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21 ÀmIt 1965 barstte de bom in d.e Gror:-inger strokarton-indusItret gebeurd.e, uiteraard,, in Oud.e Pekel-a, het centrurn van d.eze bed.rijfstak,
waar zeven van d.e j-n totaal 1! strokartonfabrieken in het noorden d.es Iand.s gevestigd zijn. Beu van het lange wachten op een beslissing inzake de nieuwe c.&.o.
begonnen d,aar d.e arbeiders van de fabriek UNION om I uur rs mid.dags een itwilalerr
stakingrd-ie zich uitbreid.d.e al-s een o1iev1ek. foen d.ond.erd.ag 22 aprLl d,e zon opging overll/esterwolde, Oldambt en Reiderland. waren negen grote kartonfabrieken
stil gelegd.i Nog geen vo1le J6 uur later waren het er el-f en bevond.en zich ruim
2l0O strokartonarbeiders in felle strijd. met patroon en vakbeweging, die opeens,
beid.en verrast d.oor het zelfstand.ig optreden der verbitterde werk:temers, lang
niet zo ver van eLkaar af bl-eken te staan aLs het ged.urend.e d,e aan het confl-ict
rroorafgaand.e weken wel had geschenen en die s a m e n d.e tegenpartij vormden
vah d.e , stakers.
I,Ieken vóór àie 21e aprit hadden d.e vakbond.en, met het aflopen van de geld.i-

tri'e.

0P

WOBTSDAG

ge c.a.o. in zicht, bij d.e d.irecties der strokartonfabrieken vijftien eisen ged.eponeertl" Zij bevatten o.a":
o een verhoglng van het basisl-oon varr lJ cent per uur;
o een eenmalige ui-tkering van r-!jf procent op 1 mei 1965;
.
o een bijdrage van l procent van d,e l-oonsom d.oor d.e werkgevers, mede ten behoeve van de georganiseerdenl
o een herziening van d.e rechtspositie d.er beambten, waard-oor d.eze in d.ezelfd.e c.a.o. zoud.en kunnen worden opgenomen aJs d.e hand-arbeiders.
Met d.ie eisen had het lagere vakbewegingskader zich volkomen akkoord. verklaard.. De arbeiders had.d-en tot spoed gemaand; zij wensten, dat d-e zaak uiterlijk
d.e 12e april zou z:.jjn beslist. De trherenil eehter meend.en een wens van-d.e arbeiders we1 te kunnen veronachtzamen. Pas op donderdag 1l april kwamen de werkgevers bijeen om ziclt over het voorstellenpakket van de vakbeweging te beraden. In
díe vergad-ering Íormul-eerd.en zij een aantal tegenvoorsteJfen, d.ie vrijd.ag 16 april
d.oor het hoofdbestuur van d.e Àlgemene Bed-rijfsgroepen Centrale (,t.9.C.)van het
N.V.V. als onaanvaardbaar wèrden gekwalificeèrd.. Daarop werd- besfoten de ond.erhand.elingen voort te zetten in een bedrijfsconferentie, d.ie op maandag 26 apríl

in het

CJMV-gebouw

te

stad.-Groníngen zou worden gehou-den.

-2Inniàd.e1s waren d.e strokartonarbeid.ers van

Oud-e

Pekela op zaterd.ag 10 apri1.

aan het vergad.eren gegaanr Zij lieten toen het kader onverholen blijken, d.at aan
de oorspronkelijke rroorstellen onverzwakt moest worden vastgehouden. Zij waren'
toen a1 geconfronteerd. met het onplezierige feit, d.at de leid.ers van d.e vakbeweging met hun wens van rreen beslissing op d.e 12e'r al- everrmin rekening hadden ge-

inwilliging van hwr elsen op
verlangd..Daar viel natuurlijk nj.et veef meer aan te verand.exen.
Maar nu dat eenmaal geschied. was, wi.lden de arbeiders, dat bij het uitblijven van
een beslissing op d.ie datum, öe nod-ige stappen zouden worden onclernomen, die er
toe zouden kunnen leiden, dat de eisen tóch gerealiseerd zouden worden.
De arbeid.ers van d,e strokartonfabriek CERES in Oud.e,Pekel,a formuleerd.en hi:n
stand.pr:nt nog iets d.uid.elijker en seherper. Zij verklaarden onomwonden, dat men
d.esnood.s door staking d.e ej-sen ingewilligd moest trachten te krijgen en zij machtigd.en hrrn bestuurders bij voorbaat de stakingskassen open te stel.len. Dat was
wel h6é1 iets and.ers dan een verd,aging van het overleg tot d,e 26e, wa.artoe de
vakbond.en besloten, overigens zond.er de strokartonarbeiders van hwr besluj-t in
kennis te stellen. rrivlen wachtterr, schreef het "Ni-euwsblad. van het Noordenrr op
d,ond.erdag 22 aptíl-, "in Oud.e ?eke1a op een sein van het hoofd-bestuu:r van d.e ABC
of op het aarueemen van d-e voorstellen door de werkgevers. Men hoord.e niets...'l
0p vrijdag 16 april heerste er in d,e Pekeld.er strokartonfabriek UNI0N een gespannen sfeer. De spanning steeg naarmate d.e berÍchten langer uitbfeven. 0p de
bewuste woensd.ag van d.e 21ste kwam rt hier rs mid.d-ags het eerste tot een uitbarhoud.en al-s d.e ondernemers. De vakbond.en had.d-en eeÍI

uiterlijk 1l april

sting.

ÀIS EBI

LOPM{D VuURIJE

Diezelfd.e dag nog verbreid,d.e de actie in de strokarton-industrie zich al-s
vuurtje door het met conflicts-bof opgehoopte Oud.e Pekela. Om kwart over d.rie, v-ijftien minuten nad.at op d.e IlNIOl{ de z,g. schuiven dicht gingen en d-e
nachines stopten Iag ook d.e fabriek SRITIANNIA p]at. Daarop volgden de bedrijven
m.ICÀ en AIEIOI{. Om half acht rs avonds ging het personeel van trEEE & C0 in staeen lopend.
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-1kilg en orn tÍen uur rs avonAs verklaard.e:d.e nachtffoeg van de ömES'zich eolidalr met de stakend.e makkers. Om I uur in d.e nacht raakte,, ,al_s laatste fabriek
in Orde Pekela, ook het bedrijf van DE IGOON bij de strijd. betrokken. Nog eer het
morgen werd was d.e staking eveneens een feit bij d-e strokartonfabriet nfflmfatfO
in Winschoten. Eerder reed.s - tussen 1 en 4 uur woensdagmiddag - verliet de dagIn de nacht van d.ond.e xd,ag 22 op vrijd.ag 2J apri-i nam Q.e staking in, oravang
Ook d,e arbeid.ers van d.e strokartonfabrj-ek DE DOLIÀRD te NieuweÀchans ]egden d.e arbeid r1eëro In d.e loop van vrijd.ag d,e ZJe volgd.en d.e persoËeIen van DE
IIB.IJHEID in Veend.am en van SCHOLTU{ n.v. j-n Hoogezand.-sappemeer hun voorbeeld..
0p zaterdag 24 april tensl-otte ontving het stakingsfront nog versterking, d-oordat ook bij d.e n.v. BEUKH4A EIT C0. in Hoogezand.-Sapperoeer het werk werd. neergelegd'. Dertien van de negentj-en strolcartonfabrieken in het Groninger land. r.raren
toe.

bij

d.e

strÍjd betrokken.

BOI.IDMI COIITIRÀ STAKERS

STAKE?S CO}TTRA BONDIII
DEZE STÀKïNG in de Groninger strokarton-ind.ustrie werd. allereerst gekenmerkt d.oor een even d.uid-elijke a]s opvallend scherpe tegenstelling tusàen de arbeid.ers en d.e bond.en. De laatste namen niet al-Ieen een volstrekt afuijzend. sta.nd.punt in - gelijk zij bij ied.ere zelfstand-ige actie d.er arbeid-ers plegen te d.oen maaa hul bezolcligd.e vertegeni+oord-igers ond-errramen ook voortdurend posingen om b[j
d-e diverse fabriekspoorten d.e daar saamgeschool-d.e stakers tot werkhervatting te
bewegen en tenslotte zetten zij de arbeÍd.ers het roes op d.e keel (èn in d.e mg)
door mee te d.eIen, dat het gesprek met d.e rrerkgevers, voor maa.ndag 26 april in
d.e stad Groningen vastgesteld,, góén d.oorgar.g zou vind.en en dat het overleg over
d.e c.a.o. pas zou word,en hervat, wanneer derrrrrj-Id.err actie tot het verl-ed.en zou

behoren.

