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BIJ HET TN AKTIE KOl{EN VAN DE T4ASSA'S?

Herhaal.deLijk hebben wij er de aandacht op gevestigd, dat omwenteLingen of
opstanden van betekenis niet het brerk pLegen te zijr. van zogenaamde trevo-
Lutíonaíre voorhoedent, die de massa bewust zouden hebben gemaakt van haar
zogenaamde rhistorísche taalcr. Revolutíes of opstandent zo betoogden r,rij
meer dan eens, zíjn het r¿erk van cle nassa z e I f en doorgaans vormt
haar optreden een volledíge verrassing voor al degenen die in de waan ver-
keren dat zÍj voor de messa uit narchereno Steeds r¿eer hebben wij erop ge-
Iarezen, dat niets mínder juísÈ is dan dat het een of andere trevolutionalre
bewustzijnr de voorwaarde zou $rezen voor een omwentelíng of een opstand.
Zij die een orltrenteling tot stand brengen of aan een opstand deel-nemen rror-
den níet door het een of 4ndere ídeaal gedreven. Het enige doel dat ze na-
streven is de behartígíng van hun direkte beLangenrde lenigíng van hun da-
gelijkse nood, de opheffing van een als ondragelíjk ervareã "õoí.t" achter-
stand. Deelnemers aan een opstand zijn zich vríjwel nooit bewust van het
feít, dat ze bezig zijn een opstand te ontketenen; zij die een omwenteLing
bewerksteLligen hebben doorgaans alLerrninst de bedoeLing om dat te doen.

Zíj die op de l4e juLÍ 1789 ín Paríjs de BastiLle bestormden hebben
er geen fLau¡¿ vermoeden van gehad, dat zíj het seín gaven tot de grote re-
volutíe die een einde maakte aan de heerschappíj van de adel en de geeste-
lijkheíd en die de bourgeoisÍe in het zadel bracht. De bouwvakarbeÍders
die in de morgenuren van de l7e juni 1953 in oost-Berl.ijn de steigers ver-
l'íeten, hadden alLeen maar de bedoeling om te demonst,reren tegen een ver-
hoging van de-normen. Doch r¿at als een dergeLijke demonstratie was bedoeld,
ontwikkelde zích bínnen enkel.e uren tot een opstend in geheeL Oost-Duits-
,land, die de kliek der botsjewistische machthebbers zou hebben weggevaagd
aLs hun kollegar s ín het Krernlin niet hadden ingegrepen.

Het f.ijkt wel of deze voorbeelden - en de veLe, vele andere díe voor
het grijpen líggen - de díverse voorhoedegroepen ín het geheel niets heb-
ben gel.eerd. Ziï kunnen en r¡iLLen maar niet beseffen, dat de massats Bu
eenmaal niet in aktíe komen op de wíjze zoaLs zíj zich dai voorstellen on-
danks het feít, dat ook de our¡¡enteLíngen en opstanden uít het verleden ¡,¡e1
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ieLs heel anders laten eien dan wat deze groepen verkondigen.
Bijzonder leerzaam in dit opzicht is de Jaequenie, de opstand van rle

Franse boeren uít het mídden van de I4e eeuw. 0ver die opstand heeft de
Franse schrijver Maurice Dommanget een voortreffeLijk boelcje geschreven,
dat al diegenen tot nadenken zou moeten scemmen die <ie betekenis van he-t
sponÊåne en zelfstandige optreden van arbeiders pogen te bagatelliseren en
die aan rt bewusËzijn een rol toeschrijven, die het bewustzíjn nimmer spe*
len kan,

t'De Jacquez'iett" eegt Donmanget , tîis de grootste boey,enopstand
uit de Franse geseh'iedenis. ïlet was een sponta?xe reüaLte Ðan een
dusdaníge kraeht, 'ùa?? een dusdanige onru4ang en ua.n aen dusdanige
betekenis" dat níettegenstaande de kortstondige duur eruan" het
woov,d Jacquerie een soortnaam is gø'loz.den üe.a.Tmee aLLe boerenop'
standen uan enige draa$n1,jdte pLegen te uorden aangeduid.

PLotseling en op sehokkende utíjze en zondez, dat Ltaar Lei,ders
zdeh daaroan ook maan enige.y,mate beuust u)apen zette zíi het be-
staan uan de feodaLe adeL op Losse sehroeúen Vooz, de eersl;e
keer uerd het feodaLe systeem" úa,a:rüan zii de uiteindeLíjka on-
deygang 'serkondígde, ín j"eíte bedreigd, ofschoon de stv,iid ni,.et
geuoerd uend tegen het systeem aLs zodanig" doch slechts tegen
de oertegennoard:igeys erÐano . . . o 

tl

De naam Jaequerie ís afgeleid van de (voor)naam Jacques, de naam waar-
mee door adel en burgerij op enigszins minachtende of laatdunkende nijze
de boer placht te worden aangeduid, een boer die allerminst, lcan worden ver-
geleken met de boeren van later en zelfs niet mèt de latere klasse van de
lantlarbeíders. Verplicht tot voortdurende korveediensten voor de adelu heL
voorr^terp van feodale willekeur, uítgeplunderd door het feodale belasting-
steLsel, verschil"de zijn situatie nauwelijks van die van een horíge. En
díe situatie werd nog verergerd door de honderdjaríge oorlog, die rt plat-
teland verhToestte. lionger en epidemieön teisterden het landvolk, dat ten
prooí !ùas aan een onvoorst,elbare misãre, waarbij de rijkdom en het behaag-
lijke leven van de adel, ten koste van de boer en zijn gezín verkregene op
uiterst schríl1e wíjze afstaken. Het is die tegenstel"ling, 'È is de jaren-
lang opgekropte r¡oede over de knechting en de vernederíng van de boer en
zijn gezin, díe - Ðornrnanget wíjst da¿r nadrukkelijk op - de oorzaak vormt
van de opstand, die men de Jaequey'ùe heef.t genoemd, maar díe rloor de op-
standelingen zelf. natuurlíjk niet al-s zodanig werd aangeduid en door hun
tijdgenoten al errenmin.

Twee dingen komea uit de beschríjvi.ng van Do¡nmanget naarr.roren. Ten
eersüe, dat de boerenopst,and die hij behandeLt gespeenrl rías van ook rnaar
enige vorm van íCeologíe. Ten tweede, dat het in<lerdaad ging om een volko-
men spontane uitbarsting van r,roede, waarbij het ene kasteel van de adel na
het andere in vlammen opging,

Het is ütaar, dat Dommanget in de door ons híerboven geciteerde passa-
ge uit het voorwoord, over rde Leidersr van ð,e Jaequende spreekt" Maar men
moet zich bij dat woord rLeiders' - zo bLijkt uit zijn verdere uiteenzet-
tíngen - weL iets geheeL anders voorsteLLen dan theoretíci of politicí die
zích, nadat de beweging hen voLkomen verrast heeft, aLs tleiderst daarvan
proberen op te r{rerpen" De Russisehe revolutie van t9l7 heeft iets derge-
lijks te zien gegeven, d.e Jacqueríe níet. Dommangec laat zíen, dat de eer-
ste groepen boeren die met prinitieve landbouwwerktuigen tegen cle kastelen
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oprukÈen, géén leiders hadden. Toen de opstand zich aLs een strovuur over
een groot deeL van Frankrijk uitbreidde, k o z e n de boeren zích rLei-
dersr of Liever gezegd: dwongen zíj bepaaldefíguren, diezíchzelf
daartegen verzett,en, als fLeiderr op te treden. Dat ís wel heeL íets an-
ders dan een opstand zoals de voorhoedegroepen zich die denken.

