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NOG}fAALS OVER DE''ARBEIDERSBETdEGING'I

EN DE B ET{EGTNG DER ARBEIDERS

In eeo kort ge?eden ín het weekbLad t'Vrij Nederland'r verschene¡! b€-
sPreking van een p-¡rital aan de geschiedenis van de arbeídersbeneging gewij-
de werken klaagt een zeliere Lodewijk Brunt er over, dat het gebríp atbed-
derebeuegùng zo buitengewoon vaag is. In één adem venrijt híj de historici
dat hun beschou¡ríngen er weinig toe bijdragen daarín verandering te bren-
gen.

Vanwaar deze klacht en dít venøijt? Ifat is de reden dat Bn¡nt er te-
--"-.8en-troteste€rÈ dat men 'rveelaL zonder nadere toel.ichting over de arbei-

dersbeweging epreekt"? Deeen dat 'rachter deze versluierende term sterk te-
gengestelde opvatti:rgen-ochuil. gaantt. lfec andere soorden: het bezwaar van
Brunt kont hierop neer, dat de ene geschiedschrijver met trarbeidersbewe-
gÍngtt iets anders, so¡¡rs¡ fi¡oer, soms minder, bedoeLt dan de andere. Vandaar
dat Brunt de ín Ce laatste jaren aanzvreLl.ende -literatuuf, o.trer dit onder-
werp aLs t'bonte verzamelíngentt karakteriseert.

I{ij houden deze karakteristiek van Brunt voor juist. ldie de higtori-
sche studies over de arbeÍdersbeweging naast el.kaar legt kan haer bontheid
níet ontkennertr Zíj rnoet echter aan de beweging z6Lf. votden toegeschreven
en niet aan de geschiedschrijvers.Het is niet hún schuld dat de werkelijk-
heid bont en gekooplíceerd is en dat haar bíjzondere verschijníngsvornen
uenígnaat etetk afwijken van de algenene vorm !üaarin deze plegen te tùorden
sanengevat. Het is níet hún achrrld dat in de loop van ruim anderhalve eeu¡y
zéér uiteenlopende ideologische stromingen en organisaties zijn ontstaen
die, zoale Brunt dat uitdrukt, onder één noener worden gebracht naar díe
niettenin zeer verschillend van aard zijn.

BeÈekent dít, dat Brurit een probleen aannnijdt aat in feite niet be-
staat? Zo is het aLlerrnínst. Er is Bet de geschÍedschrijving van de arbel-
ierabeweging wel. degelijk íets aan de hand en er ís !üel degelijk grond ge-
hoeg om haar van een zekere vaagheÍd te beschuldígen en haar het vemijt
te uaken dat zij haar onderwerp niet scherp genoeg defíníeert. Maer els
wÍj de nopdzaak van een scherpere definitie onderstrepen dan leggen wíj,
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naar het ons voorkomt, de vinger op ieÈs totaaL anders dan Brunt doet.
IIij wijst er bijvoorbeeld op, dat de redakteuren van her sinds lg75

verschíjnende olaapboek ooor de Geschiedenis uan SociaLisme en Arbeidersbe-
aeging in Nederland "de term sarbeídersbewegingl reserveren voor organisa-
tíes díe zích op het standpunt vân de lclassenstrijcl steLLen'r en dat'rande-
re onderzoekers een schijnbaar ruímere positíe innemen" orndat zij nrtot de
beweging iedere groep arbeiders rekenen die koLlektief alctie toõert .roor
lotsverbeteríng en zich daartoe duurzaam heeft georganíseerd". Tot de eer-
stea richt Brunt de vraag "vríe eigenlijk bepaalt wat het korrekte lrlassen-
standpunt ís?"; ten aanzien van de overigen konstateert hij dat "lang niet
aLLe organisaties díe de Lotsverbetering van de werkende kLasse in hun
vaandel hebben geschreven zich daarmee in feite ook attíjd bezighoudent'.
De vraag wordt zê,ê,t tetecht gestel-d, de konstatering is juíst; rrij zullen
er aanst,onds nog nader op ingaan. I,Iat ons echt,er eerst van het hart moet
is, dat de kern van het probleem niet daar te vínden is r¡aar Brunt haar
zoelct.

De mísêre met de gesehíedschrijving der arbeídersbeweging is niet dat
de een - gelijk de tot de lting van he!- Jaarboek behorende Ger Êlarmsen -
het begríp ín veel beperkter en subjektiever zin hanteert dan de ander,
naar dit: dat - uítzonderíngen daargelaten - de historící der "arbeiders-
beweging" nauwelÍjks of in het geheeL geen oog hebben voor de berveging der
arbeídersr geen oog hebben ook voor de ornstàndigheid, dat er sedert het
ontstaan der moderne arbeiclerskLasse, ofschoon niet op alle tíjdstippen
even duidelijk ziehÈbaar of in tt oog springend, tussen de "arbeidersbàwe-
ging" en de beweging der arbeiclers een tegensteLLing heeft bestaan die
voortdurend groter ís geworclen.

Niet voor niets heeft de Duítse auteur Horst Duhnke ín een studie om-
trent de I(.P.D. l) een paar jaar geleden vastgesteLd, dat de geschiedenis
van de arbeídersbeweging pralctisch altijcl is beschreven aLs de geschiede-
nis van organisaties.Ilíet voor niets heeft Karl lleínz Roth een soortgetij-
ke opuerkÍng gernaalit toen hij er over kLaagde, dat de geschiedenis van ãe
Duítse arbeídersklasse hoofdzakelijk als de geschiedenis van een polítieke
beweging is behandetd 2). hlordt anders terveik gegaan, wordt het oog ge-
richt op de bewegíng der,arbeíders, dat wíl ze1g,ens wordt al"lereerst aan-
dacht besteed aan het doen en laten van de tot de arbeídende klasse beho-
rende mannen en vrour¡¡en zéLf en rvordt vervolgens pas, tegen deze achter-
grond, de ontr¿ikkeling van "de arbeidersbevreging" bekeken, dan díent het
onderscheid tussen het een en het ander zíct. als het r1¡are vaazelf aan en
dan bLijkt tevens, clat de tegensteLLing tot de beweging der arbeiders aLLe
politieke en ekonomosche organísatles en aLLe ídeologísche stromíngen der
arbeiderebewegíng kenmerkt. Dan is er geen reden meer om zich met Lodewijk
Brunt af te vragen of het niet "op zrn minst nogaL kunstmatíg ís deze bon-
te verzameling onder één noemer Le brengen". llant de gezamenlijke noemer
is de uítkomst der historische analyse.

I,laarin de uíteenlopende organíãaties en richtingen in de "arbeíders-

l) Itorst Duhnke, Ðíe lQD uon 1.933 bt)s L945, RäreverLag, tr{iener Neu-
sradr 1974.

