
dB Britse bourgeoisie een soortqelijke ontr,rikkelÍn9 op preeies tegenovepge-
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stelde uijze probeert meester te urorden. Als hij daaraan toevoegt, dat men
er aan kan zien, dat er noch voor de ttzeltentr der arbeiCers, noch voor de
"tegenzettenrr der heersenden schemars ofl recepten kunnen u.rorden opgesteld,
dan onderschrijven trij dat natuurlijk, [vlaar r.,rij voegen er aan toe, dat er voor
zo geheel verschilfende tendenzen toch een aanu/ijsbare oorzaak moet zijn en
dat het van betekenis is zich daarin te verdiepen. Het is om die reden,
dat uJij van plan zijn, en ook onderling reeds zijn overeengekomen, de internationale discussie over deze materie voort te zetten. Uij zulfen onze Lezers
op de hooqte blijven houden.
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De acti-es die de Nederfandse boeren onlangs hebben ondernomen in ràvolging van hetgeen a1 veel- eerder de Franse en Belgische boeren en eveneens die in de Duitse Bondsrepubliek hebben gedaan, kunnen natuurlijk niet
uorden vergel-eken met enige vorm van arbeidersstrijd . hJanneer arbei ders in
verzet komen, dan doen zij dat als deel van een klasse, die op de kapitallstische markt uitsluitend haar arbeidskracht heeft aan te bieden. leder sociaaL conflict uaarbij arbeiders betrokken zijn is in uezen een conflict tussen verkopers van arbeidskracht en één of meer kopers van deze uraar. Het
conllict t,ussen de verbolgen boeren en de regering droeg dit karakter aIlerminst.
Boeren zijn geen loonarbeiders, maar agrarische ondernemers. 0ok in het
qeval dat zi: tot de k I e i n e ondernemers behoren, die nj-et of nauuelijks tot de kopers van arbeidskracht kunnen u-rorden gerekend, dan nóg behoren zi: geenszins tot degenen, die hun arbeidskracht verkopen. tliat de boer
al-s in[<omen geniet, dat is niet de prijs van zijn arbeidskracht; het is in
beginsel datqene r.,.rat er na aftrek van zijn kosten overschiet van de opbrengst van zijn produkten"
Dat een kleine boer, die er geen personeel- op na houdt, de uraar die
hij ter veiling brengt ofl naar de melkfabriek voert met zijn e i q e n arbeidskracht geproduceerd heeft en dat er derhal.ve dan bij zijn l<ost,en góón
loonkosten zijn, stempelt hem nog niet tot een arbeider. Het moge uraar zijn,
dat sommige kleine boeren in margi-na1e, rnoeilijk renderende bedrijven soms
minder inkomen hebben dan sommige geschoolde arbeiders, zelfs in die uitzonderingsgeval-1en nemen de boeren niettemin toch al-s ondernemers aan de
produktie deel. Dj-entengevolge nemen zii ook a1s ondernemers deel- aan de
distributie.
Tenslotte is er geen boer, hoe ook zijn financië1e omstandigheden mogen urezen, of hij beschil<t over produktiemiddelen, ovet grond, opstallen en machines, dus over constant kapitaal-, Er is qeen enkele arbeider in
een vergelijkbare positie. Dat brengt, met zich mee, dat arbeiders en boeren
in de kapitalistische maatschappij geheel verschill-ende belangen hebben.
0mdat de boeren niet als verkopers van arbeidskracht optreden streven
zli niet naar Ioonsverhoging.Zijzijn geen l-oontrekkenden, maar gelijk iedere ondernemer verkopers van met vreemde of eigen arbeid vervaardigde produkten. Het is het belang van de kapitalistische samenleving in haar geheel-, dat, de prijzen van die ("g"arische) produkten zo laag mogelijk uorden
gehouden, UJanneer zii stijgen ulordt een sterke opuraartse druk op de Lonen

-9uitgeoefsnd Bn het gevol9 is een kettingreactie, die een ernstj.ge bedreiginq vormt voor lrat uel "het economisch evenLJichtrr uJordt genoemd. De industriË1e ondernemer ziet zich geconfronteerd, hetzij met ernstige ontevredenheid van zijn arbeiders, hetzij met een geringBrB uinstmarge a1s geuotrg Van
loonsverhogingen, hetzij met een v ers l echterde concurrenti epositie tengevolge van het over de ganse l-ínie gestegen prijsniveau of met a1.1e drie deze
facetten tegelijkertijd. Uitei.ndelijk - men denke bijvoorbeeld slechts aan de
hogere pr!jzen van l-andboutLimachines en -uJeEktuigen - zouden doox dat a1l-es
de voordelen van een puur agEarische prijsverhoging voor de boeren sterk
verminderen zo niet geheel teniet uorden qedaan.
