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Bíj eLke bijzondere lzandeLing
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of massats bLíikt de
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I'De moeíl-ijkheden
in de Franse staalindustrie leírlem tot toestanden
die steeds meer het karakter kríjgen van een kompLete burgeroorLog", konsËateerde het dagblad "Het vríje volkrrop 9 maart j.l. Eé; dag tevoren had

de Paríjse korrespondent van "NRc/ttandelèbtad." ietã dergelíjkã *r""tg."teld.
vijf-dagen eerder schreef het trfestduitse weekbLad "Der õpielel" ín een uitvoerigereportageovêr tt op s t and,en vandeFranse
staalarbeidersil.
Eind februari al sprak een seríeuse krant aLs de Britse "Guardían" van een
r'índustriäle

revo 1 te ".
rn díversepublikatí""r"idde situatie
in Frankrijk vergeLeken met díe, welke er in nói en juni 1968 heerste toen
9 nil'joen stakers de bedrijven bezet híelden en ín ãomíge fabriekssteden
- zoals bijvoorbeeLd Sochaux - de arbeiders met sukses slãg leverden tegen

de oproerpolítie.

De vergelíjkíng is in bepaalde opzíchten niet nispLaatst. Er is sínds
,
kort
voor kerstmis 1978 de dreígendà gevoLgen van de krísís in de Franse
staalindustríe in voLle omvang zíchtbãar wãrden een verzet van de arbeíders losgebarsten dat door zijn hevígheid en door de vormen díe het heeft
aangenomen onwiLlekeurig
,herinneringen wekt aan de hístorische meidagen
van I I jaar geLeden. Het is
waar dat er op het moment dat wij dit scnrfjven nog niet kan rvorden gesproken van een strijd van de geheie Franse arbeiderskLasse, zoaLs destijds. Maar het ís ooË r."r dat ãe sociaLe onrust
nog voortdurend stijgt en dat zij niet beperkr is tot de staalindustrie in
Lotharíngen of ín de departementen Nord ãn Pas de CaLais. zi3 heeft zich

ook meester gemaakt v¿n andere bedrijfstakken en van andere deLen van het
land.
De vergelijking met t68 is vooraL níet misplaatst indien men niet zozeet Let op heË a a n t a L van de bij de truiaige revolte betrokken arbeíders dan vrel- op andere punten van overeenkomst.Ñatuurlijk was de dírekte aanLeiding tot de strijd destijcis een andere dan nu. Máar evenals toen
is er thans sprake van bezettingen van bedrijven en kantoorpanden, van het
gevangen houdcn van dírekteuren of bedrijfsfunktionarissen, van úotsingen

-2met de "veiLigheidstroepen" van de C.R.S. (Compagnie Républicaine de Sécurité) en van een optreden van de vakber¿eging dat fundamenteel- verschilt
van dat van de arbeiders.
Van het laatste verneemt men uiteraard totaal nÍets, !üanneer ¡nen afgaat op de berichÈgevíng die "De Ìfaarheid" - o.a. op 27 en 28 februari en
op l, 2 en 3 maart - aan de gebeurtenissen in Noord-Frankrijk heeft gewijd.
Daaruit krijgt men de indruk, dat de bonden, en in het bijzonder dan díe
r,¡el-ke bij het "communisÈische" .¿akverbond C.G.T. zijn aangesl"oten, vöóraan
marcheren bij alle ondernomen aktíes. Dat beeld echter ondergaat wel enige
wíjzigingen T¡Ianneer men het oor te luisteren legt bij versLaggevers díe
niet met bolsjewistische oogkleppen zíjn uítgerust.
De reeds door ons genoemde korrespondent vau "NRc/IlandelsbLad" mel.dde
op 9 maart, dat "de vakbondsleiders, die de kontrole over hun t,roepen hadden verloren tijdens de z\tare reLlen (bedoeld. zijn uiterst verbitterde gevechËen tussen arbeiders en politie in de bij Valenciennes geLegen industrieplaats Denain - red. D & G), de arbeiders terugLokten o.a, met de roep
dat één der hoogovens verloren zov gâan indien het nodige continu-wérk
daaraan niet zou worden hervat, zodat rverlies van werk dreigde terwíj1 er
juist voor het behoud daarvan werd gevoehtenr".In hetzelfde berícht mel-dde
hij, dat één der topleiders van de vakcentrale C.F.D.T. vanuíÈ Paríjs had
gewaarschuwd, dat de arbeíders díenden op te passen voor "de vaLstrik van
het geweLd". op I0 maart schreef híj aan zijn krant, "dat heE begin van
de díaloog tussen de vakbonden en de minister van arbeíd... de hoogopLaaiende sociale onrust niet had kunnen sussen.t' Op !3 maart las men in een
van zijn uÍtvoerige reportages, dat de bonden het r¡achtwoord hebben uitgegevenr dat rrkonfrontatiestt - met de verdedigers van de bestaande openbare
orde - ftmoeten worden voorkomen". 0p de 8e maart schreef hij, dat ntde vakbondsleiders hun protest tegen de saneringspLannen in de Franse staaLindustrie, dÍe tolaal in drie jaar meer dan twintígduizend van de 130.000 arbeidsplaaEsen zullen kosten l), beperkten tot kleine ludieke guerrilla-akties díe tot de verbeelding moesten spreken" en daË de vakbonden in Lotharíngen een ttafwachÈende houdingtt aannamen.
Volgens het weekblad "Der Spíegel" kon de vakbern'eging haar Leden aanvankelijk nog wó1., later echter "nieE meer in de hand houden". De opmerking sloeg op gebeurtenissen in het staalstadje Longwy in het noorden van
Lotharingen. Dat het ín Denain in het departement Nord al niec anders was,
blíjkt uit informatíe, zowel van de }JRC-korre.spondent als van het Britse
persbureau Reuter volgens welke de vakbondsleiders en de prefect een soort
van wapènstilstand sl-oten hraaraan echter in het bijzonder de jongere arbeiders zich niet híelden. De Parijse korrespondent van het Duitse dagblad
t'Die InleLt" beríchtte op 22 f.ebruarí omtrent een díenovereenlcomstíge situatie in de Zuidfranse indust,riestad Saínt-EËienne. De "communistisehe" burgemeesËer Sanguedolce had daar verklaard: t't^lij zLjn er níet zeker van, dat
wij de toestand nog Langer onder kontroLe kunnen houCen." tr{at er bíj dit

l) Het cíjfer van 130.000 arbeidsplaatsen heefË betrekking op de
gehele Franse staaLindustrie. De meer dan 20.000 plaatsen die
verLoren zulLen gaan, gaan echter allemaal verLoren in het
noorden van het land, hetzij in Longwy - dat praktisch van al
zijn industrie beroofd zal r¿orden - hetzij ín Denain, waar de
aderl-ating zeer aanzienLijk dreigt te worden.