2) ÞIen zie het opstel" Het uersehíL tussen de beueging der arbei-
ders en de axbeidersbewegíng ín 'lDaad en Gedachre¡t van julí
j.1.
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beweging'r ook van eLkaar mogen verschillen, !üat zij net eLkaar gemeen heb-
ben Ís dit, dat zi3 - met het bestaan van de loonarbeídersklasse als Eâat-
schappelijk gegeven - nctnens de arbeiders of namens een bepaalde kategorie
arbeiders ber¡eren te spreken, dat zLj oóór de arbeíders pogen te denken en
te handelen, dat. zdi (en geenszins de arbeiders zêLf) uítmaken wat of het
belang van de arbeiders zou zíjn, dat zij deze respektíeveLíjke zienswij-
zen aan de arbeíders Ërachteî op te d,n'ingen, dat zÍJ" zonder zíeh af te
vregen wat of de arbeídexs doen, slechts rekenÍng houden net datgene wat
deze volgens de respektievel.ijke doktrínes dezer organisaties zoudeî moe-
ten doen.

De beweging der arbeiders ís de enige werke!.íjke maacstaf voor de "ar-
beídersbetregingt'. Pas $ranneer de geschiedenis van de "arbeidersbewegingo'
tegen de achtergrond van de bewegíng der arbeiders rvordt beschreven ver-
dwíjnt de vaagheid die inderdaad deze geschÍedschrijvíng kenmerkt,, blíjkt
dat het er niet om gaat of het begrip ltarbeidersbewegíngt' een ruÍme dan
wel een bekroupen zín heeft, doch dat het er op aan komt r.rat haar wezen-
Lijke betekenis is. De vaagheíd r¿aarvan Brunt terecht gesproken heeft, is
een vaagheid díe daaruít voortvLoeít, dat het verschíl tussen de rrarbei-
dersbeweging'r en de beweging der arbeiders wordË verdoezeld.

Er zijn in de bespreking van Brunt pâssages die de indrulc wekken, dat
hij toch wel enigszíns beseft, waar de schoen wríngt. l{íj zegit op een gege-
ven momentr dat hij probleuen heeft, met de gebruikelijlce geschledschrij-
víng oradat bij haar wijze van benaderíng het aksent trnogal sterk komt te
liggen op forrele organisaties en hun officiäte doetsËeLlingen". ÌIíj voegt
daaraan toe, dat frer vaak eerder getracht wordt te ínventaríseren dan een
beweging te analyserentt. Even verderop vestigt híj de aandacht op een kort
gel.eden verschenen studíe van nej. J.M. Iüelclcer - verbonden aan het Inter-
natíonåaL lnstituut voor Sociale Gesctríedenis te Amsterdam - die handelt
over de tegenstellíng tussen ßherentt en ttarbeiderstt. ttOnder rherenr moeÈ
mentt, aldus Brunt, rtín dít verband niet de kapitaListen verstaan, maaË so-
eielístische voormannen als ltarx, Gorter, Troelstra en anderentn.

Uit de ínl.eidÍng van de schríjfster citeert Brunt de opnerking, dat
"deze heren.... pogen de arbeíders te l-eiden in een ríchting, die naar zij
rnenen vruchtbaar zou kunnen zíjn voor de ontwikkeling van de maatschappij
in de toekomst,. Zíj proberen hun denkbeel.den over te brengen op rle arbeí-
ders, iets waar deze níet al.tijd van gediend blíjken te zijn". VoLgens
Brunt beLoven de titel en deze toeLichting echter méér dan men in heÈ boek
van mej. ffeLcker kan vínclen. In hoeverre dat juist is kunnen wij niet be-
oordelen.Wij hebben het (heLaas tametíjk dure) boek nog niet in handen ge-
had. In hoeverte zíj er in ís geslaagd haar steLling aan het voorbeel.d van
alle der door haar behandelde rherenf te bewijzen weten wij niet. llier
doet dat overígens niet zoveeL ter zake. Iüaar het ons om gaat is, dat- met
deze stelling - waarmee wij het in haar algemeenheíd volLedig eens zijn -
Brunt rnet zíjn neus op het probl.eem wordt gedrukt en dat hij er niettenin
als een kat om de hete brij onheen blijft draaien zonder het te doorgron-
den.

Als hij het wáL doorgrond had, als de tegenstelLing tussen de arbeí-
ders en hun zogenaamde voornannen, tussen de arbeíders en de organísaties
en stromíngen bínnen de "arbeidersbeweging" wã1 in haar volle betekenis
had begrepenrdan zou híj nooit hebben kunnen opmerkenn dat tttal van arbei-
ders behaLve patroons vooral- ook eLl<aæ hebben bestreden'!. Ondanks zijn
eÍgen kritische kanttekening dat de gedchíedschrijvers teveel naar forrele
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organisaties en hun officiêle doei.steLlíngen kijken en niettegenstaande de
níet mís te verstane r¿enk van mej. InleLcker, is het BrunÈ ontgaan, dat het
¡íet zozeer de arbeiders zijn geweest en nog zijn die eLkaay bestríjden,
rr,aar juíst de uit hun naam sprekende rheren! " Díe vraren het die met elkaar
bakkeLeiden over parlenentarisme en antí-parlementarismermarxisme en revÍ-
sionísme, sociaaldemolcratie en anarehisme en noem aaar op. Ðat de beweging
der arbeíders zulke spiegelgevechten en theoretische kontroversen niet
kent, dat zelfstandig, d.w.z. l-os van orgênisatíes strijdende arbeíders de
eensgezinde wíl tot verzet hebben ofschoon er nochtans grote reLígíeuse,
poLitíeke en levensbeschour¿elíjke verschilLen tussen hen bestaan 3), daar
schijnt Lodewíjlc Brunt ní¡nner iets van te hebben bespeurcl. Dat hij over
"de onderLinge tegenstellíngen tussen arbeiders en hun organisaties"... op
het eind van de vorige eeuw" spreekt, zau hieruit kunnen voortvloeien, dat
het boek van mej. I{eLcker de vroeße Nederl-andse arbeidersbewegí.ng behan-
deLt. Enige verwijzing naar <lit soorr tegenstel,Lingen nu - veel heftiger
nog dan voorheen - is er in het ber.¡rste artilcel ín "Vrij l,lederland'r niet.

Het ís ín dít verband naar onze meníng veei.betekenend, dat Brunt weL-
iswaar met veel enËhousíasme schrijft over een werk van de Amerikaanse hís-
toríkus Herbert Gutman 4), doch met geen hroord rept van díens pLeidooí
voor een nieuw soort geschiedschríjving van de arbeidersbewegíng, een ge-
schíedechríjvÍng die niet geinteresseerd zou zíjn in grote gebeurtenissen
of in bekende instituten maar ín de mensen en ín hun relatie tot hun dage-
Lijks werk. Heü belang van een dergeLíjk pLeídooi schijnt Brunt niet te
hebben begrepen,geLíjk hij, een aantaL lcritische toevalstreffers ten spijt,
ook níet schijnt te hebben begrepen dat een geschiedschrijving als door
GuËman bedoeldrtot een geheel andere inhoud van de geschiedenís der arbei-
dersbewegíng zou leiden, tot een hérschrijving of "nieulre formuLering" zo-
aLs Roth heeft betoogd.

lfet een dergelíjke geschiedschrijving is in de Verenigde Staten o.a.
een begín genaakt door de nog jonge schrijver John Zerzan.tifet behulp daar-
van is híj reeds in staat gebleken een aantal "vaaghedent'uít de weg te
ruimen.I'üíe van onze Lezers zich nog het door ons in ttDaad en Gedachtetr ge-
publ"iceerde opstel van Zetzan over de machíneverniel-ers in het begintijd-
perk van de burgerlijke sa¡senleving herinnettrzal- daarín zonder veeL moeí-
te de verklaríng vinden voor een verschijnseL, dat door Brunt aLs t'de ver-
starríng" van de arbeidersbeweging wordt omschreven. Dat het hier om een
verstarring van '!de arbeidersbewegingr' (scherp te onderscheiden van de be-
wegíng der arbeiders) gaat'- dat schijnt híj nauweLíjks te verstaan. Voor
zovet Brunt de vinger legt op de problemen rrraarvoor de tradítionele ge-
schíedschrijvers der zogenaamde I'arbeídersbewegíng" hem stellen, lost híj
die problemen al evenmín op a1-s degenen die híj kritiseert. De oorzaak is,
dat hij die oplossíng níet dââr zoelçÈ waar ze uitsluitend ís te vinden: in
de maatschappeLijlce praktijk van de arbeídende klasse.

