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HET T'TERI(T{AARDIGE GEVECHT BIJ ORGREAVII

oFTEI/üEL DE BoND KoNTRA DE LtTJNtIERKERS

In de achter ons-líggende periode zag rt Britse publíek op een gegeven mo-
ment de BrÍtse mÍníster van binnenlandse zaken, Leon Bríttan, en een ge-deeltel'ijk inval.íde mijnwerkersvrouw op het televisiescherm'verschijnãn.
I{un onderr¡erP vên gesprek r¿as de zojuiit beäindigde stakíng die de koLen-industríe een jaar lang voor eer, zeei aanzienlijk deel h"ã"r"rguLegd" Demínister informeerde, hoe of tt Èoch te verklarãn víel, dat de Britse kom-peLs in zo Sroot aantal bereíd Ì¡aren gehreest zích bíitere ontberingen tegetroosten omdat Arthur Seargill dat van hen verlangde. De mijnweik"rr-
vrou!ü gaf de mÍnister.Lik op stuk. llíet de míjnwerkel"" zo zeí àe, hebben
gedaan wat ScargiLl wilde, maar Scargill heeft gedaan wát wÍj van hem ver-langden. Itlij hebben níet achter scaigill r.r,geIop.rr, scargiíl is door ons
gedwongen zich aan het hoofd van 6nze stríjd ie pi.ats.n" De miníster hader niet van terug. I.tÏie naar et ber¿uste telãvisieprogralnna keek, zag de be-
windsman a1s een gieter afgaan.. 

"
T^le maken neldíng van deze gebeurter¡is omdat ze nog eens duídelíjtc il-lustreert, dat het niet meer dan een mythe ís, dat de Britse nijnweiters-

bond zijn leden een strijd zou hebben opgedrongen, die zíj in gãíre regen
hun zín en uitsLuitend uit een soort van tvãkbondstrouw? twaalf maand,en
aouden hebben volgehouden.

Ðe nrerkel'ijkheíd, wíj hebben d,aar aL eerder en meer dan eens zeLfs opgeI¡7ezen, ziet er voLstrekt anders uít. Dat blijlct des te duídelijk"" r,.""1
mate men zich meer in de details van de strijd verdíept. Hoe meer er daar-van ter kennÍs komen, des te scherper rijst ãen beeld op, dat volkonen af-wijkt van dat wat de Britse en ook de buitenlandse mediä-aan een stuk door
hebben gesehetsÈ" Irlaarmee men tíjdens de geheLe duur van de mijnwerkerssta-kíng had te maken-was dit, dat de arbeíãers andere wegen ber,.rãn¿¿16en danhun zogenaande Leiders en clat deze leÍders onafgebrokeã pogíngen in hetwerk stelden om hun achterban vreer onder kontrolã te kríjgäni

Bijzonder ínstruktíef in dit opzícht is datgene lrat er gebeurd is bíjde cokesfabriek van orgreave' r¡taar vele duizendeã postende nrljnwerkers eenverbítterd gevecht met even zoveel politíeagenten hebben geleverde een ge-vecht, dat de nijnwerkers géén succãs heeft opgeleverd en dat om die reden
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wel ghet keerpunt in de stakingr is genoemd" I{et was inclerdaad min of meer
een keerpunte maar ín geheel andere zín dan taL van tLínlcsee lcríticí van
de mijnwerkersbond het hebben bedoeLd.

Iüíe de betekenis van het gevecht bij Orgreave wíi. begrijpen, client er
zích aLLereerst rekenschap van te geven, dat de fabriãk bij orgreave de
cokee leverde voor de hoogovens van de staaL¡.lerken te Scunthorpe. Het r,ras
wél de bedoeLing van de mijnwerkers, maar het was niet de bedoelíng van
de bondsbestuurders, dat die sLaalwerken zouden r¿orden stíLgelegd. De vak-
bondsbureaukratie wenste bij aLLes wat zij deed ten voLle rekening te hou-
den met wat zij als rhet nationale beLangt besehouwcie. Zon¡eL bij de mijn-
werkersstaking van 1972 als bij de staking in de staalindustrie ín l9B2
werden de hoogovens gedoofdo wat ernstÍge schade berokkende" Bij de rnijn-
rrrerkersstaking van r84 r¿iLden de vakbondsbestuurders - zowel die van de
míjnwerkersbond aLs die van de transportarbeidersbond - iets dergeLíjks
voorkometr' Dat, overeenkonstíg hun funktie in de kapitaLístísche maatschap-
pij' Oíe funktie maakte dat zÍjn ook tíjdens het lconflilcr zoals dat van rr
vorige jaar, toch voortdurend het oog gericht híelden op het bedrijfsleven"

Op 6 apríL 1984 garandeerde }facGãhãy, de president van de Schotse mijn-
werkersbond, dat de staah,¡erken van Ravenscraíg niet zonder kolen zouden
komen te zitten. op l0 apriL beloofde Jack Taylore voorzítter van de afde-
Ling Yorkshire van de N"U"l'Í. hetzeLfde voor úrat betreft Scunthorpe" De sta-
king van de mÍjnwerkers was toen al een rn¿and aan de gang,

De arbeiders hielden er omtrent hun strijd geheel ãndere opvattingen
oP na dan de LeÍders. Zij wensten uitbreiding van de aktie en zij roerden
zich toen ze moesten vaststellen dat de overeenkor.sten met de staãlwerkert,
díe zogenaamd gesloten r¡erden om deze een beperkte aktíviteit toe te staan
opdat de hoogovens niet opnieuw vernield zouden worden, ín.feite die staaL-
werlcen op volle capaciteit lieten doordraaien. In Zuíd-Idales, waar met de
staalfabriek van LLanvern een soortgelijke overeenkomst r4ras gesLoteno werd
het colcesbedrijf dat die fabriek bevoorraadde, spontaan door de mijnr,rer-
kers plat gelegd, vervoLgens eehter op Last van de rnijnwerkersbond rreer ín
bedrijf gesteld" onder druk van Ce achterban zag de Schote míjnwerekers-
bond zich genoodzaakt de aan Ravenscraig toegezegde kolenl.everanti.es Ëot
één enkele trein per dag te beperken" Toen het staalbedríjf daarop kol-en
per vrachtauto liet aanvoeren, trachtten - op 7 meÍ tB4 - duizend mijnwer-
kers het konvooi te stoppen. Gevolg: een uitbarsting van geweld díe de
vakbondsleíders schrík aanjaagt" Ze haasten zich de aanvankelíjk toegesta-
ne Leverantie van 900 ton koLen per dag te wíjzígen in.,". t8.000 ton per
t¡eek" Toen de mijnwerkers woedend ¡.¡erden ondat het management zích niet
aan de gemaakte afspraken hield, dachten de vakbondsbureaukraten de woede
rlteg te kunnen nemen door de afspraken aan de praktijk rvan de managers aan
te passen

0p 2t mei r84 deed zích in een van de hoogovens te Sicunthorpe een ont-
pl.offing voor doordat de koi.en - díe overeenkonstíg het door Jack Taylor
gesloten akkoord werden geLeverd - van.slechte krvaLiteít waren" I{og dezelf-
de dag begonnen onderhandelíngen met de I\i.U.iU. ín Yorksh.ire over de leve-
rin¡¡ van 5"000 ton cokes per nreek door de cokesfabríek van Orgreave. De
voLgende dag - de onderhandelingen duurden nog voort - rrerd het staalbe-
drijf te Scunthorpe al belegerd door honderden rnijnwerkers, Hun optreden
Lokte onmiddeLlijk een,scherpe afkeuring van de vakbond uÍr.

