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IEDEREHI WEET, d.at d.e onrust, d-ie in d-e week van 11 tot 18 juni in Amstergeheerst
d-anr
heef t r op d.e avond van maand.ag 11 jl-mi is begonrren met een protestaetie van d.e ongeoïganiseerd.e bouwvakarbeiclers. Met vele honderd.en, ja meer d.an
d.uizend. man sterk, waren zij naar het gebouw van het Sint Elizabeths Patronaat in
d.e i"iaznixstraat gekomen om te protesteïen tegen d.e aftrek van twee procent van
hun vakantiegeld.en, d-ie daar aan bepaald.e categorieën zoud-en word.en uitbetaald..
Bij d.ie protestactie zijn d.e Amsterd-amse bouwvakarbei-d-ers, d-ie er àan d.eelnamen in botsing gekomen met het Amsterd.amse politie-apparaat" Bij d.ie botsing is
d.oor weLke oorzaak d.an ook - d.e 51 - jarige metseLaar Jan !,leggelaar om het leven
gekomen. De woed.e en de smart om d.it plotselinge eind.e van één hunner kamerad-en
heeft zích de volgend.e dag ontl-ad.en in een sto:rrloop tegen het d.agb1ad. rrDe Tel-egraafrr , d.at d.ie morgen d.e rekening gepresenteerd. kreeg van een berichtgeving,
wel-ke a1 jaren lang d.oor d.e bouwvakkers en bepaald niet door hen alleen - als
nóg arberd.ersvijand.iger d.an van wélk b1ad. ook woràt brvaren.
In die vïoege avonduren van maandag 11 juni begon een stuk klassenstrijd.,
d.at zi-cln van Snd.ere klasse-acties van d.e laatste tijd- ond-erscheid.d.e d.oor een grotere felheid., doeh d.at in beginsel geen and-er beetd. vertoond-e d.an weLke proleta-.
rische-klasse-worsteling ook. Die stri jd- d.uurd.e tot en met d.insd-ag 14 juni. Wat
daarnà.geschied.d.e in d-e avond.uren van woensd-ag 15 jr,lni d-roeg een gans and-er
ka:iakter. Het had. met d.e actie d.er bouwvakarbeid.ers niets meer te maken, het kon
géén stuk kl-assenstrijd. meer word.en genoemd..Toen - op woensd.agavond. - d.rukten Amsterd-a^mse nozemgroepen hr.m stempel op d-e gebeurtenissen. Toch zal niet }«.u:nen
wolclen ontkend, d.at wat toen geschied.d.e ook wel- d.egelfik een sociale achtergrondhad., d.at d.e onlustgevoelens, d.ie z:-dn ontl-aad.d.en p T o 1e t ari
s c h e-onlustgevöelens $Íaren. Zo er alLe aanleid.ing is om tussen het confl-ict van dinsd.ag en d.at van woensd.ag duid.elijk ond.erschei.d- te maken, wie enig begrip aan d-e
d-ag legt voor d.e ond-e:: d.e Amsterd-amse arbeid-ersbevolleing bestaand.e haat tegen d-e
potritie, die zaT z:-clr van d.e laatste fase van tf het oproer" toch niet zond.er meer
willen d.i stanciëren.
Ied.er d.ie wat te verlj-ezen had. een rrnaaJllrt als politicus, een positie in
d-e samenleving, een stand.pr:nt als partijleicl-er, d-e I'stralenkranstr van een comitélid- - d-istancieerd.e ztch al eerd-er van d-e gebeurtenissen t al van het moment af t
d-at d-e bouwvakarbeiders in d.e moïgerr van d-insd.ag 14 juni niet langer de platgetred-en paden volgden van het trad.itionel-e protest. In d.ie krÍngen heeft menr datgene wat zich bÍj t t rrTelegraaftf -gebouw afspeeld-e tternstig betreurd.rt of rreen rel-rf
genoemd en men heeft in o-ie krÍngen - over aI hetgeen er in d.e mid.d-ag- en avonduren vall. d.insd.ag 14 juli volgde slechts met afschuw krmnen spreken.
Men heeft ervafi, beweerd., d-at d.insdagmidd-ag sprake was van botsingen tussen

-2s en de Ansterda^ose politie en dat dinsàagavond. reed.s de noen de plaats hadtlen ingenomen van de bou!Ívakalbej-ders. Zowel het een a1s
het ander, menen wï, sta,at op gesparmen voet met cle werkeliikJreid.. De zeer du-id.elijk strikt geweldloze ?rovors hebben op een gegeven nonent - wa€,rover aanstond.s
meer - w61 hun steun lrl]Len geven aan een vreed.zaao protest tegen rt politie-optred.en, maar zij hebben zich bepaald giÉ in de geweld.dad.ige strijd geworpen.l.Iat
de gebeurtenissen vstrI dinsd.agavond aanga,at, zï voaren na,ar orrze mening weI d.egelijk d.e clijDax van een arbeid.ersverzet en er is geen enkele red.en om er zich gvol
scha-amterr van af te wend.en of pog'ingen te ond erÍreÍaen om ex een vals etiketje op
d.e Ansterd.a.use Provo
zembend

te

plald<en.

