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}f IJNI,IERI{ERSSTAI(I}trG
IN DE VBRENIGDE
STATE]\T S II}IET
LAATSTE
OORDEEL'I
Zowat negen jaar geleden, op I I juni 1969, stierf in l,üashington, bijna 90 jaar oud, John Llewellyn Ler¿is, de vroegere president van de Amerikaanse mijnwerkersvakbond U.i'I.Id.A. l)" De heersende hLasse der Verenigde
SËaten slaakte een díepe zucht van verlichting. Met Ler¡isf dood, zo meende
zíi - eî zo had in 1949 aL Lewís' biograaf voorspeld 2) -, zou er een einde komen aan het íeder voorjaar opdoemende sehrikbeeLd van clreígende rnijnstal."ingen. llu Ler¿Ís !üas gestorven zou men níet langer behoeven te vrezen,
dat de orders van het I,Iitte Huis door de lcompels zouden r¿orden getroÈseerd
en dat de daar zetelende president een publ-ielce nederLaag zou moeËen sLíkken. Nu Lewis niet meer leefde zou de macht van het Amerikaanse Congres,
dat wil- zeggen! háár macht, nier meer regelmatig op de proef worden ge-

steLd.

De Amerikaanse heersende klasse vergiste zích, gelijk ook Ler,,rist Levensbeschrijver zich had vergist, Zíj vergisten zich voor r,rat betreft Lewist ínvl-oed en betelcenis, zíJ vergisten zich in rie Ameríkaanse míjnwerkers. John Leruís t'üas niet de man r^ríens stalcingsbevelen de lcolendeLvers
bLindelings gehoorzaamden. Hij was integendeeL een man die op lcritieke momenten eüeneenl door hen - met t'r¡ildet'stakingen - r.¡erd getrotseerd. Niet
wíjlen John Lewis üras aansprakelijlc voor de permanenËe onrust in de Amerikaanse mijnen, hij was er juist met wisseLend sulcses voortdurend op uít om
die permanente onrusË Èe kanaLiseren. Zíjn dood betekende voor he¡ ondernemerdom eerder een uerlies dan dat rlaarmee de voorwaarde werd vervuLd
voor de door mijndirekties en regerÍng zo vuríg begeerde vrede aan het kolenfront.Nog geen tien jaar na zíjn overl-ijden zouden al-le dr.¡alingen daaromtrent in voLle onrvang ziehtbaar worden. Op 6 decenber j.L. brak er ín de

l) U.I,f.l1.A.: United lfíne Idorhers of Ameríca.
2) Saul Alinsky, "John L. Lewis, an unauthorízed biography",
Torlc 1949, b1-z" 372.

Nehr

-2V.s. een mijnkonflikt uit dat feller en- Langduriger zou rvorden dan enige
mijnstalcíng in het verleder¡ en dat meer uit de ha¡rd zou Lope-n - zowel van
de regering als van de U"i1.l,i.A. - dan ooit in de dagen van Lewís t{as ge-

schied "
Ruim een rveel< nadat 160"000 lcompels de arbeid hadden neergelegd meende een Amerii;aans tijdschrift, "U.9" News & T'lorld ReporL", het bedrijfsLeven gerust te rþeten stellen. "Ðe tijden¡íjn voorbij, ciat een mijnwerkersstaking een bedreiging vormi voor de ehonomiett, zc heette het. I{eldra
zou bLijken dat daarr¡ee voor de zoveelsÈe keer een volstrelct onjuist beeld
van de sociale rve::kelijlcheiri was opgehangen.
Het oordeel van ttu.S. i\er,¡s & Ilorld Report" r.ras mecle gebaseerd op cle
omstandigheid dat de op lcolen aanger'rezen bedrijven over voorrarlen beschikten díe toereikend r¡erden geacht voor cirka honclerd dagen. Op het moment
dat r+ij deze. regeús schrijven hebben de Am.erilcaanse mijmv*r'llers aL meer
dan honderd dagen verbeten volgehouden" Ilun al.-tie ¡vordt niet Langer aLleen
maar een bedz'ei,ging voox,ie A¡rerilcaanse ehonomierzij i.s bezig deze Ee ontürL:chten en dat op een schaal als r.raarvan ook bij de irevigsËe klassegevechten ín de Anerikaanse geschie<lenis zelden of nooit sprake is geweest"
Volgens een schatting van Amei:ilcaanse expê-rts heeft de mí.jnstalcing de
industrie ín de V.S. zottat voor de helfc verlamd. i'.1eer dan vijf miljoen
arbeiders zíjn door gebrelc aan kolen r¡erhloos geruorden en de produktiever*
Liezen rvord,en ín de miljarden r1ollars geraamd" VeIe scholen zijn gesloteÍre
de lcantoren worden nog slechts spaarzaam verwarmd, taL van bedrijven r.rerken op hal-ve kapiciteit. In de staat Ohío is de noodtoestand afgekondígd.
Zuiveringsinstaliatíes r,'erden er, om energie te sparen, tijdelíjk buiten
werl"ing gesteld, de Edíson Company legde er elf elektrisehe cenËrales stilen ín de buurstaat Indiana werd de produktie van een aantal elelctricíteitsbedrijven met een kr,rart verminderd. ttBinnen afzienbare tijd",zo rttaatschuwde een deskundige, t'za7^ heE hier even donket zl3n als in l:{er'¡ Yorlc toen
daar de stroom uitviel."
Dat de staking zuLke ingrijpende gevolgen harl - ofschoon zíj werd uitgeroepen door een bond rraarbij slechts ongeveer de helft van al-1e nnijnwer-

kers

r,ras

aangesloten en de stiLgelegde mijnen nauwelijlcs de heLft van de
kolenproduktie voor hun reliening namen - is hoofdzaitelíjlr een

Amerikaanse

gevolg van drie omstandigheden:
- in de V.S. bestaat geen komoleet landelijir verbindingsnet dat
het mogelí.jlr maakt valt de ene centrale op de andere over Ëe
schalcelen;

- diverse fabrielcen zijn
zodaL hun
geheven;

aangerüezen op een speciale lcolensoort
telcort rriet. meL een arrder soort kolen kan worden op-

- de stakende mijnrverkers zijn er nieË voor teruggeschrokken om
lcolentransporten met geleld, in diverse gevalIen zeLfs :¡.et i.rapengeweld 3) o te verhinderen.
Ifet Laatstgenoeinde feit vor¡rt er al een aanwi jzíng voor dat deze Amerikaanse mijnwerlce,re strijd met buitengerüone gerimmígheid rverd gevoerd. Goederentreinen en binnenschepen" zijn beschoten, vrachtautors zijn met behulp
3) ilet wapenbeziÈ van de índividuele burgers is ín de Verenígde
Staten veel ininder aan banclen gelegcl dan hier en ín tal van
andere landen"