Nog voor de onderhandeLíngen !'taren afgerond r¡ertrokken op de 23e mei
de eerste vrachtwagens met cokes van Orgreave naar Scunthorpeo De míjnwer-
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kersvakbond reageerde niet omdat de Ieíders ervan overtuigd zijn, daL ertoch vrijwel meteen een akkoord tot stand zal. komen volgens-hetweLk eendergelijk transport zaL zíjn toegestaan. De bond bl-ijrt ñiSnwerkers naarNottinghanshire sturen om dããr tã posten, hoeweL iederä dag ãpníeuw blijktdat dit geen enkele zin heeft.
Toen et nieuws van de cokestransporten vanuit Orgreave zích verbreidde

kqramen de mijnwerkers spontaan in aktie" Zonder dat de bond daartoe het,sein had gegeven werd er bij de cokesfabriek gepost en weL door steeds gro-tere aantallen arbeiders. De afdelíng Yorkshire van de I'i"u"t"f" kwann hoe lan-ger hoe meer ín een scheve posítie. Tengevolge van het Îr,¡ÍLdet posten zag
de staaLfabriek te Scunthorpe zich gurr'ooãuaatã ae produktie aanz'ienLíjk i;te krimpen. Gezíen de gedane belofien kon de ¡i"U"I.{" nier werkLoos bLijventoezíen. Bovendíen dreigden ook eLders bij staalfabrieken spontane akties.
Ðe kans bestond dat het optreden van de achterban geheel en aL aan de kon-trole van de leidíng zou ontsnappen. Dat zou hebbãn betekend, dat de bondvoor het-nlanagement geen betrouwbare onderhandelingspartner meer zou zíjn.

0m uit de ímpasse ce raken werd besloten Ëot een soort van rwerkvutä"-
lingt tussen de landelíjke Leídíng van de mijnwerkersbond en de Leíding
van het distrikt Yorkshire. Scargill (de landefi3te president) rrekt de in-druk, dat hij ."1 ts!1q om orgreavee voorbereidtl van soortg"ii5L. o*.rrtt
en betekenis al-s in lg72 de sLag om het koLendepot van saltfãy nas geÌdeest.
De politie, dat hebben de afgelopen ¡,reken al gäleerd, ís in lgg+ veel be-ter voor een dergelíjke slag toegerust dan destijds" De kans dat een der-geLíjke sLag nu door de mijnr.rerkers zou worden geronnen rìras bijzonder ge-titg. Zou dat nÍettenín hãt geval zijn, dan zou daardoor de onderhande-lingspositie van de N.U"Ì,i" wãrden versterkt. overigens had Scargíl"l zíchvoistrekr niet verzet tegen de overeenkornsten met de staalíndustrîe ook aL
Leídden die ertoe, dat het gezag van de bond zrnaar op de proef werd ge-st'eLd. lüaarom her hem te doen was, dat was een duidefiSt närstel van dat
gezage als het kon door een toverwinning, bij orgreave, aLs dat niet kon,dan toch door een-duidelijk blíjk, dat ode geneiaaLs' in staar naren ge-
r^reest rde-disciplinee te hancthaven. Hij begãf zieh derhalve naar orgreave
om zich bij de postenden Ëe scharen en áan ñun twílde? aktie een kwasi-of-ficieel tíntje te geven waardoor het vertrouÍüen i.n hem .r"rgtoáa zou wordenzodat rde generaaLf vervol-gens rzijn legert des te beter zou kunnen mani-pul'eren. Tegelíjkertijd zetten de distriktsbestuurders van yorkshire de on-
derhandeLingen voort en deden zíj aL het mogelíjke opdat de eslag bíj or-greavee níet uít de hand zou Lopen.

0p 28 mei '84 stuurde de I{.U.lf" 2 ã, 3.000 rnijnwerkers naar orgreave omte posten. De poLitie was niet op hun komst voorbereid en ondernãm niets.
De- volgende dag werd er door 5.000 rnijnwerkers geposte maar toen waren erook even veel polítiemannen. Er werd de gehele"däg hevig gevochten, maar
de arbeiders sLaagden er niet in het vertiek van aã vracñtõ"g"n, met cokeste verhinderen" Het zag er naar uít, dat er de volgende dãg nog heviger
_zou worden gestreden" Arthur ScargiLL ríep 1alle mijnwerkers en ãtten ãie
lij ¿ç vakbeweging r¡Iaren aangesl.oten opo nà"r orgreave te koment. Maar hetdístrikt Yorlcshire van de n.Ù.i,t. gaf rälenorders" tler sruurde die dag zijnleden niet naar orgreaveo maar opni",rr ãa.r Nottínghamshire. oat kon Scar-giL1 niet beLerren, want - ,o ,u1 hij - bínnen ¿e ñ"u.¡t. t zijn de disrrik-ten nu eenmaal autonoom! " Zo kwam het, dat, er op 30 mei maãr door enkeLehonderden bij Orgreave rrerd gepost" Oå botsingen met de potítie r¡aren rnrè_
derom bijzonder rspectaculaii', maar aan de afloop kon niet worden getwij-
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fel.d: de overmacht van de poLítie üras buitengewoon grootô
Voor de regeringe voor de Natíonal Coalboard en voor de staalÍndustrie

!üas nu het bewíjs geleverd, dat het kolentra.nsporL níet kon en niet zou
worden beLet en dat daarbij kon worden gerekend op de steun van de vak-
bondsbureaukratie, die dusdanig manoeuvreerde dat het gevaar van een ern-
stig socíaal konflikt geweken r¡ras. Een dergeLijk waarl.ijlc ernstig konflikt
r¿as ook het laatste srat de vakber'regíng !üenste"

Inuríddels bLeek de achterban nieË van zíns zích aan deze wens van de
vakbondsbureaukrat,ie te storen, Bí-j Orgreave r,¡erd opnieuw op eÍgen initia-
tief door de mijnwerkers gepost" Dat ínitiatief van de achterban deed de
nog steeds aan de gang zíjnde onderhandeLíngen over de toe te stane leve-
ranËíes mísLukken. Het onderrnijnde ook de kans op een Landelijk kompromís
dat een eind aan de staking zou hebben kunnen maken. Het werd duidelijk
dat de N"U"M. de míjnwerkers níet in de hand had en dat de bondsl.eÍding
derhaLve volstrekt niet kon garanderen, dat een korrpromis dat zíj aanvaard-
baar achtte ook door de achterban aanvaardbaar zou r¿orden geaeht" Onder
die omstandigheden zag Ian l.fcGregor, de presídent van de T.fationale P.olen-
raad, uiteraard niets in een dergelíjke overeenkomst"

De gevechten díe dagelijks door ze'LfstandÍg optredende mijnwerkers bij
Orgreave werden geLeverd veranderden de situatíe " Ze namen hoe langer hoe
meer het kar¿kter van ¡opstandent of trevoLtesr aan van een soortgeLÍjk ka-
rakter als die weLke í-n de zomer van l98l in taL van'Britse steden r^raren
ger,üeest. Derhalve noest de vakbond het bewijs leveren, dat de leíders de
zaken weer in de hand hadden" Op lB juni organiseerde de N"U.l{" opnieuw
een tgevecht bíj Orgreavet teneinde een slag onder leíding van de vakbonds-
generaals te doen plaats ví¡rden. De betelcenis van de gevechten op inÍtia-
tief van de achterban zou daarmee r¿orden verdrongen.

