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In apríL en mei van dit jaar hebben de kranten en teLevisie ons overspoel-d
uet beschouwingen, ríjp en groefl, pulp en parels, over de T\¿eede l{eieldoorlog. In de kring van Daad en Gedaehte heeit toen wel- eens een diskussíe

pLaatsgevonden over de vraag weLke kriterÍa moesten worden aangelegd om
onderscheid te maken tussen de paar artíkelen die werkelijt iets È" ,ãgg"r,
hadden en rle resterende zondvloed van zi,'akzínnigheíd" vanuit onze bijããndere belangstelling voor de beweging van de arbãíders verschoof echtei ons
gesprek aL snel van een beoordel.íng van andermane beschouvringen naar vragen over de geschíedenís zeLf., Hoe het mogeLijk is dat onder ãe nazí?s alle tradities van arbeidersstrijd zo finaaÍ zijn verdwenen? En hoe kan het
dat de Duitse arbeiders¡ rnêt hun toch onbetwistbaar sterke kLassekultu;r
van solidariteít en saamt¡origheíd, zich hebben Laten inschakelen ín de terreur van het nazibe¡¡ind? tt Zijn vragen díe niet de meest verheffende antwoorden beloven op te Leveren, maar dat is niet ín het minst een reden ze

niet te stellen.
.Duidel'ijk is, dat over kwesties al-s deze een pLank met noeken vol te
schrijven valt. HÍer rncreten üre dus in d.e eerste plaàts zoelcen naar aanduidingen van de richting, waarin het antwoord urãet r¡orden gezocht. In de
tweede plaats moeten rre ons afvragen, of de vragen wel goeã gesteld
ls het weL waar, dat van 1933 tot 1945 de Duirs¿ arbeidärs a1s klass"zijn.
ãe-

heeL van het toneel verdwenen r¡aren? lle kennen natuurlijk de geschiedenissen over de ondergrondse organísaties van de KPD, die ãe uolãjewíeken ondanks de-Gestapo en ondanks de vaak hinderLíjke, zo níet LevenigevaarLijke
instrukties van }{oskou in Ðuítsland overeiid rí"t.n te houdenì wu weten
ook van de Alßtandsorgartisatíon van de SPD, díe her en der in het Derde
Rijk informanten en kontakÈpersonen had,, en van de illegale vakbondskringenr..díe zo goed en k¡¡aad als mogeLijk probeerden het socíaal-demokratisch
ldeeengoed vast te houden en plannen maakten voor het naoorLogse besteL in
Duítsland I ). Daarmee $recen we echter alLeen maar iets van de restanten
van de oude arbeídersbewegirg, van de kernen van KPÐ, SpÐ en vakbonden,
die in een uitermate fragiel-web van kontakten all.es op alles moesten zetten aLLeen om te kunnen voortbestaan"

-20nze vraag betreft echter niet rle organísat,ies, maar het optreden van
de arbeiders zeLf" over de organisatíes kan rnen naar verkiezíng hrrange verhalen schrijven over het gemak rÁraarmee ze in 1933 door de SA uiteen t¡erden
gejaågd of boeken vol bewondering over de moed van dÍe standvastigen, die
de kern van de oude beweging aLs eílanden ín een zee van terreur in stand
híelden. Het grote gébrek van een benadering als deze is echter, dat men
uitsLuít'end over de oude arbeidersbewegíng piaat en door die ínperking van
het theùa bewust of onbewust de suggestie o\rerneemt dat de íL1ega1e kãrner¡
índerdaad de enige rest,en r,Íatren van de beweging var] vroeger"
Daarvan ís echter geen sprake. l..,lat in hoofctsaak had opgehouden t,e besËaan was de arbeidersbewegíngo rnaar niet de kLassenstríjrt, Þ'tet zo mÍn aLs
v6'ot 1933 de klassenstríjd het gevoLg r,ì/as van het bestaan van een zo sterke arbeiCersbewegíng, zo weiníg konden or:.der de nazi-terreur, zonder de
oude organísaties, de arbeiders zich met hun bestaan verzoenen" De voorwaarden van hun stríjd $taren ímnners dezeLfde 'gebleven, deeLs zeLfs .r¡erslechterd ondat iedere poging tot zelfstandige aktíe uret SchutzVzaft cloar
de-Gestapo beantr¿oord kon r¿orden" Iloogstens zorgde de terreur tegert- de arbeiders dat hun optreden een anrler. ,rðr* kreeg, maar daarbij moeã niet worden vergeten dat al v66r 1933 groepen arbeíders regelmaÊíg de bedd.ing van
de georganiseerde aktíe overschredeno zelfstandig optraden of ook uiei zeLden de steun zochten van die poLi.tieke organisatie rqaarvan zij het meeste
nut ver$/achtten. Er bestond in Duitsland vó6r 1933 een niet onaanzíenl"íjke
groep arbeÍders díe nu eens bij de KpD en dan weer bij de nazíts êen pof.itiek onderkomen aocht. Hier bevond zich de aanhang van de gebroedãrs
Strasser, de lpopuLairst,e richtíngr in tt nati.onaal-socla1isme, ãn hieruít
rekruteerden de nazíts de leden van hun tarbeidersvleugeLtn de NSBO en deLen van de SA. Het is daarom níet vreemd dat, toen er na de machtsovername
al'Leen nog maar nazi-organisaties r¡raren, de massa-organisatíes van het nazisme het vanzeLfsprekende onderdak werden van de klassenstrijd in de
meest zonderLinge gedaanten.
Britse gesehíedschrijver Tím l.{ason weet op overtuígende wijze duí_ . -De
del-ijk
te-maken, dat de massale werkloosheíd ín ouitsl.ancl in het bágin van
de jaren r3Q de positie van de arbei,lers dermate had verzwakt, ãat zíj
niet meer in etaat lrtaren voor hun gezamenlijke belangen op te komen. ALLe
zeggenschap over werk of geen werk, inkomen of geen inkomen, Lag vreer in
handen van de indíviduele ondernemer, of vaak ook in handen van de staat,
díe met ormrangríjke steunoperatíes ondernemingen overeínd moest houden.
Ilet dit Laatste feít gíng het dagelijks bestaan van de arbeiders afhangen
vau de ParËij die aan de macht was of die de meeste kans hacl díe te trijgen" De arbeiders verdedigden niet Langer de vakbonden, die hun macht over
werk en lonen verLoren hadden, tegen de nazirs, maar hoopten door Lid te
worden van de ldationaai. SocialÍstísche Bedrijfs Organisatie - het latere
Arbeidsfront - een eind te maken aan hun persãonlijfe ellende" Tín l,Íason

schrij ft:

ttDe

uít bittere nood. en onzekerheíd, getbonen pn)uatisering holde
de soLidarítedt sterk uit. Deze dndruk ( ".; ) i¡erd, beuestiþd dnon
de massale toeLoop l,?aar de NSB?, wier Ledenta.L tot augustus Lg3s
bjina uerdrieuoudigde" aLs ook door de talrijke opzeg-gingen üoor
de SPD rn cle uerkiezingen üan maørt 1993. .ne kornmmTâtiâcfze gezínde schoonmaaketer, d:ie ín i.gïB haar stem aãn de ilst)Ap gaf ôpdnt haar uerkLoze man b'í,j de uerdelðng tan uerk aan de hak zbu

:

-3komen" toont 't d'iLewna Þan de polútíek beuuste arbeid,erskLasse,
In de kapíta|íst'ische
ekonomðe hangt de maatsehappeLijke en ekonomisehe maeht uan de arbeidersbeweg.ing direkt ei haar poLðtíeke
maeht indirekt af oan de uet üan Ðyang- en aanbod" tsan db verhoudingelt op de apbeidsmarkt, De Duìteb arbeíd,ersbeueging ging te

gronde aan de geuoLgen uan de ekonomische wereLdkris-1:st," z").