*3alLes tussen de regeLs door valt Ee lezen is dit, dat er verschíl- bestaat
tussen--de beweging der arbeiders en het streven van de organísaties van de
officiäle arbeidersbewegíng. De laatsten mogen door de bewegíng der arbeíders niet zo volslagen verrast zijn aLs ín 1968, zíj zíjn er weL door in
de problemen geraakt. Vandaar dat de secre.taris-generaal van de C.G.T.,
Séguy, en zijn koLlega Maire van de C.F.D.T. evenals ín '68 de hoofden bij
elkaar hebben gestoken en vandaar ook dat de Franse vakbeweging het plan
heeft opgevat een "mars op Parijstt te organiseren, een mars die de arbeíders wegvoert van het, toneel van de strijdreen mars díe hooguit het karakter van een "ongevaarlijke'r demonstratie kan hebben en dÍe kennelíjk georganiseerd wordt om de woedende arbeíders 'rstoom te Laten afblazen" 2).
I^Iij schreven zopas, dat er ín het rrcommunistísche'r dagblad "De I'Iaarheidt' van het verschiL tussen het valcbondsstreven en de aktie der staalarbeíders met geen woord r^rordË gerept. Níettemin volt - geheel onbedoeld uiteraard - dat verschil uit de lcolormen van die krant toch ook weL enigszins te bespeuren, Een verslaggever van dit blad tekende namelijk uit de
mond van MicheL Olnirplaatselijk CGT-sekretaris in Longwy, een interessante uitspraak op. ttDe polítiek van de C.G.T.", zo zei deze,ttis geweest het
¡nobiliseren van de poLitíeke opinie." ïlelnu, de arbeiders - en râre komen
daar aanstonds nog op terug - hadden Lak aan de publieke opinie en urobiLiseerden zíchzeLf voor het voeren van hun strijd. Voor het overíge legde
Olni het aecent op de poLítieke betekenis van het arbeidersverzet, üraarvan
de reíkwijdte deze zou zíjn dat de officíäLe Franse arbeidersbewegÍng ontwaakte uit de verdovíng r¿aarin ze na de verkiezíngen van vorig jaar verkeerde en dat er al. druk werd gespekuLeerd over de toekomst van de regering-Barre. Dergel"íjke woorden zijn karakteristiek voor de gedachtenwereLd
van die officíålte arbeidersbeweging, díe zích bij ieder ernstíg konfLikt
alleen maar afvraagt in hoeverre dat zou kunnen bijdragen tot de vertrezenlijking van haar puur parlementaire en eLektorale aspíraties.
Naast, de genoemde punten van overeenkomst tussen de meídagen van 1968
en de socíale stríjd in Frankrijk nu, springen ook de verschiLLen in het
oog. Het beLangrijkste verschil is weL dit dat de onrust in de staalindustrie en in andere bedrijfstakken aL meer dan víer maanden - dus veel- l-anger dan toen - duurt en dat ín de Loop daarvan de arbeíders er duídeLíjk
bl-ijk van hebben gegeven, dat ziJ geen enkeLe eerbied aan de dag Leggen
voor de burgerlijke wettenrvoor de burgerLijke eigendom en voor de burgeri-ijke moraaL. Zelcer, er rüas daarvan ook in t968 sprake, maar het manÍfesteerde zich thans veel scherper en - zij het op een beperkter terrítoir oP een veel groter schaal. In 1968 werden er fabríeken bezet; ditnaal bezetten de arbeíders ook een radíozender, het statíon van Longwy, het niet
bíj de bedrijven maar in heË centrum van dit stadje geLegen kantoorgebouw
van de werkgeversorganisatÍe, alsmede het politíebureau, waaruiË de agenten werden verdreven. In Val-enciennes werd eveneens het station bezet, ín
Denain werd de doorvaart door een kanaal gebLokkeerd, in de omgeving van
Denain v,rerd een aardgasleiding onkLaar gemaakt. In het werkgeverskantoor
te Longwy, dat tot tweemaal toe door de staaLarbeiders in bezit werd genomen, werd de tweede keer het interieur volkomen kort en klein gesLagen. In

2) Een soortgel-íjke taktiek paste de Belgische vakbeweging toe
tijdens de grote stakingsbewegíng van 1960/6l.Zi3 organiseerde toen een demonstratieve ttmars op Brusseltt.

-4dezelfde stad kwam het ook tot de bezetting van een bank. Verscheidene keren hielden de arbeiders treinen aan, die ãrts of kol-en uit het buitenLand
aanvoerden. Het ijzererts werd op de rails gestort er¡ díentengevoLge werd
de internatíonale treinverbinding Ëussen rarijs en d,e stad Luxàmburg gedurende meer dan een etmaal onderbroken, 0p de autosnelweg van Brussel naar
Parijs werden barríkaclen opgerÍcht. BehaLve fabrieksdiiekteuren zijn ook
journaListen gegíjzeld, ook-itr VaLenciennes werden vernieLingen aangãrícht
in het kantoor van een van de staaltrusts. Dat diverse krantãn over dergef-ijke "verníelende akties" uítersÊ negatief schreven heeft rnogeLijk de õakbonden van de c.G.1,, met hun zorg om den,publieke opinie" vðrdrãten, de
arbeiders liet het volkomen onversehillig.
Ðe Franse staal.arbeiders - êî¡ getuige de berichten omtrent dergelijgebeurtenissen
ke
elders, bepaald niet de sËaalarbeiders alLeen - waren
kennelijk bezíel-d door een soortgelijke geest al-s de arbeiders ín GrootBríttanniä al- sinds jaar en dag vervuLt. Níet zonder reden is er dan ook
door sommige kranten opgemerkt, dat "de Engelse ziektef' blijkbaar naar de
Franse zijde van het kanaaL ís overgewaaíd.
rn een diskussie over dit alles hoorden wij de opmerking maken, "dat
de Noordfranse arbeiders, ofsehoon zij zich mei hun aktie võor het behoud
van de werkgel-egenheid (en dus voor de eontinuering van de loonarbeid) op
de bodem van de burgerLijke maatschappij plaatsenrdoor de vorm van hun verzet boven die maatschappij uitgaan.r' lfet die opmerkíng zíjn wíj het maar
ten dele eens. --Naar onze opvatting plaatsen arbeiders, ook bij het voeren
van de t'ge!üone" loonstrí.jd of bij akËies voor het behoud van hrrn arbeidsplaatsen, zích niurner op de bodem van de burgerlijke samenlevíng. Dat is
een gevolg van het karakter van de samenLeving zeLf én tevens een gevo|g
van het uezen van de arbeidende lcLasse en van haar strijd. Zodra de aibeiders optreden komen zi| ' of. zíj zíeh dat nu bewust zijn of niet - met
het wezen van de kapitalístische samenleving in konfLikt.
'lIaar waar wij het wél mee eens zijn is dit, dat arbeiders die zó optreden als de Franse arbeiders in de achter ons'liggende rnaanden, boven de
burgerlijke verhoudingen uítgaan. En dáárin f.igt ãe betekenis van hun aktÍe, die aLlermínst moet worden afgemeten aan hun eventueel sukses of aan
hun - veel r¡aarschijnlijker - nederLaag.
Overigens: op dit ogenblik ís het einde van de beweging nog níet ín
zicht en er ltan nog op geen stukken na worden voorspeld froã zij zich, binnen het kader van de algemene onrust in Franlcríik, zal ontwikkeLen. Sinds
de jaarwisseLing is ei ín Frank*íjk nog geen ãag voorbijgegaan üraarop er
niet werd gestaakt. De posterijen gaan gebukr onåer aktíãã van het p"i"onee1, de spoorwegen hebben stílgelegen, tal van bedríjven zijn pLatgeLegd
en er is hier en daar ook sprake geü/eest van bedrijfsbãzettingen. Dat alles is in onze ogen van meer betekenis dan dat de "Linkse" ofpositie zich
weer is gaan roeren. Het speelt zich allemaal ook af op een- totaal" ander
vlak dan dat van de politíek. De officiille Franse arbeidàrsber^regíng mag er
zich mee bemoeíen, zij komt, er desondanks in feite niet aan t; pas. ook
daar, waar ' zoals in Longwy of Denain - de vakbeweging zich uiterst aktief opstel-trLopen op de keper beschouwd, de arbeiderã niet achter de bonden aan, maar proberen omgekeerd de bonden de arbeiders bij te houden om
toch maar vooral hun greep op hen níet te verliezen.
In 1968 zeí Séguy: "l^lij (de vakbewegingsmensen) moeten zien dat we in
de treín springen, díe zich al in beweging heeft gezet,n Dat kv¡am er üoen
op neer, dat - eenmaal ín de rijdende treín - de vakbewegingsleiders naâr

