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Orgaan gewiid aan de Problemen
van de zelfstandige arbeidersstriid
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BRÏTTANNTÉ

DE BRÏTSE zeelieden zijn in staking gegaan uit protest tegen hun lage gages
en slechte arbeid.sverhoud.ingen. ZLi ej-sen in led.er geval een loonsverhoging van
17 procent en bevind.en z:-cln daa::mee 1n d.e eerste plaats in conflict met d-e Britse (Labour) regeringr d.ie van mening is, d-at d.e economie van het 1and. niet meer
d.an een loonsverhoging van 3 procent verd.ragen kan. De patroons, d.at wil zeggen
d.e red.ers, nemen een stand.prrnt 1n, d.at tussen d.at van d.e arbeid-ers en d.at van d.e
regering in 1igt, maar staan niet helemaal strÍkt afwijzend. tegenover hetgeen er
d.oor hun personeel- word.t verlangd-. In Ergeland. d"oet zich bij d.eze staking blijkbaar hetzel-fd.e voorrwat men ook hier te l"a.:rd.e nog zeeï onlangs heeft kunnen constateren bi- j het bed.ri,jf staksgewijze overleg over bepaald.e c à. o. I sB werkgevers en
vakorganisaties kond.en het soms eens word.en over een procentuele loonsverhoging,
maar zagen d.an ve:srolgens aan d.e gezamenlijk voorgestelde ontwerp-cao de rijlcsgoed.keuring onthoud.en. In Ned.erland heeft het jongste loonoverleg - hoe het in d.e
naaste toekomst ga,arL zal is een and-ere vraag - nqg niet tot ernstige conflicten
aanleid.ing gegeven. Aan d.e overz\jd.e van d.e Noord-zee is d.at nu wé1 het gevaI.
blie op d.e Ned-erl-and.se beeldbuis d.e relatief - niet onaard.ige reportage gezLen heeft, d.fe men van de Britse zeel-j-ed-enstaking heeft gebracht, za! ongetwi jfe1d. begrijpen hoe of, d.at komt. Er werden beelden getoond. van d.e sitr-ratie op d,b
schepen. Men zag d.e beroerd-e huÍsvesting d.er bemanningenrhr:n gebrek aan comfort,
aan persoonli jke vri- jheid., de schrille tegenstelJing ook tussen d.e lu:re, waaflnee
d.e passagiers omringd word.en en d.e schrijnend.e soberheid. in d.e verbli jven van d.e
manschappen, Er werd-en inlichtingen over d.e positie van d.e schepelj-ngen veïschaftz d.ie ongetwijfeld. schokkend. moeten zijn geweest voor hen, d-ie nog altijd. menën, d.at d.e positle van d.e arbeid.ersklasse in d.e tegenwoordige tijd. zoveel beter
is geword en. Er werd. voorts gewezen op het feit , d.at d.e Britse zeeli-ed en nog aItijd- zijn ond.e::worpen aan een reglement, d.at nog uit d.e vorlge eeuw stamt en d.at
kennelijk nog geheel en a} d.oortrokken is van een oud.-kapitalistische geest rwa.arvan ook het hed.end.aagse kapital-isme, wat er dan ook verand.erd. moge wezen, blijkbaar nog verrnrld. j-s.
Er word.t, zodta d.e werkers in verzet komen, d.oor de gezeten br.rgers we1 beweerd., dat d.e arbeid.ers een stakingslustig volkje voïmen, d.at zich van geen verantwoord.elijkJreid. bewust is. Nu kan men natuurlijk van d.e arbeid.ers niet verlangen
d-at zíJ ztc};. verantwoord.elijk voelen voor een economie, d.ie op hun uitbuiting benrst. Maar ook afgeztert d.aànran zou in het geval van d-e Britse zeelj-ed.en d.e beschul-diging ongerijmd zi,jn. Sed.ert het Jaar 1911 hebben z1i niet meer in strijd. gestaa,n. Dat d.it nu r+é1 het geval is spmit pngetwijfeld. hienrit voort, d.at hun onvred.e met lonen en arbeid.svoorsdaard.en té groot geword-en Ís om nog langer met
stil gemok.te d-ragen.
o

Wii

hebben

het zo'vaak

betoogd.: d-e arbeid.ers word.en, d.oor d.e omstandighed.en

2zij verkeren, tot de striJd genood.zaakt. Zij voeren d.ie geenszins voor hun
of bij lfijze va.n een soort vanr rrsporttr. Een sta.king is geen rtlolletjer';
nen beg:int die alLeen als het water tot d.e lippen is gekomen; zij vergt vaÍl de arebeiders rneestentijds grote offersi de kl,assenstrijd. lÍordt met d.e uroed tler wanhoop
gevoerd. ook dat is d.oor d.e bewuste televisie-reportag€ duid.el-ijk aaJl het licht
wea.rin

g€noegen

gebracht.

Voor de televi sie-canerar s hebben d.e tv-verslaggevers o.a. gesprekken gestakers. Daarbij kwam vast te staan, d.at rle arbeiders bij dit
conflict van d.e Sritse 3ond. van Zeelied.en (mitistr Union of ea.men) 'n stakingsuitkering ontvangen, tlie besliet -onvg}eoeEde is om veÍr te leven met hu.n gezi-nnen.
0p d.e voor d.e hand liggende vraeg hoe Lang zii het d"arr dachten vol te houd.en, gaven de arbeiders het fiere antrdoold, dat zíj niettenin door4 zouden vechten tot zij
hun striJai geÍiÍormen hadden en dat zij er ook zeker vaJr waren, dat zij d.e zëge zo:ovoerd. met aliverse

S

d.en behalen.

Uit de neded.eling betreffende d.ie vakbondsuitkering volgt op het eerste 8ezicht, dat d.e Bri.tse Bond. vaÍI Zeelieden zj-ch achter de staking heeft gescha.erd.
Dat is Jrdst, aloch het is - en t[at bleek ook uit rle televisiereportage - ns.ar betrekkelïk juist,
In ale eerstè pIà€,ts is dè steun vaÍt de bond. kennelijk uiterst sdhoorvoetend
slechts ' verleend.. De vakbonrl verkeerd.ë in een bi j zonaler noeilijk alilema. De orgahisatle naEel-ijk bevonal zich in een soort van tang. Eeerzijrls waren daar de arbeideis, waarvoor d.e Sritse vekbewegJlg, zo goed als de vakbeweg'ing hidr en elders
al-s het ei op aankornt a11een rnaar verachtíng heeft en wier belangen zii aaa }:aat
laars lapt, maar waarneé zij niettémin rekening noet houdenr andexziids was d-a^a,x
d.e regering van ale Labourpartij, waa:mee d.e Britse vakbeweging nu eennaal net de
all-ernauwste baíd.en is verbonden.
zo heel fang geleden heeft die Labourregering op het allerhoogste vakin Ergelancl, het zogenaa&d.e Trade Union Congressr een be::oep gemati-gen, daar d.e valbeÍÍeg'ing and.ers tlè positie d.er xegering in
gevaar zou brengen. In d.e dagen, d.ie onmirld.ellijk aen het uitbreken vsn de zeelied.enstaking vooraf gingen heeft premier trr/ilson al rt gewicht vaa,rover hii bescldkte in d.e schaal geworpen tenèinde een conflict te voorkomen. Het heeft niet nogen baten. De vakbeweg'ing kon niet and.ers. Zott zíi gevolg hebben geleven aa.rr do
dra^ng veià Earold Wilson, dan zoa - dat lijdt geen enkele t$iifel- - niettenin toch
' d.e strijcl gekomen zijn, uaar dan in de vorm van een zuiver "viLd.e staking!. Dai nu
zou een situ.atie hebben doen ontstaan, ilie cle vakbeneg'ing zich niet neer veroorloven kon.

Niet

beÍ,Íeg'inggorgaan
daan om zich te

lre. ïn het jongste verl-qd.en heeft .Ongeland hee1 wat rr't ild.err stakingen gekend. Scherp zjjn d.e laatste tientallen jaren tle conflicten, niet
-. a11een tussen aÍbeiders en ondememers, maar ook tussen erbeiders en va}abond.en
gEíeest. Maar juist: onder d.ie omstandigheden stond. het bestaan varr de vakbond op
het spel. Men kon niet openlijk zich nogEaals tegenover de arbeid.ers keren zonder
he.t risico te lopen vàn een zeer ernstige crisj-s. Tenslotte waxen d.e dokwerkers
de na^a'ste ka,nerad.en va,n d.e zeelied.en (de d.okwerkers hebben zich na het ultbreken
van de staking ook met d.e zeelieden solidair verklaard.) en jrrist onds d.e d.okwerkens heerste - clat was in het al-Iérjongste verleden bij diverse cbnflicten heel
drrialelijk aan ile dag getrealen - ten opzichte van de vakbelreg:ing rn uitetst'critische en verbitterd.e èteÍnning.
Dat ook d.e zeelied.en j egsns de vakbelÍeg'ing in rt algerneen en j éEens hun tteigenrr vakbond in het bij zond.er buitengewoon critisch qtaan, d.at hebben zij bij d.e
jongste stakin8 onrlubbelzinnig .gedeEonstreexal. De Sritse :Zeeli.eden Bond. steunt
hen we1 en staat - noodgedlrongen - wel achter hun .staki-ngrmaar de zeelieden hebben d.e leiding daarvan ni-et zond.er néér aan de vahbond to evertrourrd.
In tle tv-reportage ueïd gesproken van een rreno:m want:eourÍenrr van de arbei-

Niet meer,

zeggen

.