3) îfen zíe het opstêl- IIet üer:schiL tussen de beweging den arbeí'
ders en de arbeidersbeweging irt'tÐaad en Gedachtefr van julí
j.1.

4) Herbert G. Gutr:ran, Ilork" CuLttæe and Soeiety in IndustriaLizi-
zíng America. llet werk verscheen niet onl-angs, zoals Brunt ge-
schreven heeft, maar al- enkele jaren geleclen.
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STAKING BIJ FORD IN GROOT-BRTTlANNIE

Op donderdag 2l september jongstLeden legden 2500 arbeiders van de
Fordfabríek te l{alenrood bíj Liverpool en 500 arbeíders van de Fordfabrielc
ín Southaurpton de arbeid neer om kracht bíj te zetten aan hun eisen. ZiJ
verlangden een loonsverhoging van 257" en een v¡erkweek van 35 uur. Hun spon-
Ëaan ondernomen aktie had niet de steun van de vakbeweging, naêr wêl- díe
van de shopster,rards in de ber,rusËe three bedrijven. 0p zaterdag 23 september
wekt,en de shopstern¡ards van l{alev¡ood aLLe Fordarbeíders ín Grooot,-BrÍttannÍi!
op zich bíj hun sËakende koLlega¡s aän te sluiten. Hun oproep had sukses.
0p maandag 25 septe¡nber ¡¿erden aLLe 23 Fordfabrielren in Groot-Brittanníä
door de arbeíders plat gelegd.

Dit konflíkt bíj rord stond all-esbehalve op zichzeLf.. Sedert begin
sePtember vtaren ín Bir¡ningham - voor de zoveeLste keer - de gereedschapsma-
kers van British Leyland in staking" In de Vauxhallfabrieken te LuËon r\ras
sprake van een stakíngsdreigí-ng. In tal- van kl"einere bedrijven waren even-
eens ttwíldetr stakingen voor Looneísen aan de g¿ng, trliet alleen daar, maar
ook bij de míjnwerkers en bíj de gemeentewerlclíeden heerste ernstig misnoe-
gen over de loonpolitiek van de Labourregeríng. Enkele serieuse kranten ga-
ven uiting aan de vrees, da.t het Land de¿e herfst te maken zou krijgen met
een ernstige vorm van industriäl-e onrus-1.

Sínds jaar en dag streefde de Britse Labourregeríng er naar de níet
gerínge ínflatie cerug te dringen via een polítíetr van loonnatiging. Zi|
werd van meet af aan bij daü streven krachtig gesteund door de T.U.C., het
overkoepeLend orgaan van de Britse vakbervegíng. Ondanks die steun Leverden
de regeríngspogingen om twee redenen geen onverdeeLd sukses op. Ten eerste
bleken diverse vakbondeno onder hevige druk van hun leden, niet bereid het
beLeíd van de T.U.C. door dik en dun te vol-gen. Ten tweede gaven vele on-
dernemingen, voor de keus gesteLd het op een konflikt met hun arbeiders
dan ¡.rel oP een konfiilcc met de regering te Laten aankomen, de voorkeur aan
het laatste. In de loop van 1977, toen het kabinet voor I-oonsverhogíngen
een plafond van l0Z had vastgesteld, willigden diverse ondernemers looneí-
sen in, die het maxímum van I A7. aanzíenLijk overschreden. Dat gebeurde dan
in de meeste gevailen na'rrrrílde'r stalcingen, díe soms kort, &aêr ín díverse
bedrijven of beCrijfstakken oolc rvel vrij lang van duur waren.

De moeil-íjkheden r{aarvoor de onderneners zích gesteld zagen zodra zíj
met het verzet van de arbeiders werden gelconfronteerd had de regeríng wel
voorzien. Daarom had zíj de r¿aarschuwíng laten horen clat tegen bedrijven
die zich níet aan het voorgeschreven naximum zouden houden ekonomische
sankties zouden worden toegepâst. In de praktÍjk bleek niet alt-een dat de-
ze sankties voor tal van ondernemers het kLeínste k¡¡aad vormden, maar heË
bleek ook, dat de regering ze tegen grote en belangríjke ondernemingen
níet kon of niet durfde toepassen. Dit alles, het verzet van de arbeídeis-
klasse in de eerst,e plaats natuurlíjk, maakte Labourts Loonbeleid tot een
lfassen neus.

Omdat nietËemín het loonbeleíd de hoelcsteen van Labourrs elconomische
polítiek vormde, bLeven de regerinB en de T.U.C. er zich formeel aan vast-
klampen. In jul.i j.1. vrerd het maximun van de toegestane Loonsverhogíngen
voor de eerstvoLgende perícde op 5Z gesteld. IIog níet zo heel Lang geleden,
dat wiL zeggen v6õr I augustus 1977 , bestr:nd er zoíets aLs het ttsocíaal'
kontrakt'f: een bíndende afspraak, da: de bonden zich aan het vastgestelde'
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maximum zouden houden. Onder druk van de acht,erban was dat kontrakt in de
nazoÍrer van 1977 opgezegd," Tal- van bonden neenden echter, dat zíj met de
opaeggíng pan het kontrakt voLdoende aan de wens van de leden tegemoet ge-
kouen ríaren. tr{at het L)ezen van de zaak betreft veranderde hun houding nau-
wel-ijks. ZiJ hadden voor als cle nood aan de man kwam, ofwel de ontevreden-
heid van de arbeiders té dreígende vormen aan mocht nemerr, wat meer speel-
ruimte gelcregen, maax zíj ÌÀrensten die speelruimte aLleen naar te gebruiken
indíen heÈ water Trun t,ot de líppen steeg. Vandaar dat de vakbond AUEI.I wei-
gerde zich achter de sËakende gereedschapsmakers van Leyi-and te pl"aaÈsen
en zelfs dreigde deze te royeren"

tlet dreigement \',ras ernsËig or:rdat voor de auËofabrÍelçen van Leylancl de
z.g. elosed shop geldt. Bij royement- zouden de daardoor getroffen gereed-
schapsmalcers automatisch ook hun baan verliezen. Toen echter duidelijk was
dat in dat geval alle geschool"de arbeiders van Leylanci uit solídariteit
met de eventueel geroyeerden de arbei<l zouden neerleggen, besLoot de vak-
bond het maar bij een dreigenent te laËen. Tot op daÈ morìrent had de AUEf,l

zích soLidair getoond met de regering en rnet het ondernemerdom. Door het
eensgezinde verzeË van de Leyland-arbeiders werd de organisatíe gedwongen
haar houding te herzien. I{eLdra zouden zovrel de AUEII als andere bonden toÈ
een nog veeL ingrijpender wijziging van hun opsteLling worden genoopt. Dat
moment rrras aangebrolcen toen mel de sLaking vån de 57"000 Ford-arbeíders de
voorspellingen omtrent een tthete BriÈse herfst" in vervulling Lelcen te
gaan.