Toen echter Liepen de zaken pas goed uit de hand" Een deel van de míjn-
werkers begreep dat de frontale aanvalLen op de poLitíemacht, zoals rde ge-
neraalst die organíseerden, tot mÍsl"ukkíng !üaren gedoemd" Via een om$reg en
een achteringang sLaagden de betrokken arbeíders er in de cokesfabriek te
bezetten. Dat was effektief, nraar geenszins de bedoelíng van de vakbond"
Deze dÍstancieerde zích van de bezeËters, líet ze aan hun lot over, met
het gevolg, dat ze konden worden verdreven. Niettemin; díe beaetting Leíd-
de ertoe, dat ook el-ders bezeËlingsakties werden ondernomen.

In Kent bezett,en honderden mijnwerkers de schachten van de nrijn Bet-
teshanger. De plaatselijke vakbondsLeiders zorgden ervooro dat zíj die be-
zettíng opgaven. In Derbyshíre werden de níjnen van Shirebrook door 400
arbeiders bezet" De vakbond liet ze in hun herrd staan en hun aktie bleef
geisoleerd. Daardoor kon de politie ze verdrijven" Níettemin, het feít,
dat op drie verschíllende plaatsen, geheel onafhankeLijk van eLkaar en ge-
heeL spontaan bezettingsakties ontstonden, bevrees dat de achterban van de
N"U,i4. zieh gereed hield op hãár manier de impasse te doorbreken waarín de
stakíng verkeerde tengevolge van de manoeuvres en manipulatíes van de bond.
Kort daarna r,¡erden ook in I,IaLes en r¿el te Port Talbot, soortgelijke akties
oadernomen" Het ís om die reden, dat het gevecht bíj Orgreave het keerpunt
in de stakíng kan worden genoemd" Het keerpunt, níet omdat de nederlaag
van de vakbond síndsdíen onontkoombaar werd, maar tt keerpunt ondât sínds-
dien de vakbond al het rnogelíjke deed om een overríinning van de arbeiders
zeLf te voorkomenÞ' Sinds de gevechten bÍj Orgreave organiseert, de N.U"M. geen massats
meer om waar dan ook te posten en t,elkens riranneer de achterban poogt hen
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daartoe te dwíngen, ¡cerden die pogingen gesaboteerd. Dat brengt dan ten-
sLotte de achterb¿n ertoe hoe langer hoe meer zelfstandÍg te gaan opËreden.
trlat in feíte ook al v6ór Orgreave het geval T^ras, ¡naar niet zo duídeLíjk
zichtbaar, dat treedt ná Orgreave drrídelíjk op de voorgrond, dít nanelijk
dat er in wezen sprake is van t w e e stakíngenl één van de bond en een
van de mÍjnwerkers zeLf" De q¡erkelijke betelcenis van ?t gevecht om Orgrea*
ve is deze" dat door de onmacht van tde generaalso de kracht van rde solda-
tenr toenam" De strat,egie van de vakbond joeg de tegenstander geen schrik
aan; de taktiek van de achterban joeg de vakbondsbureaukratie de stuipen
op het lijf,

NIET IETS OM ZT.CTI OVER OP TE T{INDEN

Dat er úteer eens bepaaLde líeden geschokt dan ¡,reL verontwaardígd zijn is
níet onmogelijk. Een burgemeester die tot, de Partij van de Arbeíd behoort
en een bÍjbaan wíL, notabene aLs vooraítter van de een of andere werlcge-
versverenígíng en dan nog weL met een salarís van 48 duizend gulden en een
even hoge onkostenvergoeding, is dat niet schandalig en ongehoord? Nee,
zeggen wij, wij kijken er volstrekt nÍet van op en wij beschour,¡en het níet
als iets om zích over op te wínden.

Ltaar een socíaLíst.,"" Voorzíttet van een werkgeversverenigíng.
Níks rsocial-ístt. De PvdA heeft níets met het sociaLisme te maken en

heË is zeker geen parÈij díe Ce belangen van de arbeiders behartígt. Deze
partij is er een, die de vooruítstrevende vleugel van het ondernemerdom
vertegen¡ùoordígt en vooraanstaande figuren van deze partij verrichten aån
éên stuk door bíjzonder goede diensten voor het kapitatisrisch bedrijfsle-
venr hetzij dírekt, hetzij indirekt als wetenschapsman of adviseur. Dat
burgemeester mr. M. Zíjlstra van de Groningse gemeenÈe ?ermunten voor een
bepaalde groep ü7 e r k g e v e r s wiL gaan optreden verbaast, ons al
evennín aLs de kronkeL- en s1uípwegen van de PvdA-ekonoom prof. Heertje on-
ze vetbazing rrekken. Aan hun daden kleeft niets dat voor kopstukken van
de burgerlíjke naat,schappij ongewoon aou zíjn. I{et zou ons meer verbaasd
hebben indien wij vernomen hadden, dat Termuntens burgemeester een fors be-
drag aLs 6teun aan de een of andere rwilde' stakíng zou hebben willen stor-
ten. Leden van de Partij van de Arbeid hebben voor de noden van arbeiders
- althans zoLang de verkiezingen nog verre zíjn - geen oog. ze zíjn er
wel op gespitst forse bedragen bínnen te halen.frDe kosten zijn reäel¡ het saLarís ís normaal"o heeft Zijl-sÈra ver-
klaard. Tja, zeggen wij, als je het vergeLíjkt, met wat sommige anrJeren ne-
ten te deklareren, dan kan dat misschien moeíl.ijk worden tegengesproken.
Maar 48 niLle voor een bijbaantje? I'fogeLíjk is dat 'normaaL' ín aá tríng
van de funktionaríssen .tan d" rártij iro ãu Arbeid. Maar is er één arbei-
der die dat bedrag verdient met een bijbaantje, of een roerkLoze? En q¡at te
denken van de tijd die de burgemeest,er voor dat bíjbaantje kenneLijk be-
schikbaar heeft? Of van het feit dat zíjn partij voortdurend beroogi, dat
r¡te geen opeenhoping maar spreiding van funkties moeten hebben teneínde de
werkgeLegenheíd te verbeteren?
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Diskussie

ARBEIDERS Il{ HEl DERDE RIJK (Slor)