1ders ten opzichte van d.e bond.. Als gevolg d.aanran bevond.en zL'cln in de'stakingsleid.ing al1een maar vakbond.sfigurenr- ttshop- steward.stt r'vertrouwensmannenrkerureIUk - van de uiterste linkervleugel , )tze indruk is, d.at men d.e zeelied.enstaking
bepaald. nlet rtwildtr kan noemenrmaar bepaald. ook geen gewone vakbond.Èstaking vo1gens klassiek model. Uit wat men op d.e beeld.buis te zien en te horen kreeg zotld.en wij wilIen concluderen, d.at d.e Britse zeelied.enstaking zo ongeveer tussen ëen
officië]e en een wild.e staking in staat en dat - voor zover er officials van d.e
zeelÍed.enbond. aan te pas komen - de vakbond.sfiguren terd.ege op d.e vingers word.en gekeken, Een officiële stakingsleid.ing zou zi-clt ook nimmer een zó sc'nerpe
kritiek op d.e Labourpartij veroorloofd hebben als wij tdjd.ens d.eze reportage te horen kregen uit d.e mond- van d.iegenerd.ie d.oor de tv-verslaggevers al.s d.e voornaa^rnste leid.end e figuur beschouwd. werd.. Hi j schroomd.e niet d-e verantwoord.eli jkheid.
voor d.e miserabele positie van I t varend. proletariaat op d.e schoud.ers van d.e Labourpartij te leggen, d.ie toen zq d.irect na d.e tweed.e werel-d.oor1og aan het bewind
tÍas, verzuimde d.e arbeid.scond.ities op d.e Britse koopvaard.ijvloot te verbeteren en
z:-chr aan d.e Britse zeelied.en niets gelegen liet liggen.
Natur:rLijk had-d.en d.e tv-verslaggevers, bij a]l-e pr[jzenswaard.ige obj ectÍviteit
die zii aan d.e dag legd.en, ook hlm vooroord.elen. Die }«,.ra:nen bijvoorbeeld. tot uiting, toen zLJ een paaï maal achtereen hard.nekkig informeerd.en of d.e zeelied.en
bi j hr:n staking niet sterk ond.er ?rcommunistische'r invloed had.d.en gehand.e1d.. Het
antwoord. van een van d.e stakers was bijzond.er interessant. Hij zeiz 'rDat weet ik
niet. Ik ken geen communi-sten. ïk ken alleen maar steward.s en koks, bootslieden
en matrozen. Er zul-Len misschien wel commr.misten tussen zitten. Waarom niet? Ik
weet d-at echter niet. Ik interesseer me niet voor politiek. W ij interesseren
ons trouwens niet voor politiek. Wij zijn a1s zeel-ieden in staking gegaan. And.ers
niet!rt
Aan staklngsleid.er Norbriss steld.en d.e- tv-verslaggevers een paar vragenrdie
betrekking had.d.en op d.e gevolgen van d.e strijd.. Bijvoorbeel-d:
trEngeland. is een eiland. err. voor z:-'jn levensmid.d.elenpositie aaJrger^Íezen op d.e
invoer vart overzee' Bent u niet bang, dat d-e prijzen van een aantal levensmidd.elen aanzienlijk zulLen stijgen?'r

Norbriss: "Ilet is mogeliik."
- ttZe stijgen geloof ik a1.'r
Norbriss: 'rDat za]. wel. De kapitalisten ztyn er altijd aIs de kippen bijgeweest a1s zich d.e gelegenheid. voordeed. ergens extra winsten uit te slepen.t'
'
trBent u niet bang, d.at als gevolg van d.ie pri j ssti jg:ingen de staking spoed.ig
impopulaÍr zal word.en?tr
Norbri ss: rt Best mogelijk, d-at d.j-e impopulaj-r word.t . 'r
rrEn u gaat er toch mee d.oor?
"
tWij
Norbriss:
gaan er mee d.oor, Want één d.ing staat vast. De staking moge
we.llicht impopula-i-r word-en, nÍettemin heeft ied-er d.ie tot d.e arbeid.ersklasse o-ehoort d.e bIlk op ons gericht omd.at wij met d.eze str[jcL aan d.e spi-ts van d.e arbeid.erskl-asse marcheren. Niet d.e Brltse Labourpartij en nj-et de Britse vakbeweg'ing
staart vooraarr in d,e worsteling van d.e arbeid.ers, maar d-e Britse zeelied,en.tl
rrVindt u het verantwoold. d.oor te. staken als d.e actie der zeelied.en schad.e
berokkent aan d.e Britse eeonomie? Erge1and. ziet ztjn exportmogelijkJ:ed.en wegrrallen
en kan misschien zi\ plaats op d.e exportmarkt na afloop van de staking moeilijk
t
tenrgwihrlerl.

f

Norbriss:

exporteren,

frDenkt

"B:geland. kan beter wat minder exporteren d.an helemaal
er geen zeelied.en meer zijn'. tt
te zull-en winnén?rl

.omd-at'

u

niet

meer

- 4..

IlTorbriss: r'IïIii zullen vast en zeker winnen,

d.a"a,r

ben

ik

van overtuigd.

Ànd.ers

er trour,íens niet a€^rr begoÍ[ren.,'
Het verschil tussen d.e burgerlijke §edachtengang van de verslaggever- vxagenstel1er en de g_ed.achtengarlg van d.e siakers komt bij dit vra^sgr àn antuoorrlÉpet
' drrideliik uit. Duid.elljk blikt ook,dat die verslaggever zich een critische instelling van d.e stakers ten opzj-chte tan Labourpartij, Labourkabinet en vakbeweg:ing
nièt
kunnen voorste]len zond.er politieke criteria. I,Iaar d.è zeelied.en hebben geen
' 'politieke kritÍek.
op Harold hrilson c.s., zi.j hebben kritiek op hern a1s arbeideïs.
Zij zeggen of redeneren niet: in dit of d.at opzicht zUn $ij het ni.et net Wilson of
'
waJen tÍe

net

Làbourpartij eensrnee zii realeneren zoals mr. Norbriss d.eed toen hij verol,tuitrieps rrvíat d.oet die Wilson eigeàIÍjk in het belang vsrr de arbeiders?
totaal nietsl Hjj praat over d.e exportpositie. Yes! Maar rrat hebben d.e ar''' Niets,
beitlers nu aa,n een exportpositie? Ni-emend.a} ! "
Een kortzichtige red.enering? Volgens de heren econonen lrel-. Die zeggen: àl-s
Ergeland. zijn exportposi,tie hrijt ra.akt hebben de arbeid.ers ook g€en gpeie boterha.n neer. Maar cle zeeliëd.en zeggen! Dót vind.en 'dj nu bj-jzonder kortzichtig om te
praten over die goè1e boterhEn, d.ie wii door te stahen kÍ/Íijt zoud.en ïaken, Die Iui
-''àièn gewoonweg
nj-et, d.at trij helemaal geen goeie boteihan hebben en dat uij daaron
d.e

Haar. digd.

juist in s taking

DE

gaan!

KAPITAT]STISCHE

MAATSCHAPPIJ
MODERNE

DE

EN

I{ONARCHIE

IN HET januari-nummer en het febm-

ari-nummeï van rrDaad. en Ged.achtetf is
een beschouwing verschenen over het
koningschap in Ned.erLand. - naar aanleid.ing van d.e crisis, d-ie rond. d.e
verloving van. prinses Beatrix ( en van
prinses Irene) was ontstaan - , beschouwing, d.ie ztclt in meer algemene
z:-nberrg hieId. met de verhoud.ing tussen het mod.erne kapitali.sme en het in
d.e vorige eeu\^Í tot stand. gekomen i-nstituut van d.e constitutionele monarchie. De strekking van d.ie besehourrring was d.eze, d.at het mod-eïne kapitalisme met d.e constitutionele monaïchie hoe langer hoe meer in conflict
geraakt.