Toen na de gereedschapsmakers 1'arr Rritish Leyland alLe Ford*r¿erkers de
arbeid neerlegden en het personeeL van rJauxhalL met aktie dreigde, toen er
ook in andere bedrijfstakken tekenen van arbeidsonrust te bespeuren vielen,
was Engeland getuige van iets dergelíjtcs als zich de vorige zomer had af-'
gespeeld toen de ene valcbcnd na de andere zích tegen een verlengíng van
het 'rsociaal lcontrakt" keerde. De geschiedenis herhaalde zichrnaar in ver-
scherpte vorm. In 1977 kritiseerden tal van bonden ð,e uezpTichtíng om zieh
aan de LoonpoLitielt van het Labourlcabinet te houden. Dítrnaal kritiseerde
praktísch de gehele vakbewegíng die LoonpolitíeL< aéLf. i^Iat men beleefde
was dit, dat de beweging der arbeiders de officíäle arbeidersbewegíng kLem
zette en dat als gevoLg daarvan de officiäle artreidersbeweging genoodzaakt
was zich tegen de zogenaamde arbeidersregering te verzetÈen.

Het baLl"etje lcwam aan het rollen op dezelfde dag dat de ín llaLewood en
Southampton spontaan begonnen stakíng zích tot alle Ford-bedrijven uit-
breídde. ShopsteÌirards van Ford begaven zich díe maandag,rniddag naar de wo-
níng van de Britse premier in Dor,¡ningstreet l0 siet een bríef die de waar-
schuwing bevatte, dat een stijf vasthouden aan een loonstijgÍng van maxi-
maal 52 weiníg heel zou laten van zijn kansen bij de konrende algemene ver-
kiezingen I ). In de brief stond voorts !e Lezen, dat de ekonomísche polí-
tiek van de Labourregering gelijlc stond met "politieke zelfmoord" en leid-
de tot een "verstoríng van de goede betrekkingen binnen de arbeidersbewe-
ging" 2). NadaË de arbeiders zeLf aldus voorop T^raren gegaan zagen de vak-
bondsleiders geen andere mogelijkheicl meer dan hetzelfde liedje te zingen.
Ze deden dat op het kongres van de Labourparty, dat in de badpLaats Black-
pool werd geopend toen de Ford-staking haar Èrveede week r¿as i.ngegaan.

l) Ontleend aan "The Guardían" van 26 septernber 1978.
2) Aldus ín "The Financial- Times" van 27 september 1978.
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Voor de vakbondsleÍders (en ook voor een aantal Labourpolitici) was de
staking bij Ford als het \rare een schot voor de boeg geweest, waarvan zij
de betekenis maar aL te goed hadden verst,âan" De AUETfrclie zich ten opzích-
te van Leyland's gereedschapsmakers luttel-e weken tevoren nog haLsstarrig
had getoond, haastte zich als eerste de staking - ria 24 uur reeds - offi-
cieeL te verklaren" Toen de Britse dokr,rerkers en transportarbeiders zich
als één man solidair met de Ford-arbeiders toonden, toen ín de havens de
voor Ford bestemde onelerdeLen uit Frankrijk, IdesL-Duitsland, Belgiä, Span-
je en NederLand niet meer r¿erden gelost of voor zovet ze aL gelost qraren

níet meer werden verscheept, bleef oolr voor de transportarbeidersbond TV[{U

geen andere mogelijkheíd dan de aktie te erkennen.
In Blaclcpool hadden de meeste sprekers die namens de vakbonden het

woord voerden voor de Loonpolitielc geen goed woord over. Zij kregen steun
van poLitici aLs míss Sylvía Ingerson uit de Londense wijk Lambeth, die
uitríep dat t'het maxÍmum van 5Z niet inhiel"d dat direkteuren van onderne-
míngen niet néér d.an 57 kregen en dat het evenmin betekende dat spelculan-
ten hun inkomen met slechls 57, zagen toenemen" of aLs David Griffiths, La-
gerhuísl-id voor Stafford and Stone, die betoogde, daË "de Labourregering
níets had gedaan voor de laagstbetaalden." Het resultaat van dat al"Les was

dat de loonpolítÍek van het kabineÈ, in het bÍjzonder de liniet van 52 met
een overweldigende meerderheid door het kongres werd afgelceurd.

0p hetzèlfde moment echter dat het kongres op dÍe wijze aan premier
Jíur Caltaghan een slag in rt gezicht toediende, kwam uit dezelfde vakbewe-
ging díe dat bewerksteLligd had een poging om zijn gezícht te redden' eerl
vergeefse pogíng overigens. Hugh Scanlon van de AUEI,I trachtte de kooL en
de geít te sparen. Gezíen zíjn achterban kon híj zích niet vóór de rege-
ringspolitiek verklaren, gezien zijn funktie in de lcapitalistische samen-
leving wílde híj er zich niet te¿en uítspreken. Hij steLde daarom voor een
motie van afkeuríng níet in steu¡níng Ëe brengen aLvorens er getracht was

achter de schermen tot een kompromis Ëe komen.l'Iaar zíjn kol-lega' s vakbonds-
leiders stonden aan een te sterlce druk van onder op bLoot om een dergelijk
voorstel te aanvaarden.

Het Leelc erop alsof Scanlon geen been had om op te staan en of de re-
gering dat aL evenmin had. Niettenin verlclaarden Callaghan en zijn ninis-
ter van fínancíän Healy, daÈ <le regering "overeind" bleefr vast zou houden
aan haar politiek en wegen zou zoekeu om samen met de vakbewegíng uit de
ímpasse tà komen. Dat kon slechts betekenen, dat er na de door de regering
verloren slag nu net precíes dát ging gebeuren wat Scanlon had voorgesteld
eer de slag besliet wâs. In dat Licht gezien kan het geen verl¡tondering wek-
ken, daË de Ford-arbeiders van ¿nening blelceno dat hun strijd weL eens lang
zou kunnen duren. I.Iant zol.ang de regering niet zonder omwegen verklaarde
de vijf procenË te zuLLen laten va1Len, zolang zou ongetwijfeld de Ford-
direktie het been stíjf houden. Een jaar geleden had zíj et geen bezwaar
tegen gehad de liniet van l0i4 te doorbreken.Ðitmael I,Tenste zíj niet te ka-
píiuleien. Zovrel in het ene aLs ín het anclere gevaL wekte dat de boosheid
van de vakbewegÍng, maar zoweL vorig jaar a1s ditrnaaL liet Ford zich aan
die boosheid niets gelegen líggen.
Vorig jaar zwichtte Forã, tegàn de zin van de bonden, voor een "wiLdett
staking. Thans verschuilt de firma zich achter de regering en trotseert de
bonden, mogelíjk er op spekulerend, dat de officiäle staking van thans tot
een eind zã1 t õnen zadra regering en vakbonden ?n kompromis hebben bereikt
dat haar urogeLijk minder zaL kosten dan een onmiddelLijlte inwiLLígíng van
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de arbeiderseisen.
0p maandag 2 oktober bevond de schrijver van dit opsteL zich voor de