-3van barrikaden en op de r'regen gestrooide.kopspíjkertjes Ëot stoppen gedwongên¡ fabrieksinstaLlatíes zíjn moedwil-Líg verniel-d, maehínes zíjn hier en
daar gedemonteerd, op somnige spoorlijnen - bijvoorbeel-d in de staat lllinois - zíjn versperringen aangebracht. Dat de overheid bij dit aLLes niet
werkloos is bt ijven toezien, blijkt aLleen al- uit het feit dat Langs de
grote r¡regen met machínepÍstoLen uitgeruste leden van de nationale garde
zijn geposteerd, gereed om tegen de stakers op te treden. I'Het Lijkt wel
een oorl-og", zo heeft een Amerikaan de situatie gelcarakteriseerd. 0p het
moment dat dit bericht werd geschreven had deze oorlog al tr¿ee doden en
enhele ÈientaLLen gewonden geäist.
De oor1og waarvan wij sprelcen ís er een waarin diverse partijen Èegen
verschiLlende tegenstanders streden¡ de vakbond streed tegen de míjndirekties, de mijndírektÍes Ëegen de - naar een kompromis strevende - regering
in l{ashington, de arbeiders en de bond streden gezamenLijk tegen ongeorganiseerden of tegen onderkruípers en tensl.otËe streden de mijnwerkers verbitterd tegen hun tteígen" bond.
Het begon allenaal- op het tíjdstip dat de gel-digheidsduur van de cao
verstreken \^ras en er omtrent een níeuwe cao nog geen overeenstemÍng was
bereíkt. De onderhandelingen r¡raren stulcgelopen, niet op de - ín het geheeL
niet, aanwezíge - onverzetteLijlrheíd van de huidige U.M.trI.-president ArnoLd
R. MíLLer (14), maar op het met 30 tegen 6 sÈen¡nen uítgesproken veto van
de cao-konmissíe. ldeLisr¡aar had Î{íLLer een Loonsverhoging van 372 vteten
Los te peuteren, maar hij had zích tegeLijlcertijd bereíd verkLaard de ondernemers tegemoet te komen op een aanLal punten die voor de kornmíssie onaanvaardbaar waren.i'IiLLer wiLde de mijndírelcËies het recht toekennen om aan
deeLnemers aan een r"o¡iLdetr staking een boeËe op te Leggen van 20 doLlar
per dag en hij had er zich bovendien mee alskoord verlil-aard dat de ondernemers een zekere mate van kontroLe zcuden kunnan uíËoefenen op de ziekenkas en het pensíoenfonds van de bond.
Hoe aantrelckelijk het voor de U.l:1.I¡1. op zíchzel-f ook mocht zíjn daÈ
er een dam zou r¡orden opgerlrorpen tegen onof f iciijLe akties, i'fíL1ers medebestuurders beseften ð.at zLj met dergelíjke afspralcen niet bij hun achterban
hoefden te verschijnen. Dat i.Iil-Ler, die er herhaaldelijk blíjk van had gegeven daË de beLangen van de mijnwerkers hern bitter r+einíg of in het geheeL niet ínteresseerden 4), clie afspraken redel-ijk en aanvaardbaar had

4) Het vooraanstaande weekbLad t'Tíme" heeft /rrnoLd MilLer

een

Dergelíjice woorden, afgedrukt in een periodiek dat kan worden beschou¡sd aLs de spreekbuis van heË meer intelligente deel van de Amerikaanse bourgeoísíe, onderstrepen voor Ce zoveelste keer dat het ondernemerdom veeL meer baat heeft bij een vakbondsbestuurder die
door middeL van een schijnbaar míLitante houding de vakbondsLeden aan zích loreet te bínden, llilLer wist slechts hun haat
te wekken, bijvoorbeeLd doordat hij het bezoeken van partijtjes en basel¡alL- bdstrijden belangrijlter vond dan het voeren
van onderhandel-íngen over de cao. Van díe haat is l'{il-Ler zích
zeer weL ber,rust. I.Ioedende míjnrverlters iuuners hebben hem herhaaldeLijk bedreigd. Sindsdien draagt hij, zo hebben Amerilcaanse journaLísten bericht, een revolver ín de broekriem en
Laat hij zich door een Líjf¡tacht vergezeLLen.
'ronbekwame'¡ vakbondsleider genoemd.

-4-'
geacitt lcon niet anders dan afbreulc dcen aan l,¡rt 'vertrour,¡en van de leden.
lfþt haar besluít om het maar niet olr hun oordeel- te laten aanir;omen trachtte de cao-ko¡Tníssic Ce morele schade voor dc bond zove,e1" rnogeLijk te beperken. Dat betelcende overigens wel, dat de arbeid díencle te worrlen neergelegd' rvanL de rnijndirelities híelden" star aân de strafbaarheid van "rvilde'1
alrties vasÈ eri bíj de 11.Ìî.!I. gol.d al sinds l-a.rrg de reqèl, dat ex z6nd.er
koncrak,t niet r¡ordt gerverLtt. Het kwam er oD neer dat de vakbondsLeídíng ..
noodgedwonßen - koos voor tteen gerin¡4er krvaad" ,Jan een verdet gezíehts'Ì/er*
f.ies, dat zij zích niet meer lcon veroorloverì. na hel gezicLrt,sverlies dat de
or¡¡anísaLie eerder aL bí.j herhating tracl geleden.
Gevolg var: cit aLles: begin decer¡ber gin¡- er een staiti::i.gsoproep uít,
van een op aktie n.auwelijhs voorbe-r:ei-Ce, aa.xzeLznðe bonrl , r¡raårvan de leden
eensgezínd, vastberaden en offerberei<l ten strijde trokke:rr. Op &)e leden
moest deze barrd bínnerr de kortsLe lcere¡-i zijn ¿;reep verlí.ezen" D¿rt is dan
oolt precíes wat, er bij rleze m:;..jnstaking gebeurde" Eerr too.r:i.aange','end dagblad aLs 'rThe idashi.ngton Postn sÈe-lde vast, dat de eerrs zo nacht|ge IJ"li.tÍ.
tot
"ten irrooi rvas aan c1e a.narctrie èí;. zijn gezag over de kornpels van dagttlire
dag zag taneÍr". De ¡\merikaa-nse liorresrrondent van het Britse dagbl-ad
Gardianrt schreef , dat de míjrrrvericersstakíng oteen bedrei3ing vormde voor de
bond zélf" en r¿el "(,:en ernstiger bed.::eigíng naarr"riate de stalcÍnår lan¿;er
duurdetr.