De constitutionele

monarchie

t

zo

werd. in het bewuste artikel betoogd.,
was mod-ern toen zij werd- ingevo"=d.,
maar het zogenaa^md.e mod-erne koningschap is a1 lang niet meer mod-ernr orD-

het kapitali-sme, waarop zi j eens
politieke sluitsteenrals politieke bovenbouw paste, aI lang niet meeï
d.at

al-s

bestaat.
De maatschappij

is grond.ig veïanis d-e zogona:;md. mod.erne monarchie uit d.e ti jd- geraakt, ook
al heeft men, bij d.iverse grondwetswfjzigingen voortd.urend. aan die monarchie ged-okterd.. Uit d.at feit komen d.e
span:ringen voort, waa:sran wi j in onze
d.erd.. Daard.oor

d-agen getuige zi.1n. Die spanningen én
d.e maatschappelijke verand-eringen ma-

ken het

noodwendig, d-at er vooïtdurend. verd-er aan d-e monarchie ged.okterd. word.t. De juridische bovenbouw
van d.e maatschappij, waartoe het recht
en het staatsrecht behoren, blijft nu
eenmaal in ontwiklceling altijd. achter
b'rj d.e economische ond-erbouw"
In dat licht moet men !td-e proeve
van een ni-euwe grondwettr zLen, d.ie d.ezer d.agen gereed. is gekomen. In die
d.aarover kan geen twi j " pro everr i s
f e1 be sta"an - op aïLerl-ei pulten sprake var. een verd.ere beperking van d.e
macht d.es konings r D& all-e beperkinBen r welke d.i e macht sind.s d.e zege
van d-e bourgeoisíe reed.s heeft ond-er-

gaan" Het blote feit a1leen a1, d.at

een d.ergelijke trproeve van een nieuwe
grondwetrf is verschenen, vormt d-an
ook een bevestigang rroor d.e zienswijze
d.ie eerd.er in d.it maand.bïad. 'is ontwikkel-d..

tr

DE

DICTATUUR

VAN

HEI

PROVOTARÏAAT.

DE PR0Y0rS zijn het ond.e::werp van vele discussies en gesprekken. Zij hebben
even hard.nekkige verd.ed.igers a1s aanvallers. Professoren, senatoren, sociologen
en d.octoren achten het nod.ig hr.:n oord.eeJ over d.e Provor s kenhaar te maken. Het
is. d.an ook moeilijk hen te negéren, Ze roeren zo d.e trom, timmeren aan d.e weg en
houd.en zo veel-rruld.ig hun happeningsr d.at het moeilijk is geen aand.acht aan hen te
schenken. Ook wij hebben d.at ged-aan. In rrPïovorf nurnmer / na^nelijk schreef Roel van
Duin een brief , ge-richt tot d.e l-inkse beweging, waarin hij aan het slot zegl te
hopen, d.at z\n schrijven het ond-e::werp van een d.iscussie zal zint ltdie uit een overmaat aarL goed.e bedoelingen een werkelijk revolutionaire kern vo:rmt van een

nieuw lirrks.

. .tr

ALhoewel w{j wel- hee} weinig waard.e hechten aan goed.e bed.oelingen, achten wij
toch d.iscussie zeeï belangrijk. En d.aar wij ons zelf toih ook tot rrlinksrr rekenen
hoe vaag d.ie te:sr ook moge ztjn - hebben wij aan het verzoek van RoeI van DuLn
vold.aan en in een open brief aan hem in het vorige nurnmer van ttDaad. en Ged.achterr
onze mening over zijn schrijven tot d.e linkse beweging uiteengezet. l,Iij leefd.en in
d.e verond.erstelling, d-at Roel van Duin wel blii zou z:-in zo vlug een reactie op
zLjn schrijven te icr,mrren lezen. Niets is echter minder waar. Nog Seen week na het
veischijnen van het bewuste nummer van ttDaad en Ged.achtetr ontvingen wii van hem r n
briefkaart met d.e volgend.e inhoud.:

Red. Daad. en Gedachte,

..

Amsterdam, 17 mei 1966.

Heren,

als Spartacus ztch verder onthiefd. vart raad.gevingen. Wij hebben die niet nod.ig. Zelfs voorspraak en bijval van d.e
Spartacusgïoep is ons ona€ngenaaJn.
Provo zou het waard.eren

Roel van Duin,
ldij gaan hier maar voorbij aan het feit, d-at RoeL vart Duin d.e groep "Daad en
Ged-achteil ve::r,,rart met d.e Spartacusgroep. Kennelijk is het hem nog niet opgevalIen, d.at ttspartacusrr een heel and.ere taal- spreekt d.an [Daad. en Ged.achtetl. Wat
echter te zeggen van d.e brutaliteit zo te reageren? In d.e eerste plaats zijn wlj
ons er niet van bewust raad.gevlngen aan het ad.res van Provo te hebben gegeven'
Wij zijn alleen ingegaan op het schríjven van Roel van Duin in Provo nummer J. Een
schrijven notabene, waarin hij zelf komt met allerlei verwijten en raad.gevingen aan
d.e rr'Ij-nkse bewegingtt. In d.e tweede plaats heeft hij die rrU.nlse bewegingrr zelf tot
d

iscus

sie uitgenod.igd..

In elk geval b1i jkt uit zot rt reaetie wel heel duid.eli jkr d.at Provo niet d.e
non-conformistj-sche nieuwe beweging is waa,rrroor ze z:clt zo graag uitgeeft. Integendeel, veel meer d.an uit haar d.eelname aar. d.e raad.sverLcieztngen blijkt uit.:een
d.ergeli jke reactie, d.at Provo in wezen een sti;kje van d.e oud.e burgerli jke maatschappij is met een mentaliteit die eigen is a^an a.l1e part\jfor"maties, de mental-iteit namel[jk van rrDie Partei hat immer Rechttr .
Ja, ja, d.e partij heeft altijd. gelijk en d.aarom zal Provo aan and.eren voorschrijven wat ze d.enken en sehrijven mogen. Wat Provo verkond.ig:b d.at heb je maar
te aanvaard.en. Natuurlijk mag je moet je eigenlijk - stemmen op de Provots, ma.ar
vooral- geen ged.achtenwisseling over de opvattingen van Provo. Van ged-achtenwisseling met het trklootjesvolkfr wil Provo niets weten. Dat d.oet Provo alfeen met

d.iverse partijmensen op fon:navond.en of zelfs d.oor hr.m lijstaanvoerd-er met mi.nis' ter-presid.ent Cals. En natuurli jk ook met d.e sabelkletteraars en bullepezers en
nlet te vergeten, met het opperhoofd. d.aa:rran, de br-rrgemeester. Maar die behoren
dan ook niet tot het "klootj esvolkf ' . Dat zljn uitverkorenen net als d e Provor s.
Daarmee, gaàt Provo straks ook d.e stad bestr:ren tot heil-, 'v-aÍl ons doodgewone.ster-
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velingen.

Dus STEM PR0V0, maaï matig je niet het recht aan een oord.eel- uit te
spreken oveï d.e opvattingen van Provo. Die d-eelt ztjn wtjze raad.gevingen we1 uit
als waren het krenten bij een happening. Je hebt d.ie al-leen maar te consumeren en
verd.eï. . . ttMaul- haltenrr .

Ja, ja,

EEN

d.e

d.ictatuur komt soms uj-t een hoek vanwaaï men Ltaar niet ve::r^racht.

WASSEN

NEUS

V00R d.e afd.eling Utrecht van d.e Nederlandse Maatschappij voor Handel en
Nijverheid- - een werkgeversorganisatie
- heeft onlangs d-e heer J. Harnburger,
d.irecteur van een Utrechts metaalbedrijf en bestuurslid- van tt Ned.erlands
Yerbond. van to/erkgeveïsr €€Íl causeri-e
gehoud.en over I t ttrapport van d.e commi-ssie-Verd.am over d.e herziening van

het

ond.ernemingsrechttr .

Wat d.e heer Ha.mburger, d.ie van

de

commissie-Verd.am zelt d.eel- heeft uitgemaakt, oveï lna,at arbeid. verteld.e,
bevatte niet zo heel veel nieuws. Het
bevatte ook weinig, d.at óns, na hetgeen wjj over dat rapport reed_s hebben

geschreven, aanleid.ing tot commentaar
zou geven. llén bepaalcle meded-e1ing
van d.e heer Hamburger echter achten
lÍe belangrijk genoeg om hier ldeer te
Seven,

Hij verteld.e namelijk, d.at er tegen
het eind.e van d.e oorlog, toen in d.e
illegaliteit de voorbereid.ingen r,{eïd.en getroffen voor hetgeen later d.e

te:rnrille van

d.e vakbond sd.oen vóórkomen al-sof
rrmed.ezeggenschaprt wel degelijk voor-

d-e bevrijd.ing,

mythe, het heeft

zli
stond-. Voor d.e vakbond.sgf,the is

med.ed.eling van
d.od.elijke stoot.

d.e heer Hamburger

d.e

een

Belangrrekkend. was ook, wat d e heer
Flamburger opmerkte over het instituut
van d.e 'r arbeid.scommi ssari str ( in ae

raad. van commissarissen).ivIen zal wellicht ztch herinneren, d.at d.e menln-

gen in d.e Commissj-e-Verd.a^m oveï d.eze
figuur verd.eeld- waren, De meerd.erheid.