Als men zeg,t, dat de mdssaLe werkl-oosheíd de saamhorígheíd van de Duitse
arbeiders kapot had gemaakt, moet men ook oog hebben .roõr het feit, ¿"t ã.
klasee-aktie weer de kop opstalc toen de ekonomíe van het Oerde'Rijk weer
aantrok. En nu r.ras het ironisch genoeg het Duitse Arbeídsfront, !üaarvan
aLle arbeiders verplicht f.id rsaren en dat de klassenvrede boveáaan zijn
progran had staan, dat de Duitse ínctustriälen en regeringsfunktionarissãn
zorgen ging baren, AL in juni t934 kLaagde de mínístãr vaã oorlog bíj Hitler over de hoop die de DAF-propaganda bij de arbeiders had geweñt of .r"*beteríng van hun levensstandaard. zuLke beloften konden volgãns hern ã1leen

maar het' bewapeníngsprogramma afbreuk doen en moesËen de kõp worden ingedrukt' Itet DAI' echter moest r¿el" zuLke beLoften doen en probeien zoveeL mogelijk ínvloed te verwerven op de social-e poiitiet<, o*å"t het de massíeve
druk van de arbeiders niet kcn weerstaan. Ilet DAF stond voor de noodzaak,
a'Ldus Ma6on,

"om de materiëLe beLarzgen oan de arbeidenskLasse op de een of ønd?ne uríize tegemoet te konen en ze døaduerke\íik ie uentegemrcoruat ltnav materí,ëLe be\angen betrof ,- haÅ. de zeLiopuat\gun"uanEn,
de
avbeíde?skLasse uíterrnale ueiní,.g Ve Lijden gehå ùdn
*w
de teweur en Ðan de uloed uan na,töonaaL-sôe.ì:alisiíseh"e gemeenschapsretlnriek: hogene Lonen en koyteye uerktijd.; aLgemeíte oenbetering !w, de Letsensstandaayd" AL in L936 uas âe riogeLijkheid,
'ùan een dengeLijke beLangenbehætiging aam,tezíg op die- pLaatsen"
uaat zieh een gebrek aan arbeídskrâehtet¿ deed -tsoilen.,,'3).

het tempo van de Duítse bewapening werd opgeschroefd en meer arbeíders het leger in moesten, nam het tekori aat arËãi¿strachten toe. DíÈ
tekorË bedreígde op essentiill"e punten de oorl-ogsvoorbereidíng van tt naziregiem. Tegelijk echter had de bewapening gezoigd voor een
van de
"ii5gitg
I'evensstandaard, meer r¡erk ín de konsumptíegoederenindustriã
en gebruik
van kostbare deviezen voor de konsumptíe in plaats van voor de verdere bewapening die de nazíts nodig hadden" Een tciísis kondigde zich aan, !¡ant
het Leger en de bewapeningsindustrie konden niet verdei uítbreiden zonder
straffe rnaatregelen ten koste van de arbeidersl verpLichte tewerkstellíng
en verseherpËe terreur, verlaging van de Levensstandaard enz. Maar als hei
DAI' deze verscherpte politiek eou hebben ondersteunde dan zou het, ín de
woorden van l'fason, taLs nar,ssa-organdsatíe uooy de heerschappíj uan de 7azi's bírtrten de kortste tiid onbruíkbaay zdjn geuoyd,en. omüt âe maehthebbere ooortduzend bang_ uaten hun Legitímat¿e te uerLiezen, bLeek d,e negatrieue maeht oan, de arbeiders sterk genoeg om bij uoopbaat 7e oerhöndereit dat
deze weg zou uoyden opgegaan, 4)-, neriimpas"ã ,"" ontsraan díe slechts met
ootlog op te lossen r+as¡ hetzij oorLog tegen de eigen arbeiderskLasse hetzij oorlog tegen andere volken. Een van õeiden zou moeten betalen voor de
uítbreíding van de mílitaÍre nacht van de nazits, en al.leen Ín het tweede
geval zoru ' voorl.opíg n zolang de oorlog goed ging - de Levensstandaard van
Naarnate

-4de Duitse arbeiders gegarandeerd kunnen bLijven.
Zo gesteLd" f.ijkt het alsof de Duitse arbeidersklasse de nazirs hun
gang heeft Laten gaan, zolang z.tj maar zeLf werk en inkomen had" En índerdaad kan de volLedige werkgeLegenheid als faktor ín de zadelvastheid van
het nazi-regiern moeilijk rnrorden overschat. Ì4aer ook dan blijft er nog verschil Ëussen alctíeve steun aan het regiem en passivíteit. Vast stond, clat
de nazirs niet durfden over Ëe gaan toE die dwangmaatregelen ¡lie norlíg rvaren voor een plarrmatige oorlogsrroorbereiding. Berder was het andersom en
probeerden de nazíts van oorlogsdreiging en oorLog gebruik te maken om deze dwângmaatregelen te kunnen invoeren" Deze pogingen misLukten; pes meË
de t total-e oorl.oge na de nederlaag bij StaLingrad l'.onden zulke harde rrÌeêtregeLen over het hel-e ríjk r^rorden doorgezet" Intussen r{as tot die tijd de
onpolítieke" maar effektieve r{reerstand van de arbeiders het spookbeeL<1 van
de nazits geworden, want november l9l8 waren zij níet, vergeten" Het tpu"síeve verzetf van de arbeíderskLasse bele¡nmerde hen in cie oorlogvoering,
r4rant met een tgedemoraliseerdt thuisfronË was op lange terurijn de overwin-

ning uitgesloten" Andermaal Tim llasons

.