Het d.esbetreffend. eommuaiquó r'erscheen kort na het mid.d.ernachtelijk uur van
vrijd.ag d.e 2Je april. llet maakte melding van een gemeenschappelijk overleg tussen
vakbeweging en ondetnemerdom in d,e loop van d.ie vr{jdagavond. en droeg er kerurelijk
d.e sporen van het resulta^at van d,at overleg te zijn.
Somnrige dagblad.en - maar
n i e t d-ierwelke Ín OostelÍjk Groningen verschijnen - onthul-d,enr'dàt het een gemeenschappelijk commr:niqué van vakbond.en en patroons was.floe het zij: in ieder gevaI was d.oor het blote feit van d.at overhaaste gesprek bewezen, d.at toen het er
om ging d.e strfidend.e arbeiders een slag toe te brengen, d.e vakbond.sleiders en de
ond,errremers eLkaar opeens héél wat snelfer wisten te vinden dan toen het er om
g:ing een nieuw contract op te steLlen.
De arbeid.eïs van hun kant IÍeten hru: ongenoegen over d.e handelwijze d,er organÍsatiesrhun wantïouwen 1n haar beJ-eid., h,.m woed.e over d.e geringschatting, waarmee ze d.oor rrhr.:.nrf bestuurders behandel-d, werd,en, minstens zo d.uidetijk bliiken a1s
d.e organisaties blijk gaven van hun afkeeï van d.e str{d-.
Sterker nog; in enkele vergad.eringenrdie tijd.ens de duur van'd.e staklng werden gehouden - Ín rrRehoboth'r in Appingedam; in I'Concord.ia'r te öud.e pekela - namen d.e arbeiders ten opzichte van d,e bond.en een d.uid.elijk vijand.ige houd.ing aah en
zij gingen hun e i g e n weg: een a n d. e r e weg d.an d.ie, welke de hun op
d.at moment volkomen vreemd- gervord.en vakbervegi-ng tevergeefs voor hen trachtte ult
te stippelen.
ITOONGETACH

IN DE PRO\rINCïE

het

GRONINGH{

M{

GEJOET

verschijnende d.agblad-en

als dp 'f1,,/inschoter Courayrtrr

het Noordenrr hebben in hun opvallehd. uitvoerige en vrij
objectieve verslagen van d-e staking d.e scherpe tegenstelling tu§sen bonden eneren

'rNÍeuwsblad. van

zijd.s en arbeid.ers anderzijd.s, duid.el{jk d.oen uj.tkomen.

-Àï
De fflÍinschoter Courant" beschr{jft in z{jn eclitie van vrljdag 2J aprí1 het verloop van een rumoerige vergad.ering, d.ie in de morgen van d.ond.erdag 22 aprilr dus
daags na het uitbreken van d,e staking, in rr0oncordiart te 0u-de ?ekela werà gehouden. Ongeveer zeven-honderd arbeid.ers, waaronder ook vele stakere van REIDERLAIID
en EE\IDRÀCIIIrhoord.en plaatselijke bestuurders van de Algemene Bed.rijfsgroepen Centrale en St. hlillibrord.us het ad.vies geven om terstond aan het werk te gaan. rrDe
stakersrr, aldus d.e rrWinschoter Courantr', 'rhoord.en de sprekers aan met hoongeLach
en gejoel.tr Het b1ad. vervolgt:
frEen moment leek het er zelfs op, d-at het op een grote vechtpartij zou uitdraaien, Een staker drong namelijk het toneel op om
zijn nisnoegen over d.e houd.ing van de vakbonden kenbaar te maken.
De heer K. Orsel- (voorzitter van de afd.eling Oude Pekela van het
N.V.Y. ) verw-ijd-erd-e d.eze denonstrant echter. Toegeschoten stakers
uit d.e zaal kwamen toen niet meer aan bod. de staker te ontzetten
Na d.eze vergadering bleven d.e stakers in of voor rtConcord.iarr bijeen. ÀIIen waren zeer ontstemd., d.at geen enkele districts- of
hoofd.bestuurd.er ae;nwezig was. Zonder dat iernand. d.aartoe een teken gaf, dromd-en allen een ogenblik later weer d,e zaal biruoen.
Toen werd besloten - d.e plaatselijke vakbondsbestuurd.ers \,/aren
niet (meer) aanr,rezig - dat men zou blijven staken.rr
GEM{ GREEP MEER OP DE T,EDB]

van het I{oord.en't berichtte over dezelfd.e vergadering:
ttAfdelin6lsvoorzitter K" 0rse1 had op zijn mensen geen enkel
houvast meer...tr
Deze krant legd-e ook het oor te luisteren bij heftige woordenwisselingen
voor de fabriekspoorten.
rtÀfdelingsbestuurders deden alfe moeite de mensen te bewegen
aan het werk te gaanrmaar men sprak tegen d-ovemansoren. trDe bond,
laat ons in ons hemd- staanrr 'was een veelgehoorde opmerkíng.Nagenoeg ied.ereen vroeg zicin af waarom de besprekingen rond de nieuwe c.à,oc zo lang moeten duren. ItZe weten onze rrlensen... waaröm
moet de zaak dan zo gettaineerd worden?rr.. t'We wiflen weten tuaar
we aan toe zi,jntt zèi een van de jongeren.tr

IflT

TTNIEWSBLÀD

De bewuste verslaggever conclud.eerd.e:

"Vagt staat wel- d.at de afd.elingsbestuurders
genschap rreer hebben over h'.:n Led-en.rr

totaal

geen ze8-

ffiCI{IE EE\TIIEID DM. SIAKMIDM\T
DE STAKERS in de Groninger strokarton-industrie gíngen niet al-leen hun eigen weg, zij g:ingen d.ie ook hand. in hand. en schoud.eï aaÍl schouder, ongeacht hurt
levensovertuÍging, ongeacht of zij mod.ern-, rooms katholiek-, christelijk-, d.art
wel in het geheel ni-et georganiseerd waren. Hun zelfstandig optreden, l-os van en
tegen d.e wi1 der'organisaties in, betekende tegelijkertijdr d.at zij een hecht€ €erheid. in de strijd, tot stand- brachten, d-ie bij een vakbondsactie, zelfs bij een actie d.er samenwerkende vakorganisaties, eenvouilig ónmogelijk zou z4n geweest. I{iet
a1s leden van N.V.V., N.K.V. of C.II.V. stond.en zij in de strijd,, maaï dood.simpel
als arbeid.ers van de strokartonfa.brieken. Voor hen was d.at eerL llanzelfsprekend'e
en normale zaak. Maar voor d.e bestuurders niet. Die bestuurd.ers hebben dan ook
enkele pogingen ondernomen om d.e ongeorganiseerd.e bokken te scheid.en va.n d-e georganiseerd.e schapen. Waren d.ie pogingen geluktrzouden d,e bestuurders in de vergaÀeringen alfeen te maken hebben gehad met hwl eigen vertrouwd. volkje, waan zii
nu eenroaal - hun praktisch optreden ten spijt - een grotere autoriteit genieten

-r-

tr
4.'.

gezichtenr'weIlicht - er is natuur,lijk niemand, d.ie
vertellen
kan
was
hun overwieht d.an groter geweest, misschien,
.het.precies
vast staat het nog geenszins, zoud.en hun overred-ingskunsten d.an meer succes hebben gehad. Maar men zal- het nooit wetenrwant d.e stakers hebben zich nÍet in verschillende groepen laten opsplitsen.
De eerste poging d.aartoe, geschied.d.e al terstond. na het uitbreken van d.e
'strijd- tijd,ens d,e vergaderipg Ían dond.erdagmorgen 22 apr:-l in I'Concord.iat' in Oud-e