van d-e commissie was er vóór, een mj-nd.erheid. was er tegen. De heer Hambur-

ger

bekend-e

in ztjn te Utrecht gehou-

causerie tot d.e mlnd.èrheid. te heb
ben behoord.. Waarom? rtOmdattr t zo zei
hi j, I'het instituut of de figuur van
d-en

d.e zogenaamd.e arbeid-scomnissaris in
d.e Raad. van Commissarissen van tn ond.ernemi-ng, nj-et meer dan een wassen

neus is,

Ztjn

tl

woord-en getuigen

Wij vind-en d.at interessant, niet omd.at wij iets d.ergelijks al-s f'verraad_rl
of iluitverkooprt van beginselen beschouwen. Men kon van d.e op br.lrgerlijke basi s staand.e , met d.e burgerli jke
maatschappij . vergroeÍd.e vakbeweging
moeilijk and-ers ve:r,,iachten. Interessant is d-e med.ed.eling van d-e heer ihr
burger, omd-at d.e vakbeweging ook na

van eep eerIljkheid., waarbij vergeleken de rreerlijkheid-rr van d.e vakbond-sled.en d.er Conmi-ssie-Verd-am maar bijzond.er ongunsttg afsteekt.Wanneer wij dat echter zo neeïschrijven mag niet vergeten word.enrd.at
de heer Hamburger in d.e'kring van
zijns gelijken sprak. Wat wij tot dusver
van d-e vakbond.en over het instituut
van d-e rf arbeid.scommissaristr vernaJnen,
was voor het publiek bestemd.. Mlsschien spreken d.e heren Kloo s, C oppens en Van Eibergen binnenskamers
66k wel- over d.e r?arbeid-scommi-ssaris'f
al s van een was s en ïLeus . In ied.er geval- staat voor ons vast, d.at d.e meerderheid cler Commissie-Verd.am vóór de
arbeid-scommissaris was om precies d.ezelfde red.en al-s d.e heer Hamburger er
tegen stemd.e. IIamel-ijk juist'ómdat d.ie
figur.rr ind-erd-aad. een wassen neus i.s.

wrJ

Em[

rrStichtj-ng van

d.oor d.e
ied.ere

d.e Arbej-d-rt word.en zoi)?
Ned-erland.se vakbeweging van

kleur en rlchting nad.rukkelijk
d.e aan het overleg d.eel-ne-

tegenover

mend.e

werkgeversvertegenwoord-igers te

ken:cen werd. gegeven, d.at men volled.ig
afza,g van d.e ooit i-n tt verl-ed-en verkond.igde ei s van med-ezeggenschap .

YERWCHTmI VALVmSCHTTLE]IDE TEZERS NOG
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OM

HET

STAKÏNGSRECHT

MEN I,IEET HET: er staat een regeling van het stakingsrecht op stapel. De minister van justitie, prof , d.rn I. Samkald-en heeftrvoor vrat betreft deze materie,
een voorontwerp varr wet gereed.rd.at naar d-e Sociaal-i-r-conomische Raad. gezonLlen is,
Dat gebeurd.e op 16 maart j .l-. , een krappe veertien d.agen nad.at een speciale commissie varr d.e P.vod.A. over het stakingsrecht èen rapport gepubliceerd. had.. Yan
d-ie commissie maakte aanvanirelijk tot aan apr11 van het vorige jaar, toen hij minister werd. in het kabinet-Cals ook prof . Samkald.en d.eel uit. Hi j fi.:ngeerd.e
zel-fs af s haar voorzitter.Als zod.anig is hU opgevolgd. d-oor prof o 1ïlr. M. G, l,evenbach, één van d.e vier hooglerarenr d.ie in 1961 een rapport hebben gepubliceerd.
over het oorsprorrkelijke voorontweïp van wet, d.at prof . Samkald.en in een vorige
mÍnisterperiod.e in 1958 aI ter d.iscussie had. gesteid.,
Zoals men zlet hebben d.e zaken d,e nod-ige tÍjd. gevergd. om te rljpen. Dat is in
het geheel niet ve::,rrond-er1ijk, want het betreft hier een lcvrestie, waaïover d.e meningen bijzond.er sterk verd-eel-d. zljn. De vier hooglerarenr die d.estijd.s hr.m mening
uj-tbrachten, waren het eigenli jk op geen enl<eI punt geheel met elkaar eens, ef
liep d.e belangrijkste scheid.slijn'wel- tusren prof. Levenbach enerzijd.s en d.e drie
overige hooggeleerd.e rapporteurs and.erzijds. Prof . Levenbach was voorstand.er van
wettelijke bepalingen: zÍjn d-rie collegats waren dat ied.er om een eigen red.en niet.
De toen begonnen openbare d.iscussie d.uurt hangend.e het ad.vies van d.e Sm.
nog altijd. voort, Prof . NoE.H. van Esveld-, een van d.e bed.oeld-e vier hoogleraïen,
heeft op 23 maart j .I. in Het Paroolrf nog eens zLJn bezwaren tegen een
wettelijke regeling uiteengezet.0p d.ezelfd.e d.ag verscheen in rrHet Paroolrr een beschouwing van prof o rrrr. H. L. Bal<els l-'i à van d-e P ov. d..A. -commissj-e waarin d.eze vó6r een wetteli-jke regeling plej-tte. Voord.ien had ook prof. d-r. VI.J. van d.e
Woestijne eveneens in |tHet Parool?' - van z:'jn afwijzend. stand-punt blijk gegeiven.
Nad.ien heeft d.e Leid.se professor rro T o Koopmans in het itRotterd.amsch Nieuwsbl-ad.rt ook zLJn l-icht op d.e zaak d.oen schijnen" In een d.rietal artikel-en heeft hÍj
d.e met een wettelijke regeling van het stakingsrecht verband. houd-end.e problemen
nad.er toegelicht en daarbi j d-an te1kens wat critische kanttekeningen geplaatst.
Z4n hesehouwingen zr;n in mind.ere mate een pleid.ooi pïo of contra d-an bijvoorbeel-d.
het geval i s met d.e artikelen van prof , Va.:: Esve1d. of prof . Bakels.
In d.eze gehele ged.achtenwisseling gaat het dat viel te ve:rarachten - voor
Inbelangrljkd.eel om j uri d. i s ch e lc\nresties, Daarnaast spelendanmaatschappeli jke overweg-ingen een rol- 1 ). Voor zover echter d-e d-iscussianten, hetzij
zijd.eliÍIgsr hetzij wat d.irecter, een bl-ik werpen op d.e sam-enl-eving, d.oen zlj d.at
uitsluitend. vanuit het gezichtspunt d.er bestaand-e orde.ZÍj spreken r,ueI over werkgevers en werknemeïsrover ond-ernemeïs en arbeid.ers , maar 211 beschouwen d.e arbeid.ers geen ogenblik 6nd.ers d-an als tn bepaald.e groep binnen d.e gegeven maatschappij, als een ond-erd-eeL d.aa::van. Geen second-e geven ztJ er blijk van te beseffen,
d.at d.e arbeid-ers een kl-asse volrmen, d.:e weLiswaar een klasse in de kapitalistische samenleving 1s, d.och tevens en tegelijkertijd. een klasse, die tot dig sqJ4enleving in voortd.urend.e tegenstelling staat, d.ie er voortd.urend.r' d"at wÍI zeggen
tel-kens en tel-kens weer, mee in confli-ct raakt. Wat bij orrze geleerd-e d.iscussianten over het stakingsrecht voll-ed.ig naar d.e achtergrond. ged-róngen is, d-at is het
feit, d.at het z.g. samenl-even van d.e arbeid.ers en and.ere kl-assen in .d.eze naatschappij een sarnen s t r ij d e n j-s.Hier ligt d-e verklaring voor een aantaL zowat even krasse als zond-erlinge uitspraken, d.ie men in d.e publicaties d.er genoemrf

de hoogleïaren kan aantreffen.
1

) Wi j

maken hier al-l-een maar gemakshal-ve een ond-erscheid. tussen jurid.ische en
maatschappehjke kwesties. trfU wiJlen d.aarmee zeker nie.t beweren, d-at jurid.ische_. l«esties niet tevenq óók maatschappelijke k\^restj-es zoud-en z\JTt"

B

Prof. mrn Noi!.H. van Esvel-d. bijvoorbeeld. noemt ("Het Paroolrl van 2J maart)
staking rteen veroud-erd. strijdnid.d-e1,". Hij meent, d-at het legaliseren d.aarvan d.at wil zeggens een regeling van het stakingsrecht r?d.e sociale klok een krnrarteeuw te:rugrr zoa zetten, ttln d-e sociale verhoud.ingen van hed.en en toekomst'r, zo
betoogt hij, 'ris belangenstrijd. van belangengïoeperingen niet meer op ztjn plaats. "
d.e