:

ttke demoraliseríng was ueL'tsuaer een op Lange l;errníin onuernnideLiik p?oees, i"w"r. de enig mogeLíike reaktíe oan- onderdrukte
en uitgebuíte mensen" mãar ze was níet alLeen dat. EL'l<e staatsbemoeienis met de yeehten en tt LeuenspeiL uan de arbeidersklas'
se deed een goLf øan irtbreuken op de &iseipLine ontstaan"die ei'
genLiik een soort passåeue, uoorpoLdtdeke opposdtie u)a,Ten" De
aanLeidíngen en oorzaken úan de onurede uqren duídeLí.jk en konl<reet, of het rnt ging om de Loonstop in de janen 1938/39 of om
de dienetpLíeht of om de grootscheepse aønuaL'oar¡ de regev¿ng
bíi het begðn uan de oorlog op aLLe sociaLe reehten tageliik" Ab.sentetsme" Le.egLoperdi, zíekmeLden" sLordig uerken en oproer'ígheid l<regen ån &it rterband het duddeLijke kav,akter oan een koL*
Lektief pnotest. (. " " ) Het witgebreide bronnewrtateríaaL uestdgt
de ¿ndruk Ðan een ui|duerbnedde en ltardnekkige" zìj Ttet ook onberedeneerde uedgering tot meeuerken oxer de \¿eLe Lin'ie" (. ". )
0p zí,,jn Laatst toen deze vormen uan stdLLe opstand ín de eerste
maanden van de oorLog het karakter oû¿ 'sabotage' kregenu kon
men niet meer onder 't feít uit" dat het desintegnatiepnoeee een
pnímítieue ûorm uan kLassenstnijd uas, Dí.t pnoeeÐ ging. steeds
uerder, ging ook duödelíjk uan de arbeiders uðt en uerd door hen
ook eteeds beuustev, beuordevd" Autoríteíten en ondernemers Líe'
ten niet na de apbeiders te uijzen ap de geuoLgen uan ltun Ttatdnekkige opposítíe uoor beuapendng en oorLogsÐoer¿ng; zii sehrakken er ook niet oooz' terug l;e dreigen met zuare stz,affen. Irlaar
dít aLles had geen effekt. Het ressent'iment uas inderd.aad, tdiep
geuorteLdt. Het uas de Lr¿atste mogeLijkheíd om öets te doen uan
de uåtgebuiten en ontrechten" die - zonder direkt hun Lauen te
uíLLen riekeren - zdch níet aiLden Laten maken tot het uerktuíg
Ðan botte kapitaLístísehe belangen e.n natöonaaL-soeiaLístísehe

poTitíektt 5).

Naar ons dunkt heeft Tim l'fason afdoende antwoord gegeven op de vraag of in
het Derde Ríjk de arbeidersstrijd heefÈ opgehouden te bestaan. Dac is allermínst het geval" llaar dan komen wíj bíj de tweede vraag die rve ons ge-

-5steLd hebben. Dat ís de vraag naar de vorm Ìüaarin díe strijd is gevoerd,
naar het pol-itieke besef - in r^rat, voor vorm dan ook - van de arbeiders die
zich dan wel in,groten getaLe keerden tegen de l^ast díe de oorlogsvoorbereídíng op hun schouders legde, maar díe zích aan de andere lçant eveneens
in grot,en getale hebben geleend voor instandhouding van heË terreurappåraat van de nazirs" Ðie vraag moet gesteld worden, juist door mensen ãie
vinden dat het kollek'tieve optreden van arbeíders maatschappeLijk gezien
belangrijker is dan heL bewustzijn dat die arbeiders van hun optreden hebben"

Írre zíjn het met Tin Mason eens, dat de desínteresse in het, r¿erk en de
afkeer van de oorl"ogsvoorbereidíng bij de arbeiders een vorm van kLassenstrijd was, primitief of niet,, dag Lat,en r¿e in het midden. T{e kunnen l,iason
ook nog vol-gen als híj de indívidueLe werkontduíkíng of het (verboden)
wisselen van arbeidspLaats rekent tot het estiLLe verzetr " Daarmee zijn we
echter beland in het schemerige grensgebíed, waar ëén aspekt va¡I 1t aibeidersoptreden onder het etiket lkLassenstrijdt kan worden opgeborgen en een
ander aspekt van hetaeLfde optreden kan worden gezien als.... ja, aLs wát?
Handelen onder dtvang? ûfísLeid zíjn, slachtoffer van jarenlange indoktrinatie? Of het Leven naar r¿at de boLsjewieken noemen thet weLbegrepen eigenbelange, d'w.zo rt streven nâar eigen voordeel, desnoods ten koste van andere, buitenlandse arbeiders? Lat,en are níet benauwd doen en zeggen dat het
klassenstrijd was, wanneer Duitse vrouwen weígerden te gaan werken in de
munitíefabríeken omdat de dames uit de betere kringen .ran d.t werk r¿erden
vríjgestel"d 6) " Maar is het dan oolc klassenstrijd r.rãnneer Duitse arbeiders
- indívídueel, maar r.rel all"emaal tegeLijk - hun posítíe in de fabríek verbeteren ten koste van de dwangarbeiders uit Polen, Rusland, Frankríjk, Ne-

derland, e¡2.?
Het is erg gemakkelijk om op dit punt te komen met generalisatíes en
extreme voorbeeLden, bijvoorbeeld van díe arbeidsters die hun werk in de
wapenindustrÍe wiLden ontvluchten door zich te laten rekruteren als SS-bewaakster in Majdanek of Ravensbrück 7)" Maar vast staat weL, dat schofterig optreden van Duítse arbeíders jegens de steeds grotere aantallen dwangarbeiders niet bepaald uitzonderl-ijk was. Statístieken op dit punt ontbreken uiteraard, maar reeds de røijze rraarop de nazíes het werk in de fabrieken organiseerden, waarbij dwangarbeiders het pz,'íneipíeeL nooit beter konden hebben dan een Duítse arbeider, moet zuLke prät ti5ken tot een verschijnseL van aLledag hebben gemaakt. Systematisch werd de dwangarbeiders
het sLechÈste r,,rerlc toebedeeLd, terwijL de Duifse r¡erden omgeschooLd voor
beter ¡¡erk of opzíchter rr¡erden. Bij giot" koncentrati.es dwanf,arbeiders kregen zij zelfs !Íapens en politietraíning B).
Het ís zinloos om r^tat betreft het gedrag van een hele klasse zich af
t,e vragen of er sprake ís van schuld, frlij zijn geen stalinisten en heten
geen llja Ehrenburg" Ook aL gaat de daad aan ãe gedachte vooraf, wij vinden dat een arbeider als mens niet beter of slechter is dan íemand anders

en dus evengoed aanspraketíjk blijft
voor wat híj of zíj rnet iernand doet.
Een andere zaak is echter de a:nd,7,Ase van hetgeen ís voãrgevallen. Al.s we
een hele golf van indívidueet wegbiíjven uit ¿ã ra¡riek of sLordig werken,
vanuit welk ber¿ustzijn dan ook gebeuit, kunnen beschouwen als iets dat ¡rreL
degeLijk klassenstríjd ís, iets dac r"rei degel.ijk te maken heef t met de reaktie van arbeiders op de produktieverhõudiirgen in de burgerlijke maatschappíj, dan zullen we ook moeËen zoeken naar de maatschapielijËe oorza-

ken van de aanpassíng van grote aantallen Duítse arbeiders

"ro.

