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Enkele jaren geleden heeft de Britse arbeidersklasse met grooEscheepse akties het bewijs geleverd dat zLj, zelÍstandig dat wil zeggen: niet
volgens het geijkte patroon van de traditionele organisaties handeLend,
een macht vormt die zowel aan het orrdernemerdom al-s aan de regering van
het land een verpletterende nederlaag kan Ëoebrengen. De gebeurtenissen
waren spektakulair. Tot driemaal foe moest de konservatieve regering van
premier Heath in het van hevige klassenstrijd vervulde jaar 1972 kapituleËen voor de werkers, voor de raijnweplcers, het spoonJegpersoneel en de dokwerkers in de eerste plaats. Daarmee werden zíjn kabinet verwondingen Ëoegebracht Í,,raarvan het niet meer genas. Een nieutre aktie van de mijnwerkers,
die in de late herfst van 1973 begon eïI die slechts een schakel vormde in
een keten van nimrer verflauwde klasseil^Iorstelingen, hras niet de oorzaak
van zíjn va1- maar slechts de direkte aanLeiding daartoe. Toen de strijd in
de maanden januari en februari 1974 zijn hoogËepunt bereikte en Heath Ëot
de Britse kiezers de simpele vraag richtte, rnrie er nu eigenlijk het land
regeerde, hij dan we1 de arbeiders, kreeg hij een evel1 simpell rriet voor
tweeërIei uitleg vatbaar antwoord. ÏIeL had geen andere betelcenis dan het
genadeschoÈ. Voor het eerst in de geschiedenis van Groot-Brittanniö ondervonden de machthebbers dat een politiek van cpenlijke vijandsehap jegens
de arbeidersklasse aldaar niet meer tot de mogelijkheden behoorde. ÏIet gevolg was dat de heersende klasse Ce behartiging van haar belangen maar al
te graag Èoevertrouwde aan Harold Wilson, di-e zíjn intrek kon nemen in het
pand DowningstraaË I 0 nadat, Heath daaruit door de kiezers r^las verdreven.
Wilson en zijn ministers van de zogenaamde Labourpartij onderscheidden zícln niet daardoor van hun voorgangers dat hun politiek oP iets anders
zou zLjn gericht dan op de inte.res"sen van het Britse beclrijfsleven en het
in toom houd.en van de loonÈrekkenden. I{at de nieuwe regering kenmerkte was
dit, daÈ zíj zícln er angstval-li-g voor hoedde haar kapitalistische doelei.nden in ge'"/aar te brengen door een openlijke konfront,atie hetzij meË de werkenden, hetzij met de vakbeweging, hetzíj zoals HeaEh had gedaan - met
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beide tegelijkertijd.
In tegenstelling ËcË I{eatii c o s o i,risten I{aroid Wilson, zijn partij genoot James Callaghen die henn in april ;'7íi al-s mir.rister-presídent zou vervangen en ltÍicirael iroot ol- Tony trdeJ.gi,,rooc-1 Benn ïnaar al- te. goed,l.at Ce vak-beweging zoals deze zeLf- aan lleath tevergeefs had tracirten auidelijk te
maken het aanger^Iezen irrstituut is orr de arbei,lers irr het burgeriijk gareel te houden. De Labour*rninisters streefder er rriet T.aat een zege op <ie
arheiders te behalez-r ut a een ze.fie: oD cle vaklcnrlen, maar zíj poogclen in sarnertwerking met de vakber,regirrg'cie bestaancÍe orce en de gegelien procluktiar,"'Íjze te beschermen tegen de gevaren dir'- van de kant van de 'írroletarische
kla.sse drei65den. Dat <iic- hesche:-rning vre-I eeÍs €\.'.:.Ír geb.i':r:kLci.ge zou hunrren
zí1n, doordat cle vaiibeweging, iroezeer cok een -.,:.sirurrr.rnt ï,/aii ,le irapitalistische maatscha6roij, tot op zekere iroogte reilening d.ierrde Èe houde:i rnet
haar leder-r índi:i:, zLj haau bestaan :,iiet op heÈ spel vrilde zetËen, dat na-'
raen trolilson erÀ rle zijner-r op de kooi: toa" ZLiren <ie Britse mana[:,ers met hen,
hadden lierrer rrjeri besgligarl.--,-ng die onrto.c;e1i-jlt onder alle cmst-andigheden effektief Liorr zrjn,, dan helemaal geen ber.lcirermj-ng.
Iiet is mede deze politie!.re i;euze clie op de sitnratie irr Groot-Br:'-Eflan-'
niii siirds 1974 iot op heden z:-jtt stempr:l hrlefE gedruicË. ilaar vrasrín z:_i
ooi; niag verschillen van die Íir. ',ie voorafgaan.Ce perio,le toen +e Lahour-parti j in cie opposities Í',r6.s .ii cte vaicber,.regin;; als heË zwarte schaap ïicrr,--1 beschour.r,L, ook n6 heL optreden van het Labor:r"-'ï<abii,.et woedd-.: de lclassenstrijd onverminderi voorË. IIr i-.-; Eïe.e.i:r sprake van dat meË cle val- van lleaËh
ook eer. eiirde zoLl- z:-jn gelr.onen aan de fe1le sociale tegrnstellingeii'iÍr de
klasse-.:botsingen die llroot-'Brittanniö sinds het ei.nde van de tvreede i.rerel-doorlog in toenenende matÉ: heefï: geicentl" De Labour-reger:lng van de jaren
e
70 heeft er niet ninder, eerder nog in oevige.r mate rïree te karnpen dan heË
diret<t na d.e oorlog optrederrde Lal'cur-kabirret van Clelne':rt i1,-:-tlee en lrnest
Bevin.

IIaE men óók in Groot'BrittanniË zei-f "de Bngelse ziek.te" i:eefË ge."
noernd, dat r^.ril zeg,gefl: een permanente. stríjCvaardigheicl varr de werke.nden,
dat hee::st er nog voiop" In d.e janen ciie op C.e rnijnr,rerkersstaiiing van 1973
en begin 1974 z:-jr. gevolgd is de ene groep arbeiders voor, de andere f,a,
nu eens op deze, dan vreer op gen.e víize in aktie r;ehomen om J.cracht bij te
zeEten aan eisen betreffencie lonen en ar,beidsvoorhlaarden"
IIet përsorreel van Ce petrocherrrí.scïre industrie in SchoËLand, de vuilnisuuartnen ii:r G.l.asgorv, Liverpool-, P.icïrmcnd alC Tlleerns ÈÍi elitrers, heÈ buspersoneel in Glasgow en Lorrdenrtypografen-, de arbei..l,:rs vaÍr de automcbíelfabrieken, schoonnaatrcsË.ers, staalverkers " zeel-ieCen , atbeíders rran publieke vrerken, t,ou',i-,ralckers, verË1-eergsters err trrÉd,iroar rle inijn.rerLrers irr i,i1lekeurige vo1-gorde hier qeaoernd hebhen lur, evení--rls vele anCere kategorieön, onCer vrie de dokrEer1:ersr [.{ee}-r enlq.e]-e trvijfel over lacen bestaan dat
zíJ niet het slacirtof.ter t+i-J den ruorden vaÍi de niaatregel-err ï,raarmee de ondernemers het hocfd ïracrttei: te bieden aan d"e moeil-ijlchr:den val:. de Rritse
ekonomie. De genoernCe faroe?err hebi;en er daarmee tegeliji,- toe bijge.dragen