Aangezien de aqrarische ondernemeps voor dit a.LLes allermi-nst de ogen
sluiten, streven zij nj-et zozeer naar een inkomensvergroting door prijsverhoglng, dan LreI naar verlaging van hun bedrljlslasten. Zrj verlangen van de
ovexheid méér subsidies en méér belastingfaciliteiten dan zij reeds genieten. De boerenrevolte die Neder.l-and te aanschouuen heEft qekregen - er Ís
zel-f s door sommige kranten van een rrboerenrevoLutie" gesproken - kan gezien uorden als een poging om deze uensen vervuld te krijgen door middel
van politieke pressie. De daar achter stekende fj.losofie is deze, dat het
aqrarische inkomen resulteert uit een bepaalde financieel-agrarische politiek en dat derhalve dezs politiek moet r,rorden geuijzigd. De regerj,ng zou
behalve met de aankondiginq van zekere beleidsmaatregelen, ook naar het
voorbeeld van Hamfet uit het 9€lijknamige toneefstuk van Shakespeare hebben
kunnen antuoorden met de opmerking, dat er méér dinqen een ro1 spelen dan
deze iiloso fie bevroedt.

De bBlastinqgelden uaarover de overheid beschikt zljn voor het allergrootste deel afkomstig uit de in het bedrijf s.Ieven geproduceerde meeruaaxde.0f Br nu van dit deel van de meeruaarde via subsidies
een
groter bedrag naar de agrarische ondernemer u;ordt t o eg e s c h ov e n
dan Lrtel of hij t e g e m o e t k o m i n 9 e n van dB fiscus, dat uri] zeggen beLastingvermindering krijgt, uaardoor de middelen van de overheld dalen,iseen zuiver technische kuestie, die p r i n c i p i, e e I geen enke1 verschi] maakt. Het gaat daarbij steeds om een andere verdeling van de
meeru;aarde over de verschillende categorieiin van het ondernemerdom met aIl"e daaraan verbonden zeer ingeujikkeldB konsekuenties, dia ij in deze kanttekeningen bepaald nj-et ui.11en schetsen. Er zij hier slechts vastgesteld,
dat. het bij het boerenvexzet in lej-te om een derqelijke herverdeling van de
meeruraarde gaat, zoals het ook bij in- en uitvoerrechten, investeringsafltrekken en dat soort zaken daarom gaat. Het spreekt vanzelfl, dat iedere regering die zich tegenover het probleern gesteld ziÉt, onmiddellijk bedacht
moet zijn op de react.ies en bezuaten van die categorieiin die bij een dergelijke h erv er defing a1le en maas te ver liez en hebben.
lJiteraard is zorn herverdeling dex meeruraarde in de allereerste pLaats
een zaak van de heersende klasse en haar politieke beuindvoerders. Dat echtep neemt niet ueg, dat er zich bij het boerenverzet enkele nevenverschijnselen hebben voorgedaan, die voor ons uitermate interessant en leerzaam
zijn. lLJe bedoel-en: de daarbij zichtbaar geuorden tegenstelling tussen de ín
actie gekomen agrariËrs en hun organisatÍes. De paralIel met datgene urat
strijdende arbeiders telkens opnieuu: ten aanzien van de vakbeueginq meemaken dringt zich onulillekeurig op. Net aIs de arbeiders op hun uijze voeIBn
de boeren zich door hun organisaties in de steek qelaten. Zoafs vakbondsbestuurders herhaaldelijk is overkomen, zo z!1n ook de bestuurders der boerenorganisaties door hun leden uitgefloten en uitgejoeld. Het gebeurde onder
meer op de demonstratieve protestbijeenkomst in het Lltrechtse stadion op zau.:
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terdag 10 augustus, die door de heren bestuurders in trouure navolging van
hetgeen de vakbondsbureaucraten plegen te doen, uJas opgezet om de leden
stoom te l-aten afblazen en de vaart te halen uit hun spontaan handel-en.