ît HitLer-

-6In het afsluitende d,eeL van deze beschour,¡íng zullen u'e dus op zoek
niet al-leen naar de uiterl-ijlce dr*rang - de terreur - clie de nuitie ar-'
beiders heeft gedwongen tot passívíteit, ¡naar ook naar riie cradíties ín de
Duítse arbeidersbewegíng en die gebeurtenissen uit haar geschíedenis die
ook innerlijk tot haar schípbreuk, hebben bÍ.jgedragen"
bewind"
gaan

(I'Iordt venroLgd)
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Anbeiter" tlarnburg 197 4.
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7) Dergelijke voorbeeLden in de onlange uitgezonden
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nentaÍre over het t{ajdanek-proces en ín: l.fargarete Buber-Neu*
mann, Getsangene uan Stalín en Hil;Lero llaarlen 1979, blz. 25525'6. Buber-Neumann vermeLdt, dat stechis eeá fenkelingt van
de ger.ekruteerde arbeidsters na de proeftijd orn ontslag veTzocht

"

8) nlisabeth Behrens, Arbei,terkørnpf und. kapitaLí,stísehen Gegen' øngríff unter den NationaLsoziaLdsrmts, in¡ lkrl Heinz Roth,
Ddç 'andeye'' Az,beíterbeüegung, l.fünchen 1974, bJ,z, lB4-185"
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Ì.{IJNTdERKERSSTAKING

ZoaLs te verr,rachten r¡as, heeft de Brítse mijnwerkersstaking de stoot gegeven tot heel r¡at publikaties" En gelijk ook te verwachten viel- zijn deze
van zeer uiteenlopend karakter en van zeer uiteenlopende kv¡aliteít. Nog
voordat in maart j,1. de kompeLs neer naar de schachten trokken lagen de
eerste r¡aË uitvoeriger studies over het onderwerp al in de BrÍtse boekwínkeLs. Síndsdíen is er sprake van een erÍjzende stroom! om maar te zwijgen
van de taLLoze artikeLen en beschouwíngen, verschenen in dè tijdschriften
of de weekbladen, in het bÍjzoncler natuurlijk die van de zogenaamde tlinkerzijdet, die welke r¿orden uíegegeven door tvoorhoede!-groepen van de uit-

eenLopendste richting en kleur.
AL deze pubLíkatíes krítiseh te bespreken is - gezien hun nog aldoor
stÍjgend aantal- - aL even ondoenlijk als om ze all-emaal te lezen. l.{aar er
zíjn er, die - nadat eenmaal het tracliÈionel.e en voorspelbare kaf van het
Ínteressantere koren ís gescheíden - aLleszins de moeitä lonen om er kennís van te nemen. Bén van die wat beLangwekkender artikeLen troffen ríe aan
ín het jongste nunmer van het viermaal per jaar verschíjnende bLad SoLåda-

-7r¿tA" Het betreft hier níet het orgaan van een ?voorhoede'-groep" Het blad
wordt uítgegeven door een kl-eíne groep van in'Londen r¡onendã en in Londense bedrijven of ínstellíngen werkende personen^ dÍe bepaaLd niet all.emaaL
dezelfde zienswíjze huldigen en die hun opvattingen basãren op persoontijke ervaringen. Anders dan gebruikeLijk is bíj polirieke groepàn- of partijêDr schrikken ze er niet voor terug om ín hun opstelLen publietefijt vån
onderLinge meningsverschilLen te getuigen of ruíterlijk väor eigen Éo,rr"o
of.vergissingen uít te komen" t'ltlij zijn"u zo verklaren ze omtreni zichzelf,
ttniet voLmaakter dan de d,oorsnee-.1ezer en ï¡re
hebben zeker níet de r¿aarheirl
in pacht.t'Irtat dat betreft staat deze groep, gelijk nen øiet, dícht bij de

groep die Daad en G'edaehte uítgeeft, hoeweL er tussen de opvattÍngen die
deze EngeLsen verkondigen en die van ons soms grote verschil-Len besiaan"
Hieronder laten wij eerst een samenvatting vo1-gen van het bewuste oostelo dat tot títel heeft De nrytTten en de nnjrn'terke.t4s en r¡aarin argument;n
gorden-aangevoerd voor de stelling, dat de zogenaamde rl,inkerzijdet, d.w.z.
de offici?lle arbeidersbeweging, de 'radikale voorhoedegroepene, de vakbewegíng en aL degenen die geloof hechten aan de mythen dið omlreoi d""" 'linlcerzijdee sinds jaar en dag worden verbreid, de verantwoordetijkheid dragen voor lde nederlaag díe er geleden ist" Daarna volgt ons kornmentaar.
De schríjver van het artikel steLt allereerst vast, dat er aL heeL
wat is geschreven over tde lessen van de mijnwerkersstaking! en dat men ín
aL die stukken min of meer tot de konklusie komt, dat de mlsLukking van de
aktie te wíjten is aan heÈ ontbreken van de juiste Leiding. Het woidt hoog
tijd, zo laat hij daarop voLgen, dat 'línksi eens de hanã in eigen boezeã
steekt en zÍch afvraagt of eigen wantrou$ren ín gewone arbeíders en de zelf
aanvaarde mythen omtrent de kracht van vakbonden níet in bel.angrijke mate
heeft bíjgedragen tot de nederLaag" T.'laa.rbij gLinksr zich bovendien nog zou
moeten afvragen of men sinds het einde van de stakíng niet aan een stuk
door vermeden heeft om de werkelijkheid onder ogen te zien"
Een belangrijk deel van tlínkse, zo vervol-gt heË stuk, heeft zich ín
de all'ereerste plaats bezíg gehouden met afsteken van tirades tegen Margaret Thatcher) tegen de politieo tegen de pers en tegen de TUC, waardoor de
indruk werd gewekt, dat de aldus aangevall.enen plotãeling bijzonder sLecht
waren geworden. Ihar je kunt Thatcher niet krvalijk nemen d,at zíj een Tory
ís, de poLitie niet veriijten dat ze gewelddadig óptreedt, de pers níet bãkritiseren omdat ze propaganda tegen de arbeiders voert en de TUC níet op
de korrel. nemen omdat ze probeert de steun van de r,¡erkers te verkrijgen
voor dingen die deze in feite helemaal- niet willen. Nog minder kan utei-de
Labourpartij kwalijk nemen, dat ze meer geinteresseerd ís in opiniepeílingen voor wat betreft de komende verkíezíngen dan in een overwinning van de
stakers. Al deze personen en instituten zijn altijd al- op deze manler opgetreden en in het bijzonder de Labourpartij had veãl Ëe winnen bij het miãlukken van de staking, hrant in dat gevaL zou zij, wederom aan dã regering
gekomen, r,¡el niet worden gekonfronteerd met vakbonden die wederom twinterã
van ontevredenheidr t,en toneLe zouden voeren I ).
Volgens de sehrijver van het bewuste stuk ís de staking mis}ukt, niet
doordat de autoriteiten zo bij zonder effektief zijn opgetr"ãett, maar veeLeer doordat elínkse d.oor heeL de manier .ran oplredãn en dooi de houding
die tegenover de stakíng werd aangenomen, de autoriteiten in de kaart
speeLde"

Er werd, zo betoogt híj,

De regering wenste de

aL direkt een grote taktische fout gemaakt.
staking, bereíclde zich erop voor en lokte häar uit.