Met d.ie ?rbelangengroeperingen?r - d.at is duid elijk - bed.oelt prof . Vaï. Esveldvakorganisaties. Hij heeft kerrnelijk in het geheel niet in d.e gaten,d.at d,e vakorganisaties, ingegroeid. in d.e burgerlijke maatschappij, d.e belangen der arbeid-ers
in het geheel niet (meer) behartigenr om d.e eenvoud.ige red-en, d.at d.e belangen
van d.e arbeid.ers nu eenmaal- met d.e belangen d.er burgerlijke maatschappij in botsing komen" Juist om die red.en word.en stakingen d.oor d-e vakbeweging niet of vrijwe1 niet geproclarneerd., te::v,rij1 het stalcingswapen d-oor d.e arbeid.ers voortdurendword.t gehanteerd..Stakingen zljn niet veroud-erd.. Veroud.erd. is slechts d.e situatie,
d.at ze d.oor d.e vakbond.en word-en uJ-tgeroepen. De arbeid.ers staken voortd.urend-,
passen bij hun stakingen steed.s ïreer nieuwe stri;dmethod-en toe, vertonen daarbij een
vind.ingrijkheid. en een élan, d.ie men bij stakingen in het verled.en hoogst zeJd.en
maaï heeft aangetroffen.
Dat prof . Van Esvel-d. d.e strijd.lust en d.e strijdkracht d.er arbej-d.ers met led-e
ogen aanziet is begri jpelijk. Dat hij een in d.e huid.ige samenleving d.agelijks voorkomend. verschijnsel al-s d.e ("wil-d.e") werkstaking "veroud-erd." noemt, is dwaas, Zo
spreekt niet d.e objectieve sociale oncierzoeker, d.ie feiten analyseert, neee zo
spreekt iemand., voor wie d.e wens d-e vad.er d-er ( onwetenschappelijke) ged.achte is.
De tronwetenschappelijkJreid." , d-at wi1 zeggerr d.e onnauwkeurigheid. en ( sociaalpolitieke) gekleurdheid. van prof . Va,n Esveld.s opvattingen bli jÈt d.an uii hetgeen
hij verd.er schrijf t. Hij zegt namel{jk, d.at 't d-e sta}<ing onge schikt i s om belangengeschillen te besl-echten'r en hij zegt ook, dat rf d.e strijd. sl-echts nieuwe haard-en van
geschil en on:rrst scheptr'. Zond-erlinger kan het al- niet! Hoe ter wereld. kómt hi j
op het id-ee, dat een staking er op gericht zou ztjn een belangengeschil te b e
d.e

slechten?Eenstakingrd.ieind-erd.aad-uiteenbel-angentegenstellingvoortspruit, is een machtsstrijd., waarbij d.e stakers zt ch ten d.oel- stellen kracht bij te
zetten aan bepaald.e concrete eisen. Dat concrete en practi-sche word.t hetzi j wél,
hetzij niet bereikt. Dat hangt van d.e verhoud.ingen af Maar zowel in het ene als
in het and.ele geval biijven d.e belangentegenstellingen ook nó zotn. conflict voortbestaan" En nlet een stakj-ng vormt gelijk prof . Van. Esveld- schijnt te menen freen nieuwe haard- van onrustrr, nee, eventuele nieuwe onnrst is alleen maer een
gevolg van het voortbestaan van d.ezelfd.e oud-e haard-: de kapitalistische ord.e in
d.e maatschapp[j.

Vlaarvoor prof . Van Esveld. tenslotte p1eit, dat is: aI of niet verplichte bemid,de1ing, hetzi.l omdat hij in zin prof essorale onschuld. werkelijk geloof t, d.at zoiets in een in klassen verd-eeld-e samenleving mogelÍjk is, hetzij, omd.at hij opzettelijk verd.oezelen wil, d.at een d-ergelljke 'tarbitrage" d.e aanvalskracht van d.e arbeid-ers zou breken en d.erhalve vollcomen strijd-ig met hun belang is.
0verigens moet men bij d.eze kritiek op I t stand.pr-mt van prof . Van Esvel-d. wél
in acht nemenr d.at d.e dwaashed-en d.ie hij verkond.igt, vooral dwaashed.en ztjn, wanneer men uitgaat van de realiteit d.er maatschappelijke verschijnsel-en. lvIaar prof .
Van Esve}d d.oet d-at eigenlijk niet" Bij alles wat hij schrijft, heeft hI het verschijnsel van de rrwilderr staking, van d.e eigen strijd. van d.e arbeid.ers al bU voorbaat geëlimineerd.. Het bestíét voor hem eenvoud-ig niet. Hoe verkeerd. d-at ook is,
het krijgt in zoverïe d.e schijn ener rechtvaard-iging, d.at het gegeven voorontwerp
varr wet van minister Sarkald.en d.e d-irecte aanleid.ing voor ztJn ontboezemingen is
en in d.at voorontwerp d.e rrïrilderr staking eigenli jk evenmin ftbestaatrt; Het "stakingsrechtrr, d.at men wil- regelen is het stakingsrecht d.er rf erkend-etr organisaties
dat d.oor rechterlijke uitspraken van d.e l-aatste jaren in het ged.rang geraakt is
en d.at men uit d-e jurid.ische rr tangrt verl-ossen wil " Ook als het voorontwerp van
minister'Saurhald.en het tot wet zou brengen, blijft d.errwild.e" staking - d.e enige
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vorilr var-r staklng, waaflnee men in d.e maatschappelijke werkelljkheld- te maken heeft
qls men de 'zeldzame uÍtzond.erlngen buiten beschouwing laat praetisch ónwettig.
Wij wilLen daa:rnee hatur:rl-ij}< niet zeggen, d.at d.e in het bovenstaand.e ve::rratte
kritiek op prof " Vàn Esveld. eigenlijk iets te scherp zov zLJn Integendeel, juist
zin jr.rid.ische-, van weinig maatschappelijke realiteitszin getuigend-e instelling
rnaakt dat het oordeel omtrent zíjn u:itgangspunten en conclusies. moei1ljk scherp genoeg kan zUn.
Wie w61 rekening met d.e maatschappelijke werkelijkheid. wil houd.en is prof , d-r.
i'/.J. v a n d. e W o e s t t n e . Hij schrijft in f'Het Paroollr van 1 maart j.f .
d.at het ttop goed.e grond.en ontkend. kan wordqn", d-at men bij werkstakingen met een
tt jr:ridi
sch probleem te makenrr heef t. Overigens behoort d.éze prof " Van d.e iir/oestijne evenals zLJn collega Van Esveld. tot d-e tegenstand.ers eneï wettelijke regeling.
Daa:mtee echter houd.t d.e overeenkomst tussen beid.e op. Want het r?neenrr van prof .
Van d.e Wo é s tijne berus t op gans anderq overwe gingen . Hi j c ons tate ert namelijk, d.at
"wij sind.s twintig jdar in een tïd leven, waarin d.e plaats van d.e vakbewegrng ónd.ers word-t d.an d.eze vroegeï was't. Hij voegt daaraan toe, dat de ontwikkeling van
d.e vakbeweging niet geremd. mag word.en en dat men nj-et moet traehten Itd-e maatschappelijke ontwikkeling in een jurid.isch keurslijf te wringen. t'
Men z:.et het: voor zover prof. Van d-e Woestijne (sociaal) realist is, is hij
realist ten aanzien van d.e huid.ige positie van d.e vakbeweging. f n enl<ele r,.roord-en
komt zrj:n opvatting hierop neer, d.ai het overbod.ig en ongewenst is, het stakingsrecht te regelen omd.at men te maken heeft met een vakbeweging, d.ie niet meer is
wat zLJ vroeger rras, met een vakbewegÍng met and.ere woord.en, d-ie het stakingswapen tóch niet hanteert" Over d.e arbeid.ers en hun eigen stri jd", over d.e trlrifderr
staking, zwijgt ook prof. Van d.e Woestijne in aIle talen. l.llaar d.e strijd. van d.e ar.

beid.ers begint houd.t zijn realisme op.
Geheel verschillend.is d.e zienswj-Jze'van profo rnï. Ho L. Bak e I s, d.ie
tot d.e vóórstanders ener wettelijke regeli-ng behoort. Een maatschappelijk real-ist,
in d.e zin waarin wjj dat woord. hierboven hebben gebmikt, zoud-en wij hem niet wil]en noemen. Maar het is wel zot d.at hij ztch ten d.el-e en in een bepaald. opzicht
tegen een jurid.i sche of althans zu-iver jurid.i sche benad.ering van het probleem
keert. Hij acht het bijvoorbeeld verkeerd. - zoals in het jongste verl-ed.en d-e rechter ged.aan heeft een staking (t ij zegt nadmkkelijk: freen vak-actie", d-e enige
vorln van staking blijkbaar, die voor hem bestaat) vanuit het gezichtspr:nt van d.e
ind.ividueLe arbeid.sovereenkomst te benad.eren en d.aarbij dan vantrwanprestatierr
te spreken. Prof . Bakels noemt d.at 'ronwerkelijkr'. Hij meent, d.at tussen ond.erhand.eIend.e organisaties (vakbond.en enerzijd.s, werkgeversbond-en and.erzijd.s) een "machtsevenwichttt d.ient te bestaan en d.at d.it'?impliceert, dat d.e werknemeïsorganisaties
ln beginsel- rrneenrr moeten kr.rnnen zeggen tegen d.e aangeboden arbeid.svoo:$aaïd-en.rr
Hij zegt voorts , dat I'd.eze weigeri-ng alIeen betekenis heeft ind.ien z\) gepaard. mag
gaan met het uitroepen van een staking.t' rrZond.er stakingsvrijheid.tr, aldus prof .
Bakelsl "kan van vrije ond.erhànd-elingen geen sprake z\jn". Ddt moet daarom volgens
hem het duid.ell.jke uitgangspr.mt van een wettelijke regeling ztjn,
Het stand-pi.mt van prof. Bakels (f:-a van d.e FvdA-commissie) tomt (uiteraard.)
nauwkeurig overeen met het rapport, d.at d.eze parti j over het stakingsrecht het
licht heeft d-oen zten en het is ongetwijfeld- ook het standpr.rrt van d.e vakbewegang
zelf. Waarnaar d-e vakbewegrng streeft, d.at is: bij foonond-erhand.elingen een stok
achter d.e d-eur hebben, ook aI verkeert d.e vakbeweging niet in een positie om
d.ie stok te hanteren.
Dat laatste wéét prof . Van de !Íoesti jne. Hi j zegt d-aarom: waarvoor is zot n
stok d-an nod.ig? De vakbewegang antwoord.t: omd-at zot n stok bovenal- ind.ruk rnaakt
op de arbeiders. De werXcgevers weten well-icht wel- mét prof . Van d.e Woestijne, dat
d.e po-sÍtie van d.e vakbeweging volkomen is verand.erd-, Ivlaar voor d.e arbeid.ers moet
d.at niet te duid.elíjk zïn, In naam moet d.e vakbeweg'ing d.e "stakingsvrijheid-" blijven opeisen, Hoe luid.er zt1 dat d.oet, d.es te beter zal z\i haar taak al- s conf Jict-