d.e

Zeker, sensatie-zoekèrs zuI1en ook dinsdaga,vond. wel aan, d.e veldslag teg€n
politie hebben d.eelgpnonen en nozens zul1en zi-ch ongetwijfeld ook toen wel trË

sen de strij<Iend.en hebberr bevonden. Dat neèmt echter volgens ons niet weg, dat d.e
gebeurtenissen van d.insdagavond tot d.e acti-e der boulrvakarbeid.ers 1n duj-d.elijk
verband staan, dat zij er het log'ische verwolg op vormen en d.at nen d.aaraan een
klas se-karakt
er niet ontzeggen ken.
Toeg€geven, ale. situatie in Amsterda,n wae op de avond van: dinsalag 14 iuni
vat gecoEpliceerder geword.en. Niet enkeL en alleen cle bouwvakarbeiders waren Ín
be eg:ing, mas,T ook taI van aÍld.ere arbeid.erscategorieén r die met elkaar ongetrÍj- jfeld tte groep der aanvar:.he1ijk in actie gehomenen in a€ntal verre overtxoffen. Wij
hechten echte" geen geloof a€J1 en zien ook g€en enkele grond. voor de bewering,
dat I s avoncls rralLe bouwvakarbeid.ers aI la^ng naar hu-is r,rsrenrr . .Wat zich I s avond.s
ontlaadde, alat was het totaal van hun opgekropte proletarische gevoelens. ln/at aÍId.ëien in de Étrijd dïeefr dàt was aI evenzeer een onbehagenr d.at karakteleistiek
is voor het pr.oletarische nilieu. l,Iij ontkennèn ten sterkdte, d.at net het uitspreken van d.eze waarheid een rrsmettr zou woÍden geworrpen op de bouuvakarbeidérs
of op welke groep van arbeid.ers ook.Zo wij al bepaalde categorieën veridjten mal(en,
da.Il niet cle arbeiders, maa.r hén, die zich g€haast hebben de arbeirters te verfoochenen.

Tot d.egenen, rlie deze hourling hebben ingenomen behoren in d,e allereerste
plaats de lealen van het Arsterda,mse Actiecomité voor de Bouuvakken. Eén van clie
leden is de 54-jareige vlechter Klaas Staphorst, d.ie in een interview tegen een
verslaggever van het "Algemeen Dagblàd.'r heeft gezègd.l rtJat 6r gebeurd. is keur ik
ruituurlijk sterk af en wij d.istalxciëren ons ervan. Deze rel is nóoit onze bedoeling geweest, want het g'ing ons uitsluitend. om een demonstratie tegen de inhöuding va^n ons geId.. Tiamelant betekent alleen naar schad.e voor onze actie. . . I' E:
eerd.er reeds had clezelfd.e Klaa§ Staphorst tegen een iad.io-reporter gezegd.: t'De
zaak is ons uÍt d.e hanal gelopèn....
.Onze opvatting over4 d.e gebeurtenissen is een gans and.ere d.an.tlie van StatrF
horst, het aotie-coeité of cte categorale organisati.e§, die zich tegen cle aftrek
van tle twee procent gekant hebben. Zek.gr, het is volkomen juist, rdarlxeer StatrF
horst en zijn naaste vrieniten zeggeni dat hun rtd,q zaak uit de hand. gelopen.isr'.
Dat echter, zo toont ons een oriaÍzienbare reeks van klassegevechten vaÍ] èe huidige tijd, overkont nu eenmaal altijd..aan organj-saties - hetzij erkende, hetz{ niet€rkenale - d.ie van boven af het arbeidersoptred en wil]en regel-en op een noment i
d.at de arbeiders a1s klasse, als nassa of a1s groep in beweging komen.
lr,It behoren bepaalat niet tot d.egenen, di.e beps,alde aspecten van het optred en
d.er bouwvakarbeid.ers moreel vëmerpelijk achten. of die vaJI een gegeven nouent af
deit optred-en menen te noetèn veroordel-èn. Onze opvattj.ng is, dat een dergelijke
n o r e I e, beoord.e1ing der gebeurtenissen niet ÉLectris lo.l,komen dwaas, ma^ar te-'
vens onvruchtbaatr is, wanneer.. llen daarbii de maatstaven hanteert van de burgerlii=
.

ke moraal..
lda^ar

het ou gaat, en wat

sie-verslaggever

is

gezegd,

kiant, geen iad.iospreker en geen televid.at de arbeidersklasse nu eenn€€I een klasse

dool4 geen

is dit:

)7

isr d.ie }crachtens haar positie in d.e brrrger}ijke sa.menleving van vand.aag ook bij
haar geringste sociale activiteit nu eer:maaI met die maatschapp:j in botsj-ng moet
komen; een klasse, d.ie niet i-n beweg:ing kan geraken zond.er oat d-aarmee ond.er d.e
verhoud-ingen van nu een conflict ontstaat met de bestaand.e ord.e. En wanneer wij
vaJI een conflict met d.e bestaand.e ord.e spreken, dan bed.oelen wU niet sleehts een
conf1ict met d.e politie of met welke zogenaamd.e gezagsd.ïagers d.an ook, maar d-an
bed.oelen wtj vooral- en Ín d.e alLereerste plaats een conflict met d.e geschreven en
ongeschreven ged.ragsregels d.er bestaand.e samenleving.

Natuurl{jk is het,voor wie z:-clt op d.e basis d.er bestaand.e ord.e stelt, onaanvaardbaar, d.at d.emonstranten op d.e tramrail-s gaan zttten , d.at het verkeer belemmerd word.t of d.at d.e politie met stenen wordt bekogeld-, of d.e miten van wel-k
d-agbIad. dan ook word.en ingegooid., Maar wat van d.6t gezichtspunt uit alsrronaanvaard.baarrr verschi jnt, ztet €rr gezien vanuit d-e positie waarin strlid.en,l-e arbei-d.ers verkeren, totaal and-ers uit " Niet vool: ni-ets zei een j onge Amsterd-a.rTrse arbeid.err toen hem d-oor een televisie-reporter rraar zijn mening d.aaromtrent gevraagd
werd., d.at hij het geweld van d.e bouwvakkers ten opzichte van d-e po1Ítie'tvolkomen

begrijpeLijk'r achtte. Wij zouden het nog a.nd-ers wil-l-en formul-eren. \{ij beschouwen
d.ergelijke zalcen niet slechtsttbegrijpelijk[r wij beschouwen ze ook, op grond. van rn
soeiale wetmatig'heid. a1s onvennjjd-elijk. Zted,aar d.an het verschil met een nan al-s
Klaas Staphorst, wiens id-eaal- b1i jkbaar een fatsoenlijke en nette d.emonstratie is
en bovenal- natuurlijk een d-emonstratie d.ie cloor zirr tcgen d-e CPI,T aanl-er:nend. aktle-comité volkomen in d.e hand- gehoud.en word-t mear die d.aarbij vol]<omen vergeet
d.at arbeid.ers, vlanneer ze eenmaal tot hand.elen ztjn oveïgeéIaan, er omtrent Catgene wat net en fatsoenlijk is ónd.ere d-enkbeel-d-en op na hor-ld-en d.a,n ook zlj zel-ve er
nog op nahield.en eer hun stri;d. begon.