Gevaarlijke vragen hebben r^re ons in de eerste heLft van cleze beschouwing
gesteld. Dat wiL zeggen, gevaarlijk zíjn deze vragen op zijn minst in hun
ínplicaties" Want op de eerste vraag, of in het Derde Ríjk onder de ter-
reur van de nazits soms de klassenstrijct hacl opgehouden te besËaan, wisten
we eigenlijk het antwoord al. ook zonder de uitvoerige dokurnentatie van
de geschieclvorser Tim I'fason hadden '"¡e aL kunnen bevroeden dat waar kapi-
talistische produktíeverhoudingen heersen - ân r¡raar heersten die duíde-
l-ijker dan ín nazi-Duitsland? - sprake is van massaaL optreden van de
Duitse arbeiders ter verdediging van hun posítíe. Soms kon dit optreden
zover gaan - l{ason weet dít aannemelíjk te maken - dat het nazi-besteL
wezenlÍjk werd bedreigd en slechts kon worden gered doordat de Duitse
machthebbers hun toevlucht namen fot oor1og. l"laar soms ook kon ditzeLfde
optreden - en hier f.igt het wezen van het probLeen dat wíj aansneden met
onze t$leede vraags úrat bleef er over van die tingebakkenr ¡¡aarden van de
arbeidersbeweging die vó6r !933 voor vanzeLfsprekend r¿erden gehouden (soli-
dariteit vooraL)? ilat is dat voor klassenstríjd, díe eLementaíre norüen
aLs solídarÍteít met voeten treedt,? - soms kon ditzelfde optreden evengoed
bLijven binnen de Logika van het nazi-systeem"

ALs voorbeeld voerden rvij aan, dat tot aan de nederLaag bij Stalin-
grad van de Duítse arbeiders een massief verzet uitging tegen alle po-
gingen om ten behoeve van de oorLogvoering hun levensstandaard te verlagen
maar dat zij tegelíjkertijd wél ook profiteerden van de systemaLische en
greazeloze uitbuiting van de buitenlandse dwangarbeiders" Ilas in de tal-
rijke uitwassen die in dit geval zijn geboekstaafd sprake van enkel índi-
vidueLe normovertredíng door Duitse arbeíd(st)ers (rnaar dan wel op zeer
grote schaal)? 0f kan nnen bij een dergel-ijke massaliteít niet meer van
ir¡dívíduele verantwoordeLijkheíd spreken en ging het dus om het handelen
van de Duítse arbeiders a1s klasse tegenover Poolse, Russische, Franse en
andere arbeíders? Blijkt ook Ín dít gevaL de belekenis van het handeLen
van klassen of massa's pas achteraf? Al"s in kol,lektíef handelen het ber¡ust-
zijn (de gedachte, de moraal) een ondergeschikte roL speeLt, trat, in de
daden van de Duitse arbeÍdersklasse in het Derde Rijk is dan r¡erkelijk tot
de kLassenstrijd te rekenen? Het passieve verzet tegen de nazirs? Of de
plooibare aanpassing aan de terreur tegen de buitenlandse dr.rangarbeiders?
Zoveel verslagen, zoveel vrageno om met Brecht de boLsjewiek te spreken"

Goed, l'te Baan het dus hebben over klasse en moraale over klasse eÍl
kuLËuur. Over de kl.assekultuur van de arbeíders. l(LassekuLtuurzoaLs opge-
vat door juist die oude arbeídersbeweging die in 1933 zonder slag of stoot
ten onder ging en zoaLs <iie metterdaad werd opgevat, door de arbeí.ders zeLf.
Tussen beíde soorten van klassekultuur beståat verschil, zíJ het een ver-
schíL dat níet voor at tijd vast tr igt en van geval tot geval anders kan
zijn" Men kan bijvoorbeeld zeggen dat esolidariteíte een voor de klasse-
kultuur van de arbeiders typísch begrip ís: voor stakers wordt in arbei-
derswijken geld opgehaal.de een sEraat Loopt te hoop bij een dreigende huis-
uitzetting, engpvoort. l{aar het wordt aL anders, r,ranneer een partij of
vakbond uít naam van de solidariteit probeert de arbeíders te bewegen met
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een magere CAO genoegen te nemen (solidari-teit met de werklozen, bíjvoor-
beeld). DÍt ís de politieke sol.idariteit van de georganiseerde arbeiders-
beweging, díe uit is op doeLen díe ver van het arbeidersleven afstaan en
soms ook in botsing komt met de feiten díe rnen ín dat dagelijks leven
ondervindt (van alLe nagere CAOts is nog geen werkloze beter geworden). En
dan is er ook nog een grensgebied, r¿aar de rpoLitieker em de usociale¡
soLidariteit in elkaar overgêên" Ðat ís bijvoorbeeld bij solídariteits-
stakingen vaak het gevaL. In een tijd van ekonomische krisis, waarín de
arbeiders in de eerste pLaats voor zichzeLf en hun gezín moeten opkomen,
kunnen partÍjen of vakbonden - zo ze dit aL r'rí.Llen - nauwelijks aanhang
kríjgen voor soLidariteitsstakíngen van haven- of transportarbeiders met
hun stakende makkers elde::s. Ilet her,rd is nader dan een door derden aange-
trokken rok en kLassekuLtuur is mooí voor in de schouwburg (sons). Het
lcomt echter evengoed voor - ín tíjden van grote maatschappelíjke spanning -
dat de arbeiders overgasrr tot soLidaríteítsstakíngen díe veel verder gaan
dan de op politiek effekt berelcen<le sol-idariteit waartoe de organisaties
oProepen"

Een doorsLaggevende maatsËaf voor het beoordeLen vân rrat nu r¡erke-
lijke en r{rat nu verondersteLde klassekuLtuur is" tr-ígt daarmee in de onmid-
dellijke leefomgevÍng van de arbaider, diens vrourl of werkende schoonzus"
En dan hebben we het nÍet over strikte tbelangent, de zuivere centenkweg-
tíe dus, maar over een heeL leefpatroon. De centen speLen ín dít patroon
uitera¿rd een overheersende ro1- (ín de zin dat het gebrek eraan al-lerLei
beperkingen opLegt), maar ook zíjn beLangrijk de rol"verdeLing tussen man
en vrourir, de aard van de buurt en het bedrijf, de algemene pol.itieke situ-
atie en de gezamenl"íjk beleefCe geschiedenis van een arbeídersgerneenschap"
Door al-dus het begrip îklassekulËuurt te onschríjven kunnen r¿e ín íeder
geval aLvast afstand nemen van de opvatting díe - ín een op ziehzelf nut-
tíge pogíng om ídeoLogie?ln over lklasset en tklassenstrijdr te ondergraven
- aLl.es rrat met tklasser te maken heeft redueeert tot akties rondom het
Loonzakje" lfen ken rustig stellen dat het klassenstrijd ís als Duítse ar-
beiders proberen om zonodig rnet behulp '/an het Arbeidsfront hun arbeids-
voorwaarden te verbeteren¡ nìen noet ¿L1een níet de zaken op de spits drij-
ven door te zeggen¡ het vras kLassenstrijd, want t'et ging buiten het Ar-
beidsfront om, uant ðít lras çrars van akties voor rnateriäle beLangen" Irlet
zotn uÍtspraak ondersshaL men <le arbeide::s én de nazits (v¡as het niet de
Nederlandse aartsfascisi Rost van Tonningen, die in 1940 zeí dat de arbei-
ders wel Lid zouden blijven tr'an het NVV aLs ze daar Loonsverbeteríngen
door zouden krijgen? Híj vergisÈe zich, maa:: aLleen omdat hij van Duits-
Oostenrijkse verhoudi.ngen uit6ing) .