-BI,las heÈ eert goed idee om haar haar zín te geven? De sluiting van bepaalde
bedrijven of een bepaalde bedrijfstak kan bijna nooít door rniddel van een
staking r¡orden voorkomen, ALs er gesta¿¡kt wordÈ, Ligt het r¡erk stíl en dat

is net precies hetzelfde aLs wat er met sluíting wordt bereikt. Het Ls, za
vervolgt bedoeld artíkel, niet geurakkelíjk om aao te geven $rat men tegen
een voorgenomen- sluíting zou kunnen ondernemen. In íeder geval rnoet een bezetting daartoe worden gerekend, voorts ¡ het stiL leggen van andere industrieän en akties in de geest van het bLokkeren van r^regen en de aanr.,rendi.ng
van geweld ín zuLk een mate, dat de regering de voorkeur geeft aan een kompromis. Verderr ?Ë posten op grote schaal en het bei-ermnercn 17an het goeilerenverkeer"
De schrijver van het opstei; in SoLidanity konstateeri, dat de sËakende mijnwerkers stappen ín al deze richtiogen ondernamen, maar dat ze daarbij bepaatd niet werden aangemoedígd en inpLaats rlaarvan gemobilíseerd werden om slag te leveren met de politie, gevechten rrraarvan de ui"tkomst bij
voorbaat vast stond. De pol-ítíe, zegt hij, moet je bíj verrassing aanvallen en het organiseren van dergeLíjke aanvalLen kan men het. beste overLaten aan de mensen Ëer plaatse"
De traditíonele fLinkerzijde*, zo gaat het opstel verder, gelooft nog
altijd in de noodzaak van een krachtíge centrale leidíng en in diseípLíne"
De mi.jnwerkersstaking zou hun hebben noeten Leren, dat, een dergelíjke Leiding weinig kan uítrichten en dat de door haarrerLaagde discipLine níet
erg praktisch Íg. De rsLimner financiäl.e manoeuvres van de vakbondsteíding
droegen er bíjvoorbeeLd níets toe bij, rvaardoo:r de fondsen van de bond ten
behoeve van de stakers konden røorden aangewend. De mijnwerkers moesten de
financiering van hun strij d z e I f organíseren en dat l-everde hun meer
geld op en bovendien een groeiende sympathíe van het gehtone pubLiek, díe
de bond niet in staat was te verïrerven.
De tweede grote fout ziet SoLídørity hierin dat de vakbondsLeiding te
weiníg vertrou!üen had in de gevrone Leden" ScargiLl durfde het níet op een
landelijke ster¡ning over de staking Laten aankomen, uit vrees dat hij een
nederLaag zou leíden, Voor SoL'idar"ity staat het vrijwel vast dat hij zích
velgíste. Er zou, zo Lezen we Ín hei opste.l r,saarmee lve ons bezig houdeno
zeker een landelíjke meerderheid v66r een staking zijn gerhreest" Dan zouclen
ook de nijnwerkers t¡it hÏottinghamshíre de arbeíd hebben neergelegd en dat
zou de gång van zaken op beslissende wLjze hebben beinvl-oed" Het zou ook
de solidaríteit van andere groepen arbeiders hebben gestimuleerd,
Solí,dotity steLt vast, dat solidariteitsaktíes niet of nauweLijlcs van
de grond kwamen, doordat de leiders er veeLeer op uit r,¡aren arbeiders tot
aktie te manipuleren, dan ze van de noodzaak ervan te overÈuígen door eerf.ijke voorlichting en overreding.
'ít
Ifaar gesteldl zo schríjft
blad, daË er voor een landelíjke staking
géén meerderheid was ge!¡eest" Dan zou het van het begin af duidelijk zijn
gesreest,, dat aktíe geen enkel-e kans van sl-agen had en dan zouden heel wat
míjnwerkers aich niet zuLke grote offers hebben moeten getroosten als nu
het gevaL is geweest.
Ter rLínkerzijder schíjnt men bang te zijn voor en achterdocht te hebben tegen demokratische beslissingen. l{aar de juiste manier om te reageren
op de zogenaamde kampagnes voor rvakbondsdemokratíee is niet er zich tegen
keren, doch íntegendeel- er achter te gaan staan en ze verder door te voeren dan de initÍatíefnemers hebben bedoeLd. Echte demokratie is al.tíjd een
bedreíging voor regeríngen,

-9tLinkset karrière-makers zijn erop uit een rnachtspositie
in de vakbeweging te verhterven door middel van manipulatíe, .""t ä".gelijke inachtsposities zijn geen werkeLijke machtspositíes aLs de achterban niet achter de
Leiders staat" Het heeft geen enkeLe zin succes na te streven met oneerlijke uriddelen. DaË stelt alleen mäar de regeríng in de gelegenheid om als
tde kampioen van de demokratiee
op te tredeñ. Ðe tLinketãi5aã' heeft zíchzelf zozeer wijsgemaakË dat het een rbeter bewustzÍjnt heeit clan de nassae
dat zLJ meent daaraan heË rechË Ëe ontlenen haar ie manipuleren, hetgeen
katastrofaaL ís zodra er sprake is van
strijd.
Een andere ngevaarlijke il-l,usier '¿erkel-ijke
noemt soLddardlg de opvatt,ing, dat
arbeÍders zoals de mijnwerkers bijzonder veel macht kunnen ontr.ríkkeien en
daarorn een soort van stooÊtroep vormen voor onue strijd. Een dergelijke opvattíng maakt, dat men zích weL bíjzonder verslagen moet voelen nu de staking achter de rug is" Als onze beste troepen
.r"rsLagen, wat kunnen
"15r,
¡.re dan verder nog verhrachten? In werkelijkheid is
de nederiaag van de míjnwerkersbond een z\lare sl-ag, maar voLstrekt geen definitieve nãderlaag. Ét

zijn andere deLen van de werkende klasse, r"rr.r.n de positÍe geenszins is
verzwakt.
Het artikel besluit met de opmerking, dat de gewone mijnwerker tijdens deze staking op bewonderensì^råardige wijze heeft volgehouãen en dat de
níjnwerkersvrour^ren zich aL even bewonderensùaardÍg hebbei gedragen. Niettemin beschour¡t de schrijver van het onderhavige stuk de aflãop *I" ueo grote overwinning van de regering. i'lat de míjnwãrkers en and.ere groepen ge!,rone arbeíders deden Leverde resultaat op,
de tslírmnet manipulatiãs vãn de
leiders r¡aren weínig zinvol" Daaruít -kan íedereen zijn eigen konklusies
trekken,
Tot zover het artikeL in SoLidaritye hraarop wij heel wat hebben aan
te merken" Natuurlijlt zíjn wij het in grote f.ijnen eens met de krítiek die
de schrijver ervan op de zogenaamde elinkerzíjdet heeft," Inderdaad, nt g"1uígt-van weinig ínzicht in het karakter .ratt ãu overkoepeLende vakcentrale
flC, indien men haar díe dingen kwal"íjk neemte die haar door cle mees,te zogenaamde tLínksenr lcwalÍjk worden genomen" Maar onclerscheídt degene die deze opmerking maakt zich wezenLíjk van hen? Nee" zeggen wíj en àen behoeft
om dat in te zíen, naar te l-elten op aL datgene, ïat hij welisr,laar niet
aan de T[IC, maar r¿é1 aan de ]lational Union oi ].{íneroorkers verwijt, aLsof
er een principíeeL verschíl zou besÈaan tussen een vakcentrale en een vak-

bond,

Hij drukt zLch af. en toe niet al re duideLijk uit, NietËemín menen r,¡e
toch wel te mogen konkl.uderen, dat hij het bijvoorbeeld aLs een tfoutr van
Scargill en zijn medebestuurders beschouwt, á"t zíj bepaalde initÍatieven
van onderop nieË, of niet krachtiger hebben gestimule.rà" t",lij zien het vol-strekt anders. IIet niet-stimul-eren van dat soort aktiviteitàn is allesbehaLve een ffoutÛ, doch spruit onvermijdelÍjk voort uít het úrezen van de
(deel van de burgerLijke sàmenleving vormende) vakorganísatie, waarmee dat
soort aktivíteiten voLstrekt in strijd is"
, -De schrijver van het stuk in Solídaritg beschouwt het als ¡een grote
foutl
dat de vakbondsLeiding weinig .r.ttro.ri.n had in de gehrone Leden" Ook
hier hebben ¡te geenszins met een fõut te maken, doch meÈ lets dat tt Lo9ísche en onvermijdelijke gevolg is van de tegenstelling tussen vakbondsl-eíding en vakbondsleden, iegenstelLing die iet karakter en funktíe van de
vakbeweging in de kapítalistische rnaátschappíj onverbrekeLíjk is verbonden.
ons standpunt is het steeds gehreest dat ScargÍll en zijn medebestuur-