-
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ve:mijd.eï en stakingsbreker kr:nnen vermrLlen, Want noch d.e vakbewegrngynoch prof .
Bakels zijn voor een wettelijke regeling van d.e rrwj-ld.en staking, d-ie overigens n^a.tuurlijk helemaaL niet wettelijk te regelen is. Men kan haar wel,, zoals het P',rdArapport en het vooronthrerp varr minister Sarnkalden doenr voor en na 'rwanprestatie'l
btijven noemen (aat men dan wé1 van d.e ind.ivid.uel-e arbeid.sprestatie uitgaat acht
prof . Bakels in d.dt geval blijkbaar niet ónwerkelijk) maar d.aa:mee houd.t z:'i natuurlijk nog niet op te bestaan" ZLj zal2 wettelÍjke regeling of niet, werkgevers
en overhej-d. in toenemende mate blijven verontrusten. Daaraan verand.ert niets of
men nu verd-er voor haar feitelijke aaruÍezlgheid. d.e ogen sluit.

Wie d.at overigens al-s enige in het gezelschap der d.oor ons genoemd.e geIeerd.ed.iscussianten nietd.oet, isprofo ïïrr. T" Ko o pmans.
Hij spreekt
in ztJn d.rie krantenartikelen bij herhaling over d.e 'twil-d-ett staking als over een
maatschappelijk feit en hij komt zelf s tot d-e conclusie, d-at d-eze niet in een wetteli jke regeling is te vangen, niet gelegaliseerd- kan word.en. Dat inzicht belet
overigens nietrd.at prof" Koopmans z;-clt tot d.e voorstand.ers van een wettelijke regeling rekent, ZtTn betoog is wat genuanceerd.er dan d.at van proí. Bakels, die
aJs l-id" van de Pvd.A-cornrnissie en onofficieel- wetenschappeljjk woordvoerd.er van d.e
vakbewegang misschlen ook meer red.en tot terughoud.endheid. heeft. Hoe het ziJt de
Leid.se hoogleraar Koopmans is in rn aantal met het ond.e::rnrerp samenhangend.e lcrnresties d.uid.elijker d.an wie van ztjn collegats ook.
Prof " Koopmans wil bijvoorbeeld. - naar het voorbeeld- van faft-Hartley een
tt aattzeggingste::rni jnrr en hi j geef t een aantal rrregelsil waaraan cle stakingstaktiek
gebond.en zou moeten worden: góén bedreiging d-er elektriciteitsvoorziening omd.at
er meningsveïschil bestaat over d.e lonen van het kantine-personeel der elektrische centrale, geen d.wang tegen werkwilligen, geen bed.rijfsbezetting, enz.
Koopmans, zo mag men concl-ud.eïen, moge d-an, anders d.an zt)n collegar s,
staking als een reah-teit erkennen, hij heeft ztcLt weer niet opgewerkt
tot het realisme van prof . Van d.e Woestijne, d.ie wéét, d.at d.e vakbewegang eeÍr ge=
heel and-er instituut geword.en is dan voorheen, een instituut, d.at nimmer d.e d-ingen zou gaan d-oen, die prof . Koopmans nad.rukkel:jk wi1 verbied.en, gesteld d.an a1,
dat d.e vakbeweging een staking zou procl-ameren" De vakbeweging, d.j-e van het hele
stakingswapen aI afkerig is en er aJleen in beg"insel ( op papier) mee schermen
wil, is zeker afkerig van method-en, d-ie prof . Koopmans bij wettelÍjke regeling onmogelijk maken wil-. Zodal z:,clt in feite d-e onmogelijke situatie voord.oetrd.at prof .
Koopmans ddt wi1 regelen wat tot d.e praktijk van de ttwilde" staking behoort,waaTvan hij zelf verklaard. heef t, d-at zti niet wettelijk te regelen is .

Prof

"

d.e 'rr,rilderr

Wat is het ru; dat tenslotte d-uid-elijk herkenbaar oprij st uit d-e ver:r^rard-e situatie van het ogenblik en d-e ond.oorzichtige of jrrist 6L te d-oorzichtige d.iscussie? Dit, dat het bij d.e wettel{jke regeling van het stakingsverschÍjnsel n i e t
om d.e stakingsvri jheid. van d.e arbeid-er gaat, maar veel-eer om d-e po sitie van d.e
vakbeweging in d.e mod.errre maatschappi j r precies bi jvoorbeeld. als bij het probleem
van d.e georganiseerd-en en d-e ón-georganiseerd-en. Het is zeker niet toevallig en
vol-komen terecht, dat in d.e beschouwing van prof " Van d.e Woestijne tussen d.e wettelÍjke regeling van d.e staki-ng en het probleem d.er ongeorganiseerd-en verband. gelegd. word.t, altharrs, d.at beid-e vraagstu-lcken d-aar in één ad.em word-en genoemd-. Het
is d.e actuel-e situatie in d.e klassenstrijd., waaruit zowel het voorontwerp van d.e
minister als d.e professorale d.iscussie voortspruit, Sociale omstand.ighed.en hebben d-e staking inrrd.e politieke arenan gebracht, zoals prof. Koopmans het heeft
uitged.rukt, d.ie overigens natuurli jk voor d.ie sociale omstand.ighed.en vol-komen
blind- btijft. Wat er echter in d-e 'tpolj-tieke arenarr ook mag word.en beslist, de
werkstaking is In verschijnsel uit d-e socj-aIe aïena en d-aaruit zal het d-oor politieke beslissingen of. wettelijke regelingen niet verd-reven kunnen worden. Het zal
èrr jurid-ische keurslijven ten spfit, blijven ged.ijen, ook a1 plegen politici, jriristen, prof e ssoïen en vakbond-sl-eid.ers in d. i e arena hul stnri svogelkop 1n het
zand te steken.

A1

tt

DE

YAKBEWEGING

DE

KORTE

TTVIAtrIVIGT

EN

GED]NGEN

U'r, het

orgaan van

d.e

A.N.A.B., bevatte op 21 febmari 1966
een artikeltje oveï rt stakingsrecht,
getiteld.: r?Stakingsvrijheid. moet vernrimd.lr. Daarin l-as men ond-er meer het
volgend.e:

rfDe vakorganisatj-es in Ned-erlandharrteren d.e stakingsd.reiging met grote behoed.zaamheid. en in het uiterste
geval. Niettemi-n grijpen werkgevers in
d.eze schaarse gevallen d.irect terug
op het kort ged.ing, teneinde d-e werking van d.it mid.d-e} uit te schakelenort
Die is goed.! In welk gevale ter

OM

[E

ge1'egenhej-d. van wélke staking van d.e
A.N.A.B. .of van een atrrd.ere bond. van
het"N.V"V. (afgezien d.arr het geval in
d.e Maastrichtse aard.ewerk-ind.ustri.e)
hebben werkgevers rn kort ged.ing aaÍLgespannen? De A"N.A. B. kan op d.eze
.vraag alleen maar het antwoord. schul-d.ig bIÍjven. Alle keren vrilwel r d-at er

een kort

ged-ing werd. aangespannen

-

alweer met uitzond.erj-ng van d.e aard.ewerk-affaire en d-e Scheveningse vis-

sersstaking, waarbi j niet d-e A.N.A. B.
of het N.V.V. betrokken was, maar het
0"V" B. was dat een kort ged.ing tegen rrwifderr stakers. Het glng clan om

stakers, d.ie zowel d-e vakbeweging a1s
rechterli jke macht tegen ztch had.-

d.e

d.en. Dat r+erpt op de argumentatie van
d-e A"N"A. B. een vreemd- licht.