-5de lokonotief snelden om vaart te mínderen. Thans heeft de vakbeweging er
zorg voor gedragenn dat ze de vertrekkende treín níet heeft gemist. Þlaar
bevindt ze zícll a1 op de Lokomotief? Of moet ze aanstonds aan de noodrem
trekken? Dat is een vraag rraarop alleen de tijd het antwoord zaL kunnen geven. Dat er een tijd kont hraarop! eer er aan de noodrem kan r^rorden getrokken, de wagon met de vakbondsbureaukraten zal r¿orden afgehaakt, Lijkt ons
aan geen twÍjfel onderhevig. Of die tijd nu a1 zal. aanbreken is iets dat
geen mens kan weten. ülaarschíjnlijk komt het ons vooralssnog niet voor.
Ifaar de nogeLijkheid ertoe bestaat ín begínsel bij ellc,e aktie van de arbeiders. Dat weten de vakbondsbureaukraten zo goed aLs wíj. Geen r¿onder
dat somrige Leiders hun verontrusting hebben uitgesproken over het erelosieve karakter van de nu ontetane situatie
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VAKBEI^IEGING
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In het februarinunrner van "Daad en Gedachte" hebben wij een voorlopÍge beschouwing gepubliceerd over de stakingsbeweging in Groot-Brittanníä.
Een üoorLop¿ge beschouwing, omdat wij op dat moment nog níet beschikten
over de infomatie uít Engeland zê,Lf., naarop wij doorgaans onze opvattíngen omtrent de ontwikkelingen daar plegen te baseren. Sindsdien ontvíngen
wij van een in Londen r¡onende vriend een aantal nadere gegevens, vervat ín
een speciaal voor ons blad geschreven opstel, Zíjr. - onverkorte - bíjdrage
treft de lezer hierbij

aan.

-oeínd februari 1979. - In de jaren

LONDEN,
1974175 en 197611977 r¿aren
de Britse Labour-regering en de Britse vakbeweging er - door middel van het
zogenaamde rsocíaal Kontraktr - ruín of meer in geslaagd paaL en perk te
steLl.en aan al te grote loonstijgingen. De aanzienLíjke Loonsverhogingen
die tot stand Lraren gekomen in de jaren 1973174 vla omvangrijke stakingen
die tot de vaL van de Conservatieve regerÍng-Heath Leidden, traren inmiddeLs geheel. teníet gedaan door een infLatie díe meer dan l 5% per jaar be-

droeg.
Onder druk van de basis eehter r¡erden de bonden genoodzaakt zich hoe
Langer hoe meer tegen een te nauríe samenwerking met het kapitaal en een te
strikte handhaving van het overhei<isbeleid te verzetten, aLthans met woorden. Voor de jaren l97B/79 had de regering een plafond voor de Loonstijging vastgesteld van vijf procent. En evenaLs ín de voorafgaande jaren
dreígde de regeríng de bedrijven díe zich nieË aan dat pLafond zouden houden met ekonomische strafmaatregelen. Maar rt kongres van de Britse vakbeweging weígerde haar steun aan dat regeringsbeleid.
Die houding van de vakbewegíng valt gemakkelijk te begrijpen. níj taL
van op zíchzelf. staande, maar t,elkens voorkomende arbeidskonfLikten, die

-6herhaaldelijk van grote betekenÍs T{aren, was gebleken, dat er aan het ge-

zag van de bonden over hun leden zekere grenzen waren.In de Loop van voiíge zomer bíjvoorbeeLd had de machtige trãnsportarbeidersbond TGi,rtU geen eínde kunnen maken aan een stakíng vãn 32 r"rt t,rigroakers van de autofabriek
Leyl'and, díe hun Loon htensten te zÍen opgetrokken tot hetzelfde peíl aLs
dat van andere kategorieåin Leyland-arbeiders. Toen d.e bureaukraten van de
TGI,IU besLoten de bewuste werktuigurakers Ëe royeren - een roJ¡ement dat automatisch hun ontsLag zou hebben betekend - moesten zíj dat besluit r¡eer intrekken doordat alle arbeiders in al de diverse fabrieken van Leyland met
een wiLde staking dreigden. Dat betekende, dat de bonden zeer behoedzaam
moesten manoeuvreren wílden zíj hun greep op de arbeiders althans nog enigermate behouden.

verklaar|' \iraarom de bonden, toen er in de Fordfabriek te HaLebij Líverpool- een spontane staking uitbrak, deze onmíddeLLijk erkenden. Zij wiLden voorkomen, dat er van onderop een stakingskomíté zou worden gevornd. Niettemin r¡as de strijdr¡il van de Fordarbeiders z6 gtoot, dat
de bonden er pas negen weken later in slaagden het r¿erk te doen hervatten.
Dat gebeurde nadat aLLe 57.000 Fordarbeíders in heeL Engeland het i¡erk hadden neergelegd. zíj bereikten daarmee een loonsverhoging van 177" en verijdelden de beperkingen díe de Forddírektie daaraan wíLde verbindeq. De uitko¡nst van deze staking - in oktober en november van het voríge jaar - kwam
er op neer' dat een kolossale bres werd gesl-agen ín de loonpoLitíek van de
DiË

wood

regering.