-r0ders de strijd niet zouden kunnen winnen, maar dat.. de mÍjnwerkets zouden
(hebben) kunnen zegevíeren'indíen zij er in zouden il-ageri oP te treden op
eeo wijze, die v6r boven de mogelíjkheden van een vakbond uitging. Dat mag
(zeer. óppervlakkíg beschow,rd) lets dergelíjks l-ijken aLs r,rat, ía SoLidatity
wordt bãloogd, unar dat is het niet" Daar immers verklaart me¡l' dat een
oven¡inning-tãt de kansen zou hebben behoord, índíen Scargil-l c"s. maar
zus of zo zouden hebben gehandeld en níet dit" of dat zouden hebbeu gedaan"
En daarbij wordt de vraag ür a a r o m ScargilL zus en niet zo gehandeld

heeft, iq het geheeL niet

behandeld"

het
l,let het bovenstaande zijn onze bezwaren nog niet uitgeput; 'I'laar
?te
strenvé61
hier behandeLde opstel bovenal mank aan gaat is een vé61 enge scheidíng tussen qrat als een fout vakbondsóptreden en een goed optreden
Daarbij gedraagt de auteur zich dan
lan de arbelders zeLf wordt beschouwd.
ebet¡¡elere
d9 zwakhedep
bovendien nog aLs een soort van
o die wel evenÈjes
tLinkerzijde?
waartevan de g"rro.idu aktie za1. blootLeggen en - net als de
ft
wel had genoeten" 1(ennelijk.ontgen hij zich keert - zaL vertellen hoe
treekt-hérn ieder inzicht, dat de zogenaamde fttetenschap hoe het moete een
rwetenschap¡ van buitenai is en dat voor de arbeiders díe in een strijd
aLs de mijnwerkerssteking zijn gewikkeLd de díngen allemaal--anders l"íggelt
Om tå beginnen: n"t1rt rtí5[ wenste de regering de staking, ruaarop zij
of men er derhalzich had voorbereid en díe ze provoeeerde. ÞIaar de vraag
lalcaderníssher
en v¡ie ze
ve r¡el goed aan deed om te gaan staken is een puur
steLt gãeft daarmee blijk vãn weínig begríp hoe of de dingen voor de arbeÍders, in dít geval voor de rnijnwerkers nu eenmaal liggen"
Daarenbovens eerÌ strenge scheidíng tussen vakbondsstrijd en arbeidersstríjd is in de praktijk --en zeker in de Engelse praktijk - -ofimogelijk"
l,Iaarrnee men te mãt"o hãeft is een groep stríjdende arbeiders die in belangrijke ¡nate aan het valcbonrissprookje nog geLoof hechten, die pas in en door
huä strijd zích van de tegenãtelfing tusãen eígen hancielingen ên handeLingen van åe leiders betruet worclen, een groep arbeiders, díe niet ánders op*
Ireedt dan de leiding wil omdat ze díe-tegenstelling seirerp en heLder zíet,
maar die optreedt ,oáL" ze optreedt, omdai ze (ten onrechte) denkt in de
geest .r"o à" leidíng te handãlen" ian da¡ alles, en van-de-komplikatigs
äí" d""tuir, voorËspiuíten ontbreekt in het opstel ín SoLidaríty wetkelijk
ieder spoor. Zoals er ook ieder spoor ontbreekt van het fgí!' C.at de,grote
nijnwerlersetaking n í e t de stakíng van de (faLende) Scargill ís gerreesÊ, nêar van dã achterban, die spontaan de mi.jn Cortonwood Ín Yorkshíre
verl.iet en de mijnwerkersbond eenvoudig noopte oro zÍch achter hen te schaf€R.
I

) trlinter van ontevredenheÍd (üfinter of ÐiscontenÊ) is de naam
die nen ín Engeland - naar anal-ogíe van een telcst van Inlíll"iam
Shakespeare - heeft gegeven aan de winter van l977l7B Èoen de
Labourregeríng onder premier Cal-laghan te maken kreeg met een
omvangrí.jke staking van vrachtlâutochauf,feurs en andere groep"tt .IU"iders en hãt z.g" tsecondaÍre postent op zotn grote
schaaL werd toegepast àat het bedrijfsteven er ernstíge hínder van ondervond, Diepgaande ontevredenheid over het achterblijven van de Lonen had de rverkende kl-asse uitermaËe strijdbaar gemaakt..
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0ver-het algemeen bevatten burgerlijke kranten en tíjdschriften maatschappelijke analyses, die - voor zover ze aLthans díe naãm verdienen - ver van
de onze afwijken" Een heel enkele keer echter tref je daar meníngen, die
inpLaats van f.ijnrecht tegenover onze opvarringen te staane díe j;isi lij-

hen

te

bevestigen.
Op l1 juni j.1. bijvoorbeeLd, konstateerde Het ParooTo dat één van de
hardnekkigst,e misverstanden die er zijn híerin bestaat, dat een voLlc rijp
voor revolutie zou rnrorden als de armoede groot, de onderdrukking zr^raar en
de Èoestând uitzictrtloos is" Het tegendeei, zo betoogde genoemde krant, is
ÌÀtaar" Pas al's het íets beter gaat, als er licht gloort in de tunneL, komen

in beweging.
Het spraakgebruík dat ín deze zinnen - en vooral in de tr*eede zin gehanteerd r¿ordt is niet het onze" Nietternin komt datgene wat er gezegd
wordt vrijwel op datgene neer wat wij altijd naar voren hebben gebiactã:
niet de proLetarische rnisère a1s zodanig is áe moror van de klassãnstîijd,
de positie die de arbeíders innemen in het produktieproces en het
P?ar
hangt van de gaúg van zaken bij de produktíe af hoe stríjdbäar de arbei99t". zich opstelLen. In het aLgemeàn heeft de geschiedeniã van de icapítalistísche samenLeving laËen zíen, dat de feLstã arbeidskonft ikten uitbreken in tijden van hoogkonjunktuur, waarbij dan de op dat momeût gegeven
stand van de techniek de mogel-ijkheden en de vorm van ãe strijd uepãalt,
Een andere uitspraak díe onze aandacht trok was afkornstig van de bekende Russísche schrijver Alelcsandr Solsjenitsin. I,Ie troffen haar aan in
een Ínterview dat hem werd afgenomen dooi professor Nikita Struve, die aan
de universiteÍt van Nanterre bij Paríjs les geeft in Russische Literatuur.
Het (vertaatde) inrerview .r"r""iuur tl oe voîksknait ;;;- iã-1""i"
verkondigt in ctat intervíe¡,¡ terecht dat de ware geschie- Sol'sjenitsin
(van de Russísche revoluËie - red. eD&cîn) in de ?sovjet-urríãr ,r"j"denís
noeg vernietigd is" 't Zijn echter niet die woorden die ons het meest hebben getroffen, doch zrn uítspraak, dat de vechtl-ust van de arbeiders (ti5dens de laatste jaren van het tsarisme) werd verzíekt door de bolsjewíekãn"
Dit is een mening, die overeenstemt met een zienswij ze vaî bijvóorbeeld
iemand als de Russische anarchist Gregory Petrovitsch l.-Íaxirnoff, die ín zen
boek De gudLLotíne dßn hel; uerk I ) van ede leninístische kontrá-revol.utie'
mensen

spreekt.