^d.an tenidden van veLe vreemde

Pekela en zij was afkomstig van de lrllfl/-bestuurder Orse1. Hij verzocht namelijk, zod.ra hij zijn plaats op het podium had ingenomen, of d-e ón-georganiseerd.en d.e zaalwilden verlaten.
ttHet verzoekrl , zo berichtte d.e rr!íinschoter Courantf' van 2J aprjl, 'rviel bij
. de meeste aanwezigen nÍet in goede aarde. l(i.ernand- verliet dan ook de zaaf .'t Bij
een tweed,e vergad-ering in trConcord.i&t'r op vrijdag 2) aptíL, deed. zich een soort,ge1J-jke. situatie vooïr Het rtNieuwsblad van het l,roord.enrr schreef hlerover op zaterdag 2! aprilz
'rDeze bijeenkomst was belegd, op verzoek van de in d.e A.B.C. georganiseercle stakers, waarbi-j men dan met het afd.elingsbestuur en
eventueel een districtsbestuurd.er d.e zaken nog eens zou d.oornemen. Het was d.us zuiver een aangelegerJeeid-van d.e À.B.C. De stakend.en waïen echter van mening,dat al-1e stakàrs,:hoe oök georganiseerd. of helemaa1 niet in vakverenrgingsvérband opgenomen,toegang zoud-en moeten hebben. Het afd.elingsbestuur wenste ö.it niet,

gaf later toe" [oen stroomd,e het gebour+ vo1. Ruim anderha]-f
werd- van de zijd-e van het afd.elingsbestuur opening van zaken
gegeven en geantwoord. op vragen van d.e stakers. Het afd.eIÍngsbestuur kon eehter maar één ad.vies geven: ga weer aan het werk. 0p
d-at moment wend.d.en de stakers zich hreer van d.e bond.en af.r'
maar

uur

A3],]ZALTGE ANGUIIMITU{

DE ARGUI,IU{TErI, ruaarmee d.e bond.sbestuurders d.e strokartona:ibeid"ers

tot

werk-

hervatting zochten te bewegen waïen buitengerroorr armzalig. A1s zodanig zaud.en ze
nauwelijks het vermeld.en waard. zi7n, ware het niet, d.at ze bellal.ve de poverheid
d.er bureaucraten ook nog hixr doortraptheid d.emonstreren.De Groninger staking namelijk, heeft nog weer eens d.uid.e1i-jk laten zier_., dat d.e vakbond.svertegenwoord.igers niet voor de grofste Ieugens of de bel-achelijkste gewichtigd.oenerij terugschrj-kken, wanneeï het er om gaat d.e strijd. van d-e arbeiders te breken.
De heer Orsel- deel-.le namelijk op donde::d"ag 22 april in de in rr0oncordia'r te
Oude Pekela gehouden vergad.ering mee, d.at rrd.e rrakbond.en orn tactische redenen nog
d.rie d.agen nod-ig hebben om te beraad.slagenr' (geciteerd- uit d.e "Winschoter Courant" van 2J april). Wi; aarzel-en niet een d.ergelijke bewering rond.uit flauwe kul
te noemen" Er was geen sprake va.rr beraad.sLagen in d.e d.rie dagen, die verstrijken
zoud-en tot aan maand,ag 26 april, de dag, dat men d.e werkgeversafgevaard.igd.en in
het overleg ontmoeten zou in het CJM\I-gebouw in Groni-ngen. Er stoncl géén eerd.ere
ontmoeting op het pïogrammar €r was geen sprake van, d.at de bonden in tel-kens
nieuwe besprekingen "tactischrt manoeuvreren moesten. De heer Orsel d-eed. het aI-

leen maar zo voorkomen.
De heer Qrsel- zei eigenlijk tegen d.e stakers zoveel a1s:Kijk eens, wij zijn samen met de ondernemers bezi-g een fijne C.A.O. uit te broeilen.Je kunt ons vergelijken net een broedend.e kip. En een broedend.e kip nag je niet storen. Die staking
d-ie jullie begonnen z4n, d.at is een storing en daarom handelen jullie onjuist en
dienen julIie zo spoedig mogelijk weer aan het werk te gaan. IIil spràk daarmee i-n
gelijke geest als de ABC-districtbestuurd.er À. Langebeek ged.aan had qp de woensd.agavond d.at de staking was uitgebroken.
,:

-6Maar d.e heer Orsel zou zichzelf hdógstens met een kip zond.er kop h.ebben krrnnen veïgelijken, niet met een kip, d.ie aan het broed.en was. Er werd niet gebroed.;
Dat zou pas maand.ag 26 april geschied.en! Dat wisten d.e arbeid.ers opperbest. In
tegenstelling tot d.e heer Orsel echter twijfelden ze er hard. aan of d.at broeden
ook zond,er meer tot resultaat zou Leid.en. rrAls we nu rreea d.e fabriek ingaarrl dan
is er nraanC,ag nog geen arbeidsovereenkomstrr, verklaarderl ze in arrtwoord- op zi jn
betoog, Vand.aar d,al, ze die donderd.agmorgen in rt0oncord.iarr rnadat d.e bond-sbestuurders d.e zaal verlaten hadd-en, het besluit namen om d,óór te staken.
Yfi{ BMRI.IF NA.A3 BE.DRIJT'
VAN IET EB.SIE ogenblik af hebben de arbeid.ers in de Groninger strokartonind.ustrie blijk gegeven van een grote strijdlust en van een hel-d.er inzicht tn hetgeen hun te d.oen stond.. Ze beseften ten vol-l-erdat in hrrn aantal hun kracht gelegen was.Van meet af aan z11n ze er d.aarom op uit geweest aan hrrn actie d.e grootst
mogelijke uitbreid-ing te geven. Ze zocb,ien d.at te bereiken met het nid.d.eI, dat
naar d-e ervaring geleercl heeft, d,cíeltreffend.er is d.an wel-k ander middel ook. Ze
trold<en a1s stakers van bed.r{jf naar bed.rijf om d,e nog aan het ruerk zijnd-en van hun
actie te verudttÍgen of om d.e werkwilligen te bewegen zich alsnog bij hen aan te
I

slrriten.

Direct a1 bij het begin van d.e strijd - op d.ond.erd.ag 22 apri-:-, d,e eerste volle
stakingsd.ag - verzamel-den zich grote groepen stakers voor de d.iverse strokartonfabrieken waar nog gewerkt werd. om d-e ond"erkru-ipers te beletten om twee uur rs
midd.ags aan d.e slag te gaan. Men trok ook naar Veendam om een beroep op d.e solidariteit van het personeel van de VRrJI{EID te doen, men begaf zich eveneens, in
d.e avondurenrnaar het bed-rijf DE TOEKOIvIST in Scheemda en naar DE DOII,AID in Nieuweschans.
DE l,'/Ec GEBLOKI,GffiD

IN APPINGDAI,I kwam d.e doeltreffend.heid van hwr methode aI bijzonder duid.el{;k
aan het h.cht. Het leek er daar d.ond.erd.ag 22 apri-l- namelj-jk op, of de arbeiders
van DE EE{DRACHT, die zich de voorgaande mid.d.ag in d.e geled.eren van de stakers
had.d.en geschaard.,om 10 uurrs avoncls weeï aan het r,rerk zoud.en gaan. Hetrtldieuwsblad. van het Noordenrr schreef hierover (op vrijd.ag 2J april):
ItEen groep van ongeveer zestig stakers uit Oud-e Pekel-a, die
zích in personenau.tors en in een bus snef naar Àppingedam verplaatsten,hebben. er omstreeks 10 uur gisteravond bfj DE EEIDBACET
1n belangrijke mate toe bijged.ragen dat d-e nachtploeg van dit bed.rijf niet weer aan het werk ging. Eerder op de dag bleek dat er
hier een tamel-ijk grote g"roep werknemers bereid was het werk te
hervatten, Dit was d.e aanleid.ing voor de marrnen uit Pekelàrwaarbij zich ook stakers van REIDffi.LAND(te Winschoten) hadden gevoegd.,