die noeilijliheden nog aarlzienlijir. te vergroteri,
Evenals irr tret beg'n van de jaren '7t) had rren bij deze l-atere akties
te maken tret, ee.n voortdurend ríass€ir,.le stroo::t" OI, 3U juni 1177 konsta[eerde
t'Tlire Times" dat- er al-leen al irr de voorafgaa*de r.naand mei o14,000 r,rerkdag,en door sta.itingen verloren irarerl gegaan en dau daarmee Lret toËal-e 'uerlies
aaïi arbeidsdagen in de eersEe vijf maan."jen van 1977 tot eeil aantal van
3.4-i6.000 ruas 55esEegen,, tegen een vetrlies va'il I "300"0C0 arbei.dsdagen in de
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overeen:rornstige ireriode van 1976. Volgens cijfers, geput:liceerd in de rioor
het ministerie',/en a::beíd uiËgegeven "Ga-zette?u \^7ai:en er in de bewuste mei^'
maand 244 stakirigen, tuaarbij gezamenlijir 86.300 arbeiders rÍaren betrokken.
het toLaal aantal arbeidsgeschillen rlat zLch tot op dat tijdstip in 1977
had voorged.aan rv-as ,iaarmee gestegen tot 1,087.
Eerder reeds, op 28 aprit 1q77, ha«l t'The Tinre6r'er op ger^rezen, d.at de
maand naarto met een verlies van ruim een miljoen arbeidsdagene eei;r. relrord
opleverde, dat ir- de voorafgaande drie jaar in geen enkele maand '.ras overtroffen.
I{eï opEreden van de arbeiders bestond niet alleen uit het neerleggen
vaÍI de arbeirl. Volgeïis het rninisterie van arbeid r.ras er ook sprakevan i-i.at
weigeren van overwerk" l,leclio april 1977 ru,erclen er in Groot-Brittannië in
Eotaal 15"780.000 overuren gemaakt 'Coor 24r77" van de arbeiders, Een opmerirelijke daling vergeleLren bi.j Ce voorafgaan<ie maand tot:n er nog door 35 13i4
van de arbeiders 16.670.000 overuren r.rerrlen gemaakt "
'rJat de stal.-inger.l betrei-t had men zonder twijfsl te doen met een explosi-e. De oorzaal:; ervan r^ras een Ëweeledige. De orrtwiickel-iirg cproot enerzij<ls
regelrecht voort uit de maEeriËle omstandigireden van de Britse arbeide.rsklasse en zíj r^ras anderzijds een gevolg van het beieid dat door de valcber.regíng TUC r'rerd gevoerd.

Omtrent het eerste zii opgernerlct, riat de positie van de Britse arbeider in de afgelopen zes jaar all.,-sbehalve verbeLerde. tr'treliswaar stond rle
Labourregeríng, die een hoogl-opend konflilcÈ met de l1làssà DU eenmaal zo
lang mogelijk zoe':.tt t-e ."rermijden, onrier grote clruits ze.er tegen haar zín en
in strijd met haar elco:lom.irche aenkbeeldenrenLcele malen sons zeer aattzienlijke loonsverhogingen tr:ermaar'he.E effekt daa.rvan \,",eECl. door de sterke Lriflatie volledig teniet gedaan, Onderzoekingen van het Labour Research De.
partment hebben uitgeruezerte <iat een arbeider j-n Groot-Brittanniö zích irr
1977 niers m6ér kan veroorloven dan ín 197 I .
Ofsciroorr de loneri in de loop vén zes jaar meer dan verdubbeld zíjn,
aldus het desbeËreff enCe rapport I ) -" is de r.rerkelijke rvaarde daarvan ongeveer gei-ijh gebleven" Doordat d-e prijzene in irert bÍ-jzonder di-e van noodzakelijke ,levensbehoefEen als voedsel, 1ícht en rraï'mEe, sneller stegen dan
de inicomens, is <1r-.- levensstandaard rriet allee:.r niet omhoog ge1aarl maar i:.rtegendeel enigszír.s gedaald en hij vertoont de neigiag rog verder te dalen"
Sinds e.ugusi-us 1976 zrj- de pr:,jzen aiet alleen méér, Ílaar zelfs v'eéL meer
geste.gen dan Ce lonen. Terrrrjl- pcIícíc:- en c:1-,o:rornen - me't inbegrip varl die
i"iellce heËzij <iirekt, iretzij ir.Cirekr, Labours lcoers ï:epalen - er voortdu-"
rend op aandrongen dat .3e a.rbeioer: l':ut zogenaamd ongerecirtvaardige eisen
zouden natigen ir:. heË belang- van cle Britse volk.sh,"rr:houdirgrtoonden de gepubliceerde cijfers niet al-1een aan hoe gerachivaarrii-gd juisc die eisen
\Íaren, maar naaicten zli tevens 1-.e';rrijpeliji'. iÍ.aE de arlreiders nieË voor de
op hen uitgeoefende a.audrang zrvichtteu..

ttedio april j "l-" beLoog.je mevrou\,r Elelen Liiiiel-1, clir-: Loen oir het punt
stond orn a1-gemeen secretaresse van Ce SclroEse Labourpartij te rvorden, op
het kongres van de SchoËse TUC in i:icthesay, dat loonstijgingen tot de ekonomi-sche ineenstortrng zouden le-,,den: "De ondernefl.eÍS zulien eeD voor de
I

) Het berw:ste rappcrt, getitei<i "Tli,: Real Value of Poytt (ttDe werk"elijke rnraarde van he.t loont') , ci-tere.a r,ríj uit "The Daily Tele*
iEraph" van I maart 1977 ,
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hand liggenC. excuus hebben voor verdere oirtslagen; cle ii:flatie zal hoogtij
vierei:. en niet zii zul len het slachtoffer zijn, maar de z-rtàksten van ons
volk"

oo

tt

Daarop antvroordde kongresvoorziÈËer lIugh cirArcy,, dat t'de poging om
Groot--Brittanniö te genezen meË behulp va$ lage lonen en iresËedings'i:eperking eeri rniddel vormde dat nog erger was dan de kwaal. Voor de tiende keer
in 27 jaarot, zo voeg;de hij er aarÀ toe, "vraagt een regering ons te berusten i-n een loonmatiging en iedere keer Cat het gebeurde bleek de methode
volstrekL ondeugdelijk; zij verschetrt:Le de krrsis en maakte de patiönt nog
zieker" 2) . ï,Iet die woorden verÈolicËe hij precies r+aE er door de arbeiders

l.rercl gevoeic en gedacht.

hiat in Rothesay ter diskussie stond ruas de in 1975 tussen regering eÍl
vakbeweging gesloten overeeulcomst dí.e l:eken-d staat als het zogenaam<le Sociaal l(outrakt. ir{en zou o t kunnen def iniëren als het resultaat van een samenwerking (Er-rssen regering en TUC) die op wederzijds voordeel was gebaseerd. \ïadat Heath en zíjr. kollegars er jarenl-ang op uit \^raren geweest or1
de positie ven de vakber,ueging te verzwaklcen teneinde een Lretere Breep op
de arbeiders te kri-jB€D, vertr:-laarcie de LaL'ourrege-ring zich bereid precies
hetzelfde te bereii<eir door de TUC, samen net de onclernenersvertegenwoordigers, tE erkennen als haar of f iciöte ondertian<lelingspartner op het uitge-