De gevolgen daarvan werden onmiddellijk zichtbaar. Het bedrijfsleven
en de overheíd werden overspoeld door een golf van looneisen. De darmen
die men daartegen hacl gedacht te kunnen opurerpen bezweken de een na de ander. Allereerst werd de regeríng genoodzaakt af te zíen van de Ëoapassíng
van strafmaatregelen tegen bedrijven die zích nieË aan het loonpLafond van
vijf procent híelden. !{el-íswaar had het kabínet reeds aangekondigd, dat
Ford het eerste bedrijf zou zíjn waart,egen rtergelijke sankties zouden worden ondernomenr maar dat voornemen moest worden opgegeven, zo goed aLs het
heLe pl-an van de strafmaatregeLen, omdat de Labourafgevaardígden in het
Britse parLement er weinig voor bLeken te voelen en premier Callaghan het
zonder hun steun nu eenmaal niet kon stellen. I^Iat er, om de looneisen de
lcop te kunnen índrukken, toen nog restte daË hras enerzíjds de hrrLp van de
vakbeweging en anderzijds de gewapende maeht.
Tijdens de Ford-staking was de tegenstelLing tussen arbeiders en vakbeweging niet openlíjk aan de dag getreden. Zonder tlat er werd gepost en
zonder specíaLe organísatorÍsche maat,regelen r^ras er sprake ger,reesË van een
grote eensgezindheid en een enormd solidariteít. Het gevoLg $¡as sat er gedurende twee maanden geen enkele Ford-auto en geen enkeL Ford-onderdeeL
waar ook in Groot-Brittanniii kon worden afgel.everd. De vakbewegíng waagde
het níet de Fordarbeiders voor het hoofd te stoten. Zij besefte dat deze
arbeiders vastbesLoten \^raren de aktie z6 en dââr te voeren aLs zij het
voor noodzakelijk hieLden. Nog voor kerstmís werd het duidelijk, dat de
tankwagenchauffeurs van een soortgel-ijke strijdwiL waren vervul-d, De bonden hadden, onder druk v¿n de Leden, gedreigd met stakingen in januarí. De
chauffeurs wachtten het parooL ni.et af en kwamen spontaan in aktie.
In januari kwam een stakingsgoLf opzetten die nog steeds aanhoudt. ALle stakíngen op te noemen die zojuíst begonnen zíjn, net precíes zijn afgeLopen of zích aankondígen, ís volstrekt ondoenLijk. Het konfLikt dat het
meeste de aandacht heeft getrokken is de staking van de vrachtwagenchauf-

-7feurs. Om aan hun aktie kracht bij te zett,en hebben zij een methode toegepast die de arbeiders ín het jongste verleden aL vaker hebben gebruikt: de
stakers hebben zieh niet beperltt tot het lamleggen van hun eigãn bedríjven
doch z'ijn in nassa naar díe, Ëransportbedrijvãn getrokk"n rãar de arbeid
nog níeË ütas neergeLegd. Het rniddel werkte z zij sl-aagden er aldus ín hééL
heÈ vrachtautoverkeer i4 Groot-Brittannii! Ëot sËílstand te brengen. Er r.+as
geen fabríek, geen haven, geen vLiegveld rn¡aarheen nog goederen werden vervoerd. Het ekononisch leven in Engeland r¿erd net verstiklcing bedreigd.
Dat de vrachtwagenchauffeurs op deze wíjze de 227. loonsverhoging hebben afgedwongen die zíj eisten inplaats van de 147" ð.ie de patroons bereíd
ttaren te geven' is beLangrijk. Nog beLangrijker echter is heË, dat bij deze stakíng - zo goed aLs bíj andere die tegel-ijkertijd pLaarå vonden - een
fundamentele tegensteLlÍng aan de dag trad tussen de arbeicr.ers en de vakbeweging. Een funktionarís van de TGI,IU verklaarde, dat hij zich alle moeite
had getroost om de onofficiäLe plaatseLíjke (wilde) stakingskonités buiten
spel te zeËten. Een journalist konstateei¿e in verband daaimee dat "de pogingen van de TG!,IU om de gevolgen van de sËaking te beperken stuk liepen
op de onwrikbaarheid van de shoprstenards en de postenaã stalcers ¿ie zãtf
wensten te beslissen welke goederen en welhe vrachtautois konden worden
doorgeLatenrr. Mevrourv ÞIargareth Thatcher, de Leidster van de Conservatíeven, steLde op 19 januarí vast, dat "het konflilct ontsnapte aan de kontroLe van zowet de regeríng als de TGlntU".
Onder <lergelijke omstandigheden scheen er nog maar één niddel over om
tegen de stakende arbeiders te hanteren: de openbare macht, dat ¡¿il zeggen
de poLítie en de rechtbanken. l'laar in 1972 en eveneens in 1974 had de ConservaËieve regeríng met dat middel geen al- te beste ervaringen opgedaan.
Er was toen gebleken, dat de toepassing ervan een !ûeerstand opriep- die nog
veeL ernstiger v¡as dan de aktíe die men er mee trachtte te brekàn en dal
was eroP uitgelopen, dat de regering een beschamende terugt,ocht had moeten
ondernemen'Premíer Callaghan kras er getuige van ger,'reest en had de Les verstaan. l.Iel-iswaar dreigde híj op een gegeven moment het zogenaamde "agressieve posten'r wettelíjk te verbieden-en weliswaar dreigde híj de uitãonderingstoestand af te kondígen en troepen in te zettenrtoãtt p.rnl5u bÍj paaltje kwam zag hij daarvan af. Hij vond het verstandíger dã díngen t,rtt Ueloop te Laten omdat ín de enltele (plaatselijke) g.lrailut waarin reeds een
beroep op de sterke arm r^Ias gedaan, het optreden van politie en leger een
konplete mislukking v/as ger+orden en op het optreden van de arbeÍdeis geen
enkele invloed had gehad.
0p 21 januari werd de situatie door een redakteur van het weekblad
"Observer" aLs volgt getypeerd: "De heer calLaghan heeft geen enkele keus.
Hij noet zich op een langduríg konfLikt voorbeieiden. zijã loonpoliriek is