Over het aktie-comité (van orl-oochenbaar bols j e''.,ristisch signatuur) eerst
nog een enkel woord.. De rrNieur,.re Roiter,:lannsche Couran'';". d.ie zo ecrlijlc en zo objectieí is geweest cm te erkennen, d-at d.e arbeiclersrtniet he1emaal ten onrechte"
bezr.nraar koesteren tegen d.e aftre]< van die twee procon-b heeft gcschrevenrd.ai
't
rrzelf kennelijk geschrokkenrt was van d-e 1.oop, d-ie d.e g:berr::tenissen naJnen. Ter
verklaring van d.at f eit: voegt he-i; F-otte:d.antse blad. cr aan to:, d.at I'commir3.isten
niets vana:.e,,-'chie moeten hebbenrr" Voor zo-ver d-e N.R"C" mei; clie woord.en bed.oe1t,
d.at CPN-ers aIléén maar voorstand-ers zijn voor In arbeid-ersoptrcd-en, d.at van bovenaf en d.an in rt bÍjzond-er d-oor henzelf geleid- word.t, ond-erschriiren u{ ze. Echter zijn wij bdzond.er huiverig voor het woord. Itanarchie", d.at ook nu weer, zoals
altijd wanneer een actie het enge ker.irslijf ener officiëIe of offj-tieuze leid.ing
doorbreekt, is geva11en, maaï waarin wÍj al-leen maa.r d.e burgertijke afkeer pïoeven
van spontaan hand.elen van ond.erop.
AIs d.e NRC zegt, geli jk =ij gedaan heef t, d.at 'f ook d-e anarchisten aIs punt j e
bij paaltje komt, schriklcen van
d.e artarchier' , d-an is d.at niet van waarheid. ontbloot. Maar d.at komt, omd.at anarchisten (wat men d.aarond-er d.an ook mag verstaan)
net zo goed. a1s d.e led.en van ' t actieccnité of zelfs ook zogenaamd- rcvolu';ionaire partijen, i d. e a 1i s t e n ztjn, clie ztcltvatt 'tarbeid.ersoptred-en'r nu eenmaal voorstellingen maken d.ie geenszins beantwoord-en aa,n d.e wàrirelijkheid., een
werkelijkheid. overigens, clie achteraf, als d.e strijd. voorbij is, d.e in actie geweest zi jnd.e arbeid.ers eveïtzeer verbaast als well<e brave burge:rnan men maar wil-,
Het optred.en van d.e arbeid.ers word-t niet bepaald. d.oor d.e een of and.ere i-d.ee of
d.e een of and.ere opvatting omtrent het gezag ( zoals bi.lvoorbeeld. bÍj d.e Provo'
").
ldat bii het handelen vafl. arbei-d.ers d-e d.oorsl-ag geeft, d.at ztJ:n d-e nood-wend.ighed.en
huru:er actie zelf,Maar juist daarom is d.at optred.en met d.e rekenliniaal d.er bur-

gerlijke

wijshed.en

of het burgerlijk wetboek niet te meten,

Over d.e verhoud.ing 'uussen d.e arbeid-ers en d-e Provot s nog een enkel- woord..
Wat op de avond. van maandag 1J juni voor ied.ereen, die ogen had. om te zi'en, van
stond.e af aari d-uÍd.e1ijk was, d.at was het enoïme verschil tussen een 'thappeningt'
van het provotariaat en d.e klassestrljri van het proletartaat. De d.emonstrerend.e