brei<ie terrein van de lonen en de arbeids\rool'vraarden" Dat leverde rrelishTaar de rrakbeweging terstond geen fei,te.Lt,jke versterking van haar positie
op, maar het tretekenrie wË:l dat Ce rngth,e werd versterhË waarop al haar aanspraken, zowel die tegenover de paErooits als die tegenover de arbeiders,
berust.ten" Van zljn kant toonCe de TUC de berei dheid om het ka-binet te
steunen bij datgene wat iret evenals cli-ru,erse andere Britse liabi"netten
a1s de h-oelcsteen van z:-jrr beleid besch.ouwde.: het streven naar een drastische loonrnatiging in hr-:t, kader van een anti*inflatie-po1ítiek
en een t'rerlrlooshe idsbes tr ij ding "
-iïet Soci-aa1 l(ontralcE zoal s
't tot stand kr+am hari een beperkte geldigheidsduur. Het zolr één jaar van ir.racht ztjneuraar het zolre zo was de bedoelinge vervolgens door Ce betrokken païrijen
regeri.ng, onderneïners en TUC
toË twee».aal Èoe .r,,oor Ëelkens een jaar r+orden verlengd. In de eerste fase mocht aan rnrellce kategorie arbeiders dan ool<. slechts é6nraaa1 een loonsverhoging vror<Íen tor:gekend van hoogstens E 6. Loonaf,sprai<en tussen aÍzonderlijlce t,onden en afzonderlijke onde.rneners dienclen achterr,rege te b1íjven,
Het idee van een derge.li-jk Sociaal Kontrakt was noch ín ïegerÍngskrinBeErnoch in de kringen van hei-. ondernemerdom gerijpË, :roezeer h.et ook aansloot bij de opvattinge.n die daar l-eefdeu." De architekt ervan \das Jack Jo:
nes, de m.achtige sekreLaris-gene::aal van de TransporE an<i General Workers
Union (TGUI^I)" Uít.eraard \,/as cleze zicir ervan bevrust, dat. de Britse arbeiders er bepaald niet ora stonden te Ërappelen en dat zíJ varl de vakbeweging
wel vraÈ anders verwachËten dan dat deze hun zou verplichten toE het aanhalen van de buíltriem" l.{aar Jone.l en zïjn kollegaus 1ïi de top van de TUC be*
sc?rouwden heE van z6vp-eL betekenis dat op hoog niveau nauwe l:etreklcingen
zouden ontsËaan met het overkoepelenC orgean van Ce vakbeweging en dat mede daardoor het Eezag van Ce .l'UC over cle aangesl-oËen bonden zou. worden vergroot, dat zL: de pijnli-jke konsekr,,rentj.es r.,ran het Sociaal l(onËral.-t voor

2) I,iij citererr
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hun leden tot een te verwaarlozen bi-jkonstigheid rekenclen" Zoals sEeed.s,
ging treÈ hu:n niet ora de be.langen va,.1 de ar'br:iders, rTraar cln di.--, yà-,]. de organisatie, i1.ie zi-j uret ile arbeiqiersbeiairgen iaentificeerden" Dat deze met
gerlë t;otstee paste niet in. h.,:n ideolof;iE:. Voor zo,iex zLi met r:nf-evreci-en
fiemor of riet tegenstand r,rerden gekonfronteerd, ve-rtrour+den zíi op de bin-'
dende kracht van de traditie en op hun eigen dernagogische r^aei-sprekendheid.
Deze gang van zaken r+a-s van grote invloeci. op de 1.:lassenstrijd- zoals
die z:-cln <ie laaÈste- jaren in Engelaeci orrti.iikitelde" Daarbí.j openbaarCe zLch
opnie.ur.v de diepe kloof tussen de vakL'ewegirg en haar leden, die cok in het
jongs;e velrlecLe.n aan de dag tra,{, Ëe1.Ltei:.s wanrleer Ce \t7eg€n varr de arbeiders en die Var.i tuhu.n" organi-satias Ee ver uiteeniiepen orl de afgrond te
overbruggen.

Itriet altijd is die kloof even duf.delijk zichtbaar, eij is er soros enma-ar l.a.tent. De aan de ,rerkoop van <ie arbeidskracht gekoppel.de werkzaamheicl. van rle vakbor:den heeft niet :;lechts ï.oor de kapi-talist-ische maatschappij als zc>danLg, niaar ondanlis a1les óók voor de arbeiders niet te
mishe:rneï! vourcleleu" Deze zíjn ,Ces te groËer naarmai-e de arbei<lers er op
kel

deze of gene .;ljze in sJ-agen huri besLuurd.ers onder Cruk te zeËten; zíi
zí jn van Ces te meer betekenis naatrmate d.e .,r,ricbonds leden zlch op hun manier van cle organisaLies lvetea te bedie;-rer..De mogelijkheicl daartoe ís ecl,iter niec o+beperkt doordaE de vakber.ieging nu eenmaal een orgaan van de huidige samenleving is ?a. Caarín e+n bepaalde funl<t-ie hee-f t. ilet hoeveel vernuf t der arbeiclers ook van de vakber,veging gebrui.k r^reten Ee rnaken , zodra een
zelrere ovei'igens L''e.rreeglijire grens ís bereilit, zien zLi zích onherroepelijk genclodzaakt hun aigen boouËjes te ,loppen"
Dít a1les nu r"/as precies daEgenz rvat zich Zo\arc:I vóór als ní het tot*
standkomen van heÍ: Sociaal Kontrakt- i-n Engelanci afspeelde. Daarbij traden
zor,rel erv'o6t als ernà sons deze.lfd".: iendensen op, i;e.t dien verstancle r-l.at
deze zich op een laËer tijdstip
op veel- groter schaal of r.rel veel steriter
deden gelden.
0o1,: Éer het Sociaaï Kontralct r.zerd gesloËen was looni'nariging de kern
van I^lilsoïls politiek. r1{aar in díe perio,3e \,./aren de vakverenigingen nog aan
geen enkele afsoraalr gebonden" Het i-s waar dat de TIIC z-ích oo1.- tcen al geheel acirter het loon.beleirl r/an de regering nacl gesciraard, maar het Ís even
\^raar, dat <ie honden en dan i-n de eerste pla.ats cie kleinere, ofschoon bepaald nie.t zij alleen heriraaldeliik welcen voor cle druk die van beneden
af ruerd r-ritgeoefend. De verklarí-ng rvas natuuriijk tleze, dat de bestuurders
daarvan minder ver van Ce leden ï.raren verwijderd dan de topftrnkË:oriarissen
van de TUC en Cerhalve aan die druk minde.r r^reersEand. lconde.n hieden.
ZoaLs urij hierboverr. reeds verrnelriderr deden zich ool'" in het eerste
jaar ria ie val van Heath heel r+at arheidsl.lonflikten voor" Sor..omige waren
t'wild", inaaï' anrje.re v,rerd.en gesËeunC door organisaties \,íaarven de bestuurders nret de i-n het hoofdkvzartíer van de. TUC l-eve-nde wensen geen rekeni.ng
wil-Cen houden, vaker nog: geen rel'-ening konden ï'rouden. I)e daardoor geschapan sii:uatie maakËe dat de regering-l,Ii]-son verscheiclene keren zeet ernsti'ge inbreuken op haar loonmatigingspol.i,lieli moesl- gedogen"
HeÈ Sociaal i(ontraL:t nll diende oLn e;ln die toestand eeÍr eínC i-e malien.
Enerzi.jds lrerde.rr ctr: afzonclerl.ijke bonden :rls onaf-hankeli.jke onderhandelaars min of meer r-titgeschakeld, ar-:dèrzLjds r;erc'!. hur.r <ie gelegenhe.id gebodr:n zich op de docr d-e TUC gennakte af sprak.ei--. te beroepen zadra clr: drun
van onderop liun aL te zeer -be::-aur.;d-e " De r.ralronring van die af spralcen echter
leverd.r: in de praLr.tijtrt al terstond probleilei--r op doordat er op heÈ moment

6

dat zíi van lcracht werderr aen somr:ige groepen arbei<lers ïoezeggingen ï^raren
gedaan, die vervolgens in het kade:: van het Socraal Yiontrsllt niet meer

mochËen \rorden 'waat gemaakE "