De schríjver van tt hier besproken boekje wijst er oolc op, dat de da-
trrm lraarop d,e Jaequeråe is uitgebroken niet nauwkeurig vaststaat. De bron-
nen noemen verschíllende data. Dommanget zet uiteen l¡raarom hij het voor
het meest, aannemelíjk houdt, dat deze boerenopstand begon op 28 mei 1358.
Maar híj voegt er ín één adem aan toe, dat hec vaststellen van een begin-
datum van een opstand of een re.voLutie altijd iets willekeurigs heeft. Spo-
radisch, zegt hij, Ìraren al- voor de 28ste meí, hier en daar boeren. in ver-
zet gekomen. Zo gaat het altíjd, konstateert hij " Pas op een gegeven mo-
ment, lranneer de kwantíteit van de verzetsdaden hun kwaliteít verandert ís
van een opstand sprake en pas dan rekent men dat díe begonnen is.

De duur van de Jaequeríe becijfert Dommanget op veertien dagen, een
uiterst korte Èijd, ltÍaar tot degenen, die om die reden haar betekenis zou-
den wiLlen onderschatten, zegt hij, dat de betekenis en de kracht van een
volkebenreging niet uit haar duur kunnen worden afgeleid. Hoe juist een
dergelijke oprnerkíng is, neten zij die getuige zijn geweest van de opstand
van de 0ost-Duitse arbeiders in 1953, die slechts enkeLe dagen heeft ge-
duurd"

l{at de Jaequerie betreft: in sommige streken r¿erd zii pas in 1368 on-
derdrukt. Het einde ervan ís derhalve al evenmin naur'¡keuríg te bepalen aLs
het begin. Een tgekompl.iceerde zaakt, noemt Dornanget het, die vergeet oP

Ëe merken, dat een dergelijke tgekompLiceerdheídr, wat het einde van eerl
revoLutionaíre beweging betreft, al evenmin op zícl:.zel-.f staat. In 1956 kan
men de Hongaarse revoLutíe als geäindigd beschouwen kort na de Russische
interventíe, rnaar men kan haar op goede gronden evengoed pas als geilindigd
beschouwen op het moment dat de arbeidersraad van Boedapest ophoudt te be-
staan Ín februari 1957

Om bij het boekje van Domnanget te bLíjven: de schrijver ervan ont-
wikkelt aan de hand van de feiteLijke gebeurtenissen uit 1358 algemene
úrezenstrekken, die nen bij iedere opstand of om¡+renteLing terugvindt en die
men derhaLve hun bewegingswetten kan noemen" IIij doet dat zonder enige na-
druk, min of üeer Eussen de regels door" hlie, zoals wij, die wezenstrekken
uit de revolutionaire gebeurtenissen van de eígen tijd heeft proberen te
verstaan, stuit bij Dornmangets beschrijving van de grote Franse boerenop-
stand teLkens en telkens !üeer op dingen die hij herkent. Het versterkt hem
in de overtuíging, dat het hierbij werkel-íjk orn het aLgemene en dus wezen-
Líjke gaat" En wezenlijk is dan, dat het bewustzijn níet de ro1 vervuLt
díe het zo vaak wordt toegeschreven en dat de opstandeLíngen, of het nu de
Franse boeren uit de l4e, de Duitse boeren uit de l6e eeuw, of arbeíders
uít de 20ste eeuw zíjn, doorgaa¡¡s een héél andere voorstelLÍng omtrent de
betekenis van hun eÍgen optreden hebben, dan díe weLke achteraf objektief
daaraan moet worden gehecht,

Tenslotte, wie werkelijk meent, dat spontane ber,regíngen onvoldoende
kracht t<unnen ontwikkeLen om een r¡erkelijke bedreiging te vormen voor de
bestaande orde, díe verdiepe zich in de geschíedenis van de Jaequeríe l).
Het tegendeeL zal hem blijken. Het zaL hem ook blijken, dat deze opstand
de feodale orde bedreígde zonder dat de opstandelingen zích daar reken-
schap van gaven, Tnaar dat de adel zeLf dat terdege besefte en om díe reden
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op gruwelijke wij ze wraak nam voor de angst díe ze had uítgestaên. Oslc dat
is iets wat zich ín de geschiedenís heeft herhaald. Dommanget vertelË \raar-
f.ijk niets níeuws als hij uitrekent, dat cie Contra-Jacquerie veeL me-er
bloed heeft doen vl-oeien dan de Jaequerie " De kontra-revoLutíe Ís bijna al-
tijd bLoediger ge\n¡eest dan de revolutie. En tt zijn dit soort konsËaterin-
gen van de auteur, die het boekje over de Jaequerie hethaaldelijk een zeer
aktueeL karakter geven. Dat is een van de dingen die het geschrift in onze
ogen zo bíjzonder knap maakt.

l) Voor zover wij weten is het boelcje vân Ðommanget tot dusver
helaas níet in het Nederlands vertaaLcl. In het Frans is het
ín l97l bij uitgeverij Ì.{aspero verschenen en ver:moedelíjk al*
leen nog maar ântíquarísch t,e verhrijgen,

Dískussie

h'AARUIT BEST0ND DAN f/üEL HET

VECHTEN VAN DE ARBEIÐERS?

Men zegt, wel eens, dat de kunst van de statistiek bestaat uit het z6 rang-
schikken van de cí.jfers" daË men de uiËkomst krijgt die men graag wil heb-
ben. Bij rt lezen van het diskussieartikel van C. in het vorige nunmer van
Daad en Gedaehte over de hervormingen i.n het kapítalísme en de strijd van
de arbeiders, krijg ik de índruk, dat men een willekeurige stelling bevrij-
zen kan, û¡anne€r men maar de juíste ínterpretatie toepast. Ðoor C" wordt.
i¡nners beweerdo dat de vraag of de hervormíngen van kapital"istische aard
door de arbeíders nerden en moesten r¿orden bevochten, met zowel ,/ø als met
nee kan worden beantr¿oord. ÐaË zclr¿eL lrret ja als het nee afhankelijk is van
de wijze v¡aarop men de uit-drukking tbevecltent interpreteert.

Zolang C. in zijn opstel- het tneet verklaart ben ík het volkomen met
hem eens en vind Ík dat hij op zeer duideLijke wíjze het hoe en !ì¡aarom van
het tot stand komen van de hervormingen in het kapitalisrne uiteenzet. flan-
neer hij echter het tjat gaat verklaren krijg ik de inclruk, dat hij bezíg
is om duídelijk t,e naken, dat nrat ín het julinumurer van ons bLad is ge-
schreven, n.L. dat ook hervormingen vân kapitalistísche aard door de arbeí-
ders werden en moesten'arorden bevochten, toch eigenLijk weL juist was" En
daar ben ik het volLedig mee oneens. Ik vind cle uitlating in het juLinum-
mer onjuist en ook de uiteenzetting in het dískrrssíeartikeL van C.