4en protesterenàe arbeid.ers wierpetrr d.at is niemand. ontgaan, een hee] wat groter
gew-icht in d.e schaaL d-an d.e Provots ooit zullen icunnen'd-oen.En hebben de Provots
in het jongste verl-ed.en hi.m afkeer van klassenstrijd. niet onder stoelen of bardcen
gestoken, d.e Amsterd-amse bouwvakkers maakten
d-adelijk géén geheim van., dat
"= "ien d.at er tussen Provo-optred-en
ztj van d.e hulp van Provo-zijd.e niet ged.iend. waren
en arbeid.ersstrijd. een hemel-sbreed. verschil bestaat
De d.emonstrerend.e bouwvakkers hebben d.e Provor s bij wijze van spreken - van
het Jonas DaniëI Mei.jerplein geveegd. En voor d.e tv heeft het Amsterd.amse Provoraad.sJid. Bernard. d-e Vries niet all-een erkend. e dít er tussen Provo en d.e arbeid.ers een klove gaapte, hij heeft 66k gezegdr d.at d-e Provots d.e red.elijkheid. van de
houd.ing der bouwvakkers niet ontkennen kond.en, Hij bevestigd.e d.aa:mree hetgeen wij
in een d.er vornige nurnmers van rrDaad en Ged.achten over Provo hebben beweerd-" fn
d.e juniweek waarcver wij hier spreken is duid-elijker d.an ooit tevoren gebleken,
dat d.e Provor s in een confl-ictsituatie tot d-e Amsterd.amse politie staan, d.e aTbeld.ers d.aarentegen in een con-fl-ictsituatie tot d.e bestaande maatschappij. Dat is
een verschil , d.at enorïn moet word-en genoemd..
!ÍïJ ZEIDEI\I hierboven: d.e botsing tussen d.e strijd.end,e bouwvakkers en d.e verded.igers d.er bestaand.e ord.e moge heftiger geweest zijn d.an in lange tiid- van a^rbeid.ersacties in dit land gezegd. kon word.en, in wezen vertoond.e het conflict al-Ie kennerken d.ie ied.er klasseconflict in d.e mod-erne tijd. vertoont. Dat geld.t niet
al-l-een vooï het verlooprhet geld-t ook voor d.e d.irecte aanleid.ing. Een tegenstelli-ng tussen ongeorganiseerd.en en geoïganiseerd.en voor wat betreft d.e wijze van behandeling is het, die d.e bouwval<kers in beweging heeft gebraoht. Bn zoals aLtoos
was d-e tegens tel ling tus s en d-e arbe j-d.ers en d-e bond.en onmj- skenbaar " D e bond.en
zeggen wij nad.rruklcelijk. Van een tegenstelling tussen wéI en ni-et georgaïliseerd-e
arbeid.ers is nauwelijks sprake. Uiteraard. zijn het in d.it geval d.e ongeorganiseerd.en, die in hun loonzakje getroffen werd-en, d.e strijd. begonnen. Maar toen het Po:
litiegeweld. een slachtoff er had. geëist en z6 is het, ook al- i-s d.an misschien
d.e klap die hij heeft opgelopen niet d.e *i-::ecte d.ood-soorzaak van Jan Weggelaar geweest - toen hebben georgani-seerd-en en óngeorganiseerd.en gezaÍÍtenlijk het werk
neergelegd. En wi j hebben ook uit d.e mond. van een geoïganiseerd.e opgetekend, d-at
d.e actie d.er niet-georganiseerd.e maklcers "vol-komen begrijpeljjk" I^Ias.
Zeker - d.e tv-kijkers r^ieten het - er ztJn óók georganiseerd.e arbeid.ers geweest, d.ie klakkeloos hun bond.en hebben nagepraat, d.at al d.ie ongeorganiseerd-en
vol,komen terecht van een d.eeltje van hun vakantiegeld. beroofd- werd.en, omd.at het
parasieten zoud.en zíjn, d.ie nu maar eens gedwongen 6ók ee4 offer moesten brengen,
Nlaar d.ergelijke kletspraatjes over d.e ongeorganiseerd.en vernam men niet, toen d.e
ongeorganiseerd-en, samen met georganiseerd.en d-och regelrecht tegen d.e bed.oelingen d.er organisaties in, d.e rrwildetr acties begonnen, die tenslotte tot d.e z. go
loonexplosle van d.e herfst van 1961 hebben geleid-. Wij hebben het vroeger aI eens
betoogd. en Ïi"{ herhalen het nu met klem: niet d.e ongeoïganiseerd.en parasiteren op
d.e bond.enrmaar omgekeerd. d.e bond.en parasiteren op d.e ongeorganiseerd.en. De laatsten immers brengen in hlm |twilde'r acties offers, d.ie d-e nimmer of bi jna nimmer
actie voerend.e bond-en niet berej-d. zijn op te brengen"
Wij hebben georganiseerd-en gesproken, d.ie ons d.e vraag steld.en, die ook d.e
Farool-verslaggever Aad. van d.er Mijn gesteld. heeft, de \rraag namelijk, waaróm men
met stenen naar d.e politie moest gooien, een vïaag, waaraan ztJ met wie wï spraken een dnd.ere vïaag toevoegd.en, d-e vraag na^u'relijk of d.an een politie-agent rrook
o

niet

een mens was.rl

WÍj aarzelen niet te beweren, d-at wij 'd.ie vraag hóógst merkwaard.Íg vind-en.
vraagt men nÍet waarom op een voor ztJrr rechten en belangen opkomende arbeid.er moet word.en ingelmuppeld. en waarom vraagt men niet of d.an een arbeid.er
rrook niet een mens isrr. Maar d.1e twee vragen staan tegenover eLkaar" B1 ofschoon
wij d-e ]aatste vïaag veel- zj-nvoll-er achten d.an d.e eórste, het feit op ztchzeJ.f
bewijst, dat men er met d-ergelijke vragen betreffend.e het mens zijn van d.e een of

Waarom

5

in het geheel niet uitkomt. Dat komtromd.at het begrip rrmerls'r zo buiten:
gewoon vaag is. De - nu eenmaaL genuanceerd.e - werkelijkheid. is d.ezer. d.at de Ar.beider a1s ,arbeider een dnder mens is d.an d-e vooi de heersend.e ord.e in het geyeer komend.e po'litled.ienaar. Niet met een mensè1i3fe beoord-eling verkrljgt men inzteht in d.e gebeurtenissen, maar met een sociale beoordeling, met een klasse-vid.e and.er

sie.

d.an komt ook het politie-optred.en in een wat and.er licht
in feite in aIle commentaren en parlementaire'red.evoeringen is geschied.. Natuurlijk: d.e politie in Amsterd.am staat niet al1een bij d.e arbeld.ers,
maar ook bij al1erlei and.ere maatschappelijke .glcoeperingen in een kwad.e reuk. De
geest in het korps zeggen 6ók i-nsid.ers, is volkomen verkeerd.. Dat willen wij niet
tegenspreken. Wij vragen alleens wat bed.oelt men als men dat zegt? En gelooft men
d.at een politiekorps met eenrrgoed.e geest" niet met strijdend.e arbeid.ers in conflict zal }comen? Alles wat in critische bewoordingen over d.e Amsterd.arnse politie
gezegd word.t moge waar ziln, d.at neemt niet weg d.at al die critische woord.en enigzins of heel sterk soms het feit verd-oez.e1en, d.at de tegenstelling tussen d.e arbeid.ers en d.e bestaand.e ord.e (
dus tot d.e handhavers van d.ie ord.e) in-d.e natui:rlijke loop d.er dingen 1igt. "r.
B: als de CPN-er Marcus Bakker - net ais d.e br:rgerlijke rad.icalen van het slag van Parool-hoofd.red.acteur Sand.berg - in d.e Kamsr
op hoge toon het heenga^an van d.e heer Van d.er Mol-en eist, gelijk ook d.e PSP-er
lrankhorst heeft ged.aan, d-an wekken z\ d.aa::mee de illusie, d.at met een and"ere Amsterd.amse Hoofd.eounissaris d.e klassevrede in d.e hoofd.stad. zott zijn verzekerd.. Het
zou of zal misschien ond.erscheid. maken vooï de verhoud.ing tussen d.e politie en
d.e Provor s, maar uiteind.eli jk niet voor d-e verhoud.ing tussen d.e politie en d e

Hanteert men d.ie,

te staan

d.an

strijdend.e arbeid.ers.