tfill"ers medebestuurders rnochten het huni;e irebben gedaan om het gescholtte vertrouvren van cle kornpeLs in tthun" organisatie. ie hersteli-en, het
enige middel dat zíj rfaartoe k6nclen aanr¡enden lceerc-ie zich tegen h-en en be*
werkstelligde juist het tegenovergestelde van tr¿t zij ermee beoogden. Tussen de arbeí-ders en de hond vrerd <ic kloof voortdurend groËer" De sËalcers,
ver'bitter.l en rvanhopig omdaË de U.l1"trrl" geen stakingsgeLcl kon of vrílde ui-t-'
keren, sLachtoffer van al-l-erleir op hun afmatËing en uitr-rutËíng gerichte
maaÊregel-en van overheden e:, ondei:rÌemers, ï..Jeer¿len zíe]n meE middelen die
aLlermirrst uit het arsenaal v¿ln de .¡air.bevleging aflcornsti¡,, r.raren. Het '.raren
die middel-en '- behah";: de reecls genoemde onder and.ere ook <le bestorming
van een krachtstat:Lon in l,lest*Virginía *.-li-e lrr-rn vari burgerlijke zijde het
ver'rijt op de lials liaaldein clat zí.j "ongeclísciolineerci" r"traren en ilgeen en*
hel verantr¿oordeLijhheidsgevoeli; 'bezaten.ì.laar juist ntet deze rní-ddelen ont'.uik1';e1den <ie mijnwerkers eeri macht, \^/aå.rvan zelfs Joh.n Ler.ris, laat st,aan
arnold î'filler, nooit had lcunnen dromen.
De mijirstalcing legd.e niet alleen de ;ìvr¡eriltaanse âuto'-giganten zoaTs
General lfotcrs, Ford en Cg::ysler plat * doordat er een tekort aan staal
ontstond, daf: de hoogovens niet meer Jlonden aanvullen * uraar zij 'irad ook
toÊ gevolg riat mét <le ontr¿::ichtin;3 van het bedrijfsleven tegelijkertijd de
elionomische politiek van president, tarter op losse schroeven werd gezet.
Diens streven naar eei:r bepe.clcing van de a.anzienlijlcermíljarderi verslindende olíe-import - een van de belaagr:ijlrste oorzalçcn van iret tekort r:p de
.Ameríkaanse hancleLsbalans en daa-imee een van de r:orzai,:ên van de koersdaling van de doLlar - r.Ias tot mislulcking gecioemd op hetzelfde ogenblík dat
de ínciustrie uit gebrelc aan l:olen nerlr dan ooit op olie aLs ener¡;íebron
r¡ras aangeÌIezert. VanCa¿.:.r dat Carter terst.ond ne het uitbreilen van het iconfliltt een ha::tstocirtelijlr beroep deed op -beide- partíjen om zr: srie-l nogelíjk ÈoË over:eensternming te iroinen; vancl.aar clat hij aansLoncl-s zijir minister
van arbeíd, lLay lfarshaLl, tot tremiddela.ar benoemde. llaar Carters enleele
maleu. irerhaald ârgument, dat "dc mijnroerl:ersstaliing in striid r¿as met heË
nationaLe belangtrmaalite op de a::i:eirlers nieÈ <le i:;rinste indrulc.Aan liet na-

-5tionaLe beLang, zo verklaarden de kornpels, hadden zij geen boodschap 5).
Na verloop van tijd gebeurde waÈ te verwachten vieL. IIet kwam tussen
de stríjdende arbeíders enerzijds en de U"!f,l^r. anderzijds tot een volledige breuk. De bond aanvaardde een kornpromis dat onder zwate druk van Carter ter tafeL was gebracht,. De mijnwerkers echter verwierpen het aklcoord
en zetten, griruníger nog dan tevoren, hun aktie voort.
Dít aLLes - deze strijdbare, tegen de burgerLijlca moraal- indruísende
mentaliteít van de arbeiders, de verl-a¡mníng van zoweL de produktíe aLs het
openbare leveno de financiäle zorgen, de Ín duisternis gehuLde straten, de
bekLerurende oorLogssfeer - deed topfunktionarís Philíp Uughes van het depart,ement voor energievoorziening in llashington somber verzucht,en, dat het
weL Leek t'aLsof men voor de ondergang van de wereLd stondt'. Even souber
uitte zich gouverneur James Rhodes van Ohío. "I'le zíjn", zei hij, "aL bezíg
af te teL1en tot aan de lcatastrofe". Collegats van Hughes op het departement spraken van 'rde naderíng van rhet laatste oordeêl ttt, de dag $raarop indien men de bijbei.se profeet Joi!L geLoven wil - "hemel en aarde zullen
beventt. In de Verenigde Staten, waar het gedreun van de pner:matische hamers ín de níjngangen en het ondergrondse geweld van dynamíetexplosíes aL
maandenLang l^rês verstomd, beefde vooralsnog niet de aarde maar enkel de
heersende kLasse.

0p hetzelfde moment dat de Arnerikaanse mijnrverlcers - begin maart - de
tussen patroons en vakbond bereikte overeenkomst als "volstrekt ontoereikend'r verwíerpen kwam de strijd aan rt koLenfront in een nieuwe fase. President Carter maakte gebruilc van de beruchte TafË-Hartleywet van 1947, HíJ
deed dat me<ie op aandrang van niemand mínder dan George l,{eany, de voorzitter van de Aneríkaanse valceentrale AFL-CIO 6), die kennelijk niet minder
beefde dan het lcapitaaL en de regeríng ín !,lashington.
Bij rechterlijlc vonnis werd de stakers gelast r¡reer aan het werk te
gaan. Zou er binnen tíen dagen nog geen nieuwe cêo voor de mijnindustrie
kunnen worden afgesLoten dan zou er de bij de r^ret voorzíene aflroel.ingsperíode van B0 dagen worden voorgeschreven. Het middel werlcte niet. De rnijnwerkers, die zieh ook i;r het verleden - onder het bewind van president
Truman - niet door de Taft-llartley-procedure hadden Laten intímideren,
trokken zích niets van de rechterlijke uítspraak aan. Toen Carter daarop
verkLaarde, dat hij eventueel de mijnen tijdelijk zou naasten en nilítairen in zo:u zetten, gaven de stal',ers te kennen, dat hun dat hoegenaamd geen
vrees aanjoeg. Van díverse zijdeir rverd de president er aan herínnerd, dat
Truman destíjds hetzelfde had gedaan en zijn nederlaag had moeten erkennen.
De Anerikaanse pers citeerde het beroemde r'roord van valcbondsleider hlíllíam
Green, dat men ttgeen kol.en kan delven met bajonettenri.
Bij het schrijven van dít artilcel duurt de Amerikaanse mijnwerkersstaking nog aLtíjd voort, níettegenstaande aL1e geruchten over een op handen zijnde oplossíng. Wat zij tot dusver leert is bovenaL ditn dat arbeiders die hun i.ot niet zonder meer aan de vakbewegíng toevertrouhren, maar
bereid zijn het zêLf. in handen tè nenren zodxa rt optreden van de valcbondsbureaukratie níet aan hun verwachtingen beantwoordt of ontoereikend bLijkt,

Íf

5) lfen zíe het artikeL "La.ngduríge staking ondermijnt Carters
energiebeleidu' in het dagbLad t'Trouhrtt van ll maart 1978.
6) Ifededeling van de !Íashingtonse korrespondent van "The Gardían" op 25 februari 1978.

-6een grotere machÈ ontryikkelen kunnen dan r,raartoe de tradírionele, tot het
kapitalistisehe systeem behr¡rende organisatie ooit in staal is. i{iet U"}i.I'I"voorzitter ì'líller heeft het Amerilcaanse ondernemerdom vrees ingeboezemd,
de mijnwerkers hel:ben dat gedaan, bovenal doordat zij getoond hebben van
een geheel ãndere geest Le zijn vervuld dan die welke in de bovenlaag der
maatschappij wordt aangetroffen. iroch voor de burgerlijke eigendom, noch
voor de burgerlíjke wet, noch voor de handhavers der brirgerlijke orde hebben de strijdencle lionrpels ook maar enige eerbiecl- aan de dag ge1-egd. Tloe
weinig ter zake bijbelse vergelijlcingen oolc mogen zijn, iret is volstrekt
begrijpelijk <lat er op hoog nivcau van Ithet laatste oordeelt? en van 'tde

naderende ondergang van de iuereldt' werd gerept. De Amerikaanse mijnwerkers
hebben met hun griun:rige aliLie een onherroepelijl'" oordeel geveLd- over de icapitalistische prodtrhtieverhoudingen" Inclien h¡:n staking al níet het einCe
van de r¡ereicl aankor:ciigde, ',¡ezenl-ij1i toch r¿c1 dat van de kapitaList'tsehe
wereld, oolc aL l¡as het dan ui.teraard- geenszins hun oogmerk om die ten val
te brengen. l,iiet om revolutie te malrerr zi-jn zij ten strijde getrokken.
l.Iaar Ëoen zíJ - al-s arbeiders e-ri op hún wij:ze - voor veel beperkter en be-'
scheídener doel-einden in alctie kwainen t¡eleeide het kapitalistische Amerika
zoíets als een sociale revolutie"