Ruim een uleek na de berrluste bijeenkomst heeft een der berr.ruste bestuurders zo blijkt uit een verslag in deItNieuule Rotterdanrse Courantrrvan 20
augustus getracht de betekenis van dat al-l-es af te zwakken. Er zou vo1gens zijn zeqgen, slechts door een zeer l<l-eine minderheid geschreeuud en gejoeld zijn, het vertrouuren in de organisaties zou ongeschokt zijn geblevBn
en de kranten zouden van de Utrechtse bijeerrkomst een onjuist beeld hebben
qegeven. tLlat hij in zijn haast om de ontstane i'ndruk ureg te uissen over het
hoof d heef t gezien is, dat men geenszins naar de bijeenkomst in het Utrechtse stadion behoeft te kijken om de kloof tussen de verbolgen boeren en de
landbourrrorganisaties te constateren. Dagen voor de massal-e demonstratie in
Utrecht uiaren er tel-evÍsie-uitzendingen uaarin boeren, soms in aanuez:-qheid van bestuurders, op de teEenstelling tussen l-eiders en leden op volstrekt rustige uijze en buiten iedere emotionele sfeer, de aandacht vestigden,

De achtergrond van die tegenstelling is \rezenlijk dezelde al-s die
uaarvan sprake is bij de tegenstelling tussen vakbonden en vakbondsl-eden.
De georganiseerde l-andbouu (zoa1s de boerenorganisaties met een verzamel-term rrrorden aangeduid) moge géén instelling z ijn die arbeidskracht verkoopt
en op die uijze de kapitalistj-sche loonuet gehoorzaamt, z\i is r! é I r op
overeenkomstige ulijze aIs de vakbeueqing, een organisatie v a n de burgerlijke maatschappij en a1s zodanig gaan bij haar de totale belangen der bestaande samenleving vóór de specifieke (g"oeps)belangen der aanqesl-oten l-eden. Zoal-s de vakbeueging mede-verantrrroordelijk is voor het Loonbeleld, zo
is de georganiseerde landbouu mede-verantr.roordelijk voor het agrarische subsidie- en prijsbeleid. Daar komt dan nog blj, dat voor de georganiseerde
landbourrl evenals voor de vakbeueging ge1dt, dat de bel-angen van de organisatie zelf zich hoe langer hoe meer gaan vetzel-fstandigen en een vol-strekt
eigen leven gaan l-eiden. De gang van zaken rond het boerenverzeL heeft nog
ueer eens gedemonstreerd hoezeer men hier te maken heeft met een maatschappelijke uet, met een algemeen maatschappelijk verschijnsel-.
lJat voorts aan vrijuel iedereen bij de boerenrevol-te die natuurlijk alis opgevallen, is de complete af zijdiql-erminst een boerenrevol-utie is x)
heid van de zoqenaamde Boerenpartij van de heer Koekoek en de zijnen. Dat de
heer Koekoek zelf buitenslands vertoefde op het tijdstip dat cle boeren op
grote schaal een taktiek toepasten, die hij op kleine schaal propageerde
toen zijn partij nog in de uindsel.en fag, vormt daarvoor natuurlijk qé6n verklaring. Tenslotte verbl-eef de minister van Iandbouu, de heer Van der 5tee,
op dat moment óók buitensl-ands. Hïj keerde terug, z\j het erg l-aatr offidat hij
op de ernst der gebeurtenissen een kennelijk verkeerde kijk had. De heer Koe-

x) Van boerenrevoluties is slechts d56r sprake rraar de kapitalistische eigendoms- en procluktieverhoudingen ontbreken en uJaar
maatde boeren in cpstand komen teneinde vóór-kapitalistische
schappijvormen omver te urerpen en zich van hun knellende banden
Le bevrijden. Zii doen zich voor in de zoqenaamde trderde uJereldtt;
zi: deden zich voor in China vóór 1949, in Rusl-and voor 1918 en
in tLlest-furopa voor 1848. In de Verenigde Staten, uraar van het
begin af aan het kapitalisme geÏmporteerd uerd, zijn zii nimmer
voorgekomen, in Latijns-Amerika des te meer.
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koek keerde niet terug omdat hij er blijkbaar totaal- geen kijk op had. Voor
zover zijn partij altijd gepretendeerd heeft een politÍeke boerEo-voorhoede
te zljn, leverden hijzelf én zijn organisatie het beurijs, dat politieke voorhoeden als het er op aan komt in het achterste gelid marcheren ofl in het
geheel niet marcheren. Dat is een feit, dat door de pouere excuses van die
zijde al-lerminst is uitgeuiist. Het is een feit overigensr dat zich in de geschiedenis van uelke politieke voorhoede dan ook t,elkens opnieur! heeft geopenbaard.