Poort van de grootste Britse Ford-fabriek in de Londense voorstad Dagenham
en sprak er met een van de stakingsposten. 0p grond van dat gesprek is
zijn konklusie, dat de Ford-staking rvelísr,¡aar een zweepsLag voor de vakbe-
weging is geweest'maar dat tegeLijkertijd de haastíg in aktie gekomen vak-
bewegíng aan de Ford-stakíng de ¡¿ind uí.t de zeiLen heeft genomen. Er was,
zo bLeek hem, door rle Ford-arbeíders geen eígen stakingsLeiding of stâ-
kingskormitee gevormd. Van enige zeLf-aktivíteit van de stakers $¡as geen
sprake. De stakingsposten bij de fabríekspoort hadden sLechts een synboli-
sche betekenis en vervuLden geen wezenLijke funktie. i.Iet het offieieeL
worden van de aktie üras er geen enlcet onderkruipersgevaar te duchten en
met de steun in de rug van de transportarbeiders behoefde men niet te vre-
zen dat besmette Ford-onderdelen naar of uít de fabrielr zouden worden ge-
bracht. Door de alctíe officieel te verkLaren had de bond de arbeiders van
íeder initiatief beroofd

I,Iat er gebeuren za1- vaLt noeiLijtc te voorzien.In ieder geval hangt a1-
les af van de stríjdwíL van de arbeíders, zowel díe van Ford als díe in
het gehele Land. Hoe groter de strijdwil ís, des te heviger zaL er tussen
de regeríng en de offíeíäle vakbewegíng worden tour,irget,rokken. Verflauwt
die strijdwÍl dan ltríjgen die figuren in de vakbeweging een lcans die,níet-
tegenstaande de druk van onderop, niet moe r¿orden om aan de trverantwoorde-
lijkheid" van de vakber'reging te herinneren, zoals Scanlon of Síd Weighell
van cle bond van spoorl¡egpersoneel, díe de hel-e agitatie tegen het maximum
va¡ 57" rreen emotíoneLe zeepbel" noemde waar hij niets ín zag.

I{íj houden het best voor mogeLíjk dat hleighell- daarmee de spijker op de
kop gesLagen heeft. tlocht daL zo zijn, dan komt onherroepelíjk het moment,
dat de Ford-arbeíders het een of andere kompromis van de vakbond zuLlen
moeten aksepteren of, zo zíj dat niet wiLLen, hun strijd op eigen gelegen-
heidrdat wil eigenlijk zeggenrvan voren af aan zuLlen noeten voortzett,en.
Op dat moment zal wellÍcht b1-ijken dat de eind september uitgebroken Ford-
stakíng sl-echts een voorspel is gehreest en daL de echte hete herfst in En-
geland nog staat te begínnen

VERANTT\IOORDTT'IG VAN DE VOOR IîDAAD ET.! GEDACHTEI)'

BTIV TIE TI GE: IIOi'TEN GELÐELTJ Iß B TJ DRAGqIV

(3e kwartaaL 1978)

C,B, te A. f 42.-;,T.W.D. te A" f ZS.-; A.u.d,H" te W, f Z.-.; f. de J. te.

A. f 50.-;,J"K" te Z. f 20.*; A"o.d"Ì,1, te U, f 15.-; J.ü.d.t{. te L. f 15.-;
B.u.B, te Í4. I 25.-; P.R, te Ì1. f 25.-; H.S. te U. f Zb.-; t/.5, te L. f1o.-¡
J,l:r|.C. de t/. te D. f L00.-; TotaaL f ASg.-.



-9-

KLAS SENSTRTJD I}T BELGIE

Eind september ontvingen wij van een Belgische vriend het navolgende
beknopte verslag van de jongste stakingsgol-f in België:

.¡......, 2l sepÈember 1978. - Op dit ogenblilt zijn er stakingen aan
de gang in de petroLeumíndustrieo de behangselpapierfabriek Bal-amundi in
Genval, de konfektíe-indusËrie van Quaregnon in de Borinage, nog een ande-
re Ëextiekfabriek in Quaregnon en in tt chemisch bedrijf UCB te l{ondelgen.
Een sËakíng in een aantal postsorteercentra is juist gisteren afgelopen.
Het kan natuurlijk zijn dat er nog andere arbeidshonfLíkten aan de gang
zíjn, maar ín de kranten r'¡orden geen andere vermeld.

i{et betreft hier stuh voor stuk zeer harde konfl"iicten waarbíj dikwijl"s
spralce is van fysiek geweLd" Alle genoemde aktíes worden in feite door de
arbeíders zelf gedragen. In de eerste drie gevallen wordt er gestreden te-
gen grote afdanÈingen of sluitíngen; bij UCB gaat heË en bij de PTT gíng
het om hoger l-oon of om sociale voordelen.

Het beLangrijkste korrflikt is uíteraard dal bij de petroleumíndustrie.
Het oudste en grootste BeLgische bedríjf voor de petroleumraffinage, de
PRB te Antwerpen, zorr sluiten. Het raffineert 407" van de Belgísche produk-
tie en is eigendom van Occídental Oí1 van Armand llarr¿er. Ook gaan er ge-
ruchten over de sluitíng van eeri ander petroLeumraffínaderij' de Albatros.

De arbeiders zijn spontaan begonnen met akties, díe aanvankelíjk door
de vakbonden r+erden afgekeurd. Toen de stuítingsdatum naderde hebben de ar-
beíders het bedrijf bezet en toen heeft de vakbond dan maar een aLgemene
staking uitgeroepen voor de petroLeumarbeiders (niet voor de bedienden) en
voor de bevoorradíng (de chauffeurs).

Ðe stakíng duurt nu Ëwee welcen. l,fen sehijnt de talttíek van de ontnoe-
dígíng te willen toepassen. lfen weigert van aLLe lcanten (vakbond, regering
en de petroleumfederatíe) te onderhandelen. Er zíjn echter inmíddels ver-
scheidene akties ondernomen tegen de zLn van de vakbonden. Tankwagens rrrer-
den soms zwaar beschadigd door zand ín de versneLLingsbalc, door het lcapot-
slaan van de ruíten, het lcapotsníjden van de banden en het laten 1-eegLopen
van de tank. Ettelijke malen is er met een Long-rifle op tankwagens ge-
schoten, een met olieprodukten geladen treinsteL is beschadigdn er zijn
kraaíepoten op de rvegen gegooid, onderkruipers zijn gemoLesteerd, men is
in de bedrijven ingebroken en dat ging gepaard met diefstallen en met ver-
nieLingen. De vakbond heeft zich voLledig van deze akties gedístancieerd
en de arbeiders tot kalnte gemaand.