Naschrift
over de mijnwer"
Bij het op sterrcil zetten van dít artiltel i-s er mecJrutHet
j
Parool", dat
kersstahing t,ekend. Op zat.erclav, 25 maart "1" l-.erichtte
houdt
akkoord
goedgekeurd.
lieÈ
de míjnwerkers een bereiltt aklcoord hebben
tot
hun
uurloon
zodat
o.a" in, dat zij een loonsverhoging van 317" kríjgen,
voorzie22 gulden stijgL, dat zij een geringe::e'bijdr:age voor de medische
ningen behoeven te betaien en dat in tegenstell-ing tot het bepaalde in vori"ge lcontrakten "r¡ilde" staicingen nieË meer besËraft zullen worden. Vooral
het laatsterhet niet meer strafbaar stellen van deelneming åan eerl "rvildet'

stalcing, achÈen r,aíj een grote overrrrinníng.Ove::igens stemde een
deeL van de sÈalcende míjnwerkers tegen het bereiltLe akkoord.

DE

STAi(TNGEI{

aanzienlijk

TT'ì iIE S'i -DU IT SLAIiD

Sedert heÈ begin van clit jaar is er duidelijh sprake van åen toenemende strijdbaarheíd van de arbeidersklasse in I,Iest'-Duitsland" lIa elkaar zí1r.
de havenarbeiders, de typografen en de metaali.rewerkers in stalting gegaan"
Lang voordat de laatsten op grote schaal de arbeid nenrlegden r.'zaren er in
de deelsËaat Baden-"1.Iürltemberg ai kleine en geheel spÕntane r¿erkonderbrekingen, r\raarmee de r.rerl.-ers in de metaalsel',tor kracht bi-jzetten aan hun di*
verse looneisen"
De sterlce druit van Ce valibondsleden op hun respekLievelijke bonden is
niet zonder uitr,rerlcing gebleven" Toen het el: op aan lcrvam hebben de organi*
satíes zich tot de tollc van hun achterban gernaakt" Voor onee lezerr i¡ehoeven r+ij nauwelijks uiteen te ze'tcen, dat wij clat allesbehaLve als een van-

-7zeLfsprekend iets beschouin¡en. InÈegendeel3 het is een gang van zaken die
een verlclaring vereist. I,tie, zoaLs wij, de vakbeweging als een insËituut
van de burgerlijke maatschappi-j beschouwt, rvie er van op rle hoogte Ís dat
een zo vooraanstaand periodiek als het Duitse weekblad "Der SpiegeLt' nog
maar kort geleden nadrukkelijk betoogde, dat de va}"ber¡eging in de BondsrepubLíek "geenszins tegen het bestaan'le (kapitalistische) systeem strijdt",
die vraagt zich af , Tliaaraan de recente mil-itante houding van deze zeLfde
vakbeweging moeË rvorden toegeschreven.
Twee omstandíghedenrzo luidt het antwoord, zijn van beslissende betellenis gel,reest voor de jongste onËwil:lcelíngen: de houcling van rt Duitse ondernemerdom en de bijzonder sterke pressie van onder op, Ìraaraan de Lesturen juist ín de gegeven sitr¡atie geen r/¡eerstand konden bieden.
l{og niet zo heel veeL weke'rr tei:ug heefE het Duitse ondernemersverbond
- het Bundesverband der Deutschen IndusLrie (B.D.I") - Irij het FederaLe
Gerechtshof in Karl"sruhe een kl-acht ingediend tegen de vakbeweging. De patroons -vraren van rnening, dat bepaalde verl-angens Len aanzien van een uitbreiding van de z.g. medezeggenschap - hoe uiterst bescheiden overigens
ook - in strijd met de Duitse grondwet moesten worden geacht.De kl-acht berustte op een volkomen verkeerde beoordel"ing van de vakbervegingrvan geLijlce aard als die r'¡aarvan de Conservatieve regering-lleath in Groot-Bríttannië blijk gaf toen hij, tegen de nadrukkelijke waarschur.ring van vooraanstaande valcbondsleiders ín, de wet op de Industriäle Verhoudingen door het
parlement joeg. Niet voor niets heefË "Der Spiegel" (nr. 2, l97B) opgemerkt, dat de z.g. medezeggenschap een ding iso daË door de vakbewegíng ín
de plaats van de loonstrijd op <le voorgrond ruordt geschoven"Kanselíer HelmuËh Schmídt, aldus "Der Spiegeltno heeft het. ondernemerdom er aanstonds op
gewezenrdat zij met de inCiening van irun lclacht een enorme stoinmiteit hadden uítgehaaLcl. î'iierdoor, aldus cle redalctie van 'lDer Spiegêl", is de weg
naar een tikkeltje meer medezeggenschap voorlopig geblokkeerd en dat heeft
tot gevolg, dat de vakbeweging niet langer in staat is de aandachL van de
leden op dat soorÈ pol-iËieke veroveringen te richten, zodat zíj, wíl zij
gezichtsverlies vermijden, nu v¡e1 het zvüaartepunt van haar aktíviteit op
materiäle eisen moet leggen.
Het betoog van *'Der Spíege1-'t laat aan duídelíjkheid niets te &Tensen
over. Zonder de ttenorme stommiteiÈ,| van het ondernemersverbond waren de
valcbonden in l,üest-Duitsl-and wellícht in staat geî.^reest - maar zekerheid bestaat daaromtrent natuurlíjh niet - de medezeggenschapsi-dealen op de voorgrond en het Loonzakje naar de achtergrond te schuíven" Thans itonden zij
daË in geen geval. Vandaar de houding van de bonden in al die konfLiltten
die zich in de dríe achter ons f-iggende maanden hebben voorgedaan.
De havenstatrcing werd uitgeroepen op 24 januari, DaË het ínitíatief

daartoe niet van de transportarbeidersbond is uitgegaan, blijkt uit een
verklaring van voorzitter Siegfried Bussjäger van de afdel-ing Hamburg, die
te kennen gaf, dat de arbeiders tevoren al geheeL sponËaan het werk hadden
neergelegd. Niets of níemand kon hen tegenhouden, zo zei 1níj, ltet andere
woorden: voor de bonci bestond er geen enkele keuze.
Door de aktie werden de havens van Hamburg, Bremen, Bralce, Emden, Lübeck en Cuxhaven volledig lamgelegd" Het ging orn een loonsverhoging die
aanzienLijk meer bedroeg dan de 4167. r^/aartoe de ondernemers aanvankelijk
en de 5r77" waattoe zij tenslotte bereid bleken. De bond vexLangde 77"; de
arbeiders eisten in feite nog meer en zíj r^laren heü tenslotte die de over-

rvinníng behaal-den.