Inderdaad, het bewoonbaar maken van tt lcapitalísme voor cle arbeiders,
dus het doorvoeren van sociale hervormÍngen, ï^¡as een l-evensnoodzaalc voor
het kapítalisme. Robert Owen, Van l4arken en zeer veel andere vooruítstre*
vende ondernemers begrepen tlat zeer goed, En natuurLíjk hadden de vooruit-
strevende ondernemers de tegensÊand van hun t,egenst.revende konservatieve
ko1-legars te overr¿innen" Maar, zo vtaag ik me af, was dat vooruitstrevende
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deel van de bourgeoisie werkelijk zo afhankeLíjk van de ede arbeidersmas-
sat s ¡nobiliserendet arbeidersbeweging dat zonder haar de hervormingen niet
konden worden doorgevoerd? Dat lijkt me nogal sterk. Terecht wordt door C.
de r¡et tot afschaffing van de kinderarbeíd van Sam van Houten aangehaald"
I{aar die wet werd aangenomen in 1874. In 1886 werd op voorstel van Goeman-
Borgesius door de Tweede Kamer besloten dit verbod te handhaven en t-evens
beperkte men toen de arbeicismogel.íjkheid voor kinderen beneden l6 jaar en
voor vroulreno Voorts braeht het mínisterie noëli-Van Houten, dat in 1897
aftrad, een veilígheídswet tot stand. Van een tarbeiCersbewegíng' van eni-
ge betekenis u'as in die jaren nog geen sprake, dus ook niet van een arbei-
dersbeweging met "gemobil.i-seerde massats, die díenst deed als stok aehter
de deur \4taarmee het vooruitstrevende deel van de heersende klasse ztn kon-
servatíeve tegenstrevers kon slaan". En tóch krnram de overheid met hervor-
mingswetten. De verkLaring daarvoor moet men volgens nníj zeker niet zoe-
ken in de kraeht van een arbeídersbewegíng die er nog niet was, maar eet:-
der in het feít, dat een regering, om met Ìfarx te spreken, niets anders
ís dan teen komitee ter behartiging van de belangen der bourgeoisíer. En
de belangen van de bourgeoisie in zijn geheel vereísten sociale hervormín-
gen" Níet al"leen hier werden konservatieve deLen der bourgeoisie door mid-
del van Ìretten gedwongen zich bíj het vooruitstrevende deel aan te passen.
Ook in andere landen Ì^Tas dat het geval en wel heel sterk ín EngeLanð, Za
schreef de Times op 5 november 186l:

t'afschoon de gezondheid een zo belangnijk bestanddeeL is oan het
natí.onaLe kapitaaL" ürezen aij te moeten erkennen dat de kapita-
Listen zieh tsoLstrekt niet toeLeggen op het beuaren en beseheï,-
men úan die ríjk:dom... . , De dnaeVztnemdng uan de beLangen den ge-
zondheid uan de arbedders wey:d de fahz.ikanten opgeduongentt l).

En door wie werd de fabrikanten dat opgedwongen? Door een staat "waarin
kapitalist en landheer regeren" (alweer Marx). Bn de staat stelde haar ei-
gen inspekteurs aan díe moesten toezien op het naLeven der fabríeksrvetten.
Van ê6n der ínspekteurs, Leonard Horner, zegt Marx dat híj "onsterflijke
verdiensten heeft voor de arbeidersklasse".

Natuurlijk steunde de socíaaldemokraËíe onvoorr,ìraardeLijk het meest
vooruitstrevende deel der bourgeoisí.e toen zij eenmaaL haar vertegeff.roor-
digers in 1t parLement had. In wezen deel- uitmakend van de kapítalístische
maatschappij en behorend tot de meest vooruitstrevende vLeugel, moest ook
zíJ st,reven naar een vervolrnaking van het kapitalismee een vervol-making,
die all-een tot sËand kon komen door beäindiging van de roofbouw op de ar-
beidskracht. Daarvoor mobiliseerde zíj inderdaad de arbeíders. Ze gebruik*
de de arbeiders om enige zacht,e dwang uit te oefenen op de achterlijke de-
len van de bourgeoisíe door Ëe wíjzen op het gevaar dat school ín een ar-
beiderskLasse' die ze niet meer in de hand zou kunnen houden. Maar om dan
te zeggen' dat, de arbeiders dus hervormingen op het kapitalisme hebben be-
vochten gaat me veel en veel- te ver. Het ís zelfs niet zo, dat de larbei-
dersbewegingr (de tstok achter de deurr) ooit de arbeiders tot de stríjd
voor hervormingen heeft opgeroepen. Ze mochten hun stem uitbrengen op het
meest vooruít,strevende deeL der industriäle bourgeoisierde sociaaLdemokra-

l) Zie noot ll3 van deel I van Het Kapitaalvan Marx, 3e druk,
vertaling van F, van der Goes.
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tie; ze moehten deel-nemen aan kíesrecht- en andere demonstraties. Maar mo-
gen r¡¡e dát strijd noemen? Daarbij komt nog, dat die demoRstraties vaak a1s
uitlaatklep dienden om de arbeiders stoom te laten afblazen of om, zoals
Troelstra het uítdrukte, t'uit.ingen van wanhoop en razerníj Èe voorkomentt.
In dat alles zí-e ik echter geen vechten (van de .qrbeiders) voor hervormín-
gen bínnen het kapitalísme"

Natuurlíjk is het waar, dat de arbeídersmassats invloed hebben uitge-
oefend op het handelen der bourgeoisi-e. Hoe zou het anders kunnen" Het ka-
pitalisne en de arbeidersklasse zíjn on1-osmakeLijk met elkaar r"erbonden'
ALLeen aL door haar blote bestaan heeft de arbeídersklasse het handelen
van de heersende kLasse, dus ook het tot stand konen der hervormingen, be-
invloed. Ik vermag echter niet in te zíen wat dít met stríiden of. met be-
ueehten te maken heefr"

Het bel!índígen van de roofbouv¡ op de arbeidskracht, het doorvoeren
van sociaLe hervormingen, ïvas een LevensbeLang voor het kapitalisme en heË

was dus noodzakelijk dat díe hervormingen werden bevochten op het meest
konservatíeve deeL der bourgeoisie. IJat ook de arbeidersklasse gebaat was

bij tt tot stand komen van die hervormingen was slechts een bíjkomstigheid,
díà verder geen gewicht in de schaal legde. I{ínst,winst en nog eens wínst,
dat was de drijfveer tot het doorvoeren van sociale hervormingen. En het
is een mythe (door vakbewegi.ng en sociaaldemokratíe sÈeeds maar lteer ver-
konrtigd), dat de 'arbeideisbàweginge die hervormingen door 'harde stríjdr
op het kapitalísme heeft veroverd. En evengoed is tt een mythe, dat de ar-
beidersklasse ín die tstríjdf een aktieve rol zou hebben gespeeLd" Opmer-
keLijk ís nu, dar ook C" in zíjn stuk Ëot de konklusie komtu dat de arbei-
ders bíj het tot stand komen van de hervormingen binnen het kapitaLisme,
t'een uÍãerst passieve ro1 hebben gespeeld'u. Idelnu, 'passiviteit? staat in
tegensteLlíng cot raktíviteíËt o tot stríjd. Er ís, \^Iât de sociale hervor-
mingeu binnen het kapiËalisme betreft, dan ook niets door de arbeiders be-
Ðoehten, wel-ke interpretatie men ook hanteert" 