In deze nieuwe rc'nde van ons betoog lcomt dus de vraag van de rmede-

plíchtigheid! r¿eer aan de orde" ALs men kan zeggen dat de Duítse arbeiders
niets anders deden dan zich volledig Ëerugi:rekken op de st:ríjd om tt loon-
zakje en dat zíj enkeL daarnee heû vege Líjf van de lcLassenstrijd redden,
in hoeverre híelden zíj dan aLleen al door hun klassenstrijd het Arbeíds-
front (om van rle overige nazí,-organisatí.es te zwíjgen) íu stand? De onge-
rijndheid van deae vraag ís duideLijlc voor degene díe onderscheid ureet te
maken tussen klaeselrul-tuur en -noraal aLs een konkreet geheeL van waarden,
behorend bij een konkrete arbeidersgeneenschao, en kl-assekultuur aLs ab-
strakt begrip, als politieke ideologíe" Het is een vraag als: r¡aarom hou-
<ien de arbeiders in de hengelsportverenigíngen het visserijbeLeid van de
EG in stand? IIoe aansprakeLijk lraren de de jaren t30 de Enschedese wevers,
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spinners en rrterklozen van de "Vereniging Vrienden van de Sovjet*l-lnien voor
het gejaag in de Russische texÈielindustrie? iloe sehul.di.g r.ras de Rä. Led.er-
ber¿erkersbond aan de politiek van PÍus liJI? l,îaar aI zijn deze vrafJen onge-'
rijmd" dat wil nog niet zeggen dat de arbeíclers dus ool'" niet betrolcken
\raren bíj ltraft d:ureh lz,eude, de hengel-sport of het gei-oof in Rr¡sl"and resp.
de kerlc" Deze unakten wel degelijk onderdeel uit van hun leefr^rereld en
van hun kult,uur¡ êrr ín relatíe tot die leefr¿ere].cl kan men <len oolr sprek.en
van eelr klassekultuur¿ lfaar naarmat.e dezelfde organisatíes zich neer en
meer losmaken van die dírekte omgevíng van de arbeiderso kan men ool: min--
der spreken van aktieve betrolçlienheid van de arbei,lers als groep of klasse
híerbÍj " ZoaLs er bij stakingen in een arbeidersgemeenschap oolc onderkrui^
pers zijn r zo zijn er op het sociale vlalc ook Lied-en die via deze verban*
den hun groep of klasse r'riLl-en of r¡roeLen ontstijgen" Ðe danskampioen korirt
te v¡erlcen bÍj Goebbels? Propagandamínísterie, de natuurvríend vraagt grond
ean in het 1stLúnd of rneldt zich bij Slcorzeny's Gebirgsjager'., de ijveraar
kiesË tussen SS en SovjeÈ-IJnie. En de meerderheid d-rul'.t zich bij poLitíeke
lceuzen, voorzover die vallen buíten de eÍgen leefr.7ereld"

Over de politielce opvattingen van de arbeí.ders hebben r're a1 net ¿¡.1

nog steeds niets gezegd," Ðie zijn ook niet altijd even helcier afgebakentl,
zoaLs in het geval dat, we de vorige keer aanhaalden van de communistisch
gezonde schoonmaakster die vanr¿ege mogelijk vrerlr voor haar rnan op de bende
van Hítl-er stemde. Bn voorzover díe r¡el helder zíjn afgegrensd, lr.unnen r're
allerhande schakeringen vinden: nazí' s (van SS en SA Lot de populistische
vleugeL van de St,rassers), christelíjk georiänteerden, dui¿snationalen,
gPD, l(PD, nationaalbolsjewíeken etc. Hj-er geldt het orirgekeerde van hetgeen
wij híerboven aIs voorbeeld aanhaalden. Zoals ile plaatselijke concertver-
eníging politiek wordt voortgezet Ln liraft dareh Fv,ettd"e" zo ltrijgt de na-
tionale politieke sLroming op plaatselijk niveau de bekende Lrekjes van de
plaatselijke verhoudingen: de ene boer in het dorp sluit zich aan bij ,:ie

nazí' s orn de andere boer al-s burgemeester te wippen en orir een sten te heb-
ben in de verdelíng van het nieur.¡e ontginningsprojelttl de bisschop blijft
zrn oude vríenden trouw en mengt zich onder de nazif s, terroijl de l:,apelaan
in de fabríeksstad droomt, van een gebedsk::íng Ëegen li.itler; a.rbeiders'-
jeugd slooË zLch na het verbocl van hun jeugd- en sportl¡erenígíngen aan bij
rle IlítLerjugerul, om zo ongestoord mogelijlc hun oude ahtiviteiten voort te
kunnen zetcen" Een i{itlerportret in hun blokhut in het bos r¡as daarvoor
een schappelijke prijs, dat beet de aanwezigen niet.

Als dus een bepaalde arbeidersgemeenschap in het Duitsland- van i933,
onder de ciruk van de SA-terreur, hec ineensËorten van de oud.e arbeiders-
bevreging of wat dan ook, plotseling \¡ån lcleur verwí-sseld, van rood naar
bruin, betekent dít dan ook dat daarmee het hele leven van die arbeiders"
gemeenschap uít zijnvoegen Ìras geEild? Ja en nee" Direkte akties Ëer ver-
betering van de arbeídsvoorÞraarden waren nier meer mogelijk en de knok-
ploegen van de ondernemer úraren voortaan officíeel verlengstuk van cle poLi*
tie. Irrerklozen werden voûr eventueel r'rerk. nog strenger dan vroeger beoor-
deeLd op hun poLÍtiek verle,-len" iiaar aan de andere l:ant hadden de n¿rzits
de arbeiders nodig voor de oorLogsindustrier €î zo hadden omstreeks 1937-
l93B ook díegenen werk díe al een paar jaar gevangenís of karrp achter de
rug hadden. Afgezien van de konstante angst voor verltl-ik1cers, clie iemands
leven lconden verwoest,en ondat hij aan de stamtafel had g,ezegri <1at Ïlitler
eêrt lomperik was die moest verrekken I ) , stocden de arbeiclers r¡eer betrelc*
heLijk sterk" tfaar dít r{as zo, omdat zij arbeiCer varen en niec omdat een
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groot deel van hen vroeger tot de arbeidersbeweging had behoord. En alszij nier van deze relatíeve sterkte gebruik maakten om het onderdrukkende
nazi-regíem ten vaL te brengen, dan was het orndat die vroegere arbeÍders-
beweging võ6r 1933 al evenmin votLedig vat op de arbeídeis had gekregen
als de nazi¡s erna.
. [üe gaan hier nu niet betogen, dat in princípe de sociaaL-democra-

tísche vakbonden en het DAF, de Rote EaLken of dã KJ en d,e HitLerjugànd
Lood om oud ijzer waren. Dat r^raren ze niet" De nazi-organÍsatíes waren van
boven tot onder voLgens het leidersbegínseJ. georganiseerd en berustten op
opgeLegde diseiplíne en dril" De roffieíäle¡ kl"assekuLtuur in de organisa:
Ëies van SPD en KPÐ kenden natuurl.ijlc evengoed hun discÍpline en een verre-
gaande onderschíkkíng aan ehet ideaaLl, maar werden toch ook st,erk geken-
merkt door de kultus van de kameraadschcp en van de solidariteit. cãlijk-
heid en saamhorigheid waren de grote roaaiden díe de foffíciiltee klassekul-
tuur met díe van de arbeidersgemeenschappen verbond. Maar aan de andere
kant had van oudsher de oude arbeídersbewegíng de stríjd voor de materíäLe
belangen en de nadruk op de arbeiderswaarden-steeds gãzien als hefboom in
díenst vån een politíek doeL" De esociaLe k$estief diende te teiden tot
maatschappijhervorming, tot gelÍjkberechtíging van de arbeider aLs burger.
Tot dit doel- moest het eLementaire verzet van de arbeiders Èegen trun uit-buiting in banen worden geteíd en moesten de arbeiders ¡¡orden ãpgevoed totfbe¡,¡uste politíeke aktíel. op dit punt konden de waarden van då-offícíële
arbeÍdersbewegíng en van de beweging van de arbeiders wel eens uiteen gaan
lopen, of beter_gezegd, bereikten zij nooit een volledíge versmeLting.
- Het uitbLijven van een dergelijke versmeltíng van ire. 