ls

naar d.eze fabriek te gaan.
Het stakend. personeel van DE EH{DRACHT was rs mid.dags omstreeks 1 uur. op rn nabij d.e fabriek gelegen grasveld bljeen gekomen om over het aI dan niet hervatten van het werk te vergad.eren.
loen gingen er al- veel stemnen op d.e staking te beëind.igen.Voorstand.ers van de staking slaagden er echter in d-e werkwilligen
tot andere ged.achten te brengen. Dat gebeurd,e vooral- toen enkele
stakers uit Appingedam contact opna.men met Oude Pekel-a en men omtrent het voortzetten van d.e stakÍng d.aar vemam.
Kort na 2 uur kwam d,istrÍctsbestuurder A. T,angebeek van d.e
ABC... E[j herhaa]-d.e het advies het werk te hervatten"..De mannen
d,ie gisteraVond, uit 0ud,e Pekela kwamen gingen op d-e toegangsweg
naar DE EE{DRACIIT staen.. " . 0p een gegeven ogenblik werd de hele
avond-s

weg geblokkeerd.. . .rr

- T'De tÍl,Iinschoter CourantÍt vermeldt in zijn verslag van d.ezelfd.e gebeurtenissen,
d.at zjj de werkwilligen uitjouvd.en, d.ie om 10 uur huisruaarts keerd.en en d.at ze tle
werkwiLligen uitjouwden, die op l/eg,naar d.e fabriek w&rèr. Het gevolg wa.s, dat
om kwart over tien d.e meeste personeelsled.en van DE EEVDFACIfl' huj-swaarts keerd.en.
Enkelen sleshts gingen d.e fabriek binnen. Hr:n aantaL was. echter zó gering, d.at
d.e ttl,,Iinschoter Courantir (van 2J aprj-l) de pogingen tot werkhe:rvatting ronduit

rlmisl:kt

noemt.

april schreef d.e "Winschoter Courantfr d.at er de voorafgaand.e
DE EBIDRACIfI in Appinged.am mind.er werkwilligen \^iarèn geweest dan op
d.ond.erd.ag.Het blad voegd.e d.aar een interessante mededeling aan tee, Het berichtte, nameldk, d.at d.e directie van DE Em[DRÀCIil aan d.e plaatseldke vakbondsbestuurd.ers had. laten weten, dat zij het hun niet kwalijk zou nemen, indien zt1 er bij de
stakers nÍet langer sterk op zoud.en aand-ringen het werk te he:rratten. De d.ir.ectie d.eed. d.it - ald.us d.e rrlr/inschpter Courantr' - omd.at de vakbond.sbestuurders van
het begin af aan duid,elijk tot uitd.rukking brachten, dat er niet gestaakt mocht
word.en en aand.rang uitoefenden het werk d.irect te hervatten. Iiet succes van d,e
stakers bracht derha1ve d.e directie ertoe een bood,schap aan de vakbonden te sturen in d-e geest van: rrJongens, laat maar zi-tten...'' líil- men nóg d.uid.elijker geillustreerd zien, wie nu feitelijk d.e baas van d.e vakbeweg:ing zgn?
0p zaterdag 24

vrijd.ag bij

\,/ISSEIB{D RESUTIAAT

NIEf, ÀItIJD, natuurlijk, boekten d.e strijd.end.e arheid.ers zoirt groot sueces
a1s bij DE EMIDRACHT.Zij hebben hun actie met wissefend. resultaat gevoerd. Dond.erdag 22 april bijvoorbeeld. begaven zich ook vijftig stakers uit Oude Pekela naar DE
VRIJffiID in Veend.am. Ze kregen d,aar aanvankelijk nu1 op het rekest. Maar gelijk we
reed.s vermeld.d.en hebben d.e arbeid-ers'iran d-e Veend.amse strokartonfabriek zich een
dag 1ater, vril'dag 2J aprir:', toch we1 degelijk bij de staking aangesloten.
In Stad-skanaal leden d.e stakers een nederlaag. Ze ]í^Iamen d.aar vrijd.ag 21 april omstreeks tien uur ts avonds voor d-e poorten van d.e fabriek ONS 3Eï,ANG, per
autobus, waar ze aanvarkelijk resultaat boekten. De arbeid.ers van die strokartonfabriek verklaard.en zich bereid. zich sofidair net d.e stakers te verklaren. Maar
nÍet al-Ieen d.e arbeid.ers uit CIrd.e Peke].a waren hier actief, ook d.e d-istrictsbestuurd,er J. v.d. Laan was bil dit bed.rijf op het oorlogspad.,als stakingsbreker natuurlijk. En hij won het pleit. Nad,at hij de Stadskanal-ers twee uur lang had. bewerkt, kwamen zrj op hun besfuit om te gaan staken terug.

De stalíers echter bereikten hun d.oel weer wól 1n Hoogezand.-Sappemeer. De
uitbreid.ing van d,e staking tot het bedrijf van SCHOI,TtrI{ n.v. Ín d.eze plaats was
te d,anken aan d.e overredingskracht, die uitging van hun gezarnenli-jk verschijnen
voor de fabriekspoorten.

I{ET HOOGIEPUNI

2J aptil bereikte d.e staking bij d-e Groninger strokartonfabrieken
haar hoogtepunt. fn de morgenuxen van die d.ag werd-, yLaar onze fezers a1 weten,
ten tweeden male een vergad.ering gehouden in "Concordia'r. Iïet was d.e bijeenkonst"
waartoertegen d.e wens der bestuurders in, ook d.e on-georganiseerd.en toegang lregen. Had. het aanvankelijk verzet der bestuurders tegen hun aanwezigheid. de gemoed.eren aI opgezweept,in de loop van de vergadering werd de sfeer voortdurend. roeriger, zeker toen de heer Orsel opnieuw geen bevred.igend. antt,ioord bleek te kunnen geven op gesteld,e vragen. Wat de arbeiders bovendien in hoge mate prikkeld-e
en ergerd.e, was het feit, d-at er geen d.istricts of hoofd.bestuurd.er te bekennen
vie1. Vlak voor het begin van de bijeenkomst was d.e heer Van der Laan nog in dit
gebouw 1n Oud.e Pekel-a gesignaleerd. Maar toen d.e vergadering begon was hij er
niet. IIdj zou, zo heette het, niet in het btjzijn van ongeorganiseerd.en hebben wi11en spreken. De unieke kans om hén nu eens d-é voórd.eIen van het vakbond,sl-id.maat0P VRIJDAG
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schap duidelijk te maken liet hij maar
brooè (voor d.e organisatÍe) i".

liever Iopen, \,Iaarschijnlijk

zag

hij er

geen

Inplaats . van d.e uÍtgeknepen districtsbestuurder voerd-e wed.erom d.e heer 0rsel- het woord'. Precies 2{ tw tevoren had hij de stakers tot werkhervatting aangemaand, en hen vertel-d., dat hij voorspellen kon, dat al-le eisen zond.er meeï zouden word.en gerealiseerd.. Nu tapte hij uÍt een and-er vaatje. Hij spoord-e niet meer
openlijk tot het beëind.1ge+ van d-e staking aan en hij zei. ookrd.at wanneer d.e werkgeve?s maand.ag d.e eisen (welker realisering hij d.e vorige d,ag verzekerde) niet
rnochten aannemen, d.e vakbond-en achter een staking zouti.en staan.
Vanuit d.e zaal werd eï op aanged.rongen meteen maaï een stakingscommissle te
.
benoemen met twee stakers van ied,ere fabriek. Toen d,e heer Orsel stel-de, dat d.it
een motie van wantrouwen jegens de vakbond.en betekend.e, ging er een groot gejoel
o!. Eén van d.e stakers riep, d.at inwilliging van d.e eisen heus niet aan de vakbeweging te danken zou ziyL, maar aan d.e staklng. De heer Orsel werd boos en wilde d.e zaal verl-ateno maar hij werd. tegengehoud.en. Even later echter sommeerd.en d-e
aau^tezigen, het gepraat met d.e heer Orsel- moel het bestuur om heen te gaan. Ze
wisten het nu wel. Ze zoud,en het ook we1 geweten hebben, indien de heer Orsel- er
niet nog eens d-e nad.nrk op had gevestigd., dat het hoofd.best,rur het niet nod-ig
vond. om commentaar te leveren. Zij leverd-en d,aarop hun eigen commentaar. Idiet met
woord-en, maar met dad.en.
Buiten tegenwoordigheid d-er bestuurders namen d.e arbeiders het besl-uit om d.e
staking voort te zetten en opnieuw voor d.e fabrieken te gaan posten, Zíj steld.en
ook een permanente tefefoonwacht in, zod.at d.e stakers uit d.e d.iverse plaatsen in
het Gronlnger J.and, voortd.urend voeling met el-kaar konden houd-en, I(rachtiger d.an
tevoren nog gord.d.en zí7 zich tot actie aan. De staking breid.de zich d.ie d-ag verd-er uit. De zaak van de strokartonarbeid-ers scheen er gunstig voor te staan"....
[oen kwam, even na mid-dernacht van d.iezelfd-e dag, het bericht, dat de bedrijfsconferentie in Groningen niet zou d.oorgaan al-s d.e staking niet werd. opgeheven.
Eerst aal het werk en d.an pas overleg, was de bood.schap van d.e vakbeweging, d.ie
d.e arbeid.ers tot iedere prijs ond.er het juk d.oor wild.e hebben.
NAAR