HeÈ spreekt welhaast vanzeLf, dat wíj volstrelct niet aLle opvattíngen
van I'iaximoff deLen" lfaar er kan voLgens ons geen enkeLe twijfel o.r"r b.staan, dat de maatschappelijke denkbeelden van de bolsjev¡iekei een kolossale rem vormden op de dadendrang van de arbeíders. Het ls evenmín aan twíjfel -onderhevig, dat radikal-e maatregelen en pralctijken van de Russiscne
ärbeiders door de boLsjewieken ongedaãn zijn gãmaalct. En tensLotre kan rnen
het neerslaan van de opstand in Kroonstaã in maart l92l niet anders bezien
) 1{ij

bezitten de Engelse uitgave van l.{aximoffs r,¡erk en weL een

edí tíe

die ín

1979

is

verschenen

bij

Cienfuegos press.

12dan al-s een 0kontra-revolutionairer daad, die beoogde te verhirrderen d¿t
de omr¿enteling van 19l7 andere, ð.o\t.z" typísch proLetarísche, l'ormen aan
zou nemen en derhalve veel verder zou gaar- dan Lenin en de zijne.n beoogden.
De vraag of díe opstand van Kroonslad kans van slagen had lian ¡aen mogelijk
op verschilLende manieren be¿ntryoorden" Ìiaar rrrelk anËr¡oord men oolq geeft,
het verandert niets aan het kontra'-revoLutíonaire optreden van de níeur're,
a.ls heersende lcLasse fungerende, boLsjer,¡istische partíj "
i;lauw bij deze uítspraali van Sol"sjenitsin si-uít een andere uítspraak
aan. 'zíj r¿erd gedaan door de Franse filc¡soof touis Dumont in het I'ranse
tijdschritt Crdtíque err geciteerd in llRCft{andeLsblad van I I juni, of 1.iever: door die krant samengevåt en r¡rèergegeven,edat
lDurcont Laat zíenr, zo heet tret daar,
t,enin minder' het produkt
van het marxisme was dan van een Russische reaktie op de llesteuropese idee*
än, die Rusi.and net zozeer bedreigden aLs, zij het at eerder Duitsland hadden gedaan.t T{ij kennen het Franse oríginee.L van Ðumontîs opsËel níet. Het
ie ons onduideLijk wat híj heeft bedoeLd mEt ei^lesteuropese ideeän díe voor
Duitsland eerder nog dan voor Rusland,een bed.reiging vormdent" Onze opvat*
ting is het, dat Lenin denkbeelden verkondigde die voortsproten uÍt maatschappelíjke verhoudingen zoaLs ze in T'Iesteuropa võór de klassieke burgerlijke revoluties bestonden" Daaruit volgt, :dat het z.g" 1l-eninísmeo aan
Marx'eén bepaald woordgebruík rnoge hebben on.tleend, mêar dat het met het
marxisme rriets te maken hadu al-les daarentegen meÈ de filosofiän die de
woordvoerders van de opkomende Franse bourgeoísie in de I8e eeuqr verkondigden"

l4et Dumont zíjn wij het volkomen eens derhalve, dat Lenin géén produkÈ van het marxismê;,.ü7aa" tlle zíjn het ook voLLedig met hem eens dat Lenin
leen reaktionaire Rusr :was" Het is op dat punt, dat Dumont de opvattíngen

van SolsjenÍtsin nadert; Het zíjn opvattíngen die men røaarLijk ín burgerf.ijke pubLikaties niet alle dagen aantreft"
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voorjaar is de stukgoedsektor van de RoÈterdamse haven herhaaldelijk ín het nieurn¡s geweest" De daLende r"rerkgeLegenheid a.ldaar, gevoLg van toenemende bedrijvigheid bij het kontainervervoer, leidde in de
herfst van 1984 tot een konfLikt, dat tensLotte uít de werel-d geholpen
werd doordat een dreigend ontsLag van een belangrijk aantaL havenwerkers
tot aktíe overgegaan tenniet door behoefde te gaan" De vervoersbond FNV,
eínde gezichtsverLies Ëe voorkomen, r,rist een tkompromísr uit de bus te slepenr dat aLs een toverr¡inning van de arbeírlerse r¡erd gepresenËeerd hoewel
het verdaeht veeL Leek op iets, waÈ de Rotterdamse h4ver¡^rerkgavere at sedert veLe jaren traç,hÇen te reaLiseren"
Sinds de afgeLopen herfsË is het desondanks ín de Rotterdamse stukgoedsektor verre van rustíg gebleven. Ðe oatzaak is natuurlijk, dat aLl-e
Het afgeLopen

l3 technísche verníeur^ringenn die ín het belang van de produktívíteit en Ce
rentabíl'iteít ín de grootste haven van de wereld ryorden doorgevoerd, in
feíte een bedreigíng voor het sËukrrerk en de bij rr stukr¡erk betrokken ar--

beiders betekenen"