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0p B mei van dit jaar brak er een grote staking uit in de Belgisehe
glasindustrie. Vierduizend arbeidecs in Charleroi legden het ulerk neer en
sl-oten zich aan bij een actÍe van u.rerkers in de platglasnijverheid " 0p 13
mei breidde de beu.reging zich uit tot de venstergl-asfabriek in Zeebrugge en
op 15 meÍ tot de glasf abriek van Gl-averbel [vlo1, De leiding berustte niet,
blj de arbeiders zelf, maar bij de bonden, die met de patroons tot een akkoord kulamen, Het komprom j.s kruam neer op een geringe loonsverhoging, die
in tulee fasen met ingang van 1 mei en met ingang van 1 november zou
uorden gereal-iseerd. Het resultaat had voor de Belgische vakbeueging een
dubbele betekenis: bij een deel van de arbeiders slaaqde zii er in de indruk
te vestigen als riras zi: een goede verdedigster van hun belangen; bij de patroons verstevigde zij de overtuigingr dat zij op haar konden rekenen als het
er om ging de ontevreden arbeiders de uind uit de zeil-en te nemen.
Voor een kink in de kabel zorgden de arbeiders van Glaverbel [vlo1. In
tegenstelling tot de arbei-ders van Zeebrugge en CharLeroi besloLen zii het
door de vakbeu.reging gesloten akkoord niet te aanvaarden. Z\j staakten door.
Zij uraren van mening, dat het zogenaamde ttsuccest' van de vakbeueging maar
pover afstak
bij de loonsverhoging die hun strijdende genoten van de Poudre,.
ries Réunies
in Balen of van het bedrïjf Veille lYlontagne hadden ueten te
ver ovefen

.

De Belgische vakberrreging poogde de voorLgezette staking bij Gl-averbel
lYloI te l-aten doodbloeden. Vijf t,reken lang schreefl zij geen enkele stakersvergadering meer uit. Na vier ueken zet"Le zii ook de uitbetaling van stakingsgelden stop. De staking kreeg inmiddel-s een volkomBn rrtrrildrr, dat uil zeggen autonoom karakter. De arbeiders kozen een stakingscomité van acht man,
dat de zaken in eigen hand nam bij uat nj.et sl-echts een krachtmeting met de
directie, maar tevens een krachtmebing met de vakbond ulerd.
lLJat de arbeiders bij hun zelf standige actie ervoeren Lras, dat niet aIleen de officië1e vakbondsleiding tot hun tegenstanders behoorde, maar aI
evenzeet die binnen de Belgische vakbeueging opererende stroming, die zich
ttLa nouvell-e déf enset' of terrlel t'Het n j-euure verLJeertt noemt. Het betref t hier
een vooral in de glassector opererende vakbeuregingsoppositie, die men in
velerlei opzicht met de zoqenaamde rf[vlaatschappUkritische vakbeuregingtt in
Nederland kan vergelijken. lJat deze stroming nastreeft is een ombuiging of
liever een zoqenaamde omb,--riging van het vakbondsbeleid, een hervorning van
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de vakbeueging van binnen uit.

De bestaande leiding zou vervangen moeten
en precies zoals de tt[vlaatschappijkritische vakbeueging" in Nederland met een dergelijk programma
slaagde zij er in niet sl-echts soms vrij belangrijke posten binnen de bestaande organisat,ie te bezetten, maar ook een zekere mate van sympathie en vertrouuen bij de arbeiders te uekken.
Tijdens de staking bij Glaverbel lvlol is aan dat vertrouuren een duchtige knak toegebracht. ulat bl-eek ruas, dat tengevolge van het uerken binnen
het raam der bestaande vakbeueging van enige ttstrijdbaarhej-drr zoal-s met de
mond u,rerd beleden, totaal- niets overbleef en ook totaal- niets terecht kon
komen. Door strijdbaarheid te tonen zourrLa nouvelle défenserr haar eigen,
zo moeizaam veroverde posities binnen de vakbeueging in gevaar hebben gebracht. Voor de keuze gesteld, die op te geven en de arbeiders van lvlol te
steunen, dan ueI ter veiligstelling
van de posi-ties de arbej-ders te l-aten
barsten, gaf zij de voorkeur aan het laatste. Daarmee uas overduidelijk gedemonstreerd, dat de herverovering van de vakbeueging van onder opr uaarvan
deze ttopposi-tierr steeds de mond vol had, niet meer uras dan cp zijn zachtst
uitgedrukt
een vrome il1usie. Door het voeden van die i1lusie, zo kon er
geconstateerd u:orden, had rrHet nieuue veru,eerrr niet anders gedaan dan de
vakbonden in de kaart spelen. De activiteit
van deze ttoppositierr betekende
een vetsterking van de vakbondsmythe. Het uerkelijke karakter van de vakbeu.reging uerd door het door deze stroming gelegde rookgordijn aan het oog onttrokken. Gelijk het al-toos gaat; niet zodra uorden stromingen bij een conflict serieus op de proef gesteld, of het rookqordijn trekt op,
tuorden door een van een trstrijdbaarderrrsoort
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Toen ruim een jaar geleden de dokrrrerkers van Gent en Antuerpen in fle11e strijd rdaren geuikkeld, uerden zij tijdens hun stakÍng voor de voeten gelopen door de lvlaoïstische groepering AIYIADA ("A11e tïacht Aan De Arbeiders" ) ,
die een mogelijkheid had geroken, uit het havenconflict munt te slaan voor
de eigen organisatie. Zij uierp zich op de beureging als gold het een vette
kluif en overstelpte de dokr,.rerkers met holle leuzen, goedkope partijpropaganda en naar eigen behoefte gekleurde informatie.