Maar genoeg over d.e Provors en tenrg naar d.e stri.jd. van d.e arbeid.ers. Over

4ie strijd- heeft d.e reed.s eerd.e:r d.oor ons geciteerd.e KLaas Staphorst gezegd.: ItWil
(bed.oeld. is het Actieeomité in d.e bouw! - red.. D & G) wi11en voorkomen, d.at er

een tegenstelLing tussen geoïganiseerd.e en ongeorganiseerd.e bouwvakarbeid.ers ontstaat." Wii menen, d.at er voor een d.ergelijke opmerking geen enkele aanleid.ing bestaat" Klaas Staphorst bed.oeld.e er natuurlijk mee, d.at het geweld.d.ad.ig optred.en
vàn d.e ongeorganiseerd.en d.e wé1-georganiseerd.en we1 eens zou krrnnen afschrikken,
l,rlàarom eígenli jk? IS geweld.d.ad.i-g verzet d.an iets, waarvcor wéI-georgani.seerd.en
z:.ch te netjes en te' goed. achten? Ja, zo d.enken d.e bestuurd.ers er over. Die
menen ind.erd.aad., d.at een georganiseerd. arbeid.er al-l-een lriaan d.oor het blqte feit,
d.ót hU georganiseerd. 1s, opeens ophoud.t als arbeid.er te reageren.Era zoveel rrwild.e" stakingen van vakbond.sled.en (iegen de wil hr:nner bestuurd.ers!) kl:.nnen er niet
uitbrekenrof d.e bestuurd-ers blijven aan d.ie dwaze meni-ng vastlioud-en. Maar d.e werkelijkheid. spreekt een and.ere taal. Ook d.e werkelljkheid. van d.it jongste optreden
varr d.e bouwvakarbeid.ers. Kl-aas Staphorst zou eï z:.dn gemst mee l§.mnen ste11en,
zo' zlin partij-opvattingen d-aa::voor geen bel-etsel vozmd-en. Want het jongste conflict heeft l-aten zienr d.at ook d.e ,g'eorgàniseerd.en sol-id.alr uraren met hr:n mak;
kers d.ie niet-georganiseerd. zíjn. HééI d.e Amsterd-a^mse bouw is plat g'egaan. Vel-e
bouwwerken eLd.ers gingen eveneens plat.Er was ook sprake van actie j-n and-ere bed.r[jven. Practisch - en d66rop komt het aatt - hebben d-e. georganiseerd.en ztch ten
opziehte van d.e ongeorganiseerd.en niet ged-ragenralsof ze d.eze als parasieten beschouwd.e. Het ijverig d.oor d.e vakbondsbureatrpratie verbreid.e sprookje blijkt in d.e
keihard-e 'praktijk ind.erd.aad- een sprookje te zin.
Er zijn meer sprookjes, d.ie op momenten van felle klassestrijd. a1s d-eze, ontluisterd. word.en, Zelfs een br,rrgerlijk jorrznalist als Aad. van d.er Mijn, die voor
zin ogen de klassenstrijd. zag woeden rond. het I'monlment van d.e nationale eenheid.rl
op d.e Darn, kon niet nal-aten over d.ie zogenaamde 'rnationale eenheiclr in wat cynische en sarcastische bewoord.ingen te spreken.
vfat d.e algemene karakteristiek d.er gebeurtenissen betreft, de liberale NRC
heeft ze om uiting te geven aart haar afkeuring natuurlijk - vergeleken met d.e
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d-e geschiedenis bekend-e beeld-ensto:ro. Het stand.puni van d-e NRC latend.e voor
wat I t is de burgerlijke afkeer van pïoletarische strijd. kr.rr:aen wij ons met die
vergeli jking weI verenigen. Want d-e Beeld-enstorm - d.at heeft een schrÍjver al-s Erich Kuttner overtuigend. aangetoond. in ztJn boek rtHet Hongerjaaïrr was d.e vorm,
waarin het verzet van d.e prlmitief-proletarische hand.werkslied-en d.er zestiend.e
eeuw tegen d.e heersend-e klassen en'heersend-e machten als een plotseling opkomend"
onweer losbarstte" Vand.aar juistrd.at all-e schrijvers en al]e intel-lectuele vertegenwoord.igers van latere heersers ztch van d.ie Beeld-enstorm ged-istancieerd- hebben, Een rrrevol-utie'r zoals Prins l,rlil1em van Oranje ztcLt d.ie voorstelcle, voonrit,
d-at viel te accepteïenà Een revolutie van d-e handwerkslied.en? Foei, d.ie moest
word.en afgekeurd-, gelijk ied.ereen ztch thans afkeert van d.e ttbeel-d-ensto::trrrt in Am-

sterd-am.

Een

verzetl zoals i(l-aas Staphorst en op d.e achtergrond. misschj-en ( zeker is

het niet eens) Pauf d-e Groot, een Lanlchorst of een categoraal bestuurd.er z:-:Lt d.at
'voorstellen, d-at kan er - aIs het persé moet nog mee d.oor, Maar een verzet d.at
uit d-e hand. loopt, nee e d.et moet men in koor en om het hardst veroord-eIen. Dat
echter is niet d.e houd-ing, noch het stand-pr-rnt van d.e groep 'rDaad- en Ged-achtert.