míslukt. Een hanteerbare overeenkomst met de vakbonden zit
,,i.t in. Een
"r meegaan en er
van de ministers heeft verkLaard: rwij moeËen met de stroom
maar het beste van hopen.ftt
Een andere journalist verklaarde, dat er sprake r4ras van een veeL ernstiger krisis dan in 1974. ü,re hebben, zo schr.àr ni3, "niet sLechts met
een ekonomisch konfLikt te doen, maar ook met een pãtitieke krísis en een
krísis van de moraal. Het gevaar is niet denkbeeláig, dat dit aLLes zal
uítlopen op iets, daË het, karalcter heeft van een algenene sÈakíng.'l
De bewuste journaList sprak nÍet van het gevaar van een algemene stakíng, maar van het gevaar van íets dat het kayakter daatvan heeit. Het was
ülordt vervolgd op pagina
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TBGENDEAR}'ÍJJN
Hieronder volgt een enígszins bewerkt uittreksel uit "Brief aan een
onderwíjzerestt in 1969 geschreven door kinderen van de school van Barbiana.
Het is in 1970 bij uitgeverij Bruna in Nederlandse vertal-ing verschenen onder de titel- ttDie rotschooL van ut'. I^Ie bespreken het wat J-aat maar we hebben het pas onlangs ontdekt I ). Gezien de ook in Nederland nog steeds in
de mode zíjnde diskussíes over onderwíjs voor arbei"derskinderen, is het
hoogst aktueeL. llet is bovendien 6én van de weinige geschriften, die zich
niet beperken tot kritiseh meelopen met allerlei vernieuwingen, experímenten en minísteriäle not,ars.
Barbiana ís de mooíe naam van een platËelandsgemeenschap ín Toscane,
ItaLiê. T\uintig boerderijen in heË ltugello-gebíedrzorn 50 km ten noordwesten van Florence.In dít gat kwam Don Lorenzo }lil-ani ín 1954 aan als priester" Deze man kreeg te maken met de benarde positie van de schoolgaande
jeugd en r.¡ilde er íets aan doen. Hij had ín heË stadje Calenzano,ook vlakbÍj Florence, al goede ervaringen opgedaan met een avondschool voor arbeiders. In Barbiana en omgeving waren de meeste kinderen gezakt voor hun examens en van school weggegaan of zij waren bítter teleurgesteld over het onderwijs dat ze genoten. Don Lorenzo kreeg zotn tien jongens van eLf tot
dertien jaar bij elkaar. Hij gaf ze een volledige dagtaak van acht uur
werk, zes of zeven dagen per week. Later groeide de groep uít tot twintig
jongens. Somnigen daarvan kn¡amen uit arbeidersgezinnen, kínderen van exboeren díe ín fabrielcen in de stad werkten. De oudere kinderen onder hen
besteedden veel tijd aan het Lesgeven aan de jongere. Heel hlat uren werden
besteed aan het bestuderen en Leren begrijpen van zaken die voor hun eigen
leven van dírekt belang waren. In het verLengde hiervan schreven acht kinderen de Brief, een projekt dat een vol jaar in beslag nam.
De priester stierf in 1967, maar daÈ betekende níet het eín<le van deze vorm van kolLektieve en radikaaL aan eígen klasse-behoeften aangepaste
bijlessen. Het werd door enkeLe oudere leerl-Íngen voorEgezet in de vorn
van een "doposcula". Dít is een mede door de overheid gefinanciende schooL
voor bijLes aan kinderen wier ouders zich geen privá-bijlessen kunnen permitteren. De doposcul-ats zíjn overÍgens in de rest van ltaliä na enkele
jaren overal opgeheven of plannen ervoor zijn in de kiem gesmoord. Het
ãoor de staat betaalde lerarenlcorps T^¡as namelijk van mening, dat géén doposeula beter was dan een slechte en hun meníng was volgens de weL doorsLaggevend. De nadruk díe in de Ðrief geiegd wordt op de mogelijkheden van
het benutten van de uren na schooltíjdrsis voor ons misschien vreemdn omdat
nritldags uít school komen. In Itaonze kinderen tussen drie en vijf uur
es
liä is de schooL echter al om hel-f één míddags afgelopen.
Sinds 1962 is het in ltaliä wettelijk verplichL Lot je vijftíende
jaar onderwijs te voLgen. Na vijf jaar lagere schooL moeten de meesÊe kinderen nog eens dríe jaar hun tíjd uitzitt,en op de zogenaamde T:'fedia Inferíore, een minderheid gaat naar schol-en, die te vergelíjken zíjn met het nederlandse atheneun, gyrnnasíum of ITAVO. In praktíjk is de ifedía Inferíore

l) In

een engeLse Penguin-uitgave
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een líjdensweg voor al díe lcínderen die op hun vijftíende toch moeten
gaan werken of thuis zích verder alLeen maar moeten zLen te redden uit
een dodelijlce verveling. In theorie is deze school een voorbereidíng op
middelbaar onderwijs, dat op zíjn beurt \rreer toegang moet verlenen tot de
hoge sehol-en en universiteiten of de l,lagístxa1-e, een lerarenopl-eidíng
voor het 1-ager onderwij s.
Het boek is in de eersËe plaats bedoeld als een hartstochtelijke oproep aan ouders om zíet' te organíseren, hoewel de jeugdige schrijvers
zídn niet rechtstreeks tot hen wenderr. Uiteraard staat in een Brief aan
een onderwijzeres de kritiek op haar daden en de school voorop. HeË boek
is zeer beeldend in de ik-vorm geschreven, Maar de ervaríngen van de
schrijvers zijn ín essentie aan elkaar gelijk en zíj komen overeen met
díe van 900 miLjoen andere arme mensen overaL ter wereld.
-oGeachte juffrouw,

Toen ik tüIee jaar gel"eden ín de eerste ktas van de Magisttale zaï,
zorgde u ervoor dat ík me verlegen voelde. Eigenlíjk ben ik rnijn hele Leven al verlegen geweesË. ALs kl-eine jongen keek ik altíjd naar de grond.
Ilc liep tegen muren aangedrukt om maar niet gezien te worden.
In het begin dacht ik dat het een soort zíekte van me was of van mijn
fanilie. Itijn moeder is zo iemand die onder de indruk komË van een teLegram. Mijn vader luíster en onthoudt, maar is geen prater.
Later dacht ík dat verelgenheid een kwaal hras van de mensen die in de
bergen leven. De boeren díe op het platteland werken leken wat zekerder
van zíehzelf. Om van de arbeiders in de stad nog maar te zwíjgen.
Nu heb ík opgemerkt dat de arbeiders rijkeluiszoontjes a1Le veranthtoordelijke banen ín de polítieke machines laten pikken, en alle zetels in het
Parlement. Dus ook

zíj zijn

al-s

wíj.

En de verLege.nheid van de armen

is

een

veel ouder myst,erie. Ik ze1-f. kan het ondanks dat ík er middenín zit nÍet
verklaren. l{isschien is het geen vorm van lafheid, noch van heLdhaftigheíd.
Best mogeLijk dat het alleen maar een gebrek aan aroogantie is.
Tijdens de vijf. jaar dat ik op de l-a6;ere sehool zat, kreeg ik van de
staat ínferieur onderwíjs. Vijf klassen in één Lokaal. Dus, maar één vijfde
van de l-essen !üas voor míj besteurd. Het is hetzelfde systeem als ín Anerika
om verechílLen tussen zwatL en blank te scheppen. MeËeen vanaf het begin
een 'armere schooL voor de armen.
Uw koLlega's zullen zich velen van ons die op de Lagere school- zaten
r¡iet meer herinneren.Ìüij hen wel, Ze tíeten ons zakken en stuurden ons zonder pardon de velden en de fabríeken in. 0nderwijzers zijn net als príes-

ters en hoeren.Ze geven hun liefde vloÈ \Àreg aan iedereen die ze tegenkomen.
Daarna ís er geen tíjd voor vqrdriet. De wereld is een enorme famÍLie. Er
zíjn zoveeL anderen die gediend moeten worden.
Somurige kínderen moesÈen van sehool af, omdat er bij hen thuis geldgebrek was. Dat is niet ur¡ schuld. lfaar er zijn arbeíders die l0 of ll jaar
betalen voor onderwijs aan hun kinderen, aLleen maar om ze de lagere school
en de l'fedía Inferiore te laten doorLopen, Zij hebben elke cent net zo hard
uitgegeven aLs de rijke vader van Pierino, maar dit rijkeluíszoontje heeft
op zijn vijftiende een diploma in zíjn zak om naar de universíteit te kunnell.