+
Sedert de beuuste staking heeft AIIADA bij voortduring net gedaan al-sof
zii de leiding van de dokuerkersstaking had, derhaLve a1s rrdokrrlerkersvoorhoede-bij-uitst,ektrhet vertrouuJen van de havenarbeiders genoot en daarom in
de eerste plaats in een havenstad als Antuerpen op de krachtige steun en
de lrtarme sympathie van deze categorie uerkers kon rekenen.
ILlat er van dit all-es uraar is, is zeer onlangs duidelijk gebleken toen
trr:aalf militanten van de AtYIADA z:-ch samen met enkel-e anderen voor de AntL'Jerpse rechtbank moesten verantrr.roorden naar aanleiding van botsingen, die
zich in mei van het vorige jaar in het centrum van Antuerpen hadden voorgedaan. 0mdat de botsingen plaats hadden ten tijde van de dokuerkersstaking
besloot AtllADA van het rechtsgeding een shou te maken, die niet aIleen haar
heldenrol- tijdens de staking nog eens in het vo1le licht zou plaatsen, maar
die er bovendien toe zou moeten bijdragen, dat haar de martelaarskroon uerd
opgezet en zij verpl-aatst urerd in de rol- van voornaamste slachtoffer van de
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klasse justitie

en de ulraak van de heersenden.
uerkelijkheid voor de ogen van het publiek urerd opgevoerd
de roerende tragedie [daarvoor het draaiboek door de [vlaoïsuJas allerminst
ten uras geschreven, maar een kluchtr de klucht van een zich tot voorhoede
van de arbeidersklasse opblazende gummikikker, die ploÈseling uordt doorgeprikt "
In de zittingzaal van de Antrrlerpse rechtbank bevonden zich op de publieke tribune nog géén vUf dokurerkers toen de zaak van de roI rrlerd afgeroepen. De massale betoging, die er t,evoren uerd georganiseerd met de bedoelingr dat er een grote menigte dokuerkers samen met de gedaagden naar
het gerecht zou optrekken, liep op een daverende mislukking uit. Uoor zover er bij de formatie van deItstoetrtook enkele dokrr.rerkers uJaren komen t(ijken, bleven deze rustig aan de kant en op het trottoir staan. Tussen hen
en degenen die meer dan een jaar lang hadden geschreeuud, dat de havenarbeiders achter hen stonden, bleek er geen enkel rrrérkelijk contact te bestaan.
Een ttheldhaf tige stoettt van arbeiders ontstond er niet. In het midden van
de straat bevond zich slechts een hand jevol AÍYIADA-1eden, dat bij die gelegenheid een koude douche kreeg. Het laatste niet al1een in figuurlijke zin,
maar ook in de let,terlijke betekenis van het uroord. De opgetrommelde rijksulacht verscheen met uaterkanonnen en bezorgde de komedianten die zich de
rrvoorhoedetr van het Belgische proletariaat rdaanden, een nat pak. 0f deze
hersenspoeling er ook toe zal leiden, dat zii zuJlen gaan inzien hoe uieinig
hun voorhoede-opvattingen met de realit,eit te maken hebben, uragen r,rij ernstig te beturijf e1en.