r

INDERDAAD: PASSIVITBIT TS HEEL T,üAT

ANDERS DAN SOCIALE STRIJD

In zijn reaktíe op mijn diskussie-artikeLr op de voorafgaande bladzijden
afgedrukt, schrijft J": "Alleen al door haar blote bestaan heeft de arbeí-
defskLasse het handelen van de heersende klasse, dus ook 1ìet tot stand ko-
men der hervormingen, be'ínvloedr'" Aan deze zin laat hij de opmerking voor-
afgaan, dat "het kapitalisme en de arbeiderslclasse onlosrnakei.ijk meË el-
kaar verbonden zijnt'. Dat is precíes wat rnij voor ogen stond toen ik in
het augustusnuruner betoogde, dat de vraag of he.rvormingen van kapital-ísti-
sche aard door de arbeíders r¿erden en moesten worden bevochten, níet uit-
sluítend met tneet, måar ook met t jat moest rnrorden beantwoord. Na -[ezing
en zorgvuldige herLezing van zijn reaktíe Laat ik het voortaan wel uit
mijn hoofd een dergelijk betoog te houden.

J" heeft voLkomen gel-ijk, waar hij konstateert, dat de invloed die <le
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arbeidersklasse op het handeLen van de heersende klasse heeft uitgeoefend
niets met tstrijdenr of ?vechtenf te malcen heeft. Voor de beinvloedíng
hraarop hij wijst, zijn dat voLstrekË verkeerd gekozen termen"

In zijn kritisch stuk vraagt ^I. zich af of het "vooruitstrevende deel
van de bourgeoisie werkelíjk zo afhankelijk was van de rarbeidersbewegingr
die de massats rnobíliseerdeo dat zonder díe 'arbeídersbewegingr <1e hervor-
mingen ni.et konden úrorden doorgevoerd"" "Dat lijkt me nogal sterk"e voegt
híj hieraan toe. Bn ver'¡oLgens komË hij op de proppen met een aantal, naar
nijn oordeel sterke en overtuigende voorbeeJ-den, waaruit onomstotel"ijk
bt-ijkt, clat niet slechts het wetje op de kinderarbeid van Sam van Houten,
maar ook díverse an.dere - en bepaaLd níet onbelangrijke - socíale v¡etten
tot stand kr¿amen op een tijdstíp, daÈ er van een narbeidersbewegingt van
enige betekenis nog geen sprake was" Even overüuigend Ís die passage in de
reaktie van J", díe handel-t over de Engelse fabriekswetgeving en tt optre-
den van Leonard l{orner

J. heeft al evenzeer gelíjke lraar híj aan tt sLot van zijn stuk met zo-
veel woorden konstateert, dat íemand die, zoals ik gedaan heb, schríjft
dat de arbei.ders, toen de hervormingen van het kapitaLisme aan de orde wa-
ren, een uiterst passieve roL speelden, moeílijk voL lcan houden, dat die-
zelfde arbeiders deze hervorrringen t b e v o c h t e n r" llelnu, ik kan
dat moeilijk voLhouden en ik uril" het ook níet vclhouden" "PassivÍteit",
schrijft J., r¡staat in tegenstel"ling tot aktivíteit, toË strijd". Zo ís
het inderdaad. 

C.

VEAÆ{TI{OORDING VAN DE VOOR I'DAAD EN GEDACHTEÎI

BINNENGEKOMEN GELDELIJKE BTJDRAGEN

(van januari t/m juli '86)

C"IJ. te IJ, f 25r-i H"D" te B. I 25,-; J.K, te 7,. f 25,-; E.T. te N.

f 40,-; J"D" te A. f 25,-; C.B" te A. / 130,-; G.e. te A. f24,45¡ A.v.d"lf"
te u. t 50r-; d.G" re o, f l0r-; R.K. te B. f 25"-; A.v"d"H. te d,H" f 75"-
I^I.V. te Ð" f 2A,-; I{.M. te D. f 25,-; B.v.B" te }'1" ,f 40,-; A"B. te Il,
f l00r-; A.v.d.H. re Id. f 60e-; J"v.B. te A. f 35r- i S.z. te R" f 50,-;
P.R. re Il" f 35r-; S"v.d,V. te L" f 50,-; J"v.irî. re H" f 25r-; K.N, te A.

f 50r-; J.v.d.V. te L" / 50,-; c.B. te A. f 50r-; p,K. te B.e"D. f 25r-3
4."2. re H. f 200,-; G.d"p" re B. f 2o0,-¡ C.L. re N. î 4a,-; irt.v"D. re
St. A. f 36,-; J.M. te L" f 5A,-. TotaaL t 1595,45"

Mogen wij degenen die hun vakantiegeLd nog niet helemaal opgemaakt hebben
en bovendíen nog niets betaaLd hebben dit jaar er op wijzen dat het l0 cent
meer kost om dit bericht i" u*_ïl::::l::_:e doen belanden?
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DE BRITSE I.{IJNI'IERKERSSTAKING VAN I9S4/I985

uoz"-t:Jf nurf;ior"T,,,"il*tnf*"1'::"i*'rii:;:,#,t2:,i.

Opgedz,agen aarl CIIARLEY WHITE (1952*:LgB5), de
Laatste ooonzitt'er uar¡ d.e pLea.tseliike uak-
bondsafdeLíng.

ïn It septembernumrìrer van 1984 heb ik een artikel geschreveri over cle Brit-
se mijnwerkersstaking aan de hand van een aantal gebeurteníssen ín Zuid-
hlales. Ðeze zomer heb ik enkele mijnwerkers $leer opgezocht, omdat ik be-
nieur¡d was naar hoe .het hun vergaan was sínds díe tíjd en daarvan wil" ík
hieronder verslag doen" Ik zak kort íngaan op het verloop van de staking
tot het einde ervan in maart 1985, waarbij ik aan áén bepaalde aktie uít-
gebreider aand¿cht zal besteden. Daarna zal" ilc <te verhoudingen ín de míjn
na de staking proberen te schetsen eÌì tot, slot de strijci tegen sluíting
van de míjn weergeven. Dit verhaal heb ik opgedragen aan Charley l^lhíte díe
op I december 1985 is overleden. Charley is vanaf het begin van de staking
een dríjvende en stímulerende kracht ge\^reest die cloorJ-opend aktief was bíj
het posten en bíj alle andere zaken díe van belang rüaren voor de staking"
Het feit dat hij een kleurling was heeft er hraarschijnlijk toe bíjgedragen
dat hij zeer vaak gearrest,eerd ise meestål om zeer onbenullige redenen"
Ook bij de strijd om St. Johnfs open te houden legde Charley een niet afla-
tende energie aan de dag. Misschien is hern dat te vee1. geworden: door een
hersenbLoeding kwam voor hem het einde 27 ð.agen voor cle mijn definítief
gesLoten r¡erd, Sornmíge mijnwerkers rrraren door zijn dood zo aangesl-agen dat
ze zíjn begrafenis niet konden bíjwonen. Hoer¡el híj niet in Maesteg ü7oon-
de, is hij er rvel begraven, tenídden van zijn vrienden en kollega's díe
noch hem noch de staking ooít zullen vergeten. Als eerhewíjs aan hern heb-
ben zí.j een steen op zijn graf laten zetLen"

HeË verdere verloop van de slrijd.