SCHATEREN

DE GROEP rrMarxistenrr*Leninisten in en rond.om d.e CPN, die sarnen het maand.blad "De Rod.e VIag[ uitgeven, d.at r^ri]- zeggen het pro-chinese d-ee] van d.e verd er
in het conflict Peking-lvioskou neutral-e Ned.erl-and.se bols j ewieken, heef t in een
aantal bed.rijven in Amsterd-am en Rotterd.am een 'rmanifest" verspreid., Het in z:-jn

geheel hier te citeren zou ons te veel plaatsruimte vergen. \^Iij willen er mee
volstaan d.e inhoud. kort weer te geven en slechts enkel-e zinnen - d.ie waa.r het
ons in het bijzond.er om te doen is - volledig af te d.rukken,
Het manif est begint met te constateren, d.at er in Ned-erland. rreen grote
l-eemte is gekomen in d e ob j ectieve voor1ichting omtrent d.e nood.zakeli jkheid- en

d.e klassestrijd.[ en zegt vervolgens dat 'rDe Rode
proberen
op
d-ie leemte
te rm]len. Normaal- t zo vervolgt men, zou d.at
Vlagrt wil
jn
het werk zi van d.e vakbeweging en van d.e CPN, maar dat werk word.t niet verricht. De CPN, zo leest men verd-er, heeft het begrip bezitter en niet-bezitter
afgezworen, ofwel rrd.e klassestrijd-, als motor voor d.e ontwikkeling, is voor haar
geen eerste vereiste meeï in d.e stnjd. vooï een beter bestaan.rl
Rven verd.erop in het bewuste manifest leest mens rrHet is zeer we1 nodi-g,
d.at men bij manipulaties zoals d.ie in Ensched.e rond-om d.e bed.rijfssluitingen hebben plaats gevond.en d.e vraag stelt waarvoor er dan eigenlíjk rn I{VV is met advo-

mogelijffreia van het voeren van

caten en economen. rl
Tensl-otte schrijft men in het manÍfest: 'rïn d-e toekomst is het mogelijk om
bij voorbereid-ingen van bed-rijfscomitéf s, al-smed-e bij welke actievo:rn d.an ook,
z:-cLt te wend.en tot onze rad.vi-esgroep voor klassestri jd' " Wij zullen proberen u
met raad. en d.aad bij te staan met diverse organisatorische problemerl.. o.rr
Het manifest, menen wij, l-aat weinig aan d-uid.elijkheid. te wensen over" In d-e
hoofd.en d-ergenen, d-ierrDe Rod-e VIagil uitgeven is de klassenstrijd. niet het prod.uct vart de gegeven maatschappelijke verhoud.ingen, dat wi1 zeggen van d.e in de
samenleving nu eenmaal bestaand.e klassenscheid.ing, nee zU spruit blijkbaar voort
uit d.e'robjectieve voorl-ichting omtrent de nood,zakelijkheid.'r d.aa:rran.
ItDe Rod-e Vlag" staat niet op het stand.punt,d.at d.e strijd. vooï een beter be-

l1

staan een klassenstrijd- is, nee d.e strijd. voor een beter bestaan is één dÍngr d.e
klassenstrijd. is een dnd"er d.ing en het verband., d-at men tussen d.ie twee legt is
dit, dat vóór d.e strijd. om een beter bestaan d.e klassenstrijd. een vereiste is. rt
Besef daarvan moet volgens frDe Rode Vlagrf naar goed Leninistische-, maaï weinig
marxistische trant, de arbeid.ers word.en b ij I e b T a c h t .
Wie moet d.at dan d.e arbeid.ers bijbrengen? 'rDe Rod.e Vlagrr natuurlijk en meer
in het bijzond-er d.e rradvi-esgroep voor d.e klassestrijd.tr. De arbeid.ers, die met
d.e praktiik van de klassestijd. d.agelijks te maken hebben,die spontaan rad.en voxluden eer welke partÍ j of groep nog ooit over raden had gesproken, d.ie ontd.ekten
hoe men ztcTt voor ond-erkruiperspraktijken kon vrijwaren, zond.er d.at er ook maar
één partij-theoreticus was of wie dan ook, die voord-ien o.o d.ie vraag een afd,oendantwoord. zou hebben kr.mnen geven, d.ie in d.e worsteling van elke dag te1kens opnieuw oorspronkelijke strijd-volrmen ontd.ekken, met een vind.ingrijkheid- waarop a1le
betweters jaloers zoud.en krmnen zijn, d.ie zul-len vart d.e " adviesgroep voor klassestrijd.rt wel eens eventjes verRemen hoe het moet.
Waar komt het manifest vantrDe Rod.e V1agtr in twee woord.en op neer? Hierop,
d.at d.e CPN-leid.ing niet meer d.eugt, maar d.at d.e gïoep va^rr ItDe Rode Vlagrr ztch
als nieuwe leid.erskaste aand.ient. Ja, dddr hebben d.e arbeid.ers nou net op z:-tten wachten.

En wat voor leid-ersgarnituur is het, waarrrree men hier te maken heeft? Eén,
die het nod.ig oord-ee1t, d.at bi j manipulaties zoals bed-ri jf ssluitingen, d.e vraag
gesteld word.t, ïÍaarrrooï eï eigenlijk een I\fW is met ad.vocaten en economen. Vind.t
I
'rDe Rod-e Vlag'r t stellen van d-ergelijke vragen ind-erd.aad- zinvol en nood.zakelijk?
Het is een z6 simpele -vraag, d.at er bi- jna geen arbeid.er is, die er niet op zou
iilnnen antwoord-en. rrOm ons te bed.ond.eren natuurli jk", zo horen wij de eerste de
beste proletariër al zeggerl.Behalve misschien een in SDAP en IIW vergrijsd.e trad.itionalist, d.ie nog altijd. meent, d.at het NW er is om de klassestrijd. te voeren
al vennrl-t het die taak dan ook niet helemaal nar,r behoren. Dat is welbeschouwdook de mening van trDe Rod.e VIag[, d.ie bli jkbaar nog niet d-oor heeft, d.at in d.e
mod-erne maatschappi j het IWV net als ied.ere and-ere vakbeweging d.e taak heeft d.e
god.svred.e tussen arbei-d. en kapitaal te hand.haven.

i$u is het vanzelfsprekend. geen schand.e om er zot n oud.e::wetse en d.oor d.e
praktijk van d.e klassestrijd" aI lang achterhaalde opvatting op na te houd.en. Een
and.ere zaalr- is het natuurlÍjk gewapend. met zul]<e id.eeën ad.viezen aan d.e arbeid.ers te willen geven,Maar zelfs indien"De Rod.e Vlag't eï treffend. juiste en goe-

e id.eeën op na hieId., dan nog zou zot rt t'adviesgïoep voor d.e kl-assestrijd.tt een beIachelijkheid. zijn. Ziet u het aI voor zteh? De arbeid.ers van Werkspoor of Verolme
zien z:-eln voor d-e nood.zakeli j1d:eid. geplaatshin strijd- te gaaïr. voor hun positieverbetering, Wat gaan ze doen? EVen bij de adviesgroep biruren wippen om eens te
bespreken hoe d.e zaak het beste kan word"en aangepakt" Men behoeft het zich alleen maar vóór te stellen om te sehateren. I(om meneer Bischot,kom meneer 0skam,
d.at vreten d.ie arbeid.ers veel beter d.an u of wie d-an ook.Hebt u er nooit van gehoord-, dat de bevrijd-ing d.er arbeid-erskl-asse a1leen maaï het werk van d.e arbeid-ersklasse zéIf kan njn? 0f had. u ged-achtrdat het een soort van kreet uras om de
goe-gemeente te bel-azeren? Ja, dat heeft het leninisme er wéI van gemaakt, maar
d-at i-s het nÍet,rt Is d.e conclusie uit een analyse d.er werkelijke maatschappelijke verhoud.ingen, zoals ze nu eenmaal zijn.
Dat is natuurlijk heel jammer vooï u en voor 1rw ttadviesbureau[.Maar een onoverkomelijke slag is het bepaald niet.
d

ïN DE VACANTIm4AANDmT JUNI, JUI_,r mV AUGUSIUS ZLL Di OJ,TYANG VAN I'DAAD M[ GtrDACHTEII
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OVER
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DE

GROOT

IN EUS vergad.eïing van d-e CPN,gehoud.en in d.e congreszaal van het Amsterd.amse RAl-gebouw, heeft Paul d.e Groot dezer dagen gezegd., d-at'rd.e Sowjet-Unie niet
meer het bolwerk van het socialisme in d.e werel-d_ is.
rrcutrr
, za! d.err niet al- te critische lezer wellicht ultroepen, rtis ie d.'r
eind.elijk óók achter?

rrllee'r, zal d.e wél-critische l-ezer antwoord.en, "d-at is ie volstrekt niet.
Dat bli jkt uit d.at kleine woord-j e rrmeerrr en het blukt ook daamit, d.at hij van d.e
Sowj et-Unie spreekt.'r
In'ierd.aad.. Wie vooï een staat, waar a1 zo orntrent 1918 d.e Sowjetsl d.at wil
zeggen d"e rad-en van arbeid.ers, krachtefoos werclen gemaakt en van iedere werkelijke macht werd.en beroofd., de benaming rrsowjet-Unieil hanteert, d.ie maakt zich uiteraard. aart de grofste hr:mbug schuld-ig" tra wie zegt, d-at F-usland. niet méér.'f het
bolwerk van het social-isme" is, die staat kennelijk op het stand-pr-mt, d.at het dat
eens wél geweest is, voelt z:'dn althans g"ro"pàr, aàt onjuiste stand.pi-mt te
verkond.igen. Wie d.at d-oet geeft er blijk van óf van d.e werkelÍjke ontwik.ireling in
Rusland niets begrepen te hebben, óf er br;zond.er veel benang bij te hebben d.e bolsjewistische mythe (lees: leugen) omtrent Rusl-and. tegen beter weten 1n te hand-haven.