"oorten 
ãrbei-

derskulturen is rt grote thema van een boek van Eihard Lucas over tde mis-
Lukkíng van de Duítse arbeidersbewegingr 2, ALs auteur van een buíten-
gewoon goede geschíedschråjving van de opstand van de Ruhrarbeiders in hetjaar 1920 verdient Lucas ree¡ls onze aandàcht. En r¡ranneer hij probeert na
te--gaan r.raarom Ín Duítsland de arbeidersbewegíng (híj bedoãll ¿" roffí-
cii!Let arbeidersbewegíng) er nooíÈ ín is gestãagã e.* á. arbeíders direkt
aansprekend aLternatíef voor het bestaande te bíeden, is zijn ongewone
analyse van de offíciäle en de fsluimerende¡ waarden in de arúeideiskul.-
tuur voor ons al helemaaL int,eressant. Lucas brengt de stelLíng van zijn
boek op twee manieren onder de aandacht; een konkrãt*, .arrschouõelíjte än
een anaLytische. De eerste maníer is eenvoudíg het verhaal van een arbei-
dersgezín ín het Ruhrgebiedn dat met de schrijver kontakt heeft gezocht om-
dat híj zich interesseerde voor de opstand van de Ruhrarbeiders in 1920.
Van dit gezin zijn ín 1920 de vader eà "r"ger van de man vermoord door depol"itie¡ dít voor man en vrouÌ,ü verlroestendã reit is echter sindsdien kon-
sekwent doodgezwegen. Doodgezwegen door het arbeidersgezin uit angst voor
repressaiLles van het overmachtíge trechtst" Doodgezwegen door de arbeí-
dersbewegíng" omdat haar polítieke zaak níet is gedlend ñet het treuren om
de doden¡ zíj zijn rgevalLen in de strijd?, hun tofferr moet worden aan-vaard om¡íl'le van het salgemener bel.ang" Van twee kanten rnrordt trier tãt
menseLíjk aandeel ín een gebeurtenís, rt emoti.onele aspekr van de geschie-
denis tot tverboden geschiedenist veikLaard, uiÈ angsr en uir d."-p;ií;i;k.
logíka van de arbeidersbeweging (de SPD maande tot vergeten omwílLe van devrede met de ordetroepen, de I(PÐ rnaakte van de doden rãartelarenr voor eenlzaak', de hare uiteráarã)"

Ilet poLítieke gebruik dat de arbeídersbeweging van mensen maakt wordtna deze schrÍjnende il.Lustratíe door Lucas systãmalisctr geanalyseerd, Híj
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bekijkt een reeks van versqhijnseLen .ín de Î¡uitse arbeidersbeweging, die.
stuk voor stuk aangeven hoezeer de gebruiken van de burgerLijke politiek
(zij het dan ín geradikaliseerde vorm) door de oud.e arbeidersbewegirrg
zijn overgenomen" Dat ís in de eerste plaats de traditie van de arbeiclersl
beweging als mannenber,reging¡ terç'ijl- de vrouw opdraait voor het huishouden
bezoekt de man vergaderingen, praat na aan de stamtafel, rloet thuis aan
zelfstudie en verwÍjt dan zijn vrour^r dat zÍj hem met haar huíseLijlce zor-
gen van de stríjd van de arbeídersklasse afhoudt, Ook de heLe symboliek
van de arbeidersbeweging ís van deze rol-verdelíng doordrenkt" 'Îln d¿t is
het heerlíjke, heË grote op de aardr: de banier blíjfË staan, ook aLs cle
nan valtr üras de slotregel van een lied dat door de hel-e arbeidersbewe-
gíng ËoE in de jaren 120 gezongen rverd. De verwantschap met de rechtse sym-
boLíek ligt voor heË grijpen" Niet alleen luidt bijvoorbeeLd de tekst van
een feL omstreden monument in Hamburg e0ok als r,rij sterven, Duilsland zal-
blijven levenr ' maar zo ís er ook een soldatenlied uít de Eerste T,Iereld'-
oorlog dat in l9l9 werd aangepast tot Líed van de Spartakusopstand, îAuf,
auf zum r.ampfe en dat door de nazíts op hun beurt ¡,¡eer ín tt Horst Ï,Iessel-
lied werd omgedoopt. In aL cleze milítaír aandoende strijdlust voor d.e zaak
der arbeiders was de strijd van de vrouwen een vreemd element" De vrouwen
vormden geen geordende cohorten met ontplooide banieren, maar streden een
spontane strijdo níet voor een t zaakt maar omdat hun de nood van heË gezin
tot de líppen gestegen hras"

De ideoLogie van de arbeídersbewegíng, hoe tmateriaLístischl zij ook
beweerde te zíjno werd ín beslissende mate opgebouwd uit eLementen van dee¡nateríal,istische wereldbeschouwÍnge van de vooruitstrevende burgerij ín
de Laatste helft van de negentíende eeuw. Tegenover de godsdienst stelde
deze rwerel-dbesehpuwingt de r¡etenschap, Ëegênover de lgeestt de lmateriet.
Dít betekende dat ook aan maatschappelíjke onËr¿ikkeLingen een iwetmatig'
karakter werd toegekend, en rwetmatigr was het dus ook dat thogere? vormen
van maatschappelijke organisatie de overwínníng zouden behaLen op vroegere
vorxnen díe een Erap lager stonden" Aan dit er¿etenschappelijk qretenr ont-
leende de arbeídersbewegíng het besef van haar historísche roeping. Ook al
'úlas de bijdrage van de índividuele arbeider aan de kol-Lektieve zaak maar
nietig, zLj gat hem toch zijn eigen plaats in een ontwíkkeling van wereld-
historische betekenis" En dan moet je hem dus ook niet over vuíLe sokken
aan zíjn hoofd komen zeuren.