DE DIKTATUUR

VÀN

HET

PROVOTAR]AAT.

tltel plaatsten wij in het vorige nu]nmeï van rfDaad. en Ged.achterr een stukje aan het ad-res van d.e Pïovor s. Naar aanleid.ing van d.at stukje ontvi-ngen wij van Roel- van Duyn een brief, die we hier laten volgen:
OIIDER bovenstaand-e

Amsterd-am, 15

jrrni.

Beste Red.aktie,

juist las ik in

rrD & Grr tot mijn stomme verbazing en ergernis d.at d.e een of anprovokateur
u
d-ere
een brj-efkaart met een zeer kompromitterend.e tekst uit mijn
naam heeft gezond.en. U zul-t begrijpen hoe ik d.it vind.: afschuwelijk. Uw kommentaar
op d.it kaart je is begrijpelijk en zov terecht zijn als d-j-t kaartj e werkelijk van mijn
Zo

hand. was.
f k moet u zeggen d.at ik integend-eel blij was met het artikel van Brend.el in 'rD &
Grr d.aar ik inderd.aad. een d.iskussie op gang wild.e brengen. Door allerl-ei oorzaken
heb ik het echter te d.ruk gehad. eï op te reageren.

Heeftud.ie briefkaartnog? Is het hand-schriftnagebootst? fn e1k geval 1«.:ltu
uit het feit d-at Spartacus en D & G in d.eze kaart abusieveli jk word.en vereenzelvigd- opmaken d.at d.e kaart niet van mij afkomstig is, daar ik d.it ond-erscheid.
nauwkeurig weet. Ten bewijze mijn artikel in Provo 'l .
Ik zou u wi}Ien vragen mij het kaartje toe te sturen. Misschien kan ik er d-an
achter komen wie het verstuurd heef t" Het moet iemand- z:-1n Cie mij in d-iskreilLet
wil brengen. Verd-er kunt u ook ui-t t t feit d.at mijn achternaam met een 1 geschreven is opmaken d.at ik het niet zelf geschreven heb. 0f is d-it misschien een veïgissing van Daad. en Ged-achte?
0m d.e hele rottige kwestie uit de wereld- te helpen .rraag ik u ook in het volgend-e nrxtrmeï

een

rektifikatie te

plaatsen"

Met vriend.elijke groeten,

RoeI van
Wi

i

menen hiermee aan

Duyn"

het \rerzoek van Roel van Duyn een rectif icatie te plaatsen

7;
te hebben vold.&aÍr, Tevens hebben wíj hem een
d.oen toekomen.

foto-copie van de beumste briefkaart

Het behoeft natuurlijk geen betoog, d.at wii na de brief van Roel van Duyn het
stukje rrDe d.iktatuur van het provotariaat[ in het vorige nulttmer van rrD & Grr als

n Lq t

geschreven béschouwen.

DE

NOODIOTTIGE

Red.acti-e rrDaad. en Ged.achterr

CIRKET

DE VAKBE/EGïI{G staat in het midd.elpr-urt van de bela,rogstelling en in de
brand-ing, d.at is d-uid.eli jk. Maandenlang al gaat eï zowat geen d-ag voorbi j of er
verschijnen berichten en beschouwingen oveï Ltaar in d-e d.agblad-pers. De weekbfaden
wijd.en kolommen en soms paginars aan vakbond-svraagstukken. Een bijna onafzienbare stroom van ingezonden stukken in vrijwel al-le kranten over d-e vakbeweging
en haar problemen getuigt van een interesse in bred.e kring, d.at and.ere ond-errnrerpen sJechts in veel geringer mate velïIogen te wekl;en.
De oorzaak van dit verschi jnsel is niet moeili jk aan te geven: wii. l-even in
een tr' jd., waarÍn het bestaan zélf van d.e vakbeweging op het spel staat. Dat
word.t ook openlijk uitgesproken, niet in d.e laatste plaats d.oor d.e vakbewegang
zelf "
'\,n/anneer wij precies d.ie tijd. zLJn birrnengetred.en is moeilijk nauwkeurig aan
te geven. Zeker is, d.at het begin ervan al hééI .lang achter ons 1igt. De situatie van nu is niet plotseling uit d-e hemel komen vallen. Zij heeft ztclt langzamerhand, ontwikkeld. en d.ie ontwikkeling loopt para11el met een and.ere, d-ie men
.

d.e integratie van d.e vakbeweging in d-e bestaand.e samenleving. Wat men d-aarond-er te verstaan heeft is vaak genoeg gezegd.: een ingrijpende verand.ering in d.e positie van d-e vakbond-en, die eens: al-s strijd.organisaties
van de arbei-d.ers gesticht werd.en, maar ond-erd-e1en, oïganen van d-e burgellijke
maatschappi j zi jn geword.en en met d-ie burgerli jke maatschappi j volkomen z7-Jn

kan omschrijven

vergroeid-.
Dat proces

al-s:

heeft z:oh in aIle lanclen voorged.aanrmaar niet in alle land.en op
hetzelfd.e tijd-stip, tn h.etzelfd.e tempo of in d.ezelfd.e volan. fn Groot-Brittannj-ë
bi jvoorbeeld- constateert een auteur al-s G. D"H. Col-e het al- in d.e 90-er jaren van
de vorige eeuw; het oud.ste kapitalistische land- ter wereld- bijt ook wat d.it betreft d.e spits af , ïn Nederland. staan kapitalisme en vakbeweg'ing dan nog in d.e
kind.erschoenen. De oprichting van het N.A" S" d.ateert van 1B9h d.ertien Taar later eerst zlet het N.V.V. het levenslicht. Maar j-n tegenstelling tot E4geland-,
waar d.e integratieverschijnselen in d.e vakbewegingswereld. na een kl-eine eeuw'pas
naar buiten ztchtba.ar word.en, openbaren zri z:-dh in Ned.erland. vrijweL van stond.e
af aan. De ontwikkellng van kapitalisme en vakbeweging voltrekt zídn hier veel
en veel snell-er d.an aan gene zJ-jd.e va,n d.e Noord-zee.
Overigens d.ient men bij dit a}l-es wil men niet in tegenstrij.d.lghed-en
ve::n'rard rakenrnatuurlijk wóI te bed-errken, dat d-e vakbewegingr voor zover zi eens
I'stri jd.organisatie'r van d.e arbeid-ers mocht heten, slechts z6 genoemd kan word-en
in een zeer bepaald-e en zeer beperkte zt:nz ztJ streed. nameli jk sl-echts voor d.e
belangen d.er arbeiders binnen het raarn d.er kapitalistische orcle. Voor d-e behartiging van dÍe ' (beperkte) belangen was zrj d.e aangewezen organi-satiel haar karakter ond-erg"ing wi jzig:ingen 1n d.e mate, waarin d.ie bepaald.e belangen mind.er
aan.d.e ord-e waren,, Ware het anders, \^Íare bÍjvoorbeeld- .de vakbeweging in het
verled-en de strijd.ste:r geweest voor d.e v q r d. e r d.an d.e kapitalistische oïd.e reikend.e en d-aa:rmee in botsi-ng komend.e belangen d.er arbeid-ersr dan wa"1e haar
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frontverand.ering eeh probleem, d-at even moeilijk te begrijpen a1s te verklaren
zou zijn. Zo echter is het niet. De verand.ering in de positÍe d.er vakbond.en is
een proces, d.at zowel in d-e ontwikkeling d-er kapitalistische maatschappij, als
van d.e positie der vakbonden d-aarin van meetaf aart 1ag besl-oten.
Voor wat Ned.erland. aangaat kan rnen het integrati-eproces van d.e vakbevregang
vergeli jken met d.e ad-enrerkalking bi j d-e mens, die immers ook begÍnt terstond.
na d-e geboorte, Verre van een ziektegeval of een d.egeneratieverschijnsel te
ztJn, is die ad.erverkalking een volkomeir normaal- iets, d.at onverbrekeli jk veïbonden is met de ontr^rikkellng van het menselijk lichaa,m" 0m d.ie reden steld-e
Dirk Schllp d.an ook een verkeerd.e d.iagnose, toen hij in ftVrij Ned-erlandftvan 29
januari j"l-. a1 d.atgene wat kenmerkend is vooï d.e integratie van d-e vakbewegang
in het gegeven maatschappelijk bestel als een soort 'rziel<tert of trd.egeneratiert

benad.erèe en het vakbeweg:ingsbeleid. d.at eï mee samenhangt
noemd.e. Niet om rrfoutentr gaat het, niet om rrverraad-tr , zoals ook
herhaald.elijk beweerd vrord-t, maar om d.e uitkomsten van een maatschappelijk proces r dat z:-clr overigens zo snel- niet voltreklcen kon of het heeft lang ged.uurd.
eer men d.e qnnptomen ervan herkend.e.

van
een

d.e vakbeweging

fout beleid.

Schrijveïs, d-Íe hetzij uit d.e arbeid.ersklasse voortkvramen, hetzij haar
maatschappelijke positie tot uitgangspunt namen, hebben, kort na d-e eerste wereld.oorlog aI, het verschijnsel het eerst geconstateerd. en z:-Jrl eï als enigen
voorshand.s tot aan het eind-e vari d-e tweed.e werel-doorlog toe d.e aand.acht op
b1i jven vestigen. Na d-e tweede werel-d.oorIog is het hier te land.e ( in nauweli jks
40 JaaT d.us) z6 duid.eli jk geword-en, d.at het vaak zond.er pog-rng tot verklaringals vanzelfsprekend. word.t aanvaard-. Men kan er omtrent het mid.d-en van d.e 50-er
jaren oveï l-ezen bij een historicus van het N.V.V" (d-rs Fr. d-e Jong Ed.z. )
",
bi j een theoreticus van het C.N.V. (dr.w. Albed.a) . AIs hun publicaties het licht
zlerr bestaat er in het buitenland. over het ingroei-en van d-e vakbeweging in d-e
burgerlijke maatschappij aI een hele literatuuï, d-ie met d-e dag in omvang toeneemt. Ook Nederl-and. heeft d-aarin sindsd-ien een aarrzteï1}ijke bijdrage geleverd..
Vand.aag d e dag zi jn wi j ti en j aar verd.er. Wat to en nog - ztJ het d.an ten
onrechte als een soort van ttacad.emischrr vraagstuk kon word.en opgevat, is nu
een praktisch probleem geword.en, d.at d-agelijks d.e aandacht van ied.er opeist. En
d.at is héél begrijpelijk.
De vakbewegrng immers ztet ztclt, naarmate zlj méér met d-e burgerlijke maatschappij vergroeid. is in een lastiger parket gebracht, Des te bred.er en d-erhalve opvallend.er - is 0an namelijk d.e kloof tussen d.atgene wat ztJ werkelijk is eÏI
wat ztj voorgeeft te ztp, tussen lraay werkelijke fi:nctie en d.e vakbewegingsgf,ths,
\raaraa:L ztJ d.es te sterker moet vasthoud-en naarmate die mi-nd.er overeenstemt met
d.e

real-iteit.