De ctirektie vari de British Leyland i,iotor Corporation bijvoorbeei-C had
aldus "Tire Yorl.-shire Pe.sË" van i april- 1976 heE ,Dersonee--l in de loop
van 1975 een loonsverhoging in tt -rcor:uitzi-chrL geste.l-,l die door een err ander op de toch,;l..\^,am Èe st,aan. Dat l-eidde op 9 maart l9'lt: tot het r-iitbreken van een urilcle sta.king 3). Hoewel de stalters (jtr niet i-i: slaagoJe-n de gemaakte ot/ereeÍtkomst inzake heË maxi:riuln van L 6 's jaars gewijzigd te krijBetrr voorspeld.e "The Sunday Times'' op 4 april 1976 dat hun aktie vérstrekkende gevolgen eou irebben'.roor de tiveede fa,-,e van trei loonbeleiC, ock al
rraren de stakerr: er dan allermirist op"uit gerueast oH de natr-ionale+ loonpolitiek de genactestoot te geveri en a1, gingen z1-j alleen uraar niet akiioord
rne.t de konsekwenËies van die politiek vcor h.6n.
Volgeus genoenrd bLad raakten ,le leiders van Cr: uonclen van i-riet-geschoolde arl-'eiders ervan overtui-g«,, dat in f ase II het loonbeiei.d met groter soepelheici moesE worden gevoercï"ÏIe t bewuste ariíkel Croeg het *reelzeggende opschríf t : 'uHoe 32 man (her aantal dat tret eers E het werk zieerlegde
red " D, & G. ) de loonpolitiek van Labour hebben geschokt; de stakers van
Leyland hebben een sLag verlorerl maar zou.den best eens het gevechË om de
beloning der gesrch-oolde arbeiders hunnen r.,rinnen. "
De arbeiders ï/iaarop cleze r,soorderi betreirkiug -liadden behoorden tot de
best beËaalden ín Groct.-Brittani:-rö. Fiun optreden, evenals het. optreden van
vele andere ';l,erkers uit de hoogsÈe loonklasse beteken.-le het vo11-edige bankroet. van &íe politiel.." welJ,ce e): op rf,as gerícht door middel vaÍr aan-L7ien1.ij*
lce loonl,ersci.rillerr een scort van nier-strijdbare "ar'beiders-aristokratie-'o
ie kreëren Cie z:-ct:. mincler aktief zou to':r..-n clan haar ltlassegenoten"De mis'luklting van deze spel«ula;Í-e sFroot niet daaruit'voorfl, dal de t,dee varr de
proletarische solidariteit tt-..nsiotte sEerker bleek c-ï"an r1e materiËle verlok'krnge-,ir waaraan de lrer'rusEe haLegorie r,ras blcotgestel-d. ZoaLs sEeeds had ook
ditmaal de strijd van de ari:eiders g66n ideËle, maar eeÍt r*e.teri.ëLe basis"
De st,akers vaTr Leyland keerden zích níet tegen d.e verdeel-en-heeÍ's-porrtiek van hun i<iasseví-!andene mear zlj vochten voor c1e handharzing van hun
financíële priví1-eges toen deze in geï,raar werden gebrachc door het streven
varl de regering de lonen rijdelijk Ëe sËabiliseren en naar herreden te ni-'
velleren ttin het bolang van de nationale. elccncmictt"
Velen, in het bijzonder voorhoede-groepetr, die zich door idebi-e rrotieven lieten leiden, noemden om die reden de houcli::ri; der Leyland-arbeiders ''realttiorrairot. Deze poli.uieke icleal-isten beseften riiet, daL - merk'waarctige paradox - dege:nen die in aictie kruamen o.m hun 'obevoorrecl:.ie*t positie te verdedigën, aldus doen«ie jr-risi datgene torpedeerde---"rrvrat met de toekenning van die ttbevoorrectrte positÍe'o rnerd beoogd" De bet-rok-ken arbeiders
behartigden we1íswaar ee::r beperkt groepsbelang, rnsaï r,ràE zíJ wilden en r,irat
zíj zich voorstelCen verirnderde aiets aan de wezetlijke betekenis van hun
strijd.
Onbedoeld en zonrler: het ook maar te beseffen r-roffen zíj de loon*
politiek van d"e Labourregei:i-ng in heu hart " Zonci.er .:Jat lieE hun oogrc.erk was
bevonden zLj z:-ch opeens ir, de voorst-e gei,eteren van de werhers in GrooEBrittanrríË.

3) Voor een uitvoeríser toeschrijving van Ceee- staki:rg bij Leyland
zL3 ver!íezen naar ''Daad eii Gedact'Ee" van .nei 1975.
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ïoen iemande tijdens de staking van 1973-1974 er enkele Britse mijnwerkers op rflees, daË zíi met hun aktie het toenmalige kabinet-I-{eath ten
val zoude.n brengen, anËwoordden deze, daË zíi daË l:el-enaal niet rv-ensien en
dat hec er hun alleen maar orn te doen ',.,ras een reclelijke beloning Ee krijgen voor hur zware arbeid. Nietternin \.ras de va1 var', de regering het direk*
te resultaat van hun optreden" rle overeenlcomst met dr: Leyland-stakers moet
ieder in het oog springen" hlat deze r:ndernamen r.ias een simpele loonakLie,
maar als gevolg van irun optreden irerci heel het anti-j-nÍLatiebeleirl van cle
regering en ruerd daarmee oolc d.e regering zéLt ï:edreigd.
Ier de scakingen bij Leyland uiËbraken ï.'raren regering en vakbeweging
er beiCe van overtuigd, dat de Britse arbeiderslclasse wel met een matiging
van haar looneisen akltoorci zolLt gaan, mits haar oncler het oog werd gebracht
clat voortgezette inflatie
de werl..gelegenheiri in gevaar eou brengen. Aan
die verwacliting werJ door de stakingen bij Leyland cle bodem ingeslagen. De
Britse elcor:.omie en de Britse exïlorË 'i'rr.teresseerde de Brítse arbeider vreinig, cle werkgelegenheid veel minder dan. de pclitieke kopsÈukken r,re1 hadden
v€ror-rd€rsteld. De Britse i"rerkers ble1.;en naur,relijk-s bereid EoË het brengen
van offers tervrille van de nationale konkurrentiepositie. lle werkgeleElen.'heid n:aakte voor hen niet zoveel uit, indien deze alleen maar zou betekerlene dat zíj steed.s maar het voortclurenrl rriader waard- r'rordende loon zouden
ontvangen. Voor het "national-e belangt' liepen ze nieË T{afrir, ze lcwamen voor
hu.n eigen belang in airtie, met andere r.loorden,. ze ijverden voor dat van
hu-r klas

se

"

B:-j de Britse arbeil;ers viel- een mental-iteítsverandering te konstateren, ,Jie niet alleeri de ondernemers, mai?r ook de valcoonden verontrust.te"
Iiet ging daarbrj om een soörËgelijke mentaliteitsverandering als r.raarvan
vier jaar tevcren de mijnr,rerkers al hlijk gaven toen zíJ tijdens hun grote
staking geen hand voor heE onCerhoud van de sciracirten uitstaken en te keniien Eaven, daE die wat huri betreft ter 1:a11e konden varerl"
Irr maart e-n april 1976 aaÍzelden- de arL.riders nÍet het Leyland-Jconcern een proriuktieverlies varl bijna E 30 mÍljoen te bezorgen en heÈ daarniee aan de rand van rjr: afgrond Ee brengen" Zij lieten zich daarbij nieË
door hun vakbond-"leiaers intimi<ieren. i.trog bieef heE Sociaal i(ontrakE onverzwaki qeha'irc,liraafd, maar net vraÍ; riiettenin riuideli_ik daË er een bres in
:/as geschoten.
Irl de maanclen die volgien ';erd die bres, on,íer de druk van de arbeiders, voort<iuren.c qroter. Iï. seprember
197{t roerden zich de Britse zeelieden om. eendere redenen als de Leyland*ar-bei,Cers in april" De seheepvaartmaatschappijen haCden toegesËer.rd ín een lor:nsverhogiitg, die in drie fasen
zou r,rorden gerealisee::c" Die afspraak r.rerd door de loonpolitiek van de regering en de TUC doorl:,rui-sc. Daardoor diende de laaLste toegezegde loonronde te vervallen"
-tJij hebbe.n desÈijds d-e gÍrng van zat;.er. rond de Britse zeeLiedenstaking
uitvoerig g<'-scheËsË 4), De TUC rrenste geen uiLzonderinge;r toe te staan en
hielcl voet t ij stulc" í)e zeeLiedenbond de ITational Lïnion of Seaman zag
zLch als gevolg van eeír paar '''..ri1de" stakingen in de havens vaïr Lowestoft