l0Een arbeider verdíent zorn 300 f-ire per uur en daarvan betaal-t hij nee
aan de 4300 Líre díe u per uur krijgt.
O, hij zou u best meer wil-Len betalen aLs u meer uren zou wíLlen ¡"¡erken. Hij werkt zofn 1250 uur per jaar, u
maar 522 (ik reken de uren voor het geven van proefwerken e.d. niet mee,
dat zijn geen Lesuren).
Laten \ùe nou zeggen dat u het maximaal aantal uren werkt, dus 738 uur
per jaar. Dat Ís gemíddeld twee uur per dag. ltaar een kind blijft dan nog
altijd geníddeld 14 uur per dag r¡akker. In gegoede famiLies zíjn dít 14 uur
kuLturele opvoeding. Píerino heeft speeLgoed, boeken, muziek, leerzame uitstapjes en belangstelLende ouders. t'{aar voor boerenkinderen zijn die l4 uur
gevuld met eenzaamheid, stilte en verveling, alleen maar goed om hun onzekerheid te versterken. Zonen van arbeiders staan 14 uur bLoot aan de opvoedende ínvloed van de reklame.
0p een keer lazen we de krant van de onderrntijzersvakbond. ttGeen verhogíng van het aantal Lesuren" stond er, o'er is veeL strijd voor nodig geweest om het aantal uren voor hei verplichte onderwijs terug te dringen en
het zou absurd zijn om hreer een stap terug te doen.tt lle werden er stíl van.
Bigenlijk kunnen we niets zeggen. Ellce. arbeider vecht voor het verminderen
van zijn werkuren, en dat hoort ríe ook te doen.
l,Iaar de uren díe u maakt.,.. hraÈ een Lef. Een arbeider werkt 2150 uur
per jaar, Zíjn koll-ega in de dienstverlenende sektor zotn 1630 uur. U ¡rerkË
maximaal. 738 en minÍmaaL 468 uur. Uw verklaring hiervoor, dat u moet studeren en proefwerken nakijken thuís gaaË niet op. ZeLfs rechters moeËen hun
vonnissen uítschrijven. Trour¡ens, u hoeft geen proefwerken en overhoringen
te geven. Of als u het toch doet zou u zê sêÍrêr¡ met de kínderen kunnen korrigeren tijdens de les. Nee, r,rat díe voorbereidingen en studíes van u betreft, r,üe moeten alLemaal st,uderen. Arbeiders moeten meer Leren dan u doet.
Als ze naar een avondschool gaan vragen ze niet daarvoor betaald te worden.
I(onkLusiei uw werkuren zíjn een bÍjzonder príviLege, dat de leiding u
gegeven heeft omdat ze daat zo hun redenen voor hadden. Het is geen vakbondsoverwínní.ng.

In de krant Lezen we rzerder dat uw Lesuren "vol"doende zijn om de psychofysieke kapaciteíten van elk norrnaal- mens voLLedíg uit te putten'r, Een
arbeider staaË acht uur per dag pLaten te persen, voortdurend bang dat híj
zijn a m nog eens zaL verl-iezen. U heeft de moed níet orn dit soort dingen
ín zíjn nabíjheíd te zeggen.
Er zíjn in ieder geval duizenden onderwijzers nooit te moe om tegen
betaling bijles te geven. Zolang u dat niet Laat schieten staat u aan de
verkeerde kant van het helc. Het is moeilijk om u en u\^r kolLegats te zien
als mensen die ook moeten kunne profiteren van vakbonrisrechten.
Neern bíjvoorbeeld het recht om te staken. Een heilig recht van eLke
arbeider. Ifaar als íemand meË een rooster aLs dat van u gaat staken is dat
waLgelijk. Bestudeer Ghandí eens beter en u zult ontdekken dat er andere
vormen van verzet zíjn, îet zo krachtig aLs staken. Een goede oplossing
voor u zou zíjn Líd te r,¡orden van de vakbond van reehters; u zou dan kunnen
staken op die uren dat u uw werk a1s rechter moet doen: examens, rapporten
uitschrijven, overhoringen, versl-agen maken. Als u inplaats daarvan gaat
sÈaken op die uren dat u veronderstel-d wordt onderwíjs te geven, dan voeLt
iedereen aan dat u geen donder om ons geeft.
De woorden "volledíge dagtaak" maken u bang. U heeft het gevoel dat
het aL moeilíjk genoeg is de kinderen die paar uur per dag bezíg te houden
die u nu geeft. Maar de ¡¿aarheid is dat u het nooit geprobeerrl heeft. Tot

il
nu toe geeft u ur^r Lessen geobsedeerd door de school-bel" en met nachtmerríes
over het progranma dat eind juni afgewerkt moet zíjn. U bent níet ín staat
geweest de horizon van jonge mensen te verbreden, recht te doen aan hurr
nieuwsgierígheid of ook maar één betoog helemaal af te maken. Het resultaat is dat u aLles even sLecht hebt gedaan: u bent altijd gefrustreerd en
de kinderen ook. Het zijn de frustratíes en niet de werkuren die u doodmoe
maken.

tr{ie zal ons fulL-time les geven? Het onderwijs, net het huídige rooster, is een oorlog tegen de armen. ALs de regering niet in staat is meer
uren verplicht te stelLen, moet ze måar heLemaal van het onderwijs afbl"ijven. DaË is een ernstige konlclusie. Totnutoe zag men openbare schoLen betaaLd door de staat als een verbetering vergeleken met prÍvé-schoLen. Misschien moeten we al-les opnieuw bekijken en de school overdoen aan iemand
met een ideaListische drang om ondero¡ijs te geven, 6ns on<lerwijs te geven.
Laten \,'re met twee benen op de grond blijven. Laat de regeríng ts morgens en fs r¿inters lesgeven. En ga door met ze ttkLasse-Loostt te maken. In
de víer maanden zomervakantie en ts middags kan iemand anders het onderwijs voor ztn rekeníng nemenrook'rk1-asse-Loos't, zoaLs bij ons in Barbíana,
r¿aar de sLechtste Leerling degene was die de meeste aandacht kreeg, op wie
gewacht werd voordat al-Len samen verder gingen. Bestook de gemeenteraden
met subsidie-aanvragen voor dit soort onderwijs. De kans bestaat dat ze
geen krímp wíLLen geven. ZeLfs de communísten r¡orden een beetje stíl aLs
ze met klasse-problemen te maken kríjgen. Zullen ze I t aandurven verdeeLdheid te zaaien tussen de witte-b orden-r¿erkers en de r¡inkeLiers? Een grote
pief in de partij zei, dat de scholen een staatsaangel"egenheíd zouden worden "als wij aan de macht zijn". Twintig jaar zíjn voorbij sínds de bevrijding. De cor¡nunisten zijn nog nÍet aan de machË. I¡Ie wachten tot het gras
gaat groeien, maar ondertussen sterven de koeien. Trouwens r^rat krijgt de
jeugd nu in het Casa del Popolo, het ontmoetíngscentrum van de coûnunisten?