De staking kenmerkte zich het hele jaar door het sekundaire posten (dat o-
verigens niet bij \ret verboden ís, zoals ik in sepÈember rB4 abusievelijk
schreef) l) en door tt inzamelen van geld en voedsel" Aangezien ík heË be-
langrijkste daarover al verteld heb, beperk ik me hier tot enkel"e voor-
beelden. In een solidaríteítskrant van valcbondsafdelingen in Bermingham
van juni ?84 worden enkele verslagen gegeven van bíjeenkomsten r{raar míjn-
werkers uit Zuíd-I¡lales het r,roord voeren" Het bLad meidt verder hoe in een
afdelíngsvergaderíng van leden van de Labour Party I 75r- werd opgehaald.
I{et noemt voedseLinzamelingen in Birmingham bij supermarkten op eLke don-
clerdag- en vrijdagavond en op zaterdagmíddag en lcondigt een openbare 'ver-
gadering aan met als ondervrerp: "vrouwen tijdens de mijnstaking". De 50
pennies, dÍe betaald moeten worden voor rondleidingen in Sikh-tempels (een
reLigíe ín India, waarvandaan veel mensen naar Groot-Bríttanniii zijn ge-
emígreercl) gingen voortaan naar de stakers l). Een arbeider van St. Johnes
schreef in dit blad; t'. 

o o o " lnilanneer !¡e een vergadering toespreken lcrijgen
de aanr^¡ezígen onze kíjk op de staking die volkomen verschil-t van di,e van
de media" Zíj verftekken met ee.n nierrwe visíe op het ge.sehíl en zijn ons
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dankbaar dat wij hun verteld hebben over de akties die aan de gang zijn,
o o o o o l,üij praten vanuit ons hart en krijgen een betere reaktie, ook van
mensen die toch al- sympathiek tegenover ons staan, dan \¡ranneer over de sta-
king zou worden gepraaË zonder de aanwezigheid van <lirekt betrokkenen."

Overígens ís mij gevraagd de lezers van Daad en Gedaehte díe ofr,¡el
rechtstreeks ofwel- via de redaktíe geLd hebben overgemaakt, heeL hartelijk
te bedanken" In totaal was rt t 63113 (t f ZSOr*). Het artíkel uit sepËem-
ber 184 is vertaald en naar Maesteg gestuurd, zodat de stakers konden Le-
zeri ¡Àrat er over hen geschreven werd; hetzelfde zal met dit artikel gebeu-
ren" De sol-idariteit van zeer vele Britse arbeiders en ook van arbeiders
uit andere l"anden is gigantiseh geweest, maar de mijnwerkers zelf hebben
heel hard gewerkt o¡n dít rroor elkaar te krijgen.

Het sekundaire posten r,¡as een ander vast gegeven ín deze stakíng. Zo-
als gezegd was posten bij de míjnen ze\f in Zuid-l,rlales niet nodig, pas te-
gen het einde waren er daar op een tot,aal van ongeveer 19,500 stakers cír-
ca 300 onderkruipers" Door de r¡aanzinníge hoeveelheid poLitíe en het zeer
brute optreden ervan was deze aktievorm eigenLijk níet echt effektief. De
konvooien vrachtwagens met steenkool en ijzererts díe verscheidene keren
per dag vanaf het terrein van de vestiging van het Britse staalbedrijf BSC
(British Steel Corporation) in Port Talbot naar de hoogovens ín Llanrqern
denderden, konden niet werkelijlc tegengehouden worden. Onder invl-oed van
deze ervaringen ontstond het vol-gende plan: als we de vrachtautots niet
kunnen tegenhouden, dan zorgen îrre ervoor dat de vrachtwagens níet geladen
kunnen worden. Met andere woorden: enkele míjnwerkers bedachten rn plan om

de kranen r^raarmee kolenschepen geLost worden, te bezetlen. Omdat ik door
direkt betrokkenen zeer gedetailleerd over deze ingrijpende aktie ben ín-
geLieht kan ik hiervan een tamelijk voLLedig beeld geven.

Van ongeveer 15 mijnen in de buurt van Port Talbot werden enkeLe ver-
trouwenspersonen aangezocht met wÍe het plan ¡lrondig werd doorgesproken"
Zij zochten vrijwílligers voor "een harde aktie die een paar dagen zal du-
ren". Van St. Johnrs gaven ongeveer 15 mijnwerkers zích op. In 2 bestel-
hragens reden ze op douderdag 29 augustus t84 om 22r3A u. naar Port Talbot,
een afstand van ongeveer 25 km" Bij tt orrde politiebureau van Port Talbet,
op dat moment in gebruík als sLaapgelegenheid voor politiemensen die tegen
de posters bij BSC werden íngezet, ontmoetten zÍj de besteLr4ragens met ar-
beiders van de andere mijnen. Om 3 mínuten voor el-f reden de in totaal B

besteLwagens naar een poort van BSC" Ëén bewaker icr¿am uít zrn hok en riepl
o'irlat gebeurt er jongens? Is dit een invasie?" Op tt momenË dat hij dit zei
real-iseerde hij zich ü:ât er gaande was en ren<le terug naar zijn hoh om
alarm te slaan. Eén van de níjnwerkers sprintte hem aehterna, greep hem in
zijn kraag en sLingerde hem over zíjn bureau" Alle snoeren, van telefoon
tot elektrische t,raterkeLel, trok hij uit de muur en stampte een walkie-
talkie kapot. Bi.nnen 30 selconden reed het konvooi verder" Een andere bewa-
ker díe iets had opgemerktn ging op de úreg staan en sprong nog net op tijd
aan de kant, hoeweL hij íets geraakt werd (voor de rechtbank zou hij later
verklaren dat een best,elvragen over zijn been was heengereden. Maar zel-fs
de rechÈer weigerde dat ie geLovenr een besteLwagen met 12 man erin overje been heen zonder dat het breekt, vond hij een te sterk verhaal). In een
razende vaart passeerden zíj de kantoren lraar ook een grote poLitíernacht
met honden !Ías samengebald. Doordat de ber¡aker aan de poort was uitgescha-
ke1d, was díe nog niet gealarmeerd. Nu even¡,trel werd groot alarm geslagen,
Bij de píer aangekomen, parkeerden de mijnwerkers de laatsËe besteLwagen
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dwars op de r4reg na de banden leeg te hebben laten lopen" De resÈ jakkerde
door naar de kranen. Door een gei-ukkige onstandigheid stonden de drie kra-
nen bij elkaar, klaa.r om een schíp te lossen. Ðe daar aanwezige kraandrij-
.rur" gingen er ogenbl-ikkeLijk vandoor. De stâkers brachten in ijLtempo de

meegebrachte vooiraden (blikken voedsel, water, walkie-t-aLkiese een radio)
naar boven en barrikadeerclen aLle rnogelijke toegangen met meegebracht prik-
kel"draad 