Bij de papierfabriek Balaurundí, eigendom van een Luxemburgse muLtina-
tionaL, hebben de arbeiders gedurende liorte tíjd de onderhandelíngspart-
ners gegijzeLd gehouden. Bíj iret Quaregnonse konfektiebedrÍjf, waar jeans
worden vervaardígrl, is het bedrijf bezet en de produktie in eigen beheer
genomen. De "socialistíschett vakbond durft zich hier niet te vertonen' De

tot de BeLgische "socíalistische'* Partij behorende staaËssecretaris voor
llaaLse streekekonomie rveigert op te Ëreden tegen de heer Salik, díe eige-
naar van heË bedrijf is en die schijnbaar zeeÊ bevri.end is met diverse,
vooral- "socí4lÍstische" polítiei, onder wie partijvoorzítter Cools.

Deze Quaregnonse arbeiders krijgen wel steun van het CSC, de I{aalse
christeLíjke vakbond. Bij UCB in l,londel-gem is 't bedrijf bezet door de be-
dienden, die dezelfde c.a.o. vrensten als de bedienden van naburíge chemi-
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sche bedrijven. OnLangs hebben zij wagens aangevallen met materiaal van
het bedrijf. Het Ís niet helenaaL duidelijk of de vakbonden op dit moment
deze stakÍng nu weL of niet steunen.

De voLgens nij belangríjkste staking van dit jaar was de volledig
spontane staking van de arbeiders in overheídsdienst, Zíj begon op 30 apríL
in het Luikse postsorteercenÈrun vañ¡ege een vermindering van het vakantíe-
geLd als gevolg van een belastingverhoging. In t!,ree dagen spreidde deze
staking zích uit over het ganse land. Gestaalct werd er, bíjna altijd Lo-
kaal, bij de PTT, bíj de RTT, bij het Staatsbl-ad, de douane, de beLasting-
kantoren, de spoorrvegen, enz. OgenbliÞ,helijk, op de tweede dag, hebben re-
gering en vakbond de al dan niet publiekelijk naar voren gebrachte eisen
ingewiLLigd. Inplaats van meÈ een loondiefstaL van een rniLjard kr,¡an de re-
geríng over de brug met ongeveer B miljard (franken) en de beste c.a.o. se-
dert 1972, Sedertdíen is de atmosfeer uitermate gespannen gebleven. Er
wordt nu aL gesproken over uitstel van de voor maart 1979 geplande sociale
verkiezingen, De spanníng stijgt voortdurend. Tienduizenden ontslagen
staan voor de deur. Het betreft de staal-índustrie, de textieL, de scheeps-
bours (de werf BoeLe in Temse o.a.), de dokken en de pet,roleum. Al-gemeen
wordt aangenomen, dat binnen vij f jaar het r'rerkloosheidspercentage tot 25
ã 30 zal stíjgen en men voorziet een flrootscheepse aanval op de sociaLe
voorzieningen en de l-evensstandaarcl van de bevoLking. Ik hoop op dit alLes
binnenkort terug t,e komen.

HET OORDEEL VAN EEI{ SPAANSE ARBEIDER

OVER DË,'REVOLUTIO}IAIRE'' MILITANTEN

In de jaren kort voor de dood van Franco is de Spaanse (CataLaanse)
arbeíder Julio Sanz Oller, nerkzaam bij de autofabriek SEAT te Barcelona,
door de poLítie gearreeteerd. Híj rverd, na te zíjn ondervraagd, na zestíg
uur r,üeer losgelaten. Over die tr¿eeäneenhalve dag, vooral. wat hem toen in
de cel door het hoofd speelde, heeft hij een zeer Dleeslepend boek geschre-
ven, d¿t zijn betekenis vooral ontLeent, door wat daarin staat opgetekend
over de strijd van de Spaanse arbeíders en over het optreden van zogenaamd

revol.utionaíre groepen, waarmee de nog zeer jonge auteur ín aanrakíng was
gekomen. Op dat boek zulLen wij steLlig in de naaste toekomsË Lerugkomen.
Hier pubLieeren wij enkele kritísehe kanttekeningen van de schrijver net
betrekking tot de "revolutíonaire voorhoeden" en hen díe daartoe behoren.
I{íj houden de be¡oruste o?merkingen voor buitengewoon treffend en wij zíjn
van mening dat ze niet alLeen van toepassíng zíjn op "voothoeden" in Span-
je. I{íj hebben ze niet van kouunentaar voorzien. Ze spreken voor zíchzeLf..

".... ZíJ spraken dikwíjls over Syriä, Guatemala en l{exico als over
landen, die de motor van de revoluLíe zouden zíjn. Zíj hadden het over de
noodzaak een rcentrale leidingt te vormen ïraarop de massats zouden kunnen
steunen. Het verraad van de bureaukratie r'üas een van hun geliefkoosde the-
mats, dat het voordeel bood dat het geschilct ¡¡as voor aL1er1ei verk1arín-
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gen. Hun toon vras optimÍstisch.. Er ontbrak maar één ding: de partij dien-
de haar program aan de massats te verduideLijken, zodat deze het aLs hún
program zouden herkennen en ervoor zouden beginnen te strijden, onder Lei-
ding van de partij. . . "

"HoeweL zij weiníg oveï zichzelf. spraken, was ik er aL gauw zeker van
dat zíj geen enkeLe fabriekservaring hadden.. .'r

"Op een zondag ontmoetten wij in een bar een Afrikaan, die een beurs
had gekregen om in BarveLona het vak van eLektricíän te Leren.Ilog voor de-
ze geLegenheíd had de eerste sLolc van zijn lcoffie te drinken poogde Pedro
hem er van t,e overtuígen, dat het zijn taak hras om naar zíjn geboorteLand
terug te keren en de Afrílcaanse staÍÍnen tot opsLand tegen eË Spaanse impe-
riaLis¡ne te brengen. De Afríkaan dronk zíjn koffie, groette ons beLeefd en
v¡andelde weg. Dat soort verschuttingen scheen hun niet in het minst te de-
ren. Toen ik op een dag tegen hen zei, dat zij na een verblíjf van ver-
scheidene maanden in Barcelona nog steecis geen enkeLe andere arbeíder ken-
den dan míj o waren zíj evennrin uit het veld geslagen. A,Ls de dingen níet
altijd zo gingen aLs men zou rrTensen, zeiden ze, dan was dat iets voorbij-
gaands... En daarop volgde dan een citaat van een of andere guerí1Lo in
midden-Amerika, dLe ze daarom zo geweldíg vonden omdat hij voor het juiste
program st,reed. . .rf