SpelleËjes.
Gianníts vader was negentien toen hij zich bij de Partizanen aansLoot.
Híj begreep níet heLemaaL wat híj deed. lfaar hij begreep het veeL beter
dan mensen zoals u. Hij keek vooruit naar een wereld met meer rechtvaardigheíd r¿aarin Gíanni op zijn minst gelijk aan anderen zou kunnen zíjn, Gianni die nog niet eens geboren was, U, met ur¿ Gríeken en Romeinen, heeft ervoor gezorgd dat híj een hekel aan geschiedenis kreeg. Maar toen wij net
hem de tweede wereldoorLog behandelden, konden we hem uren achtereen boeíen. Arne vader van Gianni, aLs híj wist hrat er op de scholen aan de hand
ïIas zou hij opnieuw de hrapens pakken en een Partízaan worden. llaar hij kan
zelf geen onderwijs geven, daarom betaaLt híj u en hij ¡¡eet niet wat hÍj
net zijn zoon moet doen als díe zegt. daE hij hoofdpijn kríjgt en dat zíjn
ogen beginnen te tril-len, wanneer hij zijn huiswerk zit te maken.
Die frustratie van u.... hoe vaalc komt het niet voor dat u zeLf de
schooL voorstelt als een hoop e1Lende. Het hoofd van de school komt de
kLas binnen en als een ídioot kondígt hij gIímlachend aan dat üre voortaan
op drie november vríj hebben. De vreugdekreten van de kinderen inkasseert
hij goedrnoedíg en tevreden. Iloe zouden de kinderen ontevreden kunnen zíjn?
Er zíjn er níet veel tot wie het doorgedrongen is, dat naar sehool gaan
"nog al-tíjd beter dan koeiestront ís". Allerlei zaken, zelfs de dag van de
heili.ge Sínt Francíscus, worden gebruikt aLs smoesje orn üreer een schooldag
van de armen te stelen.Ik ben er nog niet, achter hraar de verantwoordelijkheid voor uw luiheid ligt: bíj de scholen zelf, de onderwijsínspektíe of de

l2ninister' Er werken alLesn maar mensen die een dertiende maand saLaris
krijgen. Als een arbeidet vijf minuËen te laat kLokt verl-iest tie een half
uur salaris.

De spoorwegen zíjn ook van de staat, net als u, maar díe werken aLtijd. Als hte een spoorr^reg over moeten steken kunnen we gerusË zijn. De
spoorwachters zíjn op hun posÈ. Zomer en winter, dag en nacht. Al-s één van
hen faalt, komt het in alle kranten. Hij kan nÍet aankomen met excuses dat
hij het zo uroeÍLijk heeft met zrn r¿erk of dat beby's kiesj e zeet deed. Hij
draait de gevangenis ín.
lfaarom bent u alLeen zo bijzonder? Elk jaar blijkt u rrreer gefaaLd te
hebben: bij meer dan een miljoen kinderen. Deze misdaad komt vreemd genoeg

ín het strafrecht níet voor.
Eigenaardig dat ldij u ook nog betalen. U houdt er zelfs aan over.
Iemand die al zíjn geld konsumeert is arm. Rijk heet íemand aLs hij maar
een deeL van zijn geld aan konsunptie behoeft uit te geven. In ltal-iä worden, om onduidelijke redenen, konsunptiegoederen tot de Laatste cent beLast. Maar de inkomstenbelastíng is gewoonweg een grap. Míj ís verteld dat
leerboeken over ekonomie dit systeem van beLastíngen t'píjnLoos" noemen.
Pijnloos betekent dat de rijken erin slagen de armen voor de belastingen
te LaÈen opdraaíen zonder dat de armen het in de gaten hebben. 0p de uníversiteíten wordt door heren over dit soort kwesties druk gedískussieerd.
Op de lagere schoLen mag er niet over gepraat worden. De affiches van de
fascísten dansen u zeker nog voor de ogen "Hier niet over politiek pratentr.
In Barbíana tazen r,¡e elke dag de krant van A tot Z en vonden er níets in
dat ons bij onze examens kon helpen. oít bewijst hoe weinig uw onderwÍjs
voor ons l-even te bieden heeft.
Nee, aLs ik het voor het zeggen had, zou ilc u een stukloon geven. Een
vast bedrag voor elke gesLaagde leerling, of beter nog, een boete voor ieder kind dat een bepaald vak niet leert. Nu word ík tijdens proef,werken in
de gaten gehouden als een dief. Ik kom naar school omdat ik thuis niets
heb om te leren.Itaar bij een proefwerk word ik door u aLs een smerige hond
in de steek gelaten. U helpt me níet het probleern op te lossen. Al-s 26 van
de 29 kinderen een belachelijk ingewikkel-d probl-eem níet kunnen opLossen,
loopt u rond en schreeu¡¿t dat u híer met allemaal imbecieLen zít.
U vertelt ons dat u ons laat zakken omdat wij dom en l-ui zíjn. Volgens u Laat god dus de dounnen en de Luien in de huízen van de armen gebo-

ren worden.
Het was een fascist díe eens in de ldetgevende Vergadering de theorie
van '"verschiLLen door bíologische afkomst" verdedigde: o'Sommíge kinderen
hebben een organisch gebrek aan kapaciteíten om naar school te gaan." Een
hoofd van een school schreef: "Helaas kan <le grondwet niet al-le kinderen
dezelfde geestelíjke ontwikkeling of schooLbekwaanheid garanderen.'r Ja,
zelfs de rijken hebben moeílíjke kínderen. 'Nlaar zíj duwen ze vooruit.
Een kolLega van u, een zeer mílitante couruniste, l-iet l0 van de 28
kínderen zakken. Ze gebruíkte dit argument¡ "Ik heb ze niet weggejaagd, ik
heb ze gewoon níet over laten gaan. Het kan me nieË schel-en of. ze rÍjke of
arme ouders hebben. Iedereen heeft het rapport gekregen dat rie verdienË."
trlaarom en voor wíe geeft u eigenlijk les? Voor heË hoofd van de
school' want die heeft u aangesteld. Hij doet het r¡eer voor de ínspektíe.
En die doet het voor de ¡linister van ondervrijs. Ialij worden van school gestuurd om de goede na¿lm van de school te handhaven. En r¿aar leren r¿e voor?
l{e moeten de hele dag voor cijfers, rapporten, dipl.onars werken. Talen,

I

l3 natuurkunde, gesehiedenís, alLes wordt een sport van de l-adder om ourhoog
te komen. Níemand zegt hetrmaar diplomars betekenen geLd. 0m op school gelukkig te kunnen zijn moet je van jongs af aan met je eLlebogen werken.
Schaamt u zich niet dat we nooit de meËaal-cao geLezen hebben in pLaats
van sLechte vertalingen van Homerus? Heeft u tm gelezen? Het is het leven
van meer dan een half miLjoen gezinnen. Ik ken de gesehiedenis van de laatste vijftig jaar het best. Het is de geschíedenís die geLeefd werd door
nníjn vader en grootvader. U hield op võõr de Eerste r,rïereLdoorl-og. Uw ü7aardeschalen zijn dan ook Laag-bij-de-gronds ¡ karrière maken, het overnemen
van de oppervlakkíge bourgeois=kultuur, een gezinnetje, de goede naam van
de school.