HEI EI]IDE

VAN Ifit' BEGI]{ af aan \^/aren er ond.er de Groninger strokartonarbeid.ers stemmen opgegaan, dat de staking tot en met maand.ag zou moeten duren. Men had een
vuiet gemaakt en wÍId.e die blJjver tonen tot erL met d.e d.ag van het overleg teneÍnde op d.ie wijze druk uit te oefenen op d,e onderhandelaars. Het communj-qué van de
vakbeweging ontnam aan d.at plan d.e bodern. Àls het overleg tot sint juttemis werd

uitgesteld. dan zou men, om het toch ten uitvoer te brengen, ook tot sint juttemis moeten staken. Uiteraard ontbraken d.e stakers,d"ie niet door d.e bonden geruggesteund werclen, d.aarvoor d.e benod.igde geldmiddelen. De vakbeweging had, het
zwaarst mogelijke geschut gericht op wat bij d-e I'tíifalerr staking in d-e strokartor^industrÍe - en uiteraard bij ied.ere rrwilde" staking - d.e zwakste stee vormde.En
zo 'Froru1en de vakbond.en - met het smerigst offensief , dat men zich d.enken kan tenslotte toch nog het p1eit.
Overigens hebben d.e stakend.e strokartonarbeiders zich niet zonder slag of
stoot gewonren gegeven. Eeel d.e op d.e bood.schap der vakbonden volgend.e zaterd.ag
hebben zi.j in a1le plaatsen waar de staking een feit wasrintensief vergaderd.. '0p
het parkeerterrein van het gemeentelijk sportcomplex in Oud.e Pekela hield.en zij
zaterd.agmid.d.ag een grote oper.luchtbijeenkomst, d-ie door vefe stakers uit and.ere
plaatsen werd, bijgewoond. Maar tenslotte zag men, na d-iepgaand. overleg, geen and.ere weg dan d,ie, welke terug naar de fabrieken I'oerd.e. En uiteindel-ijk besloot
men die ond-er protest te gaan. Maand.agmorgen on zes uur trokken de niet i.n open
gevecht verslagen stoeten d.e zeven strokartonfabrieken van Pekela, de fabriek

REIDERL,AND in Winschoten,DE DOILARD in
DE ITTRIJHEfD in Veend.am en al-l-e overige

lli.euweschans, de EITIDRACIIT in Appinged.am,
plat gelegd.e bed-rijven hreer binnen.

-9cffer d-an de georganisee:rd.en brachten.

ONGEORGAIIISEERDEII, d,at

zij,

uil

Die georganiseerd.en hebben de sta-

langs nog aangetroffen in rrDe Vakbeweging" I het kaderblad van het N.Y.V.
van 2l april 1965.
lrlij vragen: wéIke verbeteri-ngen en
a- wél,ke
activiteiten? Bed.oelt het N.V.V.
en bedoelt d.e vakbeweging in rt alge-

het tot

stand. komen van loonsvercle metaafseetor werd.en toegekend. op d.e basis
van het zogenaamd.e Rotterd.arnse l-oonmeen

hogingen zoal-s onlangs in
akkoord.?

Dat akkoord, kwam niet tot

stand. d.ank zij d,e activiteiten van d.e
vakbeweging,het werd. bereikt, niettegenqtaande het íei-t, d.at cle vakbewegÍng ruj-m tien maanilen en langer een
opmerkelijk g e b r e k aan activiteit aan de d-ag gelegd. had", d.ank zij
d"e strijd.lust van d.e arbeid-ers van d.e
grote scheepswerven.Niet door d.e vakbond.en werd. het Rotterd.amse loonakkoord. uit het vuur gesleept, het was
de vrucht van een staking, een staking, ,I^Iaara&n d.e ongeorganiseerd.e arbeiders broedalijk samen met hun georganiseerd.e collegals deelnanen, maar
waarïan d.e vakbeweging zich d.istancieerd-e en \^/aarr zii zich.rierkant tegen verklaard.e.
De vakbeweging verscheen slechts
ten tonele om van d.e d-oor haar afge-

keurde staking d.e rijpe vruchten te
plukhen. Zij was een tegenstandster
van d,e strijd. Iviaar zij r"as er tuk op
van die strijd in die zin te profiteren, d-at zij het resul-taat ervan als
h6ór werk aan
d.e.

d,e

kingsdagen betaald gekregen; d.e ongeorganiseerd.en ni.et. Dat was iets, dat
van te voren wel- te voorzien LÍa§. Het
was een gang vaÍr zakenr' zoals die bij
ontel-bare rrwilderr stakingen zich voor-

zeggen

d-ie niet bij de een of and,ere vakbond aangesloten.zíjn, werden en wor.den door de vakbeweging herhaaldelijk
uitgekret€r\ voor parasieten en profiteurs. Zond.er d"a.t zij enig bffer brengenr. zo zegt men, trekken z4 d.e voord.el-en van d,e verbeteringen, d-ie door
d.e a,ctiviteiten van de vakbeweging
zij4'bereikt.l,/ij hebben d.e bewering on-

arbeiders presenteer-

l,etten wij ook op d.e staking in d-e
Gro+inger strokarton-industrie. Daarbij hebben de ongeorganiseerden schoud.er aarL schoud,er gevochten met huri
makkers, di-e wéI georganiseerd vrareïI.
Die strijd betekend.e voor hen een offer. Een veel groter en veel- zwdórd.er

heeft. Ond.anks d-i.e prakt|k zfjn
d.e ongeorganiseerde strokartonarbeid-ers niet voor een ,offer terugge-

gedaan

.

schrokken,Zll stdd.kten, ook a1 r+eigerom de kassen open
te gooien t zii staakten zoals duizend.en en d-uizenden ongeorganiseerd.en
voor hen gestaakt hebben en zoals vele d.uizend.en na hen zuflen staken,
ook al- weigerd.e d.e vakbeweging enige
fÍnanciële steun en ook aL zal 211 fi-nanciële steun aan het zeffstand.ig optreden d.er arbeid.ers blijven weigeren.
Niet d,e vakbeweging was en is in
aI d.it soort gevallen tot offers berei-d, maar d.e ongeorganiseerd,e arbeiders zijn het. De vakbondsbestuurdersr
gelijk bijvoorbeeld d-ie in Groningent
d.ie pas na zulke stakingen rrhandelbarerrond-ernemers tegenover zich vind.en,
d.Íe, gelijk in Groningenr las na zorn
staking rractiviteitenil ontr'rikkelen en lang rrj-et alti jd 'ractiviteiterl'r t
d-ie door d.e arbeiders gelraardeerd wed.en - weten dan nd zof n dtaking zogenaamd- ttiets te bereikenrt.
trtrij vragen: wie zijn nu eigerilijk d-e
parasieten en d,e profiteurs: de ongeorganiseerd.en of de vakbond.en? Voor
wi-e 1et op d.e feiten is het antwoord.
bepaald niet moeilij\.