".., In 1968 en 1969 gingen heel wat studenten in beririjven werken om
aan den Líjve de uitbuíting te ervaren en in kontakt te lcomen met de uit-
gebuiten... Precíes zoaLs de missionarissen die in de Kongo kwamen en dach-
ten dat de negertjes op hen waehtten on de bLíjde boodschap te horen, zo
dachten veel studenten dat de arbeiders stonden te trappelen om van hen de
revoLutíonaire theorie Ëe horen. Ze lcregen meteen hun eerste teLeurstel-
ling; de arbeiders stonden helemaaL niet op hen te wachten; integendeeL ze
wantrouwden hen. Het monotone werk aan de Lopende band deed de rest... Een
haLf jaar Later !ùaren ze verÈrokken met de konkLusie: "De arbeiders ont*
breekt het aan bewustzijrl, ze zijn niet gereedtt. Tegenwoordig hoort nen
níet, zoveeL meer van studenten die ín de fabriek, gaan. Ilaar de Grote Î.lythe
is overeind gebLeven en de theoretíci ervan hebben zojuist ontdekt dat de
studenten de volksbewegíngen in de stadswijken moeten Leíden en dat zuLks
de juiste rnaníer is om ín het proletaríaat te rlringen.. . Ìlaar er moet $ror-
den vastgesteJ.d, dat de wijken waar zich de meeste studenten bevinden en
r.raar de ídeoLogische strijd het hevigst ís, de wijken zijn waar het ruinste
gebeurt. Of er moest gebeuren r^¡at in de wijk Santa Coloma ís geschíed, aL-
waar de enige student díe daar agitatie voerde door de wijkbewoners ürerd
verjaagd omdat híj zo sektarÍsch was..."

¡rConchí rilas een typisch voorbeeld van de studente díe radikaal was ge-
worden om gevoeLsredenen - líefde voor de armen en de onderdrukten - en
om redenen van persoonlíjlre aarcl: zich nuttig voel-en dat gaf haar een ze-
kere mate van zel-fvertrouh¡en. . .tttt.... A1s zoen student, met het magere begin van een snorreËje en een
apostel van de sexuele vrijheid, je veruijt, dat je nog de sporen van een
kathoLieke opvoedíng vertoont, dan begin je je r¡el af te vragen: Í¡aarvoor
stríjden we eígenlíjtc en voor wie? En aLs datzeLfde soort lui dan alle pos-
ten bezet al-r¿aar binnen de "revolutíonaire arbeiclerspartijen" de beslui-
ten worden genomen, omdat zíj - volgens Lenin - de kennis bezitten ene $rat
nog belangrijker ís, de vrije tíjd en de financiäle níddel-en, nou dan maak
je a1s arbeider-miLitant wel je eerste krisis door. En je wenst ze aLLe-
maal naar de verdomnenis err je houdt het maar op de omgang met je kamera-
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den uit de fabriek, die eens op een clag hun stem zuL1en verheffen en al-
die bLuffers en aL die snobs die thans de dienst uitmaken binnen de offi-
ciële wereLd der í1Lega1e oppositi.e een sehop onder de lcont zuLlen geven. "

Bovenstaa¡rde fragnenten zijn vertaald uit JuLio Sanz 0L1er,ttl,tespoir demeure, les coiru:¿issions ouvrières de B¿rcelonat'
("De hoop blÍjfË, de arbeíderscomlissies van Barcelona").
Dat de schrijver allesbehalve een vriend is van de C.P. die
de arbeídersconmissíes voor haar karretje heeft hreten te
spannen en dat híj het accent legt op de spontane en zelf-
standige strijd, zaL geen nens verbazeít,

VERBETER DE I^IERELD

BEGIN BIJ DE A}îBTENAREI.T?

Dat ambtenaren in ltlederland zich schuldi¡¡ rnaken aan willekeur en corrupÈie
zulLen de meesten van ons uiÈ eigen ervaringen kunnen beamen" Avet het Tzoe

meer dan over heË ?t^arorn van dit soort praktijken is dit jaar het boekt'AurbteLi5ke wiLlekeur eû corruptie in Nederlan<1ç' (l) verschenen.Ðe sehrij-
ver, H. Bounano nu bíjna 70 jaar oud, heef t zí-jn indruk¡^'elckende dokumenta-
tíe op dit gebied voor een ieder toegank"elijk gemaakt, zijn eigen ervarin-
gen en die van anderen verr¡erkt toË verníetigend portret van dit deel van
het witte- borden-rtproletariaatrt, daË voor iedereen de weg zaL effenen tot
een onverrroestbaar gebrek aan vertrou\{en in de arnbtenarij.

Het is taaie kost om je door al die ell.ende heen te \,üerken, maar het
l"oont zeker de moeíte; bedrijvenopolitieke partijen, ministeries, rijkspsy-
ehíaters, voor advies of kontrole verantwoordelijke instantíes, polítie en
rechterlíjke machtrniets blíjft buíten schot. lian en paard worden genoemd,

In alLe hoofdstukken kLinlcË de opvattíng van Bouman door dat schijn
bedriegt; de overheden zijn helemaal níet zo op de penning, alle praatjes
over efficiencyrkontroi-e en bezuínigingerr ten spijt" Openbaarheid, ideol-o-
gisch dé hoeksteen van de demolcraËie, is een ancler r¡oord voor bedrog, be-
Langríjlce infor¡natie achterhouclen en mispLaåtste koLLegial-iteit tussen amb-
tenaren onderling, geworden. Bouman appeleert aan pretenties, mooíe woorden
en aanspraken die zoals hij zeLf bewijst, níet worden waargemaakt. Ook in
het hoofdstuk over "bestrijding van r¿ílLeiceur en eorruptie" doet hij dat
en komt daardoor, wat begrip voor de oorzaken en sug¡¡esties voor opLossin-
gen betreft, niet verder dan het betere soort onthulLingsjournal-istiek van
een Rudie van l.leurs (het i'{ol1en-Syndicaat) of Daniel Ellsberg (The PenËa-
gon Papers). Bouman spreelct over een nantsehappijsl;ruktutu die een eorntp-
tiekLimaat schept. Goed en bondig formuLeerË hij de kenmerken van dit klí-
maat: weerzin bíj ambtenaren (op alle níveaus) om klachten over misstanden
aan te horen en te bestrijden, de neiging van ambtenaren om tegensteLl-in-

l) Uitgegeven door "nèü t¡lereLdvenster" te Baårn. Prij s f 29,50.



¡3 -

gen te verdoezeJ.en en naar een minnelijlce schiltkíng te streven aLs er kon-
flikten onËstaanrhet zlrrijgen over misstanden en gebrelcen in de taakvervul-
ling en een r^Teerzin tegen het aantasten van de maatschappelijke schijn.