I^Iij zijn op zoek naar een doel. Een eerlijk doeL. Groots. Het moet
van ons niks mínder eisen dan mens zijn. Dat zou acceptabeL zijn voor gelovigen en aÈheisten. Ik ken dit doeL. Ì'fíjn 1-eraar-príester heeft het me íngeprent vanaf mfn elfde jaar. Godzijdank, ik heb mijn tijd goed kunnen besteden. Van minuut tot minuuË r¿ist ik hlaarom ík leerde.
Dír is het uireíndeLijke doel-, dat je van tijd tot tijd je moet herínneren. t{et onmiddell-ijlce doel-rdat je elke ninuut in gedachten moet houden'
is anderen begrijpen en zorgert dat ze jou begrijpet. De Ïtaliaanse taal is
niet voLdoende, ziJ wordt ín de wereld niet zoveel gebruikt. Mensen moeten over de grenzen heen van elkaar houden. Daarom moeten we veel talen leren, levende talen. TaaL bestaat uít woorden uit allerlei gebieden van het
leven. Dus moeten rre van aLLes íels afr¿eten om onze htoordenschat te verrijken. lle moeten amateurs vrorden in alles en alleen specialisten in spreekvaardigheíd. Al-leen de Ëaal maakt mensen gel-ijkwaardíg. Alleen híj die
zích zelf, kan uítdrukken en die anderen begrijpt is geLíjlcwaardig. Rijk of
arm maakt geen verschil. Maar híj moet spreken.
gnze kuLtuur is niet inferieur, alleen maar anders. Echte kuLtuurn
die nog niemand ooit heeft bezeten, zotr uit twee eLementen bestaans tot de
massarÀ behoren en beheersíng van de taaL, Uw schooL met zijn selektíesysteem vernietigt kultuur. Het berooft de armen van de middelen om zích uít
te drukken. Het berooft de rijlcen van kennís en begrip voor de werkeLijkheid. Uw goede LeerLingen kunnen praten. l4aar zij Praten te veeL, Zíi, die
níks bel-angrÍjks te zeggen hebben. ZíJ, die alleen maar dingen herhaLen
die ze ín boeken ge\ezen hebben. U r¿ilde dal wij doofstom werden en u en
uÌ,r7 oogaPpeltjes werden bLind.
ELk volk heefË zíjn eigen kultuur, nieLs minder dan die van andere
volkeren. Onze kuLtuur geven r¿e u kado. Een frísse levensadem om de droogte
van ur^z boeken te kompenseren. In onze schoolboeken zíen we pLaatjes van
planten, dieren, de seizoenen. Al-leen boeren zouden het geschreven kunnen
hebben. Maar nee, de auteurs zijn produkten van ut/ schooL' Kijk maar:
f.inkshandíge boerenrronde schoppen, vierkante schoenen, smeden díe gereedschap uit de tijd van de Roneínen gebruikenn kersenbomen met de bLaderen
van pruimebomen.
U staat in een f.ift, stapt in uw auto, gebruíkt de teLefoon. Ik weet
níeË hoe het met u zit, maar díe studenten van u die Cicero kennen, hoezíJ íntíem? In hoeveel keukens
veel gezínnen van levende mensen kennen
zLjn âíj geï^reest? lloe vaak hebben zij ts nachts aan het bed van zieken gezeten? Hoeveel doden hebben zij op hun schouders gedragen? I{oeveel mensen
kunnen zij vertrour¡ren als ze in de put zitten? Ik heb een jaar met ze ín
de klas gezeten, maar hun famil-íe ken ik níet. En ze hebben het hoogste
woord. Soms praten ze op zotn hoog niveau dat niemand er een laars ûan be-

t4"
grijpt. Ifaar ja, ze wíllen ook alleen naar zíchzeLf. luisteren.
Ik kan de gel-uiden in mijn val-lei kilometers ver herkennen. Itet geLuid
van de motor in de verte Ís Nevio¡ op hreg naar het statíonr een beetje te
laat. A1s u daË zou wíllen, kan ik alles vertell-en over honderden mensene
tientallen gezinnen met hun famílies en persoonlijke banden. u\Ls u ur¿ mond
open doet, doet u alles verkeerd: woordkeus, toon, grapjes. Ik begrijp
rüaaraan de mensen ín de bergen denken a1s zij zwijgen en weet v¡at in hun
gedachten is als zij spreken over í-eüs anders
Dít is een soort kuLÈuur daË uw dichters u Tladden moeten geven. Het
is de kuLtuur van negen-tiende van de werelcl, maar niemand is er al in gesLaagd om het op te tekenen ín woorden, plaatjes of films.
"

kuLtuur vertoont net
zulke grote lcloven als die van ons. Misschíen zelfs wel groter. En zeker
veel schadelijker voor een leraar op een lagere school.
Ga weg van de universiteiten. Integ uit de partijen die meer voor dan
door de armen r'¡il-len, Kap ermee. Ga het onderwijs in. Baan een weg voor de
ârrnên. Denk niet aan uzelf, uw armzalige titels. Stop met lezen. Verdwijn.
Het is de uiteindeLijke missie van ur^r klasse.
ldees op

zrn raínst eens een beetje bescheiden,
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niet t'tegen het kapitalisnett of t'tegen de staat'r en niet v66r een socialistische maatschappij. Desondanks - ondanks het feit, dat zij voor aLLedaagse materiäle ei,sen strijden - g¿at hun beweging veel díeper dan het op het
oog wel schijnt. De gevolgen ervan zijn niet te voorzien en hun aktíe doet
niet voor niets de burgerlijke samenleving beven.
llet gevaar - al" jarenlang aanwezig - schuilt hierin dat de Brítse arbeíders hoe langer hoe minder bevangen zijn door de burgerlijke moraal of
de burgerl.íjke ídeoLogie (zelfs niet door de burgerLijke ídeoLogie in traar
radíkaal-progressieve of zogenaamd revolutíonaire vorm). llet aLgemeen belang (zoaLs men dat noemt en \ìraarachter zic.h aLtijd het belang van heü kapitaal verbergt) Laat hen steeds onverschílliger. ZLj treden aéLf op voor
hun eígen belangen, omdat ieder ander opËreden hun onmogel.ijk is. t'len zieË
het bij de dagelijkse gang van zaken in de bedrijvenrmen zíet het zodra zij
voor hun bel-angen de strijd aanbínden. De konklusie- uit dit alLes is, dat
de beweging van de Brítse arbei<lersklasse heel wat anders inhoudt dan de
officiålLe en traditionele arbeidersbeweging.