trJat er in
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In het julinummer van rt Duitss maandblad rrPolitj.konrr komt sen opvalgoede
verhandeling voor over de uijze, uaarop bepaaLde standpunten binlend
nen de oude arbeidersber,iegÍng tot een foutieve analyse van het fagcisme
hebben geleid. Ergens in het uitvoerige stuk uordt opgemerkt, dat de Duitse studentenbeuleging zich oriËnteerda op revolutionaire groBpen in ItaliË,
Frankrijk of de "derde uereldrr omdat er in Duitstand zéLf g66n revoLutj-onaire arbeidersbeueging zou bestaan. De formulering houden uij voor onjuist en
in strijd met de door de auteur van het opstel verkondigdB mening, dat hÈt
in de toekomst (en nu) nÍet meer om een vernieuuing dBr oude arbeiderebeue-gi-ng, maar om de zelflstandige beuJ69ing der arbeids!s gaat. Die autonoma beueging der arbej.ders - de septemberstakingen van r69 en aLLe |tulilderr acties daarna bBurijzen het - is er in Duitsland urel, de9elijk. Dat de Duitse
studenten hun blik over de grenzen richten komt niet doordat zelfstandige
arbeidersstrijd, de enige met een revolutionair karak!er, ontbreekt, maar
het komt doordat de studenten de zelfstandige arbeidersstDijd niet als de
kiem van een nieuue arbeidersber,ieging herkennen. 0ok indien zs oveE een
rrnieuue arbeidersbeuegingrr spreken hebben ze slechts het model van de oude
voor oqen.
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Da algemene staking die tussen 14 en 28 mei van dit jaaD Noord-lBrland
(Utster) volkomen verlamde, uas - afgaande op zoulel uit Engeland als uit
Ierland afkomstige berichten - een van de algemeenste en uolledigste stakingen die er ooit op de BritBe eilanden zijn ger:leest. Zij r,ras ook een doorslaand berr:ije van dB kracht, die een massale beLjegÍng van arbeiders vsrmaq
tB ontuiikkelen. Noch de intBrvBntie van de Britse troep6n in lJIster, noch
de tussonkomst van de - aI zijn poli.tieke invloed aanuiendende - Labour-premier Harold UJilson, noch de manoeuvres der vakbeLJeglngsautoriteitEn hebben
dB arbeiders ook maar een ogenblik aan het urankelen of van hun stuk qebracht. Het gevolg rrtas, dat zij een complete overt,:inning boektBn. Na vaertien dagen capituleerde het Noordierse kabinet; premier Brian Faulkner gaf
te kennen, dat hij zijn ontslag aanbood.
De directe aanleiding tot de staking uas een heslissing, die op 14
mei door de Northern Ireland Assembly - het parlement van Noord-IerIand uerd genomen. ÍIet 44 tegen 2B stemmen aanvaardde zij de door de regering
Faulkner tot stand gebrachte oveteenkomst van SunningdaLer uaarmBa oP sen
nauujere samenuÉrking Bn een betere verstandhouding mst de Ierse Republlek
uerd aangestuurd. In de ogen der protestantss extremisten in Noord-IerIand
uas dat een compromi.s, dat de band tussen Ulster en Groot-Brittanni.ö dre19de door te snijden, een compromis, uJaarmsB het bestaan van Ulster zéIf in
het geding kuam.
BBtekend6 het resultaat uan de staking, dat de bekrompen opvattingen
der protestantse extremisten hadden gezegevÍerd over de gematigdheid van
het kabinet en van het parlement? Zo is het voorgesteLd door de meeste
kranten, zeker door de meeste krantBn buiten Ierland en Groot-Brittannié.
Eenzelfde oordeel omtrent de gebeurtenissen kon men aantreffen blj de traditionele partijen en groeperingBn dBr ouda arbeidersbeuieging, van de Noordieree rrsocial Democratic Labour Partyn (SDLP) tot en met Urotzkistische of
maoïstische groepen, hetzij in Eroot-Brittannië, hetzij op het Eu!oPasB of
Amerikaanse continent. rrEen soortgelijke actie aIs door de ArbeidBrspaad
van lJfster uerd ondernomsn, maar dan voor een ander politiek doeL, ofl zelfs
aan actie voor eBn soortgelijk doel maar dan met Sndere deelnema!s oF andBre lieden op de achtergrondrr, schreef de Britse groep "SolidarityÍ Ín juli
jongstleden, rrzou u,aarschijnlijk geestdriftÍg gesteund zijn door de tradj.tionele linkerzijde, met marsBn, demonstraties, resoluties en petities. In het
onderhavige geval u;as het zo, dat de SDLP en sommige andere tlinkser qroepBn bij dB BritsB Labourregering aandrongen op eBn ferm optrBdsn Bn eBn
grootscheeps gebruik van troepan tegen de stakerg.'r Zo tras het inderdaad.