"
l,la deze zorgvuldig voorbereide en met grote precisie uitgevoerde ak-

tie, zaÈetl 109 mijnwerkers om 23.05u. 60 met,er b6ven de grond en konrfen
zij de situatie in ógenschouw nemen, De reden dat de kranen bíj elkaar r4ta-

ren gereden, \,las snel duidelijk. Er precíes onder lag de Argos' een Spaans

schiõ dat op zijn eersr,e rãís g0.000 ton kolen naar Port falbot had ge-

bracht. Voorwaar een rnooie vångst.
De inmiddel-s in akrie gákoretr politie sloot clirekt de eLektríciteit

af en ríchtte tï^ree grote zoekLichten op de kranen" lle mijnwerkers hadden
hierdoor gemakkelijk verblind kunnen v¡orden met alle gevaren van <lien" Po-
gingen om hen tot overgave t,e overreden beantwoordden de artreiders met het
tt"ui b.tt"den donderen van stalen steigerplanken díe in grote getale r:p de

kranen aanwezíg r^raren, De Britse I'lermandad líei zich uiteraard níet af-
schrikken en bereidde een stofmaanval voor, heËgeen de stâkers met veel
gejoel en gelach gadesloegen" EenmaaL binnen evuurafstandr bekogelderr de

ãr¡eíders {e oprukkende politie met grote lampen, ongeveer het formaat van
een rugbybal. In de paniek die de hierdoor veroorzaakte expLosies teweeg-
brachtãn r,¡as níet pr.-í"" duidelijlc te onderscheiden of de poLítie de hon-
den terugtrok of .td"r"o*. I{ierna bLeef de pol"itie op veilige afstand^

ts Ñachts gLípten twee arbeiders v:eg, nadat eerder al een andere ar-
beiders zich haá täruggerrokken" Hij had dusdanige hoogtevrees dat tt niet
verantrdoord was orn bovãn te bl-ijven. De twee stakers evenweL die in het
holst van de nacht er vandoor gingen, hadden een speciale opdracht' Zi3
zouden ex¡ra voed,seL halen indien de aktie maandag nog zou voortduren. De-
ze t\4ree arbeiders waren sport,duíkers r!íe het iüåter Ín de omgeving goed

lcenden en hun uitrusting hadden meegenomen" Zij wisten onopgernerkt weg te
komen.

De volgende ochtend o¡n half acht, begon de routine díe enige dagen zou

voorttluren. 0p een van de kranen díe was ingericht als rkantíner nuttigde
een ploeg zijn ontbijt" Per tr,ree man uras er een blikje boneu ín tomaten-
sags eo oit"i.ard thee, waarbij het lege blikje als kopje dienst deed" Orn

acht uur ontbeet de tweede pLoe.g en om haLf negen de derde" I)e rest van de

tijd besteedde men aan wachtlopen, de politie in de gaten houden en veeh-
ten tegen regen, kou, storm en ver.zeling. Onder normale omståndigheden
worden de kranen niet meer gebruikt bij r.iindsnelheden boven de 60 km. per
uur, naar de rníjnwerkers hebben wíndsneLheden van meer dan 100 km. per uur
moeten doorstaan (zware storm) 

"

De bemanning van de Argos had l-ret. Spaans benaur¡d en waagde zich niet
aan dek" Het schip lag vasi aan de kade en kon niet weg. Het liep evenwel
groot, gevaare ourdãr- àr bij eb naur.¡elijks voldoende r^rater onder de kiel
*torrd" Er lagen nog zeven "trå"te 

schepen buítengaats te wachLen" rt Is dan

ook geen wonãer dat er na enige tijd een gerechtelijlc bevel- kwam aan de

arbeíders om zich te verwijderen. De normale procedure lcon hierbij echter
niet gevol"gd wordenn want toen de ambtenaar het bevel wilde overhandigen,
wera ñij bãstookt met diverse voorr¡rerpen, De gerechtsdienaar-maakÈe zich
,."r *nàl- uit de voeten en daarop wercl de mededeli-ng per megafoon vooreie-
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lezen" De voorzitter van het distrikt Zuid-!üaLes van de rnijnwerkersvakbond
(Ntnl) vroeg daarop de mannen om de aktie te staken, omdat het doel bereíkt
\{as en hij niet wílde dat ze de bak in zouden draaíen. Na heftíge disicus-
sies en met grote tegenzin besloten de bezetters na eníge tijd de aktie te
beäíndígen. Zondagavond om half zes verlieten zíj de kranen, doodop maar
voL trots dat zij een werkeLijk effektieve akËie hadden hteten uit Le voe-
ren. Alvorens echter trun aktíe te beäindigen hadden ze weL een aanLal ei-
sen gesteld, te \,rretenå a. een luxe uraal-tijd uit een eersEeklas rest,aurant'
b. een fatsoenlijke behandeLing en geen ger,reld, c" ínspektíe van de kranen
door de poLitíe en BSC all-een in aanr¿ezígheid van vertegenwoordígers van
de NIIM.

De Spaanse bernanning van de Argos liet een 1"uid applaus horen toen de
nijnwerkers in groepen, opgedeeLd naar de deelnemende nijnen, de trapPen
afdaaLden. Ook de polítie toonde respelct voor hun aktie, niet in het rninst
doordat zij haar ogen niet kon geLoven toen ze zag hoeveel arbeiders erbíj
betrokken waren. Op 106 man had zij nieÈ gerekend, zodat er veel te weínig
arrestantenr^ragens Traren" Aangezien het plaatselijke po1"ítiebureau niet op
een dergelijke groep berekend was, rverden de arbeiders verspreíd over een
aantaL omliggende plaatsen, alr¡aar direkt hun eerste voorrrTaarde tol over-
gave, een goede maal"tijd, werd ingelost, Na 2/+ uur vastgezeten te hebben,
konden de mijnwerkers naar huis terug, \{aat ze geweLdíg op hun donder kre-
gen van hun vrouwen. Die r^raren welisi¡aar dírekt door de vakbond op de hoog-
te gebracht, maar hadden 2 dagen en nachten in angsË gezeten"

Tijdens de rechtszitting, waarbij grote aanËallen mijnwerkers vanaf
de straat luidruchtig hun soLidarÍteit betuigden, Líet de openbare aankla-
ger enkeLe punten uit de aanklacht vallen op voorwaarde dat de arbeiders
zich schuldig zouden verklaren ¿¡an "onwettíge vergadering". Volgens de
oorspronkelijke aanklacht zouden ze voor [ 10.000 schade aan de kranen heb-
ben aangericht; de rederij van de Argos cLaímrle een schade van f, 30'000 en
zij werden van gerveLdpl"egÍng beschuldígd. Het l-aat zich gemakkelijk raden
wat de reden van deze gematigde opstell"íng van tt openbaar minísteríe r'ras.
Men wiLde z-o weinig mogel-íjk ruchtbaarheid aan de aktie gevenr omdat zii
andere mijnwerkers r¡eL eens zou kunnen ínspireren tot íets dergelijks' Ook
wílde men r^raarschijnLíjk voorlcomen dat zo?n grote groep arbeíders tot mar-
teLaar werd. Hoe 1t ook zíjt de níjnwerkers werden veroordeel-d tot een boe-
te (die door de NULÍ werd betaald) en kregen twee jaar voor\¡raardelijk. Toch
lag er een grote sehaduw over deze kwestíe, Eén van de aktíevoerders, een
l9-jaríge mijnwerker, was zo bang dat híj voor langere tíjd de gevangenís
í.n zou moeten, dat hij zelfmoord pLeegde voor de rechtszítting plaatsvond.