4) tÍen zíe o'Daad en Gedachte;r van november li'75, Èoen ',/ij over
die sËaiiing irebben geschreveri. Het \ias toen J:-m Slater van
de zeeliedenbond, die door: TUC-leider Len iiurray onder zwate
druk rverll gezet.
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en Felixtowe 5) onder z\liare druk geplaaËst err rebelleerde tegen de topleiding van de vakbeweging. Die van haar kanË oefende pressie uit op het bestuur van de zeeliedenbond, een pressie die volgens "The Sunday Times"
van 12 september 1976 groter r,ras dan de TUC ooit op een aangesloËen vakvereniging had toegepast"
Cp heË allerlaatste nippertje gín1 het klem gezeËte Lestuur van de
zeeliedenbond, meE trvee stennnen meerderheiC, ermee akkoord, ,Íat een reeds
aangekondigde algemene zeeliedenstaking ve.ertien dagen r,íerd uitgestelJ"
Maar deze ovenrinning van de TUC o1r tret b,estuur van de zo-ei,iedeirbond bete*
kenrle nog geenszíns, dat ook de zeelieden waren verstragen" ile episode e.indigde daarmee, dat zLj ooh niet versl-agen r,;rerden. Weli-sr+aar bleef het Sociaal KonËrakt i"owneel volledig ongeschonden, i* uev,keliikheid slaagden c1e
zeeLieden er in
alweer geheel o;rbedoelC uatuurlijlc
het zíjrr betekenis
te rl.oea verl íezen"
In de veerÈien dagen die op heE ui-r-ste1 van de staking voi.gden tuerden
er ond.erharrdel-ingen gevoercl die daarmee eindigden, dat ofschoon er oïrverzrvakt werd vasËgehouclen aan de hepaling betreffende een maximun loonstijging van 9. 6, de zeelieden wél hun zLn kregen voor ï,íaË betref t bijkomende
eisen zoals bonu,:sen, een lcompensatie voor het lcoersverlies bij het rvissel-eri van geld en cc:n vèÍgoeding voor Ce r+achEtijd in dirre::se havens. "The
Sunday Times" berekeride dat d.eze facilíteiten bíj elkaar een waarde vertegenwoordigden die boven de rnaxinnaal toefiestane E 5 r-tí'cging. Op dat- rncment
bleek, dat geen enkel sociaal l',onËrakt door rle bourgeoisie rnet de vakbonden gesloterr trij machLe is de sErí-jd vaï.r de arbei<iers te voorkomen"
De gebeurtenissen in septeiaber '76 vorschilCen in truee belangri..;lee opzichten van ,le gebeurtenissen in april, In april hadden de topleiders van

de TUC de ï-,eylanc1-arbeiders tegenor.rer zi-ch gevonden, maar de vakbond AUEï.,í
(Almagated Union of Engineering itlorLiers ) voortdurend aan hun zíjde" Toen
de TUC zi-ch irr septeniber mr:t de strijdlustige zeeLieden gekonfronteerd z&g,
moest Lrj tegelijkerti.lC Ëegen de reeliedenbond opËreden, die, onder drulc
van de leden, zich genoodzaaL';t zeí:. om aan de teugels te rulrken. Bovendien:
in april werd er in geen ea.kel opzicht aan" net $;ociaal Kontrakt getornd,
in sc..ptember bleef het slechËs schijnbaar onverle " Het Sociaal Kontrakt
was op de helling geraaic . Daarmee telr"ende zich reed.s de ontvrikkeling af
die er zou vo i- gen .
I{ij kunnen hier uiteraard de afbraak van i.ret Sociaal Kontrakt slechts
in grote lijnen sclietsen" De ene groep r,le.,*-'l..ers ïLa de ancere gaf meE turuílde" akties uiting aan haar grieven en veri-angep,G. I\laarmaLe cl,at vaker geschiedde en in steeds snellere c'peeírvolging en naarnate sLeeds groter aantall-en arbeiders erbi..j !/aren betroklrr:ari+etrci cie kloof tussen ieen en de vakbewegíngstop voortdurend vr;'.jder en rrerd. cc'k de spanning tussen de arbeiriers en de vakbonCsbestuurders eil tussen de vakbondsbestuurders en de
leiding van de TUC voortduren<1 groËer.Die sparrning ontlaadrle zich eind februari 1977, luËtele dagen rradat het gemeentei':ersoneel van Stockport en

5) Abusievelijk schreven uri-j iri novernber vorig jaa:r, dat deze vilde stakíngen uiËl-"'raken nadat liet bondsbestuur voor de TUC had
gekapituleerd. trn r,rerkelijkheid voruu[en zLJ het i:egin van ctre
reeks gebeurËenissen. De vergíssing gevcnlg van onnaui+keurige
tast de toenmalige analyse nauwelijks
moridelínge infcrrnatie
aaÍl

"
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in stahing gilg uit verzet tegen een loonsverlagiag.
van l\ierÈhyr ï)rdfil
Wat men beleefde !Ías een konflilct van veel méér dar. sl-eehts lokale betekenis. Het brair voor de zoveels;te lceer uit bij British Leyland, vrijwel
op hetzelfd.e ogenblik Cat zich, bij het dagblad "The Times", een onofficiöle typografenstalcing voordee;l .
Bij Leylanti ruaren het ruederom ile gereecischapcflnake-rs Cie :,.n aittie liwa-'
I:Íaande.rrLang
had,íen zLi teverr{eefs bij AUEr..i:sekretaz'-is Hugh Scanlori en
mel.r,
anclere vooraanstaande best.uurclerr: van hun bc,-.ld aangedrorrgen op een onderhouC waa'rín zíJ hun ornstandighe,len zoi:den kunnen toelicirt-en en -Joor hun be*
langen zouden ki:nnen pleiten. ï1r,:.L werC hun geweigerd met tret formele aËgu-ment dat zíi binnen de bond Been officiËle groeÍ; vorruden. Toen hun geduld
tenslotte was uitgeptri barstte cie l.'om.
ËIet feit, oat 3.000 man de arbej,-d neerlegcien r+as voor Scanlon aanleiding zíjn hoogharrige houd:i.lg haastig t-z hey:zj-en" Vanuit Brussei, vraar ]rij
aan iluropese be-sprekingen cleelnam, xaisde hij iral-s over kop naar Birrningham rvaar de stake.rs rret ellraar beraadslaagden " Zíjn versci-rijning in hun
midden r.rerd dcor tt dagbiad "The Guardi.an" een unieke gebeurtenis genoemd.
"Nooit eerder is het voorgelcomeir.", al-íus d.it blad, "dat de l-eider van zuLk