De verklaling vnor deze vUandige stellingname ten opzichte van dÈ Arbeidersraad van [Jlster en ten opzichte van de staking is, dat dit soort rr]inksert crLtici uitsluitend aandacht hebban geschonken - sn plsgen tB schenken aan uat de deelnemers aan een bepaalde actie zich daarbij v o o r s t e 1] e n , aan u./at zij in h u n h o o f d hebben aan opvattingen en ideeËn.
0nze kijk op de Arbeidersraad van Ulster (de Ulster lrorkBf,s Council)
en op de meistaking in Noord-Ierland verschilt voIIedig van die der tradltionela arbeidersbeuBging. Voor haar, voor de offieiË1e rrlinkerz'rjderr, ov€rtrleegt het fleit, dat de stakende aDbeiders protestantBn
uJàren
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leidslieden op de achtergrond. Voor
ons daarentegen overuleegt het feit, dat de stakende protestanten a r b e id e r s uarBn an derhalvB ook als zodanig zijn opgetreden. Voor ons is het
niat zo belangrijk, uat de Ulster lJorkers Council of rrat iedere individuele
staker zich heeflt voorgesteld. LJat dat ook geueest moge zijn, de UIster lrorkers Council uJas een arbeidersraad sn ulaar hBt op aan komt is, t!àt een arbeidersraad en uat arbeideDs als zodaniq, hun voorste.llingen ten spijt, gedulonqen zijn om te doen.
ar het vervolgens op aan komt is de vraag, uat
of er van de invload van protastantse of anderssoortige manipulanten op dB
achtergrond nog overblijf t, uianneer arbeiders eenmaal als a r b e i d e r s
beginnBn te handelen.
Een van de leiders van de Ulster !Jorkers Council, Éen zekere Glenn
Barr, Lierd op 23 juni geïntervieud door de Iexse radio. Een verslag van het
intervieu verscheen op 30 juni j.n de Brit6e rrSunday Timesrr. Barr zei volgens dit verslag: rrDe protestantse gemeenschap (in Noord-Ierland) heeft 9etoond, dat zij bereid is zÍch los tB makBn van de politici-oude-strjl die iedere vijfl jaar met de tLJnion Jackr (de Britse vlag) plachten te zuaaÍen. ij
hopsn, dat de rooms-katholieke gemeenschap zich 1os zal uillen maken van
de potitici, die met de driekleur (van de Ierse Republiek) zr,raaien. Op die
manier kunnen er zuiverder politieke verhoudingen ontstaan: klaaseverhoul.r,la
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Dat k1onk, krap drj.eöneenhaLve ureek na het einde van de staking en dB
va] der regering-Faulkner allesbehalve als het overuinningslied van aartsrBactionaire figuren aIs bijvoorbeeld de orangeistische dominee Ian K. PaisLey. Het klonk eerder alsof e! uit de smeltkroes van de staking iets gehes] anders tevoorsehijn uas gekomen dan dB scherpslijpers der protestantse
heersers in lllster er hadden trachten in te stoppsn.
lYlBn behoelt er zich slechts rekenschap van te geven, in urelka mata aLgemaen heersende gedachten ook onder de arbeidersklasse verbreid zijn, om rt
volkomen vanzelfsprekend te vinden, dat de opvattingan ulaarmee de staksrs
hun strijd begonnen reactionaire trekken vertoonden, feit, dat uiteraard ook
de beperkingen van de strijd verklaart. flaar a] dat soort van dingen uast allemaal niet af, dat de staking de v j.ndingrijkheid dar arbeiders demonstre6rde, dat zij lj.et zien, dat de uerkers het verstonden op grote schaal stakingsposten op de been te brengen, dat zij de voedseldistributie uistBn te
organiseren, dat zÍj - de uerkers - de controle over het geheel uitoelendBn
en dat zij er in s.LaagdBn in een situatie rLlaarin ds toevoer van benzine an
andere uormen van energie totaal rrras afgesneden, niettemin brandstof te
doen toekoman aan diegenen, dia er uerkelijk drinqend behoefte aan hadden,
protestanten en katholieken beiden. VeBrtien dagen lang bestond ar in heel
Noord-Ierland srechts é6n enker gezag: het gezag van de LJrstsr lrorkers counci1. Tot de politici, die altijd I'in naam van het volkrr pIegBn te spreken,
verklaarden de arbeiders: trtrrJee ueken Iang uraren rLl ij het volkrr, troorden
die een verslaggsver uit de mond van een Noordi6rse arbeider heeft opgetekend.