Na de staking

Zo triest a1s de lcraanbezettíngsaktie eindigde, hras oolc de afLoop van de
staking zelf" 0p dínsdag 7 maart lg85 gingen alle míjnwerkers ín Zuíd-lnla-
1es rreer aan het werk; op 2 dagen na had de staking precíes een jaår ge-
duurd. Ondat het aantaL onderkruipers in de verschiLlende stakíngsgebieden
steeds meer toenam, rÀras besloten tot een gezamenlíjke terugkeer naar de
mijnen. Op maandag 6 maart gingen t00 arbeíders, aangelokt door extra pre-
mies van de t{CB, aL aan het werk. De meerderheid evenr¡el weigerde om op
het Laatste moment nog stakingsbreker te r¡orden" Om haLf zeven ts ochtends
J-íepen de circa 700 resterende stakers onder het vakbondsvaandel terug
naar de mijn.
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De werkonstandigheden waren nu drastisch verslechterd en al- gauwrrnid-
den april t85u werd duidelijk dat de NCB St. Johnrs rvilde sluiten, terwijL
cleze míjn voorclien aLtijd was beschot¡r¡d als een mijn die voor langere tijd
zou blijven draaíen. 0m sluitíng te bespoedigen probeerde de direktíe een
staking uit te loklcen door het de arbeiders zo moeilijk mogeiijk te maken
om koLen f.e delven. Ðoor een staking zouden de produktiecijfers over de
rest van het jaar zeer laag zíjn en omdat de reden daarvan niet in de boe-
lcen wordt, opgenomene zou het lijken dat St. Johnts heel- weinig opbracht"
l"fijnwerkers die kolen delven terruijl ze in het r,raLer staan, kr-egen normaal
een hoger loon en mochten eerder ophouden om droge kleren aan te trekken"
Dit r¿erd afgeschaft. Het. r:nderhoudsrverk werd voordien meestal ts nachÈs
uitgevoerd, maar de direktíe liet die ploeg vervallen" i{ierdoor bleven
er voor de Èwee rest,erende ploegen maar ongeveer 2 uut over l^taarin daad-
werkelijk kolen konden r¡orden gedolven" Een pLoeg duurde zeven uur en een
kwartier; ruim 2 uur daarvan Traren nodíg om van en nâar het kolenfront te
lopen en van de resterende 5 uur ging nu steeds een aanzienlijk deel ver-
Loren door de noodzakelíjke onderhoudsbeurten. Toch slaagden rfe mijnwer-
kers er in oin 400 ã 500 ton per ploeg te produceren tegenover geuriddeld
300 ã 400 ton voordien" De arbeiders werktetr zo enorm hard omdat ze wilden
aantonen dat de mijn levensvatbaar was, terwij'L ze de extra ínlcomsten na
een jaar bittere armoede ook goed lconden gebruiken"

Ben geheel andere manier lraarop de mijnwerkers van St" John's probeer-
den t,e bereiken dat hun mijn open bLeef was het orgaeiseren van een open-
bare hoorzítting waar de voors en tegens van sluiting uitgebreid aan de
orde kr¿amen" Deze hoorzíttíng is hi.er voor de eerste maal gebruí..kt al-s
strijdmiddel, althans in de genatÍonalíseerde kolenindustrie. tlet aktie-
komitee benaderde vier deskundigen, onder wíe A.lan Fisher, een voormalig
voorzítter van de TUC, Dit viertal- heeft de hoorzitting'grondíg voorbereid
en een Broot aant,al cleskundigen gehoord. De iqCB weígerde deel te nemen"
Uit her rapport, dat uit deze hoorzitting is voortgetrçomen wil ik kort enke-
le konklusies noenen. Volgens voorzÍcirtige schattingen zLt er in St.Jollnrs
meer dan 4 miljoen ton kolen van een zeer goede kwaliteit die elders in
Groot-Brittanniä na'-rwe.l-íjks voorkomt " Dit beÈekent voor ongeveer 450 mijn-
r^rerkers ruirn 20 jaar weri'," Openhor-rden ''¡an de mijn zou de overheid aanzien-
lijke besparí.ngen opleveren aan werkloosheidsuitkeringen e.d" Verder zou
de kennis en ervaring van de mijnwerkers hehouden bLijven. Tot sLot ver-
meldt het rapport; "oooo, Er bestaan zeer sËerke argumenten om st. John?s
open te houden" " " " De kcLen zíjn aanro'ezi& evenals de arbeíders die hem
wilLen delven. Strikt ekonomische overwegingerr geven aan dat, de nrijn verre
van verloren is; en het snijdt geen hout om een bel-angrijke bron van r¡erk
te doen verdwijnen in een gebied dat te lijden heeft van de negatíeve ge-
volgen van de ekonomische veranderíngen terwijl er weinig andere kansen op
r.¡erk aanr¡ezíg zíjn."

Het rnocht echter níeL baten. 0p 28 deeernber tS5 gíng St. Joh.nf s dicht,
de l3e mijn in Zuid-I.Iales na de staking" De heersende kLasse heeft r^¡eer
eens haar ware gezícht Laten zíen: arbeiders zijn alleen nodig als er geld
aan hen verdiend kan worden en als zLj de ?brutaLiteitt hebben om haar uit
te dagen, gebruikt zij aLle middelen om hen onder cle duim te houden, zoîo-
dig ut grofst,e geweld. Óe sluiting van St. Johnrs betekende een vrijr'rel voL-
ledig uiteen vallen van de groep mijnwerkers, die zo dicht bij elkaar had-
den gestaan, gedurende meer dan een jaar een werkelijke eenheid hadden ge-
vormd. Een deeL ging rnet vervroegd pensiüen, een aantal werltt in é6rr van
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de weinige mijnen die in Zuíd-l^Iales zijn overgebleven (zi.j moeten voortaan
een heeL eind reizen van en naar hrrn r¿erk), sommigen werken bij BSC, het
bodrijf Íña.ar ze een jaar lang met de poLitíe hebben gevochten, een deel ís
werkLoos" Ðe onderkruipers zijn ook uit de mijnindustrie verd!üenent z,íJ
zouden geen leven hebben tussen andere mijnwerkers" Ilet judasloon dat ze
tíjdens de staking van BSC ontvingen, bLíj1ct nu een zeepbeL. Ook hierdoor
is de gemeenschap Maesteg nog verder uÍteengervaLLen. .le kunt zien hoe het
stadje steeds verder achterrrit gaat: veel huízen staân te koop, winkels
zijn gesloten, de eaf6s zíjn leeg. Dit zijn traditíoneel sociaal zeer be-
langrijke plaat,sen. De ochtendploeg bijvoorbeeld ging hier us middags een
pintje pakken, maar er is geen ochtendpl-oeg meer. I\¡ee jaar geleden, tij-
dens de stakíng, lÍaren de cafés iedere avond vol, nu alleen nog in het
¡¡eekend. ttJe komt elkaar níet meer tegen'r, zei een van de míjnwerkers"
Toen ík in Maesteg was en een aantal arbeiders die ik had leren kerrnen,
hoorde dat ik er qras, kwamen ze weer bij eLkaar" nit hras een van de r¡eini-
ge momenlen dat ze elkaar troffen. Aan de ene kant ís het jarmner dat Daad
en Gedaehte geen fotots kan afdrukhen zodat de lezers de troosteloze aan-
bLík níet kunnen zien die St. John?s nu biedt, aan de andere kant zijn er
ook in Nederland voorbeeLden te over van gesloten en afgebroken fabrieks-
gebouwen"