-BTwee dagen t1a het begin van de stalríng onclernam burgemeester i(lose van
Ilamburg een bemiddelingspoging, die volledig schipbreuli 1eerl" Enkeie
dagen later probeerde hij het opnieuw.Ðe ondernel-rers toonden zích toen be*
reid.77. ce geven en daarop gelastte de t-ransportbond de arbeiders r{êêr ââr'l
het werlc Le gaan. z\an,1at bevel gavelì dezri echt.er geen gevolg" Zij zetten
de sËalcing voort" "V¡i:l dat moment af", zo lconstateerde t'Der Spiegelto (nr"
6), "was de harrensLalcíng zotteT. Ëegen dc patroons gericht, als tegèn de regeríng (die de loonsverhogingen in de Bondsrei>ublieh nie; l;oven esn gemícldelde van 1¡ 15% wíId.e laten uitgaan) en tegen de. valcbond"n' Alle ,Jrierondernemerdom, regeri-ng en vaicbond, rverden door de t'r¡ilde" alctie van d.e havenarbeiders versla¡¿r.;rr.. Behalve de ree<ls toegezeqde loonsverhogí-ng van 77" vetwíerven de arbeiders nog een extra uiti':erí-:-ig vari :111. ll5. "De h¿venarbeiderstt. spralc burgemeester KLose, "moet men bepaald iriet onderscha.tteni'. De
redaktie van t'Der Sniegei'r die zijn woorden cite¡,:rde, stelde rr¿st, clat de
vakbond duidelijk. b1-ijlc gaf vari zt^talcte, rrrâllnê€ï rnen zi-jn l-roueling vergeLeek
met díe van de fiere en zich van hun lcracirt lrer.¡r.rste havenarbeiders (ttDer
Spiegel", nr. 6),
Ðe zege die de havenarbeiders traCclen llevochter)- vcrontrusEte zov¡el de
politici en parlementariijrs van de S.P.D. ¡1s de Duitse valcbewegingsbureau'lcratie. "De havenarbeiders"rzo verlclaaxder zíj irr 1coor, "hebben door hals-'
sËarrig aan hun eísen vast te houclerr cle nationa-1-e elconomie Í-n gevaar ge*
bracht". Daarop antwoordden de ha.venarbeidersr "De natiorrale elconomie? lcennen wij rriet. Daar hebben r{e schijt aan." ("Der fipiegel", flr. 6)"
In datzelfde nurnrner laat "Der Soiege.l" een \^raarschurving horens ?fHet
in de havens bereikte resultaaÈ zaI tot gevoig hebben rlat de loonstrijd
wordt verscherpt. De valcbervegingsirrrreaukra-Èie 2p.,1 rekeníng :.roeten houden
met een nog grotere druk van de zijde van haar:leden.t'
Op het mcment daË "Der Spiegel" deze i'¡oorden schreef r,¡as Ce vakber¿egingstrureauhrat.ie al druk bezLg zich tegen eventuele eisen van haar leden
af te zetten. 'rDe havenstaliirgt', zo verk.laatðen- zíj, t'is bepaald geen mo*
del voor andere stakingen, geen voorl¡r¡eld dat navolging verclÍ.ent" (geciteerd uit "Der Spíegêl", nr. 6). lI¿;ar: de l-e<l.en dachten daar bepaald anders over dan de leid"ers. Ifuderlerlen rna¿lcten cr rnelclíng vano dat de lravenstalcing ov€rrâl heÈ effeht had gehacl van rle bekende lorrt in heË l'"ruitvat.
die.
lda de havenartieiders krvamen rle t;rpor''r¿lfen ín aktí.e-. Hun strijd,
zo
sulcsesvrÍjwel op het-zelfde momerit begon dat d-ie van cle havenarbei<lers
vol was geäi.ndigd, r\ras aanvanhelijk "r'rild". Tryee rqelren 1.ang hieLcl de bond
zich strikt afzijdí¡1. Toen lconden de bestuurders een dergeLijlse afrvijzíng
niet langer volhouden" De aktie we::.1 offíc.ieel verklaard. Geen looneisen
vormden de inzet" Er ÍùêËd gestrecl.en, voor het behoud van de wer:kge1-egenLreid in een beclríjfstak r.¡aa.rin het aantal arbeidspLaatsen r¡oortdurend verminclerde als gevolg van nieuwe techniehen. Er r;¡as geen behoefta meer aan
machinc,zetLers nadat de fotografíe ;¿icb. r"¡eester hacl gemaalcÈ van de lcranten en de boekdrukkerijen"
ile ondernemers r+ei¡;erden voor de naaste toehorirst r+erkgelellenheid te
garan'leren. Inplaats daarvan beantr¿oordden zij de stahing rnet uitsluirin-'
geri op grote schaal-. Als gevolg daarvan lconden cle meesf:e Duitse lcra.i:ten
níet verschijnen. Bij afuezigheici daarvan ís oo1,; onze informatie over ,ieze aktie en over de we.ldra uiËge1-:roken metaalstalcing uiLerr¿¿:'ie gebrekk.ig.
wij nemen ons voor op beide stal'.ingen ¡racier Lerug t.e lsomet.
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Bij

een vergeLijking van de Amerikaanse mijnwerkerssËalcíng met de havenstakíngen in de Duitse bondsrepubLielc dringen zich - ondanks de grote
verschiLlen - enkele punten van overeenkomst op. Deze Éieven ons aanLeíding
tot een paar uit de aard van de zaak voorLopíge kanttelceningen.
l. Beide alcties zíjn in zoverre op overeenkomstige wijze verl-open,

dat het in beide gevallen aanvankel-ijlc om een "officiäle" stalcing ging,
druk van onder op.
die door de bond werd uítgeroepen, aL dan niet onder
2. Beide aktíes zíjn na verl"oop van tijd î'rr'ild" geworden doordat de

erbij betrokken organisaties toc een

akkoord met de ondernemers kwamen,
een aklcoordo dat voor de arbeiders onaanva¿]rdbaar was"
3" In beide gevallen is het de zeLfstan&ige strijd gelreest die aan ondernemers en regeríng de grootste moeí1-ijkheden heeft beroltkend"
4" In Ïüest*Duitslandrr¿aar de stalcing van veel korter duur r.¡as dan in de
Verenigde Staten, slaagden de arbeiders er in néér te bereiken dan I,üaartoe
de bond in staat, was" In Amerika, r^raar op heË monent dat rve dit sehrijven
de strijd nog in volLe gang is, gingen de arbeiders véél verder dan de
bond kon gaan en pasten zij methoden Ëoe die verstrelckender gevoLgen hadden dan welli vakbondsoptreden ootr.
5. Zo¡nrel in Duitsland als in de Verenigde Staten schrok de vakbewegíng níet minder van de zei.fstanrlige arbeidersaktie dan regeerders en ondernemers. In Duitsland bl-eeh dat onder andere híeruit, dat de vakbeweging
terstond de arbeíders ín andere bedri.jfstakken begon af te remmen; in de
V.S, r¿erd dat duidelijk doordat de landelijke valcberveging zich vóõr het
toepassen van de Taft-l'Iartley- Þt verkLaarde.
6. Beide stakingen bewíjzen, dat ze1-fstandige arbeidersstrijd zich
níet altijd van meet af aan tegen de vakberveging behoeft te keren. Zowel
in DuitsLand als in de Verenig<ie Staten hebben de arbeiders zich van de
bond bediend tot op heÈ tijdstip dat het hun onmogelijh werd zíeh er nog
langer van te bedienen" Zíj hebben zich toen het zover r'¡as niet om príncípiäle, maar om pnaktische rerlenen tegen de organisatie gelceerd. ZiJ hebben
daardoor nog Tdeer eens aangetoond, dat de zelfstandige strijd ook uít de
valcbondsakt-ie lran groeíen, dat zij niet het gevolg is van een (theoreËisch)
inzicht ín het wezenlijic karaliter van de vakbeweging of een gevolg van het
bewustzijn van hun eígen kracht. Een dergelijh bewusËzijn hebben in Duitsland de havenarbeiders rn in de V. S. de mijnr.rerliers, zich pas in en doov
de strijd verrrorven,
naar onze mening om die rede.n een duídel-ijke
7 " Beide stalcingen zijn
aanwij zíng, hoe het met de onËr'¡ikkeling van de zelfstandí-ge beweging van
de arbeiders ín de v¡erkelijltheid, in de pralitijlc, is gestel-d"