In aaart j"1. bleek uit de dagbladen, drt de vrerkgelegenheid ín de
lìotterdamse stulcgoedsektor sterk verslechterd i-¡as. RuÍm tr,ree maanden Later
r¡eldden de kranten, dat er in deee sektor een konflikt dreigd.e doordat de
onderhandelingen over een níeuwe cao tot.aal waren vasrgeloput. pr v¡erd. tegeLijkertijd berícht, daË per I julí zoen 200 à 300 sËukgãedwerkers over*
kompLeet zouden zíjn, Een thommissie-Van der Louwr was, ào.r.rr,u.* men, op
dat moment druk bezíg met e t ontr¿ikkelen van plannen die gedwongen ontslal
gen zouden kunnen voorkomen.
Gedurende een korte tijd heersËe er een diep stiLzwijgen rond de stukgoedsektor. Toen r¡erd tt, verraste publíel.- ervan verwittigã, ¿at de koruníssie-Van der Louw - anders dan het aanvankeLijk scheen -- een ongeloofLíjk
esucces' had geboekt" Er zou een akkoord
tot stand zíjn gekomen, dat cle !arantíe bood, dat er de komende vijf jaar in de srukgoádsãkror gáén geawoãgen ontslagen zouden val-l-en" Sommigen spralcen van oeen uníek.likoorã in de
geschíedenis van de arbeidersbewegíngr. Anderen noemden cle bereikte overeenkomst rhet aklcoord van de eeuwr. îiaar de redaktie van een onzer dagbladen herinnerde zich, dat in de herfst van I B4 de havenbaronnen zích ,rít"rmate hardneklcig t,egen een dergeLijke ogarant,ier hadden verzet en tenslotËe
?over de sËreepv waren getrokken
toen ín heË kompromis rle zogenaamde
Pas
rfLexibíliteíts
van de havenarbeid nadrulckel.ijk r"s vaãrge1egd" wat daehten' zo wÍLde een der betrokken journaListen rveL
r"i"n, de havenwerk"ut" in de geschiedenis
gevers wel van dac akkoorri, dat zo uíternate runiek?
van de arbeídersbeweging zou zíjn?
De inhoud van het gespreku dat bedoelde krantenaan met. een i¡oordvoerder van de Scheepvaartvereniging Zuid voercle, røierp op de ínhoud r¡an het
zogenaamd tunielcer akkoordo wel" een heel and"er Lícht,làn men op grond van
de enthousíasÈe uitLatíngen in de kringen van de vakbeweging zou hebben
verr¿acht" Volgens de zegsman van de ondernêrêrsl¡Íâs ot akkoãrd dat d.e kommíssíe-Van der Louw had uitgewerkt, reen goed akkoorde üraar de r,rerkgevers
zích van harte mee konden verenigene.¡Jat verkLaart î^Taarom d.e aanvankãfi¡t"
geestdrift inniddels aanmerkelíjlc is verflauwd en het verklaart tevens hoe
of het kornt dat er onder de stuicgoedwerkers hoe langer hoe meer twíjfel is
gerezen over de werkelijke betelcenís van de overeenkomst"
ZoaLs wij het zíe.n is het zo, dat de vakbeweging in de Rotterdamse
,
haven aL tientall"en jaren Lang een beleid voert,. dat alLermínst in strijd
is met het beleid van de wãrkgevers en dat - c¡m de achterban ín toon ie
houden - slechts schíjnbaar op het beLang van de arbeåders ís gericht, Zo
rras het bíj díverse geLegenhedeno zo r¡¡as het afgel-open herfst ãn zo ís het
9ok n9" I'líe op de positíe van de ondernemers en op ãe positie van de vakbeweging let, díe wordt onwil.lekeurig Êelkerrs ,oeer herinnerd aan d.e $¡oor-.
den van een vroegere sekretaris van cle seheepvaartvereníging, dat t t touwtrekken tussen bond en rrrerk¡;eversorganísatie en de daarbij gebezigde ferme
en dreigencie taal , nieË meer r/rras dan o een konedie voor de r¿ederzíjase actrterbant " ilet ziet er naar uito dat de kommíssíe díe werd voorgezeten door
ede grote socíalístt
en '¡oormalíge cnieuw-links-man? André ian der Louv¡
opníewr een komedie heeft
opgevoerd, ditmaal níet voor de wederzijdse,
doch enkel maar voor de achterban van de vervoersbond.
op 16 juli j"l-. verscheen er over het jongste havenakkoord een tane-

t4 f.ijlc rritvoerig stuk in De VoLkskt'ant" taarin wordt uitvoerig cle rrreni.ng geciteerd van Patrl Donker, die door de bewuste verslaggever een ospreei<buis
voor de gevoel.ens van veel sÈulrgoedwerheus? r,¡ord! genoemd. Ì"Iij hebTren niet
rueinig moeíte met die kwaLifikatieo omclaË deze Paul Donker, lid van het
konrnitee dat de swildet havenstaicing van 1979 leiCde, ínnríddels kaderli.d
van de vervoersbond is geworden" Donlcer laat, volkornen terecht menen vríj,
van het zo geptezen alclroorct tegenover de Volkskrantverslaggever geen spaan
heel" llaar hoe klopt dat, vragen wij ons af, dat bíjvoorbeeLd dístrí.litshe-'
stuurder I(. Tolarges van de vervoersbond FNV de kritielc rran Donker heeft af..
gewezen? Spreken, zo vragen r,rij ons vervolgens af , de kaderleden van ele

vakbewegíng een ándere EaaL dan de top? In c,iit geval is <iat onmiskenbaar
zo. ifaar we zouden graag r¿iLLen \4reten waaróm dat dan zo is" I.let is een
vraag die in het stuk van rle VoLkskra.ntjournaList niet wo'rdt gesteld"
Hoe het zij,
de voor geen tweeärlei uitleg vatbare verklaríng van de
woordvoerder der ondernemers vormt voor ons het bel+íjs wat de werkeLijke
betekenís is van het jongste havenakkoord. Uniek ín de geschíedenis van de
arbeidersbeweging? Volstrekt nieË, menen r,rij. l:et is herhaaLdelijk voorgekomen dat overeenkomsten die de werkgevers in c{e kaart speelden aLs een
toverr¡ínningt van de arbeiders of .run de zogenaamde tarbeidersbewegingl
r¿erden voorgesteld. Op een dergelíjke mísleídende voorstelling berusten
dan steevast mede hun werking" Totdat de bittere rperkelijkheíd de vrome
schíjn verstoorde. of ook het jongste havenakkoorrl een dergelijk lot beschoren zaL zíjn - zoals Ðonker voorspelt - hangt af van het tempo ûraarmee
í-n de Rotterdamse haven technische verníeuwingen tot stand lcomen. Dat ze
er zullen komen lijkt ons onafwendbaar. I'f¿ar dat ís iets r¡aar Ðonker nu
juist anders over denkt dan wij.
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AlLe krantenberíchten díe over de poLitíeke en ekonomische sítuatie in de
Volksrepubl.íek China handel"en stenrnen hierin met elkaar overeeno dat de posítle v¿n de níeuire managersktasse voortdurend sterker rnrordt. Hoewel 't zo
ís, dat de huídige nnachthebbers in Chína bij hun vorrning en scholing in
sterke mate de invloed van de tlenkbeelden van i|ao hebben onderqaan, is heE
bel-eid dat zij Ëhansu gezien de maatschappeLijke verhoudingen en onËr¡ikkeLingen, genoodzaakt zijn te voeren, met }Íeoes denkbeel"den volstrelct in
strijd. Ðe huidig,e machthebbers zíjn stuk voor stuk verbonden net de nieuwe "rlasse; de denkbeelden van i.lao rreerspiegelen de belangen van een partij'.
bureaukratie üTaarvoor er geen pi.aats meer is orldat zij de elconomische en
sociale ontrsilikelíng van het land bele¡mrert
Het verschil tussen deze three soorten van denlcbeelden is díto dat die
van de partijbureaukratie een icleologísch karakter hebben, dÍe van de Chinese nanagers daarentegen een praktisch karalcfer hebben, zoals de denkbeelden van al-le nanagers, overal ter r,¡erel-d. Ðat die praktische denkbeelden
soms in een ideologische vorm rnrorden gehuld is volstrekt bijkonstig" Velen
twíjfelen om díe rerlen of. ze stand zuLlen houden. Dat zulLer,
omdat hun
"",
praktische inhoud datgene is vrat teLt en de rnanagers steeds vaster
in het
zadel. komen

te zítten.