Erhard Lucas merkt terecht op, dat al deze materiaLístisehe kennis
van het twetenschappeLijk socialismel, vergaard na de moeizame Lektuur
van auteurs als Büchner en Haeckel-, de rbewuste arbeider! al- snel een ge-
voeL van overr¿ichË op zijn onwetende kLassegenoot placht te geven" Een
scheiding rías tot stand gebracht tussen de éãn die de bewegingswetten van
de geschiedenis kent en de ander die op dat punt nog moet worden tvoorge-
Líchtr " Hier ligt de oorsprong van de tweedeLing in kader en achterban.
Dit ís vol.gens Lucas ook de bron .¡an de fatale scheiding tussen het socía-
lisme van het $le-ten en het social-isme van de l-iefcte, zoals hij dat noemt.
Daarmee bedoel-t hij dat uit ît owetenschappelíjket soeialisme aLle h'êns€n¡
drornen en verLangens van de gelrone arbeiders v¡erden uitgebannen en plaats
moesten maken voor de van bovenaf onderwezen theorie van het historísch
materiaLÍsme in zijn door Kautsky gecanoníseerde vorm, Hoop op een beter
leven is dan al-leen nog maêr toegelaten ín de vorm van een r4retenschappe-
f.ijk onderbour¿d toekomstoptimisme, rour4r om de doden r,vordt, zakeLíjk üregge-
zet in het hoekje van de Inoodzakelíjke offers voor het goede doelr " I"Iant
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als men gaat 'i:oegeven dat er ook nederlagen kunnen zijrr, r¡ordt het hele
ijzeren optirnisme van het fwetenschappelijke socialismer op l.osse schroe-
ven gezet" De arbeiders moesten maar zeLf, individueeL, in het reine zien
te komen met hun verliezen. Troost $¡as voor de oude arbeidersbeweging een
onbekend begrip. Geen wondet, aLdus'Lucas, dat in díe streken waar de gods-
dÍenst voor de arbeÍders nog zijn betekenís had behouden de socÍaal-demo-
kratie weinig aantrelckÍngslcracht had" In deze sËreken k¡¿amen de kathoLieke
vakorganísaties tot bLoei, êD de rvederzijdse verkettering van deze tr¿ee
soorten arbeidersorganísaties heefË voLgens hem de arbeidersbewegíng a1s
geheeL verzwakt tegenover de nazí?s.

Het ijzeren vooruÍtgangsoptímís¡ne kreeg door de Eerste I,Iereldoorlog
een forse knauw. Vooral in de jarerr ¡20 kregen daarom pogíngen een kans om
naast de strijd voor de poLitieke en ekonomísche beLangen van de arbeíders
oolc de strijd voor een nieurq soort leven te stel-len" Lucas gaat uitgebreid
in op de pogingen in deze ríchting van de Vrije VoLkshogeechooL ín Rem-
scheíd, en op de nanier w¿rarop de I(PD - die optrad als de erfgenaarn bij
uitstek van het rationele vooruitgangsgeloof - deze sLroming in cle kiem
smoorde" A1-le pogingen om gestalÈe te gevên aan een nieur¡e arbeíderskul-
tuur ttaren volgens de KPÐ sLechts een utopistisch experiment en een ver-
l-oren gaan van kostbare werkkracht voor de klassenstrijd, Veel arbeÍders
zagen het echter niet zo, getuige de massaLe toe.Loop naar de Zonnewende-
feesten die deze Volkshogeschool in het begin van de jaren r20 jaarLijks
organiseerde" Tegelijk echter bereidde de invoering van duidelijke kuLtus-
elementen en vãn heidense - lrrarlt anti-relígieus bedoelde - riten de voe-
díngsbo<len voor Lat,ere ideologieän die zictr tot de arbeiders wil-den nen-
den. llendrík de lfan en de nazÍf s hebben rijtrelíjk uit deze bron geput.

Hier Ligt een duídei.ijk raakpunÈ tussen de rsocíaLet en de'poLitíekel
klassekultuure dat nader zou moeten r¡orden onderzocht,. l,faar Lucas laat het
bij de vaststeliing, <lat het uitbreken uit de sjablonen van de officiille
partíj-ídeologie en het ontwikkelen van nieuwe gemeenschapsvormen aL snel
gepaard '¿ing met een teruggríjpen op (voor-)reLigieuze symbolen. IIij
verdiept zích niet ín de aard en funktie van deze symbol-en - T,raarmeerzoeLs
de Brítse historíkus Edward Thompson heeft duídelijk gemaaktrbinnen één be-
paal.de godsdíenst totaaL verschíllende verwachtingen van totaal verschíl-
Lende klassen kunnen r¿orden uitgedrukL 3) - en lciest ervoor aL1een een oor-
deeL uit te sprelcen over de waarde van enkeLe van die symbol.en. Deze psy-
chologische benadering - wíj herkennen de invl-oed van Lucasi adviseur The-
r,¡eleit 4) - kan op een bepaalde manier haar nut hebben. ZoaLs Lucas zích
af.zel tegen de wijzewaatop in de traditie van de arbeidersbeweging tt be-
grip lsLachtoffersr de doden op een voetstuk plaatst en de dageLijkse
strijd van de arbeiders eraaraan zij deeLnamen Ëot iets abstrakts maakt,
dat tot de levenden geen enkele betrekking meer heeft, dr:aagt bij tot be-
grip van hetgeen de Duitse arbeíders heeft bewogen" Lucast ontltristeríng
van het rsl-achtofferdomt gunt ons een bLik op de angst van gehrone mensen,
zoals die wordt opgeroepen met een schítterende passåge van de schrijver
Franz Jung over de íntimidaÈie van de arbeiders door SA en SS op de l-mei-
parade van 1933, Of op de schaamte van velen over hun eigen rol in de oor-
1og, tot uitíng komend in zelfnoorrl, depressíeso alkohol-isme, en vooral ín
zwijgen, ook tegenover vrouÌ¡/ en kinderen,

Dít zíjn beLangrijke zakeno die r^re terdege ter harte moeten nemen. hle
hebben immers aL gesteLd, dat de klassenstrijd níet louter een zaak is van
stríjd om de eenten, en dat ook hun subjektíeve ervaringen een rol speLen.



l2-

l"faar * en dit is de kern van ons probleem met het boek van Lucas - rsub-
jektieft is nog níet eindividueele" I{et ís waar dat de arbeiders, díe v6ór
1933 of zelfs later nog doordrongen vraren van de oude waarden van cle ar-
beidersbewegíng, geisoleerd raakten zodra zij opgeroepen werden voor r]e
l{ehz'maeht" Aan het front of al"s soldaat van een bezettíngsleger kwamen ve-
len van herr in sítuaties terecht v¡aar zij díngeri moesten doen die meÈ d,e
waarden van de arbeidershul-tuur geheel in stríjd Ì{¡aren, }'foord en pluncle-
ring werden voor hen heeL normaal. Na de oorLog was er ín de Duitsã open-
baarheid geen pl"aats voor ver\,rerkíng van de ínner1"i.jke lconf l-i.ktem van de
aanhang van de oude arbeídersbeweging 5) " Een openbare plaats voor berouw
of bezinning op de moreLe katastrofe die de oorlog teneeg had gebracht,
ontbrak" Dít Leidt Lucas toË de konklusieo dat dít onverwerkte verJ.eden de
Duitse arbeiders nog wel eens op kan brekenl fde moor<lenaars staan niet
meer builen, maar binneni ieder heeft nu íets van een moordenaar in zich"
En het zwíjgen heeft deze moordenaars met rust gei.aten, dat betelcent ook:
rustíg groter Laten uorden" Het al-omtegenwoordíge zwijgen is een verbond.
der moordenaars geworden, díe besloten hebben zích in fatsoenlijke burgers
te veranderen en die het toch aLtijd zuLler-l blijven houden dat zíj el-kaar
doorzíenr 