Over de lcennnerken van zotn corrupÈie-klimaat-scheppende naatschappíj-
struktuur spreekt Bouman níet en het behoeft dan ook geen ven'tTondering te
wekken dat Bounan bij zijn voorzichtíge aanbevelingen voor de bestrijdíng
heLe kategoríeän persoonlijke en kollektíeve ervaringen buiten beschouwing
laat, die door een heel andere praktijk dan streven naar hervormingen' een
beroep doen op de goede wiL of de verantr,roordelijkheid of objektiviteit
worden gekennerkt. Ik denk daarbij o.a. aan de ervaríngen van stakingskomi-
tãlsrarbeidersradenrde Noordierse wijkorganisaties, de Couunune van Parijs.
Zij overtreffen níet zozeer de voorzíchtíge aanbevelingen van Bouman t zë
zíjn wezenlíjk anders ín hun praktíjk van demoliratíe, afvaardiging en ver-
tegenr,rroordiging, uitvoering van afspraken of van een l¡el-eid. Er staan dan
oolc andere belangen op het spel dan het waarmalcen vaû preËenties, objek-
tief zijn, de efficíency van een bestuursapparaat. Dit wíl- nÍet zeggen'
dat Bouman geen oog voor de bel.angen van de slachtoffers van wiLlekeur en
corruptie hõeft; het is in de eerste plaats zijn norele verontwaardiging
en zijn reaktíe op krankzinnige Ëoestanden die hij verstandelijk onverteer-
baar vindt, díe hem ertoe hebben gebracht alLes onorm'ronden uit de doeken
te doen. Maar het l.ijlit er op, daÈ de ambtenaar in Bouman om de hoek komt
kijkenrdaar Ìrêar spralce is van regengestelde beLangenr pralctijken of erva-
ringen. In het hele boek streeft hij naar een minnelíjke schikking tussen
de werkelíjkheid en zíjn opvatting, dat mensen van nature eerlijk, rede-
t ijk en niet moordlustig zijn en tegerr hun eigenbeLang in verleid ¡¿orden
tot corruptie en wiLlekeur. llisschien is zijn afkomst of zíjn de posities
díe hij heeft bekleed daar debeË aan. Hoe het oolc zij, het is het aspekt
van hel boek, dat de Lezer met een beperhte lrijlc op het verschíjnsel en
een onbevredigend gevoeL vaî "weer zotn idealístr met zijn eigen en ander-
mans gebakken peren laat zitten.

IS DE BURGERLIJKN DEIiOKRATIE NOG

TüEL BBN DEiIOKRATIE?

Kan een staat als de Duitse Bondsrepublíelr met zijn "Beroepsverboden"
(nadikalenbesluit) en zijn politiegeweld nog een "demokratie" r¡orden ge-
noemd? Verdient Groot-Brittanniä (het voorbeeld van alle z.g. parlemenËai-
re demokrat.ieän) nog wel de naam van een "demokratie" als men let op ontwik-
kelingen aLs: Loenemende ínmígratiebeperkingen, een stijgend aantaL gevaL-
len ván in::renging door politÍ.e en 1"eger in arbeidskonflikten, narteling
van lerse gevangenen, nauwere samerurerlcíng tussen Brítse pot itieke veíLig-
heiclsdíensten en die van andere Landen, een steeds groter aantal \^Tetten'
gericht tegen - al-s terrorisne gedoodverfde - politieke aktivíteíten en de
toename van polítíeroriL lekeur?

De vraag wer<l deaer dagen gesteld in een gestencíld manifest dat eind
sepËember in de straten van Londen ruerd verspreid. De inhoud kwam er op
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neer, dat deze vraag ontkennend moest worden beantr¡oord. Vele ttlinkse" po-
liticí en taL van anti-fascístische organisatíes, aldus de bewuste tekst,
wijzen op de fascistische dreiging die uítgaat van bewegíngen als lrlationaL
Front ín Engeland of de neo-nazis ín I^I. Duítsland, HeË zou volgens de sa-
menstelLers tijd worden eens aandacht, te schenken aan de vraag, ín hoever-
re de fascistische dreiging die van de z.g. demolcratische sEaten uitgaat
níet veel ernstiger en reäler is. I'l.a.r¡. de vraag die er werd gesteLd was,
of de z.g. burgerLijke demokraËie nog vrel een demokratíe is.

I^lat naar onze mening achter deze vraag sehuiLgaat is een verkeerde op-
vatting van de ¡'demokratíe". Pol-itier¡illelceur, geweLddadig optreden tegen
zog, "linkse" organisaüies of legen strijdende arbeidersrkortom onderfuwk-
kíngrbetekent nÍet dat r¡at men een demokratie pLeegt te noemen ophoudt, een
demokratie te zijn. trnlie het aldus stelt heeft van de denokratíe een voor-
stellíng die níet overeenkomt met de werlceLijkheid. De dernokratie is een
politÍeke organisatÍe van de lcapitalistische maatschappíj. l,üíe veronder-
steLt dat demokratie zoveel betelcent aLs "vríjheiclt' of "verdraagzaamtreíd[
ziet over het hoofd, dat de demolcratische vrijheid nooít of te ninmer iets
anders ís geweest dan de vrijheid van de tcapitalist, de vríjheid van uit-
buitingrde onbeLenmerde warenruil, de aan geen banden gel-egde koop en ver-
koop van wat cle t'vríje arbeidskracht" heet. Demokratie r{ras aLtijd dikta-
tuur: vrijheid voor de heersende klasse, ónvrijheid voor de onderdrukten.

ALs gewelddadig optreden tegen stríjdende arbeíders, broodroof van de
loonslaven of poLÍtieke ídealisten niet bij een demokratie zou passen, dan
ís er nooit en nergens demokratie geweest. Heel de l9e eeu¡¡ door zagen de
strijdende arbeiders zich overaL tegenover het machtsapparaat van de demo-
kratische staat gepLaatst. Nooit oftenírnmer heeft de z.g, demokratie zich
verre gehouden van fascístische methoden.

Om deze reden houden wij het voor onjuist om - op grond van de hier-
boven genoemde ontwilckelingen - van een verval van de demokratie te spre-
ken, zoaLs wij het ook voor onjuist houden om, rüanneer er van demolcratie
gesproken wordt, aan "vrijheidnr zonder meer te denken. Vrijheid zonder
meerr d.¡¿.2. onbeperkte vrijheíd, vrijheid voor allen, heeft nooit bestaan
en is onverenigbaar met een kLasseheerschappij. De burgerLijke demokratíe
- en daarom gaat het - is een fikt'ie.

Jammeren over het verLíes aan of het ttver'¡altt der demol*atie betekent
dat men deze filctie ín stand houdt, dat de burgerLijke schijn ín de kaart
r¡ordt gespeeld.

Bestaat er verschil tussen fascisme en demokratie? OngetwijfeLdn maar
dat verschíl is niet, dat demolcratie algehele vrijheid zou zijn en fascís-
me algehele onderdrukking. trtraar het fascisme heerst is de demokratie op!',e-
heven, dat r¡iL zeggen dat er wordt afgezien van de burgerlijlte schijn. De
onderdrukking verschijnt er zonder masker. tr"laar de demolcratie heerst daar
heersen zowel de burgerlíjke schijn als de onderdrukkingsmethoden die ó6k
het fascisme kenmerken. Ðe opheffing van zoweL de burgerlíjke schijn ai.s de
fascistische methoden veronderstelt õ6k de opheffing van de burgert íjke de-
r.rokratíe. Dat lcan slechts betekenen dat deze pLaats maakt voor de arbei-
dersdemoktatíe, die thans nergens ter r.rereld bestaat.

Een protesË tegen "fascistische ontr¿ikkelingen" heeft sLechts r¿erke-
líjke betekenis, rdanneer op de tegensteLLing met cle arbeÍdersdemokratie de
aandacht rvordt gevestigd, níet \Àranneer over ¡t verLies aaí z.g. burgerLij-
ke demokraÈische vríjheden worrlt gejarnnerd. Ðaarmee toch rvordt het karak-
ter van de burgerlijke demokratie als onderdrukkingsapparaat verdoezeLd"

¡