N.V"

r) It Sekondaire posten ís inderdaad f o rme e 1 níet verbo-
den, maar t t is wel door middeL van een ingewikkeld steL wet-
tenenbepalingen praktísch onmoge l-íjk ge-
maakt. Al-Lereerst, rust er rvêL een wettelíjk verbod op wat,
omschrevenwordt als t gewe 1dda,1 i g r posten.. In
de tweede plaats bepaalt êén van de drie rvakbewegingswettenr
die onder de regering*Thatcher Lot stand zijn gekomen, daË se-
kondair posten niet mag leiden tot rverstoríng van de openba-
re order en dat de polítie de bevoegd.heid heeft om vast te
steLlen ín hoeverre in konkrete geval"Len díe orde rnrordt ver-
stoord. Acht de poLitíe op grond van haar taakuitoefening dat
sekondair posten met de openbare orde in sÈrijd ís, dan is om
die reden dat posten 1i1LegaaL'" In de derde plaats kan een
bedrijf dat zich door sekondair posten benadeeLd voelt een
lcLacht indíenen bij een ín<lustrieel hof, dat dan eveneens een
verbod tot posten za7. uítvaardígen" Om puur taktÍsche redenen,
dat wíl- zeggen om het konfl-ikt niet verder op de spits te
drijven, heeft de NCB dat tijdens de mijnwerlcersstakíng niet
gedaan" Aan de situatie m.et betrekking tot ut sekondaire pos-
ten verandert dat natuurLíjk niets.
Niet all-een van de Síkhs, maâr ook van andere Azíaten ontvin-
gen de stakers niet alleen veeL sympathíebetuígíngen, maar
ook daadwericelijke steun" Hoewel noch de Sikhs, noch de ande-
re Aziaten tot de mÍjnwerkers behoorden, werd er door sourni-
gen van hen gel-d en voedsel ingezameld bij ¡,rinkeliers ín Bir-
mingham. Uít deze bevol"kingsgroepen kwamen verder indívidueLe
bijdragen van jong en oud.

2)



r4 "

DE GRÀBBALTOII VAN LUBBEIRS EN CO

Dat het fraudeurs- en sjoemeLaarskabinet van minister-presiclent Lr¡bbers ín
vier jaar tijds op ai-le mogelijke manieren de zr¡¡aksten in de samenleving
heeft gepakt, mag aLs bekenrl worden verondersteld" Arnbtenaren en trendvol-
gerse bijstandsrnoeders en alle andere uitlceríngsÈrekkers rraren de dupe r.'an
de bezuinigingswoede van Lubbers en ztn bende. Niet verwon<lerlijìr, r.rant er
moest zoveel mogelijk aan gelel naar het bedrijfsleven worden gesluí-sd"

Waar a1 het geld gebleven is, datvan juíst de armsten is geplukt? Je
hoeft er niet naår te raden. lliljarden r¿erden gestort in de bodemloze put
van het RSV-bedrijf" l,tet vele honderden mi1-joenen ryerden de bouwkc¡sten van
een paar onderzeeärs overschreden, erLz,, er:.z"

Ook een plunderaar van gemeenschapsgelden schíjnt et A1-qemeen Burger-
1íjk Pensioenfonds (ABP) te zíjn. Door staatssekretarís llenk ltuning urerd
daar een vriendje van hem aangesteld als direkteur" lriu is díe man (I(oning)
toch erg trour^7 aan ztn vrienden" Geertsema schonk hij f 100.000 en I^iibo v.
d. Linde :f 25.000 aan belastinggeld en zo r¡erden er nog rnrat vrienden be-
dacht. Koning was ook de man, die de Cyprus*belastingtruc, rraarmee vonral
OGEM-'direkteuren zoveel geld aan de Nederlanclse st.aat wisten te onLtrekhen,
later legaal verlclaarde, want vooraL zij die reeds veeL hebben moeÈen nog
meer kunnen krijgen en zij die maar weinig bezi.tten moeË ook da.t l.reiníge
nog worden ontnomen. I¡Iant dat is ge\,roon chrístelijk en liberaal beleid.

I'laar goed, Koning maakte dus een vriendje van hern (Van der Dussen)
Ëot direkteur van het ABP. Of het grote graaien reeds vó6r de aanstelling
van V"d.Dussen is begonnen of daarna is ons onbekend" hTel is geblekeno clat
de man onbek¡^raam was om leidíng te geven a^n zo'n bedrijf " Hij is dan c¡ok
ontslagen als direkteur van tt ABP, maar rgelijk werd voor hem een voorheen
nog niet bestaande funktie geereäerd, zodat hij toch verzekerd üras van een
inkomen een vriend van staatssekretar:is l(oning r,raardig.

Men weeÈ het, nog ttagelíjks haalt het ABP de kranËekolommen. lliet al-
leen bele.ggíngsdirekteur Ì4asson van het. ABP, maar vele andere amblenaren
van dat bedrijf staan op de verdaehtenlijst en zulJ.en ter zijner tijd wel
in de verdachtenbank moeten verschijnen.

Het nieuwste van het ABP-front is het bekend urorden van het feít, dae
het ABP jarenlang de bouwkosten var¿ woningprojekËen dusdaníg heeft opge-
schroefd, dat er voor miljoenen Èe veel aan subsidíe van het rijk kon wor-
den geind en. . " dat vei.e huurc{ers van dÍe wcningerr soms r,rel honderd gulden
per maand teveel aan huur moeten betalen. lln n:en mag aannemen, dat niet al-
Leen het ABP, maar ook andere projektontr¿ikkelaars van de afrvezigheid van
enige kont,role ge- of líever rnisbruik hebben gemaakt.

Ctpmerkelijh (of juist níet?) is, dat de hoofdínspekteur direhteur
voor Volkshuisvestíng in Zuíd-Holland, <lrs J. Fostn hierop reeds in 1982
de aandacht heeft gevestigd. Zíjn rapport daarover ís bij het mínisteríe
van Volkshuisvesting in een la gestopt en er nooit meer uiLgekomen" En het
uiËgeven van een teveel- aan subsidies gíng maar door:.

Ja, zo gaat dat bi.j chrísteLijlc-liberaaL regeren. Bij een bíjstands-
moeder op de loer f.iggen of er geen vriend overnachtu zodat men de uítke-
ring kan stoppen" Ondernemers, direkteuren, potritici en alles !üaÈ er maar
bij hoort daarentegen de gelegenheíd geven om uít de grabbelton van Lub-
bers en Co le graaien. Ttrat een mooie christelíjke moraal,

*o-