Achter de staking stonden huisvrouulen en pBnsioentrekkers, gehele arbeidersfamilies. Tegen Ce staking ageepden plaatselijke vakbondsbestulsl,
de communLstische partij en de secretaris-generaal van het Britse vakverbond, de nobeLe heer Len lïurray. 0p 20 mai, toen de staking é6n r,leak oud
trtas, kondigde dit soort lieden een dBmonstratie voor uerkhervatting aan,
die door Len {vlurray zou r,:orden geleid. Zij hoopten, dat alleen al door de
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aankondiging ervan het getrj zou keren. Dat gebeurde niet en toen de demonstratie op 26 mei gehouden u.rerd, bleek zlj een kolossale f lop. Gedemonstreerd uerd er slechts door vakbonds- en parLijf unctionar j-ssen. De arbeiders en arbeidersvDouuen stonden aan de kant en bereidden de demonstranten
een bijzonder hete ontvangst, Dat Len ÍYlurray aan het hoof d van de belachelijk kleine stoet ging, of schoon hij nog nooit eerder i-n zijn leven ook maar
één voet in Ulster had gezetr floemde een shopsteulard rreen vervloekte brutatiteitrr x).
Dit soort trbrutaliteitenrt
zijn naar onze mening bijzonder onthuLlend.
uat het optreden van Len Ívlurray in Ulster onbedoel-d aan het licht bracht
uJas, tr.tat het Britse vakverbond TUC zaL ondernemen, uranneer er zich ooit
in Groot BrittanniË! zelf een klasseconflict
op een overeenkomsti-ge schaal
zaJ- voordoen. 0verigens uJaren er nog meer rronthullingenrt. 0p dringend verzoek van de rrSocial Democratic Labour Partyrt in Ulster trlerden er troepen
naar zeventien benzinestatj-ons gedirigeerd om de aflevering van benzine
veilig te steLlen. Het antuoord van de Ulst,er UJorkers Council uJas een
uitbreiding van de staking over al-1e el-ektrische centrales, gasf abrieken en
uaLerle j-dingbedrijven. Dat gebeurde op de 27ste mei. De volgende dag ging de
Noordierse regering door de knieën.
Jarenlang hebben sommigerr.Linkserr groepen de gebeurtenissen in Ulster
en de situatj-e daar op hÍn manier geanalyseerd. Hun simpele voorstelling
van zaken uras, dat het Br j-tse imperialisme in Ulster een protestantse heersende klasse steunde bij de onderdrukking der katholieken en dat een over(net Ierse Republikeinse Leger) daar een einde aan
rrri-nning van de I.R.A.
zou kunnen maken. lYlaar de realiteit
van een staking door protest,antse arbeiders paste niet in dat beeid, zomin al-s zi: paste in het beeld van de
I.R.A. z6tf, die altijd de Britse troepen in Ulster aIs de beschermers van
a1le protestanten had afgeschilderd. Vandaar dat de IRA-leiders zich muisstil hielden gedurende de veertien dagen dat de Br-i-tse troepen het verze'b
van de protestantse arbeiders trachtten te breken.
Er ku,ram geen enkele officië1e verklaring van IRA-zijdet zo goed a1s
ook PaisIeyc.s. zich van commentaar onthielden. Het uierd duidelijk dat a1le leiders, van uelke religie of politieke kleur ook zoals bij leiders aItijd het geval is
mijlenver van de arbeiders staan op het, rnoment dat deze
hun strijd z é I f voeren.
Toen de staking begon heette het, dat UIster diende te ulorden ttgerBdrr.
Toen de arbeiders hadden geuonnen kuam voor de zoveelste keer in de geschiedenis aan het 1i-cht, dat heersers niet zo bijzonder content zijn met
ttreddingent? die zij aan de arbe j-ders te danken hebben. UJant als er één betekenis aan de staking in UIster moet rrlorden toegekend dan deze, dat juist
het Noordierse ideaal van een protestants en met Groot-Brittannië verbonden
UIster er meer dan door uat anders ook door op de achtergrond raakte. LJat
de staking op de voorgrond plaatste Lras niet het ideaal van UIster maar de
reaLiteit van de arbeidersmacht. Protestantse én kat,holieke arbeid ers uJerden er in gelijke mate door qef ascineerd.
x) LJij danken de kenni-s van deze uitspraak en van taL van andere feiten aan een voortreffelijke reportage over de staking van de hand
van Eamon [vlcCann in het Londense ueekblad rtTime 0utrt, nr.223.