Het jaar is al r¿eer ruim dríe maanden oud, r,/anneer dit nummer van t'Daad en
Gedachte" bíj onze lezers in. de bus valt" IIen zou zo denken, dat díe Ëíjd
ruimsciroots volcloende is ger.^reest om een financiäle bijdrage voor dit jaar
over te mal.:en. Níets is eeh.ter minder waar. ïr zíjn nog steeds lezers, díe
menen, dat ze rustig op de helft of aan het einde van het jaar ltunnen betaLen" Dat is echter een misvatting. Elk nuunûer van ons bLad kost veel geld
en moet worclen betaald. trrlilt u, die nog niet hebt betaald, daar aan denken?
Het maakt ons het r,¡erk een stult gemalilcelijlcer.
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"De piramide der Tirannie" Anarchisten ín l''leder1and". Sanengeste.trd door
'llans Ramaer" Uitgegeven door I'leËen*
schappelijlce Uitgeverij b.v. te ¡\n*
sEerdam" Frijs onbekend"

Irr mijn kinde.rjaren kr¡anen regelrnatig op zondagochtend di'¡erse anar-"
chisten biJ ons thuls"' tezamenlijir- trolcken de manne',:r en vroulren de oarliggende dorpÁn in om tlaar te liolporteren met anarchístische trladen. - I'Iog hoor..
IA ¿" ro*p, "l(copt err 1eeçt De Arbei,ier". I'Iaar zo heb i-k ooh nog "De llolter"
en "Alarrni' ilor"rr-aanprijzen. Bij, <lergelijke ìiolporËagetochten rverd er door
een cleel der betrolclcäneir gezongen, iurroijl het andere deeil- kolporÈeerCe;r
Liederen aLs ttDe r"rapens eðer"r- ttBroerlers laat ons cle kazerne slopentt e-n
utÀan elke l-anLaarn, àen sLrop"' storrden altijd op hel riperÈoire. lieermalen
gebeurde iret dat op zotn kãlporltageÈoctrt dáor de polí'ti" werd ingegrepen"
ùerhoor op het potiiieUureau,ças dan vaste troef. Vogr ons kinderen was
het dan altijd de vraag of ,vader die avond t¿el th'r.iis zòu homen" bij het lezen ven het door llans
^Nran dat alles moest il¡ Lerugdenlcen
Ramaer samengestelde boelt "De Firarnide der Tirannie*r, ,\trâârin artiltclen of
'Ilc' geloof
fragmenten van artilcelen van díverse anarchisten zijn op.gen.orneË"

ããl*n.*o.r hiermee een ¡¡oed r.¡erk heeft gedaarr. Temeer o*d"at hij "alle sÈromingen van het anarchísme aarl bod tre-eft latel-r l;omen: En dat zijl.'er nogal
üra,!, gerreest" Oolt rle tegenstellingen rlie er altijd irr de anaröllistfsch'e'be*rvegíãg aLin gewe*"t toid"n door lìen niet .r"trro.f*rrt laqegendeel, i1" *?".
,riãvoär,igã ,rlt*.*"etting, die ruin víif rig paginaÎs beslaat, laat hij a1s
het r¿are de hele anarchistisc.ire bewegíng ¿ã iev"e passeren" In die- r-ritden:
zetting heeft hij, volgens mij althãns, de vefschill¡'-nde stromingen bíj:
zonder goed getypeerrl

¿ti""rr:" i"" ,die uiteenzetËing geeit itamaer een'bep;:a1de zaiik onjuist
,0.", u* in een andere ztalç verzr^¡iiSt-ttí-j iets. 0m bij het laatste -t"'!:*
ginnen rroeÈen vle naar pagit.a 52 van zijri bock gaan. laar: fees ik, dat AItert, ae ,Jong in,,de,¡roànure "oor1og, tegen llí-tier Duii:sland?l'. schreef dat
de Duirse rãgutirg"fe:-¿ers zonder ðr"ijie1 in de bekLaa¡;cenbâi.rk'thuishóorden. lti.{apf ln" diãzel-{iete belclaagde.r.,3ank- behoren-na1sE Hitler, CoçTrbel-s en

Goering de Franse en lJngelsu rniãi-sters Ítegeris cl-e do91 hen'gesancfi,oleerde,
mísriadãn ín de lcoloniän" eiì î,/egens de '"'er'anti¡oordel"ijlchgi{ dle zLi dragen'
ocrlof,sg"i:aa, in'Europa;on
voor de toestan6 in Ðuitsland urt.root ot huiclige
j-lc
Rar¿¿-er za| echter zon;
niet"
lcen
Jong
de
Albert
van
De bewr:s¡e brochure
der tr,ríjfel juist lrebben gecítee::d. il"utoto ooh niet? Iiaqr.'" " " '\d¿1t Ramaer
zeket irád moáten vermeld"tt iu, dat Albert de Jong na- de tr¿eede v¡ereldoor1og en r^rel in tle vijftiger jaren op het zc¡lfde standpuàt sÈorrd a1s de syn-'
rlical-isten in Z,,niedeå, n*r*ii3t het standpunt, dat de rler:roliratische staten
zich gewapen,{erhand moesten verdedigen te¡5en eerr aanval van. een autoritaíre stãat" Dit om Ce demolcratische vrijtreclen, dí-e de arbeiders zietr hadden
verr\torven, te verdedigerr. Op een lezerskonf-erentíe van de À'S'P' ín l(ras*

ilte Amsterdam, als ík me goed herinner was het in het begin van
het jaar 1953, koos Al-berÈ de Jong ondubbelzinnig voor het standptrnt van
de Zweedse syndílcalisten. 0p die lconferentie was ik zelf aanwezig. Dit
standpunt van Albert de Jong had Ramaer de lezers van zijn boek niet mogen
napolsky

onthouden.
Een andere (kwalijke) onjui-sËe !üeergave geeft Ramaer van het verlaten
van Anton Constandse van de anarchistische beweging ín 1938. Hans Ramaer
zegt daarvan:

"een poging om nochte.ns alle anarchistische organisaties en
groepen bijeen Èe brengen mislulcte. door 'nersoonlijk gelcibbel,
¡vaardeloos gezr^rets en een pacifisme dat alleen het faseisme in
de kaart speelt I , z-oals het best.uur van de Ferleratie van Anarchisten ín ilederland het ín l93B opschreef. Itet was de reden dat
Constandse en anderen teleurgesteld de anarchistisehe beweging
verlieten"

rl

De r,rens rvas bij Ramaer blijkbaar de vader der gedachte. trdant het is
alþemeen belcend, dat niet dat de reden van Constandsets vertrek uit de anarchistische beweging is geweest. GekibbeL en r+aardeloos gezwets had hij
al-tijd meegemaalct zolang hij deel uitmaalcte van de anarchistische beweging.
Dan had híj de beweging reeds veeL eerder verl-aten" De rverk"el-ijke reden ís
geweest, dat Anton Constandse positie had gekozen in de imperiaListische