"
Lucas keert hier terug tot het probleem van de individuele schul.d,

ook al ís het een kolLektief probleem dat deze schul-d nooit in poLitieke
termen is vertaald. l"îaar hoezeer deze schuld ook drukt op zeer velen uit
de oude arbeídersbeweging, daarmee is nog geen eind gekomen aan de bewe-
gíng van de arbeiders al-s zodaníg. Iùíj zijn bang dat Lucas zich hier als
domineeszoon en ex-theolo¡¡iestudent teveel heeft iaten Leiden op Ce paden
van de individuele moraal. en daarbij de omstandigheden die die moraaL mede
vorm gaven teveel heeft verwaarloosd" lleer had hij moeten kÍjk-en naar de
benadering van een groep Britse historici, díe hem via een andere raadsman,
l"fiehaeL Vester, toch goed bekend had moeten zijn" Terwijl. Lucas de gebeur-
tenissen in het Derde Ríjk zíet als een moreeL probleem voor de arbeiders-
beweging, onderzoeken deze Engelsen strijd en nederl"aag van de arbeiclers
vanuit de vraag hoe deze ervaringen door de arbeiders in hun opvattingen
zijn verwerkt' Of z\ zich daarbij door de bijbel dan wel door Dietzgen
hebben Laten ínspireren is dan niet belanerijk 6).

Lucas heeft zeLf een aanzet gegeven toE begrip rran het verschiL tus-
sen tpoLitieket en lsocialet arbeiderskul¡uur, met zíjn voorbeeld van de
VolkshogeschooL in Remscheid" Ì4aar híi zet deze f.ijn van denken níet door
tot Ín de vragen hoe de hoop op een níeuw soort Lel'en zich voortzettejuist in het Derde Rijk en hoe de nazíÎs daarvan gebruik maakten. Of de
vraag hoe de soLidaríteit in arbeiderskring voort,leefde, niet poLitÍek,
aLs tgebodl van de oude arbeidersbeweging, maar sociaal, als hrrlp aan ie-
mands gelijken. In deze zaken helpt de machteLoze vtaag naar het rnraarom
van het fal-en van de oude ideoLogie, naar heË verwerken van een persoon-
líjke schuld tegenover cude idealen, ons niet verder" I.re moeten t<i5ten
naar de reäel bestaande produktieverhoud,ingen, r¿aaruit de oude arbeiders
naar het front t'erdwenen qraren of er rondliepen als éénbenige chefs. De
plaats Iraar de sociale ideologie gemaakt r¿ordt is nog steeds het werk en
het Êhuís van de arbeídersgemeenschappen, en het nieuwe soort mensen dat
daat gaat overheersen bestaat uit overl¡¡egend vrou'¡ren en dwangarbeíders" Er
is trour¿ens' en dat is even beLangrijk voor het verdwíjnen van de socia-
listísche ídeoLogie als de nazi-terreur, ooic een nieurrr soort produktie
ontstaan. In plaats van de oude, in principe nog ambachtel.ijke produktie-
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wijze ín de fabrieken (die maakte dat de arbeiders zich voor hun werk ver-
ant¡qoordelijk voeLden en het zeLf. konden organiseren) was in het Derde
Rijk de aLleenheersehappíj van de Lopende band íngevoerd. Alle werk was zõ
verknipt, dat de arbeidsters alLe kans om zich voor hun werk t,e ínteresse-
ren ontnomen werd (over de d.rrra¡g¿rbeiders hebben r¡e het niet eens). Zo
probeerden de nazies de vf,ourten naar het moederscharp te drijven, en daarna
weer terug naar de fabríek, rdant het gezÍn aLLeen was rregens de verveLíng
en ltegens het gel.d voor de vrour{en geen alternatief 7)"

In de arbeidersgemeenschappen, voorzover díe ín de toenemende chaos
van de oorlog bl"even bestaan, ontstond een nieuwe st,emming, rvaarin de af-
keer van werk als zodaníge van díscipLíne en linzetl steeds groter rnrerd.
Een atmosfeer ontstond, die dwars inging tegen de voortdurende eis van de
tazíî s om de soLdaten aan het front níet af te valLen¡ ên die ?vrij zijnt
en rzeLf Levenr aLs belangrijkste waarden had" 0nder de arbeidersjeugd ín
de grote steden ontstonden groepen clíe, na het sl-uiten van de danslokaLen
sínds Stalingrad, de natuur íntrokken en níeur,¡e omgangsvormen ontrorikkeLden
om zich aan de druk van a1-1"e dag te onttrekken" Dit uítte zich ín allerleí
vormå zeLfs Ín de HítLeriugend kwam het tot besmuikte anti-oorLogsdemon-
strat,ies" tt Meest politiek hraren de EdeLueísspiraten" Deaen vormden soms
met deserteurs en ondergedoken dwangarbeiders groepen die levensmiddelen
roofden en in KeuLen zeLfs het Gestapo-hoofd neerschoten B). Iüijd ver..
breÍd lÂrâren ook díe groepene die blíjk gaven van een onpoLitieke verzets-
houdíng (onpolitiek? lüat was in lnet nazí-systeem dan onpolítíek?), die
zich kenmerkte door een voLkomen nihiListísche houding tegenover de maat-
schappij" Het enige waar deze jongeren, Suing-Leute, schLurfe of in Paríjs
Zazous genaamd, om gaven was Amerikaanse muziek en veeLkleuríge kleren.
Dít r¿as níet aLLeen een breuk met de nazi-rnaatschappij, maar ook met de
oude ideaLen van de arbeidersbeweging 9) 

"Het zíjn niet enkeL de nazits, maar vooral de kapitalistísche produk-
tieverhoudingen geweest, die in het Derde Ríjk in verhoogd tempo werden
genoderniseerd, dÍe aan de ideol.ogíe van de oude arbeidersbelveging de nek-
slag hebben gegeveno

l) In de jaren 1936-'Î39 hadden de overgebleven kaders van vooraL
de KPD hun pogingen opgegeven om vía verspreídíng van vlug-
schriften een massale protestbeweging van de grond te krijgen"
I,IaÈ de Gestapo nu merkte vå.n tgeestelijk verzett waren eerder
de vriendenkringen díe de pol-itíeke sítuatie bespraken of
naar buitenlandse zenders Luísterden. Ook verbitterde uítspra-
ken van geisoLeerd geraakte aktívísten víelen soms te beLuis-
teren, of van arbeiders r,¡íe het grÍefde dat zij om hun trodet
verleden als tr.¡eederangs mensen r¡erden behandel.d. opmerkeLijk
is de konklusie van een onderzoek in de Beier.se staå Augsbuig
ten aanzíen van de KPD " ZíJ LuídC, daË de strak georganiseer-
de opzet van de kommunistische ill-ega]-iteit het verzet r.ang
níet altíjd ten goede kwarn. rplaatsel-ijke orustandigheder,, pei-
soonlijke betrokkenheid en nauv¡e, dikwíjLs famiLíebanden wa-
ren wezenlíjke voorwaarden voor de illegale aktivíteít" zij
:naakten vaak de uítvoeríng van geheime instruktíes pas moge:
lijk, of verhinderden die juíst. oot ín het kommunisríseñe
verzet, speelden spontaníteit en de bijzondere kwaLiteiten
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van elke groep oi centrale figuur aLsook duidelijke afwij-
kingen van de offíeiiile l"eer ãn richtlíjnen ,/an de partij eãn
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1981, blz. 174-t78"
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