een grote bond als de AU--I{ itontai..t zocltt: r:oet wilde stak.ers. "
De verlclaring rzan het uniel-,e feit werd gezocht in de. ernst van cie situatie: "A1s de stakende gereedsciiapsmakers niet ÈoË irerkhervatting ltunnen
r.rorden bewogenu dan ruordE de toekomst van heel het (genaLionaliseerde) auEoconcern bedreigd" Dat spookbeeld is voldoende geï^Ieest om Scanlons trots
te brekeno É. . Van het lot van Briti.sh Leylan<l trangt de Eoekomst van GrooEBrittanniË af '' 6).
Dezelf c1e kranl vestigde e.r ooh da aandachË op r dat zor.rel de Leylandarbeiders a1s de typografen van "The 'fimes" tegei-Ljkertijd de respc:lctievelijke ondernemer 6n de respeictievelijtrce bold tegenover zích vonden en dat
bíjvoorbeeld de typograf ische bond iÍATSOPA van de bondsregle-;oenten gebruik
had trachten te maken om de stalcing te brekerr.Op grond daarvan konstateerde t'The G,:arCiaii." een groeiencie tegenstellin.g tussen de vakheweging en
haar leden, die aldus het blad 'ongetwijfeld. nog groter dreigt te I^rorderr tijde-ns de lcomende derde fase vai; heÈ Sociaal I''-oittrakto o o"
Het cptrede!1 van Hugh Scarilon in Bi,:mingham droeg er bepaald niet toe
bij die groeiende Eegenstelling te verrninderen. Zíjn toespraalc Ëot de gereedschapsmakers berratte niets arrders C.an ee.n krachtig pleidooi voor 3en
onmiddellijke werkhervatting. ZiJ n voorsEel r'rerd door de 3.000 aanvrezigen
met een ovr:rvreldigencie mee.rderheid verworpeii.. ttThe Guardian" noende het de
voJ-gende dag t'eerr van de verpl-eÈtere-.c1ste nederlagen c1.ie Scanlon ooiu in
zLjn lange loopbaan heefË geleden" 7) "
Er' juisE op vríjr+el hetzeifde moment dat deze Seanlon, op Tileg naar
het Birminghamse station door de Ài..;:ir,^l-lcrien '.,rerC nageroeperr en uitgejouwd,
leeci de TUC eveïLeens een necieriaag in C-lasgou;. 3en poging om ald.aar een
eind te maken aan een- stairing vaÍl 450 arbeiders in de Linwood-fabrielc van
Chrysler, $isl1rkte 8). GëíèÍr wonCer dat de shopsEei.rard Eadie llc Garrie, 8edelegeerde van de TG-llU ir' Leylands ?riumni-i:fabriek te Covent,ry, spralc van
t'een bijzonier zwatte. dag vcor cie v.rlibeweging" 9).
Op de betyusEe zvrerie: cali, zouden r,aeldra nog veie andere zwarte <iagen

6) "The Guar'i.ian" van I I qr.aart \977 .
7,8, 9) "The Cuardian" r.ran 12 fl!EÉ-,i't 197'7 ,
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volgen. lladat de gereedschapsi;e-kers tenslotte de strijd hadden opgegeven,
gingen in april j .1. tachtig vrachtautochar..tf,f,eurs vaÍr Leytr-ands Jagirar-f abriek Í.n stak:-ng" Vrijwel tegeiijkertijd brah er ook een kcnflikt uít bij
de Fordfabriek te }Ialewood. Nog dezel-frie maand gingen de staalbedríjven in
Port lalboË p1-at " Begin mei bezeEten r"roedende arbeiders de f abriek van het
Plessey-concern te Kirkby bij Liverpooj- teneinde een dreigen<Ie sluitin3
daarvan te voorkoiren.
Ia jr-rni staakEen de arbeiders van Ce Ford*'fabriek te Dagenham. Bezoldigde bestuurders vari vijf verschitlerrCe boaden die van plan waren ir:- een
massale stakersvergadering op beëlnri"iging vë.'tt cle ai.:x-ie aatr. te dringen konder; nieE eens aan het woord komen.llaze arbeiders v'r:rclrongen hen van rl.e mitr;rofoon en tr;nslotEe waren ze zel:fs genoodzaa-kt eerl goed heenmomen te zoeken l0).
Er was, naasÈ vele ancl.ere ironfl-iicLen, begin augusEus ook weer sprake
varl grote onrust en ai;rie i:, de Leyla.nd*fairrielien" Joe Gornrj-eyrde vciorziE*
ter van Ce nationale mi-inrverkersbond, bleel.: net in maart wel bij iret rechta
eind re hebben ge.ïiad, t-oen hij oe topleiclers van de- TUC \,raarschui+de, dat
de arbeiders op gt:oËe schaal in verzet zouden kcmen indien er van bovenaf
steeds maar beslissingen zouden r{orden ge-nomen 'cuiten de leclen ori.l I I ) .
De woorden van Gormley ï^raren een sTnptoom var:. het groeiend oubehzigen
van de bonderr, die bloot stonden aaïl een sËeeds kr-achtiger ruordende Cruic
van onderopu die claar hoe larrger hoe rninder tegei:r bestand bleken en Cie om
die recl.en hoe langer hoe meer in opstan.-r kwamen tegen het ï:eleid var: de
TUC. Irr cle herfst van he't vorÍ-ge jaar r^ras het- nog gelukt ,1e rebellerende
zeelieclenbond toË I-.apitulatie te dr.ringen" Een soortgelijke kapitulatie,
van welke bcnd dan ook,, r,rerd iroe langer h.oe onT;iosrschijnliji."er en. tenslot*
te een onmogelijkheid toen de iriasseníjtrijd i.n alie hevigheid oplaaide.
ln maarË j "1, gaf het bestuur vÉ)n de mi.jnruerlcr:rsbond te icennen, dat
het, op de jaarlijkse ledenvergaderi:Lig j-n juli- voor zou stellen om tegen de
verlenging van net Ílociaal- ií.ontralct te sLenmen i2). In nei hield de AUEIí
eeÍl bijeenkomst in Eastbourne \^raar voor-'en Èegenstarrders van de twee jaar
lang gevoerde ioonpolÍtielt ellcaar in de harerr vlogen l3). Dat bewees, dat
somrnige bestuurders ztch. betreklcelijlc snel bij de ruensen van hun leden eaÍtpasten, dat echter tegen anderen zoals bijvoorbeeld Scanlon of Jack Jones van de TGTrru Èot het laatst Eoe eeft verbitterd gevecht moest worderr
geleverdu ook a1 erlrende,lones dar' reeds in april, dat in <ie derde fase
van het Sociaal. llontralct aan loicale vakbondsvertegenwoordigers onderhandelingsvrijheid die;:.de te worclen gegeven l4)"
In juni, Èoen I "000 Ford'*arbeiders ten strijde \"/aren getrokken en als
gevolg van hun staking 8.000 andere werkers rnet d-e arbeid iradden moeËen
sEoppen, konden ook tle Ër..,ree grootste vahbonden varl Xngeland ïrr.ln ogen niet
langer sluíten voor de werkelijktreid" "Iiet wor<iË duidelijk", schreef 'nThe
Timesut. ttdat zowel de AUEii aIs da TGI{U \^rensen- ter:ug te keren naar vrije
loononderhandelingen en gekant zíj:rr tegen verlenging van rle bestaande over_
eenkomsttt l5)

l0)
I l,
I3)
l4)
I5)
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12) "The Guardiant' van l l maart 1977
"The Tírr:.esu' \.ran 2 mei 1977.
"The Times" van 2l aprii 1977 "
"The Times"'van 2.t juni 1977,