d.e de vakbewegÍng

.=========
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\laar prof . Pen mee zit is het vraagstuk van de steeds verand.erend.e geld*hoeveelheid. in circulatie, d.ie wekelijks in een staat van de Ned.erlandse Bank bekend. word.t gemaakt én over' het algemeen in stijgende richting gaat. Waar kont
die vermeerdering vand.aan? Daar d.eze een onl-oochenbaar feit Ís, en er zeLfs een
vermeerd.ering moPt plaatsvind.en, d.aar d.e goed.eren zich steed.s vermeerd.eren, is
voor óns de vraag: hoe past het ge1d. zích aan bi j d-e steed.s g::oter word.end.e
rijkd-om aan prod.ucten? Want zou het geId. in circufati-e, of geld d,at kan circuleren constant blijven, d.an zoud.en bÍj een vermeerd.ering d.er goed,eren de prijzen
dalen en wel- zod.anig, d.at d.e ond-ernemer waarschi jnli jk geen winst zoa kwrnen maken. Nu zoekt prof. Pen, of eigenlijk zijn feermeester Keynes, de oplossing in d.e
techniek van het geldverkeer, van Ce geld.circulatÍer er komt zod.oencle totde
vreemd.e conclusle, d.at een bepaald geld- geen ge1d, is, maar het toch weer word,t
a1s je het uitleent.
Voord.at wij onze eigen r.isie geven, d.Íe ui-tgaat van de warenproductie en
circulatie, zullen wij ons eerst moeten bezighoud.en met d.e vreemde opvattihg o'ver ge1d,, dat geen geId is, althans door
"d.e economenrr niet als zod.anig word.t *'
kend. Dat 1s dan het geId., dat gestort is door rekenlnghoud.ers, en nu tereoht komt in de brandkast van d.e bankier. AIs d.it de normale en algemene Sang
van zaken was, a1s er verd.er niets niet d.at geld- plaats vond., d.an vragen wij ons
afz waaryan betaalt de girobank zijn personeef en bestrijd,t hii zijn verd.ere
kosten? De zaak is, d.at d.oor het overschrijven der bedragen in plaats van d,e
verkelíjke geldoverd.racht het ingebrachte ge1d. zich bij de girobark ophoopt, zo1)
ophopen, ind-ien d.e bank zo d.oin was het niet te beleggen. Dit slaat prof. Pen en
zijn leermeester Keynes blijkbaar overr Hoe kan men ook 'rniet-echttr geld beleggen? Maar d,eze belegging had.d.en d.e bankiers nu juist op het oog. Zii zijn namelijk

geen filantropen.
Dat geld-, dat zich in d.e giro-, d-eposito- en spaarbanken heeft opgehoopt, is
het ge1d. d.at zich and-ers zou hebben bevond-en in de hond.erd-d.uj-zenden zakken van
de huid,ige rekeninghoud-ers. De hoeveelheid geId. die kdn circuleren is met geen
cent toegenomen. WéI j-s d.e mogelijkheid- om dÍt braakliggende ge1d. te beleggen
vergroot" In d,e zaldcen van d.e rekeninghouders ligt het braak. Door d,e opeerhoping en belegging is er echter geen enkel biljet, geen cent aan d-e in omloop zÍjIt-

de massa toegevoegd..

Het geld- dat in de brandkast van d-e bank ís terecht gekomen, is maar een
fractie van d.e gelden die hem zijn toegevfoeid" Het overgrote deel daarran is
belegd. Bij het openen van een rekening (fret versehaffen van een fening) ruaarbij een bepaald. bed-rag in tt c:red.iet van iemands rekening wordt geboekt'rword.t dit
natuurli.lk van rrhét geld in de brandkastl afgeboekt, en van ge1d. fabriceren is
geen sprake. Het openen varl een -rekening voor een geldremer, is hetzelfd-e afs
geld. beleggen. Heeft de bankier geld belegd. tegen een lage rente, bij openbare
instellingen b.v. en krijgt hij aanvragen van soliede particulieïen, d.i-e een hogere rente betalene d-an zal hij trachten geld- te onttrekken aan de ene sfeer om
het te gebrrriken iri de and.ere. Zou hij dat ni-et zo d-oen, zou hij geld gaan "fabricerenrr, dan geloven wij d-at hem dat in aanraking met d-e strafrechter zou brengenr Hoe l-ost men d.eze kwestie d.an op? Want vermeerd-eren en soms vezmind.eren,
d.óet d.e hoeveefheid. circul-erend geld-.
0p d.e vraags hoe neemt de geld"voorraad toe?r'verwijst men wel , zegl, prof. Pen,
naar het ontstaan varr het giraal geld.. Dit antwoord vind.en de economen r',ef fogÉsch, gaat hij,verd,er, maar zi7 aail.aarden het niet, (wel vreemd-) want zij rihebben d.e gewoonte, de chartale geld-voorrae.d. in de brand.kasten d.er bankiers niet als
echt ge1d. te tel-len.rt \,traar deze gewoonte op gebaseerd. i-s vÍnd.t prof. Pen nietno
d,ig ons med.e te d.el-en. Zij is ons echter niet onbekend.

-11 De bank moet namelijk altijd. een bepaald bed.rag gereed houd.en, d.at hij d,us
niet kan beleggen,om het hoofd. te bíed-en aanrrd.e opvorderingen, die noga-} wisselval1ig kunnen zí7n, Dj-t bed.rag gaat op en neer met de gestorte en opgenomen bed.ragen door d.e inleggers. Nu menen t'de economenrr dat het,bedrag aan baar geId,
het ge1d. in de brand.kasten van d.e bankiers, geen echt geld- is, omd.at het niet
circufeert. Het ge1d. d-er inleggers is in drieën in te d-el-en. Ten eerste d.at deel
d,at door de bank belegd- word-t. Vervolgens een bed.rag "in d.e brandkast'r dat gereed word-t gehoud.en voor uitbetalingen,en rn )ed-rag d.at nooit rrrllstrr maar steeds
var. d-e ene hand irL d-e and,ere overgaat. Zo ís er altijd een bed,rag aan geldr baar
of 'rchartaal'geld.Ird.at ttrustrr Ín de banken. Het is het ge1d. d.at direct nod.ig kan
plot"eling beroep op de bank" De gelden d.ió zích dus voorheen, vóór
zijn bij
"",
d.e d.eposito=,giro- en spaarbanken, in de verstrooid-e zakken d.er inleggers bevonden, word.en grotendeeLs belegd en kleinendeels irr frpetto" gehouden.
Dit ge1d. nu geen geId. te noemen zou even dwaas zijn a1s goederen geen goed.eren te noemen, omd-at zt7 ín d,e pakhuizen liggen opgeslagen. Ge1§- dat niet feitelijk in beweging is, is geId., is ruilmid.d.e1 Ín potentie, in mogelijkheid.. Goederen d,ie in d.ezelfde toestand verkeren, zijn behoeftenbevredigersr waren, ook in
potentie. Voorraden goed.eren die aangebod.en kríruren word-en, zijn evenzeer prijsbepalend. aLs voorraden geId. in d-ie toestand."
uJij kunnen met een gerust hart beweren d.at d.e pogingen van rrd.e economenrrom
het slinken en het uitzetten d.er geld.circulatie uit d-e geld,circulatie zelf te
verklaren gefaald. heeft. irTiet in de banken, niet d.oor cred.ieten, niet door giraal ge1d. ontstaat vermeerderÍng, en ontstaat iiberhaupt het geld-, maar j-n en
d.oor d-e productie
\'Iarureer d.e reeds eerd-er genoemd.e prof . Ad.olf Weber op bIz . 4O5 van zijn
'rVol-kswirtschafts Lehererr zegt, dat het betaalmid.d.el elastisch moet zijn en
d.at zich om d,e me:aall<ern een elastische gord.el moet vormen (hetgeen hÍj Helfe'j,ch
nazegt) dan blijkt uit deze metafoor.... vooï d,e praktijk niet veel, maar r+é1
1at hij nog steeds vasthoudt aan d.e afhankelijkheid van het betaalntid.def vande
"gouddekking", terwijl hij zelf voorbeeld.en geeft van papiergeld. dat zond-er metaàtaeU<ir'lg ,i;n waard.e behie1d., ja, er boven uit steeg. Ïnd.ien zich een elastische gord.el vormt,dan moet men aan d-e and-ere kant van het circulatie-proces aanvaJrgen, d-aar waar d-e waren ult d.e productie in de circufatie overgaan, d-óór ontstaat de 'relastische gordelrr, het ge1d".
Al-s men bed.enkt - en van d.it feit k n ieder zonder economisch expert te zí3n
zich gemakl<elijk overtuigen - d.at d.e productie zich steeds vermeerdert, d-e stroom
van gàederen d.ie ten verkoop word.t aangebod.en steed.s bred-er wordt, darr zal mert
even gemakkelijk begrijpen d-ai d.e geld.stroom zich d.aarbij moet aanpassen. Zou ze
d.at niet, d.an zouden er steeds meer waren worden aangebod.en tegen steeds lagere
prijzen. In d-e hanfle1 , of zoals d.e economen zeggen: op d.e markt, staan d-e aanbied.ers van geld- = vïaÉ{ers van l,raren, tegenover de aanbieders van ularen = vrageÏs
van ge1d., Deze fictieve markt - soms is hij niet fictief - is d-e plaats waar de
prijsvorming plaats vind.t overeenkomstig d.e verhoud.ing tussen de maatschappelJjke
hoeveel-heid goederen en geld-. ivien d.iene hierbij te bedenken, d.at d.e voorrad"en
goed-eren d.ie niet ter markt gaan' evenals voorraden ge1d., evenzeer hun invloed
op d-e prijzen d.oen gelden als de goederen en het ge1d. dat werkeli-jk aangeboden
word.t en gevraagd,. Sfinkend"e voorraclen d-oen de prijzen stijgen, stijgend.e voorrad.en d.al-en, De prijs kornt tot stand. door d.e tegengesteld.e krachten d.ie uitgaan
van d,e bezitters van geld ter ene, en d.e bezitters van tÍaren ter and.ere zijd'e,
en die zoal-s spreekt elkaar opheffen. Wil d.e aanbied.er van goederen zoveel mogelijk geld. hebben, d-e aanbj-eder van ge1d. zoveel mogelijk goederen. !íanneer nu de
goed.eren sneller toenemerr d,an het geId., moeten C.e prijzen dalen. Dan kan de fabrikant de rneerwaarde - op d.1e manier afthans - niet in geld, omzetten.