oorlog die te wachten stond" Hij lcoos voor de geallieerde strijdmachten
die een eínde zouden maken aan t'het barbarisme van het Derde Rijkt'. En Rarnaer had dít kunnen rìreten, had het moeten qreten. i,lant irr t'De Níeu¡¿e Gíds"
van augustus 1965 heeft Constandse verklaard r¿aarom trij de anarchístische
bewegíng had verlaten, en die verklaring rverd in de nummers van 19 maart
en 2 apríl 1966 door "Recht voor Allen" overgenomen" I,Ielnu, in die verklaríng zegt Constandses
ttHet r/üas duidelijlc dat de Spaanse burgeroorlog het voorspel
r^¡as van de tweede wereldoorlog, die ontketend zou rvorden door
HitLer en j.lussol-ini. Aan rvellce lcant moesten wíj dan staan in ons
eigen land? Ook soms neutraal gezind zijn tegenover het onvoorstelbare barbarisme van het Derde l-ríjk? Dat de aanvaL zou lcomen
daaraan tr.iijfelde ih juisË na lIünchen niet meer. I^Ielnu, ik heb
gekozen. (Kursivering van mij , J.tf. ). Gei<ozen v6õr degenen, die
met gei.reld naar de ondergang zouden streven van dít regime van
ontaarde moordenaars "

tu

Dit is wel heel- iets anders dan Rarnaer ons ruil doen geLoven. Niet om
het geicibbel verliet Anton Constandse de anarchistische beweginge maar omdat hij een lceuze had gedaan voor 6én van de ímneriali.stische machten t zoals bíjvoorbeeld Peter l(ropotkin v66r hem in de eerste r¿erel-doorlog een
keuze had gedaan. iloe ik over die lteuze van ConsËandse denk is hier níet
aan de orde.trIie er belangstelling voor heeft kan het nalezen in mijn "Open
brief aan A.L. constandse"o gepubliceerd in "Daad en Gedachtet', nummer 5

van mei 1966.
Dat Hans Ramaer die verl;laring uit t'De }ilieurve Gids" en t'Recht voor A1len'! niet kent, líjict mij ongeloofi¡aardig. Dit is temeer bevreemdend omdat
híj in zijn ttVerantloordingto zegt, dat zoncler de adviezen van o.a. Con-

t2standse het boek er niet gekomen zou zijn.
fien dergelijhe y¿Lse !¡eergave nu doet afbreuh aan een
ondanks dat net v¿eT plezíer heb 3ele:en"
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De ï,ierhgroe¡) voor een l,iaatschappij-icritische Val..berveging - de rvr:rkgroep die ijverde voor een valcbervegíng die zieh "ltritischer en radikaler
dan tot dusverre te{:eno\.rer de lcapitalisti-sche samenlevinq zou opstellenrl
en die bovendien tteen ínlerne demohratiserini¡" van Ce diverse bonden voorstond - is op 4 maart j.1. opeehr:ven. "Ðe Vol-t-.çlirant'0, die op I I maart,
dus precíes een week later, van rlie opheffing nrr:lding naal.:te, ver!."laarde
ooheffing van deze verlcgroep het logische
in een korte beschouwing dat dettl)e
valcbewegingtt, zo Las rnen in het ber¿uste
gevolg r\ras vân trâar "succes'u.
stukje in genoe"rd ochtendlrlad, "is in de loop van de jaren strijdvaardiger
geworden. " . tt

Een dergeLijhe verlrlaring legde ool-r FltrV- Þstuurder Herman Bode af ,
jaren naur^r bij het reilen en zeilen van de r+erkgroep
die gedurende enlcel-e
ttlk
ben ervan overtuigd", aldus tsode, "dat de werkgroep inwas beËrokken.
vl-oeij ireeft gehad op de'veranderde opstell-íng vac de vakbeweging. I-iet rvas
niet de enige falctor. iîaar het feit daL de werltgroep er in 1970
natuurlijk
o7l
was heeft zeker betehenis gehad"" Bode gaf ook te lcennen dat de inen
t,eresse voor.de werkgroep t'nÍsschien is afgenoïneri, omdat de Leden nu meer
i.n hun bond te zeggen hebben gekregen dan toen het geval- rr'as " Iiritielc ltan
nu ín de bond rraâr l/oren ltonent', zo verhlaartle hij "
Van rvelke vera-'rderrle opstelling, zo 'vragerr r.rí-j ons ;-rf , spreekt Bode
1973 ertoe leidrle dal- achter de ruggen van de
eigenlijlr? Van die rvellce inttPaasbestandtt
tverd gesloten? Van die' \üaarvan
arbeiiters om het zogenaamde
een vooraansËaand bestuurder getuigenis af1-eg<le Èoen trij verlclaarde dat de
bezetting van de ENI(A in Breda 1:ad p1-aats gevonderl om een bezetting van onder op te voorkomen? Van dí-e r4raarvã:1 de valcber+egi:rg in i977 blíjlc gaf toerr
i'Iim Kolc het signaal gaf tot prilralcties omdat - naar hij uiteenzette - ná
het "paasbestand'e rle vahbev¡eging zich geen verder gezichtsrrerlies kon permitteren?

rtel1ç opzicht , za vxagen wij, hebben de Leden vaTì een valcbonrl heden
zegger. darr in het verieden?
Het anËr.roord op al- deze vragen is, bij c1e ophef f ing van de werkgroep
gegeven door de werlcgroep zêLf. " "De ophef f ing", zo ';verd van die kant i':eegeãeeld, "houdÈ nieb in dat de r.rerkgroep haai: doel-einde.,:i bereikt acht."
En aan die r¡oorden r,rordt zelfs toegevoegd: "Geenszi;rs".
Ðat is duidelijlce taal.' \raaxvaß de beËekenis echter cerstond rveer wat
wordt afgezwal:,t door de verlclaring" rlat "er l'rat de ze¡¡genschap van de vakbondsl-eden en de kritísche houding van de valcbeweging toch rvel iets ís ver*
anderd. "
IÍet andere r¡oorden: <ie werlcgroep zeyt hij haar opheffi-ng ín éên adem,
d,at zíj haar doeleinCen volstrelit n,iet heeft bereikt en dat er Ëoch rvel
ttí,ets'" van i.s verwezenlijlrt. Dat komË er op neer dat er in fei.te een verlilaring worrlË gegeven die de buitenwereld geen stuk ürijzer maalct.j,Ieer hou-