"
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Begin juli werd op het TGMJ-korIEres oD het eilano lian inderdaad in
die zin besloten, tegen de zírr va'ii -raclc iones die nog steeds aan het SociaaL l(onErakt bleef vasthouden. Slechts een ninderheid schaarde zich aan
zijn zíjde.ToE de meerderheid d'.e het konËralr-t i,renste oc te zeggen behoorde ook Lioss Evans, de man die br:stemci was om Jones als se,-retaris-generaal
van de transportarbeidersbonci op Ëe volgeno
Tevoren ..'ras het Sociaal l(onËrakt oolt al opgezegd door Ce raijnwerke:csbond en cloor de l 13 miljcen leden tell-ende bond van de metaalbelverkers"
Daarmee ïÍaa over het loonbeleid van de regering en r1e '-r'UC het doodvonn:-s
gevelcl. -De tweede fase eindigde op 3l juli.. AugusËus haci nog maar nauvrelijks zíjn intrecie gedaan of de ene looalis volgde op de arrdere. Ilet ge'
neesmidclel dat de Labourpartij en Ce vakber.seging tegen de 'rEngel-se ziekte'o
hadden pogen aan te r.lrgndgp fi4s zonder uitrnreri.'"ing gebleven.
De vcornaarnste red.en daarvoor ï^ia$ ongetr'rijfeld de nieur,re mentaliteit
vari cle arbeiders r,raarop r+ij a1 enicele malen hebben ge!íezen" ïn Cie veranderde rnentaLiteit moet de r^rare aard vrorden gezocht van ,iatgerre, wat de onCrerneflrc\.rsltiasse en alle off iciËle ir:stituËen <1er best-aande maaEschappij,
de vakl-'e,;veging incluisrslechËs als ttziekteverschijnsetentt kuirn-en opvatten,
maar wat in werkelijkheid even zol,ele syrnptomen zijn van vrat r^rij als een
"nieuvre be'.veging van d.e arbeiclers zrtl^f'' zourlen r+illerr def iniören. jie Britse r+erkende klasse laat z:-ch niet- langer door rrrici.Jel van een versleten
propaganda eri met dooraichtige leuzen manipul€)ren ) zíi ontworstelt zich
aan t'or:de vormen elr geciachtent'o 'ZL j rlie zich geroepen voelen om uóör, haar
te denlcen en te handelen worden er hoe langer hoe meer mee geltonf ronteerd,
dat de arbeiders zéLf handelen err rLat zíi al-s geuolg van ,lat zéLf Ïiandelen
anders begiunen Ee denken dan voorheen, ja voor het eerst- z6-Lf.'beginnen te
'

denken

"
"Als Ceze enieuwe ber+egi-ngï zlclt ontr,rikl.-elen wil" , zo schreef nautrrelijks Ëien maand-en gelederr een i-iunid.dels te vroeg gestorven Britse vriend,
t'dan zal z.Lj haar eigen beslissingen moeEen nenen eri zích niet moeten richten naar andermans, hoe goed oo-1.- bed.oeide, raad. Dat zal ook i1e zogenaamde
tlinkerzíjde', ot- zíj het wil of niet, moeten alcsepLererl. De onieuwe bewegingt richt zích niet naar de aarr de 'Iínl,:erziiqiet levende opvaËtingen omtrenE een Ëoel.-omstige samer-levirig, maar zLJ rrcht zíc'.t naar datgene rrat
iraar ei3en belarugen haar gebieCend vocrschrr jven " De 'nieur.re beweging
heeft gé*et hogepriErsters, noch worden ,Jegenen ei:,-e zictr alr zodanig aandienen door haar geak-sepËeerC en eriienr-l." Organisaties die va.n buitenaf leiCing rsillen geven aan of inviced.,rillen uitoefenen op de klassestrijd kunnerr haar van geen enkel nut zijir en de dag is niet ver meer, ja reeds aangebroken, dat ce 'nieur.,-e terveging! ze. achte:: zídn za! laten."
Aan Ceze uroorden hebben wij riiets toe te voegen. ZLJ z:-jtt niet alleen
preci-es op de Brii;se situatie vali tc.epassing, zíi behelzen gedachteu die
aan de Brirse sicuatie hun cn'usEaan danken.
e
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VAKBEI4IEGING?

Jaren achËereen heef t- de CPll er op gehamerd, dat de vakbeweging en
heË bij zonder de moderne vak-berEeging wat er oolr op viel aan te
in
dan
merken, als de aange\^/e zeÍr, om zo te zegger. natuunLijke organisatie van de
arbeiders nnoesË ruorden beschouwd, Ieciere poging 1-ot fundarnentele kritiek,
dat wil zeggefi: iedere poging tot een analyse waarbij niet werd uitgegaan
van de traditionele vakbondsmythe raaar van de maatschappelijke werkelijkheid, r,rerd door de C.P.il. ten scherpste afgewezen. Iíij herinneren ons nog
maar al te goed met welk een felheid enkele kaderleden van deze partij
zích- Legen een van onze geestvervranten keerden Ëoen deze in een vrij ciruitbezochte vergader::'-ng ín UErecht het optreden van een bestuurder van de
voorrnalige Algemene Bedrijfsgroepen Centrale tijdens een stai.,ing ín rIe Groningse strohartoninCustrie uíc het dezen van de vakbeweging trachtte Ëe
verklaren. De bestuurder in itr'resËie de eveneeï.s in die bijeenkomst aanmochË je
r*rezige eD daarvoor zeLfs a1s spreker uiEgenodigde heer Lrefaart
best met verwijten overstelpen, van de vakberreging als zodantg diende je
volgens de CPN af te blijven. De opvatEing, daL het niet de bestuurders
zí jn die de koers van de vakberveging bepal-en e maar dat heË omgekeerd de
vakbeweging is, die cle lcoers bepaalt van de besËuurders lag de CPN verre.
ZLi voerde een op de vakbe',reging gericht beleid, anders gezegd: een beleid
dat op een versterlr.ing van de vatrrbondsmythe vras gericht. In overeenstemuring daarmee haalde ieder, die er naar streefde rnythes te ontnaskeren en
die riet bereid was een knieval te maken voor tradiEies, zíctr haar onverholen vijandsciiap op de hals.
Is pË, zeer onlangs , i. die hou<ling vao de CPI{ een lvi j zígíng gekomen?
Er is aanleicling om die vraag te stellen" Diverse dagblader. hebben nogal
wat aandacht besËeeil aan een artikel in het orgaan van de IndusrriebondNVV, r.raarin van leer r,.iordt getrokken Ëegen "trrroeterS", die pogingen zouden
ondernemen oir de bond verdacht te malcen tenein<Íe aldus t'een afstand te
scheppen tussen de leden en het bezoldigd kadertt. De bevruste "ttrrceterst'
tot de CPN behorende leden vaï) de bond zcuden ald'-rs handelen, omdat de
CPïI eicïr meer zou ruillen gaan rictrren ttop het moderne, Bëschoolde, industrieproletariast", Eeneinde ztc\ ald.us te herstellen van haar jongste verkLezingsnederl aag .
De redalctie van NRC/Handelsl-,1a..J, die in haar ;:Citie van l5 september
j . 1. vrij uitvoerig op het artilcel- in het bondsblad "ï^IIK" is ingegaan,
ireeft niet verzuimd daarop koi'.unenta.ar te vragen aan de CPI',I. Daarop heeft
een I^roorcvoerder van díe partij heË artikel ia hTrK a1s "grote onzin" gekrn'alificeerd.
"i.Ii5 z:-j:n er níet op uit cle valibevreging verdacht te maken'i, zo
heeft hij verklaard,. "Onze houding ten opzLchte van de valtbonclen is door
de verkiezingen niet veranclerl. l.Iij hebben v6-ox de verk,ieziagen ook nooit
oÍLze mening onder stoelen of banlcen gesÈoken als we het niai eens \íaren
is nog iets anders
met de vakbonden en dat doen vre nu nopj" I'Íaar kritiek
u'
dan verdachtmakingen.
Onze opuatting is deze dat het op zlcbzeLf. z'e-er juist is om verdachtÍ,riaar Cat de CPN zo l-ang zíi
makingen ts scheiden van ríer-trelijlce kritieic,
r.íerkelijk
kritische instelling ten opzichte van maatschaphestaat van een

pelijke verschijnselen bitter weinig blijk heeft gegeven, zídn toE op

de

t3

huidige dag daarenEegen altijd bijzonder sterlc heefr getoond in het lanceren van verdachtmakingen. Afgezíen daarvan echter houden wíj de verklaring
van de CPN-woordvoerder voor juist. irlaar onze overtuiging is er inderdaad
geen sprake van, dat de houdíng van zí3t partij ten aaruzien van de 'vakbeweging na de jongste verkiezingen enige principiöIe wíjziging zou hebben
ondergaan.