(tiorat verwolgd.)
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IOEN DE OV3-bestuurd-er L e e n v a n
0 s op 7 april j.1. voor vijfhonstakend-e taxi-chauffeurs het woord. voerd-e 1n het dakpavlljoen van het Rotderd.amse Groothandelsgebouw, toen noemd-e hi j die bi jeenkomst 'reen historisch moment in d.e ontwikkeling .ran d.e Ned.erl-andse arbeid.ersbewegingrr. I,/at kan hem d.aartoe bewogen hebben? Aan het slot var cnze eerste beschour+Íng, waar wij d.eze uitspraak reed.s terloops citeerd.en, hebben wij de verkfaring vooï zijn woord.en gezocht in het feit, d.at d.aar in d.ie zaal zowel OVB-led.en al-s modern georganiseerd.en en led.en van confessionele bond.en ond.er zijn gehoor waïen. Eet is echter ook
mogelijk, d.at hem nog een and-ere gedachte d.oor het hoofd. speeId.e. Deze namelijk,
d.at d,e posítie, waarin het O.V.B. en hij .t.raren komen te verkeren, nad.at de bestuurd.ers der erkend.e bond.en het strijdperk had.den verlaten, een soort van triomf
betekende, een triomf van d.atger\e, )raar het O.V.B. en hi-j altoos voor had.den ges tred-en.

derd.

Zelfs al-s het wàdr zou ztJn, dan nog bestaat er geen enkele aanleÍd.ing cm
van een'thÍstorisch momentt'ts spreken. 1^/ie het'rgrootst'mocht vind.en, d,at d.aar
in het Groothanclelsgebouw a:-öeid-ers van d-iverse schakeringen broed-erlijk naast eIkaar zaten met op het pod.ium bestuurd.ers van eveneens verschj.ffende pluimage,
die bedenke, d.at in ied.ere rrwilden staking rnod-erne-, katholieke-, christelijke- en
ongeorganiseerd.e- of hoe dan ook georganiseerd-e arbeid-ers eend.rachtig samenwerken en vééI nauwer zelfs d.an in d.e Rotterd.amse taxi-staking het geval was.
Wie meent, dat het iets "groots'r genoemd moet r^rord.en, d.at het d.Ítmaa1 nu
eens d.e bond.en waren, di-e d.e handen ineen sloegen - zli het dan na het 'rvertrekrl
van d.e hestuurders der officieel- erkenoe organisaties -, ruie meent, dat d-aar in
Rotterd.am ged.urend.e één ogenblik iets werkelijkheid irerd van het oud.e ideaal van
d.e itvakbond.seenhei-d.rr, d-at kort na d.e jorLgste weref doorl og zo sterk leeÍ'd.e en d-at
ongetwijfeld ook Leen van Os c.s. bezield heeft, zowel in de dagen dat zii nog in
d.e E.V.3. oud-e stijl zaten als in d.e d-agen, d-at het O.V.B. ontstond,.... d.ie ziet
volkomen over het hoofd., dat het zogenaamd-e id.eaal van de vakbond.seenheid- aI
lang schipbreuk heeft geled.en en gestrand is op d.e klippen van de harde reafiteit.

Voor wie ogen heeít om te zierLris het a1 lang geen geheim meer, d.at d.e z.g.
d-at
e enheid,
vakbond.seenheid.iets totaal-andersis dan arb eid.ers
g
optred-e arbeid.erseenheid-telkens entelkens wee:rbíj een z el f s t an d. i
d.en van het d.oet er niet toe wat voor rrerl«remers wordrt gesmeed. en d-at de vakborrd.en voor die arbeid.erseenheid d.e grootste bed.reiging voïïeneóók wanneer die vakhonden eend.rachtig samennerken.
De erraring 1eert, d.at het nÍet zó :-s, d.at d-e arbeiderseenheid. d-e voorwaard.e voor de strijd. is. Het is omgekeerd-: c1e strijd- is de voonraarde \roor de arbeid.erseenheid.Aangezien d.ie strijd. hed.en ten dage iets dnclers betekent dan de strijdvan d.e vakbeweging in het verleden, een 6nd.er element vertegenwoord.Ígt en heeldnd.ere organisatieproblemen steft, d.aarom kÉn d.ie- strijd. niet &oor een vakorganisatie word.en gestred-en, 6ól< niet d.oor een vakoïgànisatie, die het paroof van 'rde
nieuwe strijdrr in haar vaand.ef heeft geschreven. Want die nieuwe strijd. is geen
kwestie van principes of beginselen, Hij ontstaat uit de maatschappelÍjke verhoud.ingen, a1 s gevolg van een maatschappeli jke ontwikkeling, d.ie d.e arbeid.ers en d"e
hond.en tel-kens weer opnieuu tegenover el-kaar plaatst, Dat geld-t evenzeer voor d.e

1Z

aïbeiders en die bonci.en, d-ie, wat

men noemt ttvan goed.en wil-l-ert.

zijn of hoge idea-

1en koesteïen.

/r.ls Leen van 0s j-nderdaad met de gedachte heeft gespeeld.l dat wat d.aar in
geschiedd.e nu'net precies datgene was, wat het O.V.B. alGroothandelsgebouw
het
gezweefdrdan
schijnt hij zich ten enermrale niet te real-iserent
heeft
tijd- voor ogen
gans dnoers vooï ogen zweefd,e dan tegenwooriets
d.at het O.V.B" bij z{jn ontstaa.n
die
zich van and.ere valcbonden wilde onderscheid-ig,d.at het O.V.B, - de vakbond.,
rrnieuwe
l'oorstond
stïijd.rr
- onder d.e dmk der ontruÍkkeling als vakden deoeda+, hi.j
bond- voortdurend- meer op and.ere vakboncien ging lijken, voortdurend. mind.er het accent op trnieuwe strijd'r legd.e.
Groots is, al-s men d.at woorC. gebruiken wil, cl.at in het moderne kapitalisme
zél-f harLd.elend ten tonef e verschijnen, zélf hu:r problenen oplossen,
arbeid.ers
d.e
hrm l-ot in eigen hanC.en nemen a1s zij in strijd gaan, Dat is lets - ind"erd-aad. -