méér

In
te

r3 -

vast heeft men aan een zin uít tÈ "Volkslçrant¡'stukje, die als volgt luidde: "rnt,ussen hebben" ". talrijke mensen uit deze t<.iitische bewegiãg posíties bereiiit !üaarin ze zéLf invloed op het beleid hebben. " Naar onze overtuiging r.rordt cjaarmee de spijker op de irop gesl-agen: ín een dergelijke po.sítie kunnen oolc de meest kritische vakbondãbestùurclers niet
hande"rrãur" haar
len dan overeenkomstig de r,rogelijlcheden die de valcbervegíng lirachtens
r¡lezen nu eenmaal biedt
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Het ei.nd vori.g jaar opgetreden kal-rinet-Van Agt heeft over het algeniet zoen beste pers gehad. HeË is - en dat niet aileen in de nãuw
met de P"v.d..,1.. verbonden iiranten, r¡aar ook in een onafhankelijk liberaal
dagbla<l als de "Nieuwe RoLÈerdamse Courant/Hande1sblad" - "een slecht kabinei" genoemd.De formatie ervan qras vc'or de laatste een reden
om te verklaren, dat tthet avontuur" begon err vrie de - bijna dagelijlçs,.r - lcommentaren in
de NRC naurvlettend volgde rnoest welhaast vaststeLlen, dat,le kritiek op de
nieuwe regeringsploeg in zíjn kolonrrrerr op zijn minst even scherp, bij lijd
en wijle zeLfs scherper was dan in de kring rond PvdA*onderhandelaar vãn
Thíjn of ex-premier Den Uyl.
Verwondering behoeft dat niet te wekken. I^Iij hebben er vorig jaar aL
op ge\¡Iezene dat een ekonoom als de Groningse prof . Pen verklaarci heeft,
dat hijrinclien hij onderneaer zou \^rezen, zijn sten aan de p.v"d.A" zou geven' aangezien het ekonomisch beleíd van het toen ziËtende lcabinet-Den Uyl
voor het bedrijfsleven de beste perspelrtieven boocl. Van een dergelijk inzícht is de even toonaangevende als bekwaam geredigeerde N,R.t. natuurlijk
niet gespeend. Als de redalctie daarvan van tteen slecht kabinetnt spreelctl
dan becloeLt zíj in feite hetzelfcie wat Den uyl met andere ç'ocrden iot uitdrukking bracht toen hij het regerings-avontuur van Van Agt en hriegel als
"een..ramp voor het land" bestempelde" "Slecht" ofter,¡el tteãn ramp voor het
l-and" ¡^ril in dit verband zeggen: Ëen kat',inet waarbij de belangen van het
kapitalistísche ondernemerdom allesbehalve in vertrouwde handen zíjn.
Vanzelfsprelcend druklren noch de N.R"C. nnoch de ex-prernier zich op deze wijze uit, ZiJ aclìËen de formatie van het kat¡ineÈ-Van Agt in strijä met
de nationaLe beLangen. I'faar de nationale belangen zijn no[ nooit Íels anders geweest dan de belangen der heersende klassen. ltãt veischil tussen de
nu aan het bewiricl zijnde. regering en die welke er aan voorafgin g ís niet
dit' dat het kabinet-Den Uyl als hampioen van de arbeiders funfeerde en de
ploeg van Van Agt en I'Jiegel als kampioen van I t kapitaal Het verschíl be"
staat hieruit, dat het lrabinet-Den IJyl de typische representant
r^ras van de
moderne kapitalisËische ontwikiceling, het kabiner: daË er voor in de plaats
is gekomen daarentegen de
van het kapitalisme ,r"tt gi"lur"rr,
"*pon.nivanishet
van al diegenen die de ontwikkeling
mode-rne lcapitalisne irillen afl
remnen.
Dat maalct de huidíge regering voor het moderne bedrijfsleven níet tot
een verheugend perspektief , l.laar rnaakt r t veel- verschil uiÈ voor de arbeiderskLasse? Ex-premie-r Den Uyl izordt niet moe om die vraag bevesËigens te
beantwoorden" Hij en zíjn politieke geestverwanten beschouwen de niãuwe mimeen
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een bedreiging voor een rechtvaardiger verdel.íng van inkomen,
kennis en macht, ldaar wat z.ij onder een rechtvaardiger verdelíng van inkomen, kennis en macht verstáán, betekent aLlerminst ieÈs dat ertoe zou lcunnen Leiden dat de arbeíder ophoudl atbeíder te. zíjn; het l¡etekert, geenszins een zodanige maatschappelíjke hervormíng, dat er een eind zou komen
aan dat,gene rüat de arbeider tot een aybeider maakt en de ondernemer tot ondernemer.

zaL men vragen, het kabinet-Den UyL dan niet gestruikel.d
i'Íaar is
"
betreffende de vermogensaanwasdelíng en de grondspekulaover Ì"retsontürerpen
tie, dat wii. zeggen over hretsontr\'erpen die de maatschappelíjke ongeLijkheden poogden te verkleinen? Heeft de níeuwe minister van onderwijs dan niet
reeds blijh gegeven van zijn afkeer van de z.g. crmíddenschool", waarmee de
PvdA-er Van Kemrenade een bijdrage tot de spreiding van kennís wiLde Leve-

Ons antr¡oord is, dat de ber¡uste r¡etsonthrerpen niet gericht waren op
de opheffing van de iret kapitalísme kenmerlende tegenstellingen, niet op
een àfschafiíng van de meerwaardeproduktierdoch op een andere, efficiåintere verdelíng van diezeLfde neerwaarde. IJrr r.rat de onderwijspolitiek van het
kabínet-Den UyL aangaat: het streefde bovenal een vorm van onderr¿ijs na
die aan de behoeften van het beclríjfsleven en van een hoog-geindistrualiseerde samenLeving beantwoordt. Als iemand ons zou rnril'len voorhouden, dat
goede schol-en van l:eLang zijn voor de arbeidersþ,tasse, dan willen wij dat
níet tegenspreken. Í,Iaar het daarbij on gaet ís echter de vraag, wát men
verstaat onder goede scholen en !,rat men verstaat onder het belang van de
arbeíderskLasse.
llij zien het nog altíjd zo, ðat er voor de arbeiders in deze samenlevíng eigenlijlr maar 6ãn goede school is. Dat ís de klassenstrijd, die zij
gedwongen zijn te voeren, om het even of er nu een zogeoaámd progressíef
dan wel- een behourlend kabínet "de nationale beLangen" behartigt. Natuur'
Líjk zeggen wij niet dat een trouhre hond he¡zelfcle is aLs een sluwe kat.
Maar wat zou een arbeider antwoorden, 'za íemand hem de vraag stelde door
wíe hij Liever zou rnrorden gebeten?
0ver het bijten door de hond of door de l."at ís ook gesproken door de
partijvoorzitster van de P.v.d.A. 0p l0 februari j.L, zei mevrour¿ Van den
HçuveL Ín een toespraak tot het kongres: "Het C.D.A. vergrooË de afkeer
van de nensen van de poLítiek. Een partij die kans zíet biqrnen één kabínetsformaÈie op grond van hetzeLfde prograÍrmâ trnlee zo verschiLlende regeerakkoorden te sluiten, veroordeelt de kiezers tot tweederangsburgers.
Zo'n partij bevestigt mensen in het gevoel-, dat het nÍet uimaakt of je
door de hond of de kat gebeten r¡ordt."
Naar onze opvatting is het onjuist on te bevreren, dat het C.D.A. dergelijke gevoelens versterkt. Zíj ontstaan niet specifiek door <le poLitiek
van roomsen of protestanten, naar door de politiek in het algemeen. I^Iant
de politiek, dat r¡iL zeggen: de kunsË van het mogelijke, wordÈ níet voor
níets aldus genoemd. Ilet is de kunst Le manoeuvreren binnen hetgeen bíj de
gegeven machtsverhoudíngen mogel-ijlc is. De machtsverhoudingen zeLf worden
er niet door aangetast.Die machtsverhoudingen kunnen al.dus rrror<ien omschreven, dat het kapitaaL heerst over de arbeíders. Idaar het ín de pol-ítiek om
draait, dat Ís de vraag of. zLj zus dan wel: z6 moeten worden overheerstr oP
subtiele, dan weL op een grove en doorzichtíger manier. De laatste levert
voor het kapitaaL bàpaaLde risíkots op - geheel afgezien van het ekonomische program van een kabinet, \4ra¿l.rover een prof . Pen zijn wenkbrouwen uag
fronsen - risikots die zwaat r,ìregen, maar waaraan de arbeiderskLasse uiteraard geen píjn heeft.
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