Diegenen onder onze Lezexs, die kennis hebben genomen van hetgeen
"Het Paroolrt over dettoorlog" tussen de CPN en de Industriebohd heeft geschreven zuIlen zích mogelijk afvragen of wij daarvan wel zo zeker zíjn.
Genoemd dagblad immers heeft uit "De Waarheido' geciËeerd, dat de vakbonden
door de CPti ttkoddebeiers voor rust en orde aan het sociale frontu' r,rorden
genoend, Verschilt een dergelijke definitie rriet volledig van de kijk die
de CPN tot dusver op de vakbeweging heeft gehad en die wij in de aanhef
hebben Tr/eergegeven? ïnderdaad. i'Íaar in t'De Volkskrant'n wordt precies de*
zelfde uitspraak van "De Waarheid" een klein tilckelt,je anders weergegeven.
Daar leest men: ", o o. De waarheid spreekt over enige bestuurders, die zldn
vervreemd hebben van de arbeiders en de vakber,reging en die zLch als lco<idebeiers voor erust en orde' aan h,'-:t sociale fronL presentereno " o ott Dat nu
houdt g6én verandering van ziensruijze in. Het past precies bij de visie
van de CPN , dat niet de vakbeweging aIs zodanig een i-ns trument tot handhaving vari de sociale vrede is rdoch dat (sorunige van) haar bestuurders daarïlaar streven.
I{ij hebben het bewrste arËíkel in t'De Ir,iaarheid." nieÈ tot ot:rze beschiliLling" IrIíj twijfelen er echter niet aan, dat de radakÈie van "Het Parool"
onzorgvuldig, die van "De Volkskrant't daarentegen juist heeft geciteerd en
dat ook om deze reden omdat 6ndere beschouwingen inttDe ïolaarheidírover de
vakberveging, die hrij wél ond,er ogen hehben gehad, in genen rlele op een radikale wíjziging van het tot dusver ingenomen standpunt omtrent de vakbeweging duiden.
Als ïilII( schrijft, dat Ce CPN "eeiL afstand ruil schepoen tussen de 1eden en het bezoldigd kader" van de vakbewegiirg, dan lconstaÈeren rdij, dat
de CPN niet iets behoef t Ee scheppen wat a1 lang besta.at. De beqrrste afstand i s etr en híj Lreedt telkens en telkens \^reer aan de dag. Verre ervan die afstand te signaleren eD door analyse van de vakber+eging Ëe verklaren, doeË de CPN aLle mogelijire moeite die afstand die door haar als
eenafstandtusserrsornmigebestuurder,sende1edenwordtgezien
kleinen.
t'I,rïat de vakberoreging schade í-oebrengtt', aldus t'De líaarheid'',
"zLjn
niet Ce initiatieven tot aktie van communisEen en andere vakbondsleden.
Schade lijdt de vakbeweging als be1-angenorganisatie van de werknemers
door passiviteit en uitlevering vafl. de vakbond aan de regeringspoli.tiek, "
Dat kan. ai-leen maar worderr verstaan als eeïr pleidooi voor een aktievere
vakbewegingspolitiek, zoà.Ls de CPI1 die ool: al ver v6ór de verkiezingen van
nrei '77 voorstond. Het is een pleidooi dat zowel toen als Ëhans hetzij op
bedrog, hetzij op een misverstand berust.
Het is rramelijk niet \^raar en de februaristakingen van het afgeïopen
voorj aar vormen ëén van de bewij zen daL de valcbeweging zodra zíj zich
maar aktt eY zou betonen góén ttkoddebeier voor rusE en orde aan het sociale
front" zolr zíjn Integencleel: hoe ernstiger de rust en de bestaande orde
worden bedreigd, des Ëe krachtiger wordt de vahbewegír'g tot alctiviteit genoopt e een ahtiviteil, waarbij zíj zích aIs hampioen van de rnrerknemers op-

stelt

zonder

het te zijn.
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Het is evenmtn ï,Íaar, dat de vakber+egi-ng zLch. uir zou leveren aan de
Her beleid van het ka"regeringspolicieku', zoals "De trdaarheidl" sctrrijft.
bineË-Den Uyl is door Ce vak'lrewegi'ng enkele malen uiterst scherp gekritiseerd, zonder dat daar-ree aan de positie en de funktie van de va.ktrerueging
als instrument ter beheersing van de arbeiCeade klasse oolc maar ieEs veranderde.Juist 6m de arbeiders te kunnen beheersen err in het gare-e1 Ëe houden moet de vakbevreging zích op gezeËce tijdea kri.tisch zor*zel t,egeiiover de
regering als Ëegenover de. ondernemers opstellen.Dít kenrnerkt haar al-s Catgene wal- men een'ovrije vakbeweging" noernt en Caarbij dÍent dan te worden
aanget.ekend, dat een "vrijeto vakber,reging juist een insËrumenÈ vaÍr de burgerlijke maatschappij iro een instruient in die produktiewijze die kapitalistisch is zonder cle vorm van het siaatslcapitalisme te hebben aangenomen.
De CFitr verstaat daarvan iriets" Omge.lreerd verstaan zLJ, die van een 'toor1og" van de CPII tegen de vaïcbei"reging spreken, niets van de gebrekkigheid
en onpervlaki<igheid der zogerÀaamd:_::ï:iï.ische kritieit.
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Toen in het jaar 1956 in Hongarije de rserkende klasse in opstand kwam
tegen haar bolsjet'ristische onderd.rukkers toonde een speciale kommissie van
de Verenigde Naties een (verdactrte) synrpathie voor de aldaar gevormde arbeidersrader:" De internatronal-;, bor:rgeoisie verhe-u.gde zl-cbr eensklaps, niet
over de sirijCbaarheid van de arbei,lers in iret algeneen, maar over die vall
de arbeiders in Boedapest en in i,Iagyarovar, i* ïlegyesnalom en in Sopron"
Van een soorËgelijke "belangstelli.ngn' zijn r+ij heden ten dage urederorr.
getuige. Iíe bedoelen: de opmerlcelijke belangstellÍ.ng voor cle slavernij, de
bewoge;"rheid net het slavenlot, vooropgesEeld, dat het daarbij níet orn de
Loonsla.vernij gaat, niet om de s-tavernij varr vandaag, maar om díe van gisteren, die slechts 'r,rerd opgeheven toen eeu 6ndere vorm van slaverrrij voor.

deliger bl-eek.
Om ïiet laatstgenoerrd.e feit is I:eË ons hier te doen" Iii de aan de slavernij gewijde series tie Ëhans op het televisiescher,,i te zLen zíjn wordt
er sérurrrëlij}..s aandacht aan besteed, nocir in de serie otLloot.stt (van Ce Avro)
noch in- de serie "De slrijo Èegen oe slavernij" (die door de i{OS wordE gepresenteerd), 0ver "Rootst' icunner-r we tcort ztjn. i:lllc/Llal-i,ielsblacl Lreef t gekonsLateerd en Ëerecht dat ze konunercieel, senEimenteel en oni.nteger
is. Dat ze op sensaEie mikt ligt daarin opgesLoten. De serievan de ií.0"S"
heef t (min of meer) het liarakter vaïi een (gespeel-de ) dokr-r-r:entaire " ïdaar
aanleiCing daarrtan is in de }IRC opgernerirË, dat de strijd'tegen de slavernij "een der grootste politieke icruistochten uit cie geschierlenist' is ge\,.reest, . IrÏaar onze overtuiging is heË veeleer een humanitaire kruistochË gerueest, díe pas prslt)tteke suksessen heeft kunrren boeken Eoen niet slechEs
op menselijke gevoelens, maar ook cp ekonomt sche belangen een beroep vrerd
gedaan. Niet ltet Britse genootschap tegen de str-avernij, niet l-ieden als
John Newton en tililberforce in Groot-Brittannië. of de schrijfster van u'De
negerhuEt'hebben de slag ger^/onnen, iraar het iiag,itaaL. I'{ieE omdat ze gru\íelijk was is de slavernij afgeschaft, doch vanrrege ot feit dat ze niet paste bij de moderrie produktíewíjze"