van hi s t o ri s ch e betekenis. j',laard-at ishet slechts inabstracte zin,
achteraf, bij analyse, omd.at in d-e r^rerkelijkheir1 het zeffstandig optred'en van de
arbeiders en van d.e arbeid.erskl-asse e e 1l p ï o c e S is, een rijpend- proces,
waarbi; zuivere voïmen zich nimrner t oordoen, van terugval ook en achteruitgang
tijd.gesprake is en historische trmomenten'r ninrrer ku:rnen l.rorCen vastgestel-d door
rrhistorid.e
dat
u
lezer
Dacht
noten of direct bij d.e ontwikkeling betrokkenen.
sche momenten'r d.er kfassieke burgerlijl<e revolutie in Frankrijk d-oor d-e zich in
strijd. bevindende derde stand afs trhis-borísche rnomentenr'l.Iaren gevoeld? En d-acht
u, aàt net ons nu mogelj,jk rvare tthÍstorische mornenten't vast te stellen in de ontwikkeling van d-e zelfstand.ige arbeiclersstrijd, d.ie d-é strijd is waar wij mid'd-enin
verkeren?
Wat echter in iecler geval wé1 kan r.rorden vastgesteld, dat is, dat de bijeenkomst varl de RotterCamse taxi--chauffeurs in het Rotterd.amse Groothandelsgebouw
tot de "historische momentenrt in d.e hedend.aagse ontr,vikkeling van d-e arbeidersstrijd- n i e t kan r+ord.en gerekend.. En dat we1 hierom, ornd.at zti ze}fs d-e schiin
van een nieuwe strijd. ontbeerde. Ilet was geen vergadering, waarin de chauffeurs
beraad.slaagden en beslisten, het was een vergad,ering, waarin de chauffeurs luisterden naar wat heren als Leen van 0s, Paul Brehm en Cor Olman te vertellen hadaen; fret \ras een bi-jeenkomst, waarin Leen van Os 'tuoorden bezi-gde afs...rrin mijn
positie, in mijn situatie als stakingsleider.".", daarmee ond.erstrepender dat hii
de staking leid-de, n i e t de arbeiders zelf.
Ir{en vergelijke met d.ie vergad.ering in Rotterdam, men vergelijke met d,eze hele
taxi-stalcing, de strijd. van de interl-oca.le busehauffeurs uit het iaat l)60. Die
hadden een stakirgscomi-té gevormd, van onder op, d.at zoveef macht vertegenwoord,igde, d.at voor het eerst in d.e geschiedenis een lrIed.erl-andse regering bereÍdJreid
toond,e, met een strijd.conité van rrwilclerr stakers te onderhandefen. Als nen d.an
persé op zoek wil gaan naar trhj-stori.sche momentenrr,d-dt is er - mo€iehik - een geweest. Iliaar in de taxi-staking, die uiteraard onze vo1le sy:npathie heeft, is er
geen geweest. Het was r.ref een staki-ng, l,vaar d.e erkend-e bond.en zich nÍet achter
plaatsten , maar daarmee was het nog allesbeha}ve een stuk zel-fstandige strijd-. En
het is juist haar betekenis, dat zij ons nog eens scherp in het ber^rustzijn heeft
geprent, hoeveel typen en soorten van strijd. er nog wel- bestaan tussen het optreden der officiële vakbewegi-ng enerzijds, de eigen strijd van de werl<ers anclerzijd's.

-o-

concl-usie komt men ook a1s men op d-e gebeurtenissen in Amsterd,am l-et . Daat bevond zich niet het OVB aan het hoofd- .ran d.e gebeurtenissen - a1
was ook deze organisatie we1 'ÏtÍj de zaak betrokken - maaï een actie-comité onder
voorzitterschap van d-e vroegeïe C.P.N.-beetuurder Rinus Haks, een actie-comité,
d.at nou niet bepaafd- d.e trelken vertoond.e, die eigen z:-J,:. aan een stakingscomité
van de arbeid.erÀ ze1f ,ook al- verdiende het dan, formeel beschouwd, die naam v;el-lieht eerder dan de uit oppositionefe vakbewegingsmannen bestaande stakingsleiTOT DIEZELFDE

in Rotterdam.
Uit gebeurtenissen, d.ie zich afspeel-d.en bij d.e ingang van gebouw ttDe Brakke
Grond-fr ín d.e Nes, waar aan Rotterd.amse taxi-chauffeurs d.e toegang tot een veïgaderi-ng geweigerd,, \traar later beslist werd., d.at van d.e 2J naar Amsterdam gekomen
Rotterdarn-mers slechts vijf naar binnen mochten, maar in géén geval T,een van 0s',
alsmed-e uit het feit,
d.at een aanta1 Amsterd.amse taxi-chauffeurs tegen dat optred.en van het acti-e-comité protesteerd.en, is wel gebleken, dat de organisatorische vorm van d.e taxi-stakingen Ce arbeid.erseenheid. in de r.reg gestaan heeft. Er
is ook uit gebleken, d-at d.e geestelijke achtergronden bij d.e leid.ing gevend.e organisaties en personen, d-e tegenstellingen tr-rssen O1IB (Leen van Os) en C?Il- (R:-nus
d.ing

Haks) een bel-emmering vormd,en r.oor onderling contact, onderlinge samenwerking en
solidaritelt. En dat nu bevestigt dan nogmaals datgene, wat wij in C.eze beid.e,
overigens zeer summiere, verhand.el-ingen over de taxistakingen hebben trachten
aan te tonen.
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in het r.oorafgaand-e meinummer over d.e taxi-stakingen geschreven hebben,is het interessant te vernëmen hoe over d,ie actie
rrDaad.

gedacht trordt door de vakbeweging" iJe
troffen ond-erstaand.e l<orte besehouwing aan in frRichtj-ngrrI het orgaan
van d-e Ned-erland.se Kathol-ieke Bond
van Vervoerspersoneel :
ItUit het verloop van het Rotterd.anse taxi-conflict willen wij een tweetaf conclusies trekken.
De eerste is d.eze, dat d.e werkgeveïs en met name de organisaties van
werkgevers in d.it taxi-overleg, onvold.oend.e hebben d.oorzien hoe ernstig de
zaak lag, IIet liep zorn vaiirt niet
vond.en zij,en onze waaïschuwingen weïd.en in d,e wind. geslagen"
\,Jij ruerd.en geclwongen d.e l-eden ?rneerr
te verkopen op een pu:it waaï wji materieel- volledig d.e verl-angens van d.e
feden kond.en d.ekken.
De positie van d-e bond.en werd onderrnijnd- d,oordat een staki-ng de werk=
gevers wel- tot andere ged.achten kon
brengen.
Niet alleen C.e staking heeft het
pleit beslistr er d.at is onze tweede

conclusie. Het prestige dat wij als

vakbond.en hebben maal<te het mogeli jlc
dat het overleg kon worden voortgezet
en dat b en w van Rotterdam bereid- waren bemid-delend op te treden.

Dit prestige bij d.e_r,,rerkgevers en
bij d.e overheid- is in de loop van tiental-len jaren opgebouwd. Dankzij deze
gocd.wÍ1I kon - staking of geen staking - d.oor ons een belangrijke bljd-r,a.ge word.en geleverd- aan d.e beëind.iging
van het conffict.
Het is echter ook zo d.at d.it soort
stakingen het prestige van d.e bond.en
niet 6iroter maaki. Integend.eel-r ë€11

staking afs d-eze_verzwakt d.e onderhanCefrngsmogelijkheid. van de bonden. l'let
staken alfeen komt geen resultaat tot
s

tand.

"

ne

zullen ervan doordrongen
moeten word.en, dat overleg mogeli jk
moet blijven en clat zoal-s gezegd., clit
soor-c stairingen deze rnogel-jilcherd. ver1ed-en

1<l-eini.

Voor j-ed.eïeen, werkgevers en r,veri<nemeïs, val t een les te trekken uÍt
het verl-oop van dlt conf}ict.
Leergeld hebben we in e1k geval alfen betaald. De toel<omsi moet bet^rijzen
of ieiiereen ook inde::daad iets heeft
-a'l

o orÀ

ll

\'Iij hebben aan dit st-tÀje cornmentaar
in het katholi eke val<bewegingsblad
niet zo heef veel toe te Yoegen. Het
spreekt, nenen wij, wel voor zichzelf .
Enkele van de veelzeggendste passages
hebben wij ond-erstreept. l4en ziet daar
o"a. uit, dat de vakbeweging groot
prestige geniet bij de werkgevers en
dat
bij d.e overheid-. fets rrieuws is
voor óns in geen geva1. liaar het is

interessant, dat men het hier
blikken of bl-ozen erkent.

zond.er