Wi j geloven, d.at bij Pau]. öe Groot zowel- het één a1s het and.er het geval is.
parad.oxaal. Wie tegen beter weten in een l-eugen verkond.igt zaf men
klinkt
Dat
zeggen - dat is dan toch in ied.er geval iemand., die wéét d.at hij staat te liegen.
trde1, d.at wéét Paul d-e Groot natuurli jk ook. Maar het is met hem zó geste1d., d.at
hii tt verkond.igen van leugens beschouwt als "het voeren van socialistische politiekrt. f etsrd.at ongetwijfeld. hieimee verband. houd.t, d.at rthet voeren'van socialistische politiek" het l-oochenen van (a" betekenis van) d-e kl-assenstrijd. irÈroud.t.

Maar d.at terzijde.

Paul d.e Groot is een leugenaar, d.ie gelijk zovel-e en al-s d-e meeste leugenaars in ztjn eigen leugens is verstrikt" Dat betekent d.an, dat hij niet weet waar
ztJn leugens zijn begonnen en waar ze ophoud-en. Ietq, clat wij overigens wél weten:
ze beginnen overal. en ze houd.en nergens op.
Pau] d-e Groot weet, d.at hij een mythe verkond-igt, maar hij is in die mythe tegeli jkertljd. gevangen. Daarbij is het niet zo r. dat hij d.e gevangene van d-e (fof s jewistische) mythe is, omd.at hi.; de Russi-sche ontwikkeling nlet begri;pt, nee, omgekeerd.: d.e (fofs;ewistiscte) mythe belet hem tot een juist begrip van de werkelijke ontwiklceling van Rusland. te komen. HÍj is intelligent genoeg om te weten,
d.at hij liegt; hU is te dom - of beter misschien: te ver van d-e arbeid.ersklasse
,
vert^ri3d-erd. om te beseffen, waaruj-t zt;n 1eu-gens voortspruíten.
,

Overi-gens: wanneer wij met nad.r'uk stell-en, d-at Ruslan§. * ryer "het bolwerk
van l:iet socialisme in d.e werel-d-" is geweest, d-an bedoelen wiJ-[aarmee natuurlijk
niet, d-at er el-d.ers wél zotrr bolwerk wezen zo1), Het socialisme word-t niet ergens
rrverd-ed-lgdt' noch op d-e mr.ren van het
Kreml-in, noch op d.e beroemd.e Chinese muur,
,
noch waar d.an ook. Kom nou! Wie zoud.en d.at d-an d-oen? Geharnaste partijbureaucraten zeker? Nou, die kiínnen in het harnas gejaagd. word-en, maar d.an toch alleen
d-oor het zelfstand.ig optred-en van d-e arbeid-ers. wat zri (a" partij-bureaucïaten)
dan plegen te verded.igen is geenszins het soclalisme, d-och. enkel- en alleen hun
eigen bevoorrechte positie.
De ged-achte alleen aI aaJ- d-e mogelijkheid- van zot yr ttbolwerk van het social-ismetr of een soortgelijke begripsconstructie is je reinste dwaasheid-.
Voor zover d-e arbeid-ersklasse strijd. voert tegen h.aar natuurlijke vijand., het
kapitaal , i s ziJ of zij het weet of niet - van het sociali- sme d e d.raagÀter. Dat
.
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is zii nu eens hier en d.an weer daan, overal in d.e wereld", waar 211 in actie komt
en stri jd. voert " Maar aJs resultaat van d-ie klassestrijd. ontstaan er géén bolwerken. rntegendeel: d.ie word.en er i*:l_1:::_g:=lecht!
NA DERT]G

JAAR

DEIZE MAAND , j,.lni 1966, is het pïecies d.ertlg jaar geIed.en, dat in het
d.oor een zogenaarnd.e rrVolksfrontregeringtr bestuurd.e Frankrijk gebeurtenissen plaats grepen, d.ie d.estijd.s bijzon-

der sterk tot

verbeeld-ing van d.e
- zorrel binrren als
buiten d.e Frartse grenzeïI - spraken en
d-ie tot d-e verbeeld.ing d.er Franse arbeid"ers aIt{jd. zijn bliiven spreken. Een
kleine vi jftien Taar nd d-e tweed.e wereldoorlog nog hebben wij op blind-e fabrieksmuren in Noord--tr'rairse ind.ustrlested.en met grote zwarter pas geverfd.e
l-etters het woord- zretr staan, d-at ook
hed.en nog in eJk re cht-geaard Frans
proletariër hetzij een wereld. van herir::oeringen wakker roept, hetzij, omd.at
hU d.aarvoor te jong is, geen herj-nneringen wekt , maar d-an toch in ied.er
geval óók voor hem gelad.en is met social-e spanning en symboliek:
d.e

arbeid.end-e klassen

I'Juin t 5$tt, juni 1916.
Die junimaand. van 1916 beleefd.e I t
Frankrijk van het Yolksfront d-e grote
golf der bed-rijfsbezettingen. Spontaan

zijn oe bed.rijfsarbeid.ers in bewegrng
gekomen" De C, G, T" , het grote, toen
no g so ciaal-clemo crati s che rvalrverbond.,

heeft hen niet opgeroepen d.e arbeid.
neer te leggen. Integendeel, de C.G.f.
even verrast en d.oor d.e actie in
verlegenheid gebracht als d-e ' Volksfrontregering van Léon Blum - wekt op
tot 'f kalmte en d-isciplinerr.De bolsje-

wiek Maurice Thorezrd.ie met de socj-rs
een soort van god.svred.e heeft geslo,ten en z:-clr samen met BIum laat foto. graferen, verkond-igt aan het proleta:riaat a1s hoogste leninistische wijsheid-, d-at men een begonnen staking...
ook rtmoet weten te beeind.j-gen'r.De beweging ontsnapt aan ied.ere officiële
eontrole van bovenaf . In het ind.ustrië]e bekken van Parijs, in d-e mijnstreek rond. Lens en Vaf enciennes, in
het industriegebied- van Lotharingen,

maar ook

in

Mídd.en-Frankrijk en

in

Mar-

seill-e wappert de rod.e vlag op schachten en schoorstenen. De massats zélf

ztjn in bewegrng gekomen, d.emonstreren
een éIan, d.at aan politici a1s Blum
en Zytolnski of aan rn vakbond.sbureaucraat al s Jor.:]rar.»< of partijbureaucraten
als Cachin en Thorez varr d.e C . P. F" geheel en aJ vreemd. i s .
o

HOE

jaar na d.atum,
toen beoord.elen?

moet men, d.ertig

d.e gebeurtenissen van

d-e manier, waarop d.it onlangs
d-oor d.e beurtelings met d.e rad-ieale
soci-aa1-d-emocratie en het anarchisme
koketterend-e auteur Da"r:.iel- Guérin is
ged-aan, d-ie het Volksfront een misluk-

N+gt op

te revolutie heef t genoemd. "Het Volksfront wós geen revolutie en d.e stakingen met bed.ri j f sbezettingen van juni
1936 \^Iaren d.at evenmin, ho ezeeT ze

ook d-oor hun spontaan karakter en van\^rege het zelfstandig optred-en van d-e
arbeid.ers revolutionaire trekken had.d.en.

Mét d.e regering van het Vol-ksfront
heeft het Franse kapitalisme mod.erne
trekken gekregen. Zo juni 1916 eïgens
het begin van was, dan van een grootkapitalistische ord-ening, een sociale
wetgeving naar d.e eisen d.es tijd.s en
een soort van geleide economie. Naar
d.e v o r m d-oorbraken d.e bed.rijfsbezettingen de grenzen der kapitalistische ord.erTraar de ,i n h o u d. nÍet"
DÍe votan en alIes wat er mee saJnenhangt brengt mee, d-at d.e beweging aItijd. belangrnreklcend. zal- blijven voor wie
ztctt interesseert voor zelfs'tand.ige
arbeid.ersstrijd." Maar d.e mythe,dat juni 1916 rn stap op weg naar d.e arbei-

d.ersmacht geweest zou zin, houd.t Seen
stand. tegenover d-e werkeli jke feiten.
In juni 1916 heeft d.e Franse arbeid.er
weeï eens, gelijk zo vaak in een nog

verd-er verled-en, een aantal. kastanjes
u1t het vuuï gehaald.Voor een kallEal-istische -ir,e"W.fg,1ng. Niet mind-er,
maar ook bepaald. niet meeï"