Yolgefls_ 4q mythe is d-e vakbeweging een organisatie, d.ie 'd.e belangen d.er
werloremersrr behartígt. Naa:mrate echter enerzijd.s d-e bond.en meer met d.e burgerlijke
maatschappij vergroeid. raken en and.erzijd-s d-e belangen d.er arbeid.ers meer en meeï
met d.e burgerlijke ontwikkeling botsen, klopt iat in voortd.urend. geringere mate
en valt d.e mythe steed.s moeilijker te handhaven.En toch kón d.e vakbeweging de myf

theniet eenvoud.iglatenvallen, omdathaar f un c ti e inhetmod-ernekapitalisme, hoezeer met d-e mythe ook in strijd.; d.ie mythe niettemin voorop stel-t.
AIs d.e vakbewegrng word.t ingeschakeld. b1j het loonoverleg en bij het loonbeleid-, d.angeschied-tzulksopgi:ond.vand-e f i c ti e, d.at zLJ t'd.earbeiders

vertegenwoord_igt" .
rruj-t naaÍn van d.e arbeid.erstt sluit d.e valcbeweging caots af ttuit naaJn van d.e
t
arbeid.ersrr richt zai ztch tot werkgevers of regering. En wanneer op een gegeven
moment d.e arbeid.ers in een bed.rijf óf m een leàrlfstak in verzet komen tegen een
cao of tegen bepaald-e verhoud-ingenrwaarTroor d.e vakbewegang med-e verantwoord.elijkheid. d.raagt, d-an zeggen overheid. en patroons tot de arbeid.ers: u1,{ I'eigent? verte-
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genwoord.igers hebben het ald.us besloten
me akkoord. gegaanil.

of

trurnr

eigen vertegenwoord.igeïs ztJn er

De _fictierd.at de vakbeweging d.e arbeid.ers repïesenteert is niet slechts beIangrijk voor de vakbeveging alleen - die daaraan zeggenschap en autoriteit ontleent zrJ is belangrÍ,jk voor d-e hele burgerlijke maatschappij, d.ie med.e om d.ie reden d.e ogen sluit voor het onmiskenbare feit, d.at bi j ied.ere trwildetr staklng het
tegend.eel aan het licht komt van hetgeen d.e vakbeweg:Lngsmythe vericond.igt en van
hetgeen d-e fictie verond.erstel-t.
Nu is het natuurlijlc zo t d.at men vooï bepaalde feitenl di-e cle vakbewegangsmythe ontmaskeren we} d.e ogen s1uiten kan, maar d.at and-erzijd.s d.e kloof tussen
schijn en wezen natuurlijk niet aI te groot moet word.en. AIs er teveel arbeid.ers
buiten d.e vakbeweging blijven staan of komen te staan, dan, ja d.an word.t het natuurtijk bepaald. heel moeilijk. ïs eï een gering percentage ongeorganiseerd.en d-an
tast d.at d.e fictie nauwelijks aan. Zn blUft - sch{jnbaar - een algemene waarheid..
Maar wanneer d-at percentage ongeorganiseerd.en een bepaald.e gïens overschrijd-t
t t is natuuCifl< moeili jk aan te geven tr66r d.ie preci-es ligt
d-an komt opeenst
d.ó6rd.oor, d-e hele valcbeweging in een ancler licht te staan. Haar - verborgen, althans zo goed. mogelijk verborgen - karakter van 'rburgerlijk instituutrl iromt opeens
in het volle d.aglicht, d.oord.at het aantal- ongeorganiseerd-en een bepaald.e kwantiteit bereikt: Bij d.ie }a^rantiteit krijgt opeens óók voor het grote publiek - d.e
vakbeweging z i c h t b a a r een and-er karakter. BU d.ie'kt,iantiteit ztet d.e
vakbeweging z::h opeens geconfronteerd. met een - publieke verand-ering van ltaar
kwaliteit,
Vand.aar, d.at d.e vakbeweging a1 het rnogeli jke d.oet om varr d.ie grens , waar d.e
kwantiteit in d-e tc4qlijÉ! omslaatr op zo veilig mogeli jke afstand- te b1i jven"
iriaaï 'ziehier nu O-" noóafoffig" cirkel waari-n zal verkeert: één van de redenen
waarom het aantal- ongeorganiseerd-en stijgt is d.e integratie van d.e vakbeweg'ing in
d.e burgerlijke samenleving. Naarmate ltaar taken in d.ie burgerlijke samenleving belangrijker worden stoot zlj meer arbeid.ers af,juist tei*rijl ztj j-n d-ezelfd.e mate beÏroefte heeft aa.n een grotere autoriteit en een bred.ere (led.en) basis. Dat is het
wat wij bed.oeIclen, toen wij zopas zeid-en, dat d.e bond.en d.es te sterker aafl d.e vak-

bond.smythe (moeten) vasthoud-en, naa,rrnate d.ie mind.er overeenstemt met d.e werkelijkheid,. En vand.aar ook bijvoorbeeld, d.at wij het niet eens zijn met wat onlangs d.oor
het dagblad. rrHet Parool-rr w-erd. opgemerkt, namelijk, d-at d.e verhoud.in,q tussen €ieoïganiseerd.en en óngeorganiseerd,en een trrand.probl-eemrt van het soc-,-&l-€ vraagstuk
zoa wezerl en d.e houd.ing van d-e vakbeweging ten opzichte hiervan d.erhal-ve rronbegrijpelijk'? zola ziJn.

Naar ot:rze nening roept het feit van het ingroeien van d.e vakbeweging in d.e
burgerli jke samenl-eving enerzijd-s, het feit d-at ztJ ltaar taak in cle mod-erne maatschappij toch slechts vervul-len kan waruleer d.e vakbond.smythe word.t gehandhaafd-,
een spanning opl die voor d-e vakbeweging een onontkoombare d.reiging vormt. Haar
we'zen brengt met ztch mee, d.at zlj niettemin aan d-ie d.reig"ing toch moet zoeken te
ontkomen. . o oào d.oor voord.elen voor georganiseerd-en te verwelrren" Zo bekeken is
d-at vraagstuk van georganiseerd-en en ongeorgani seerd.en ge en bi jhomstigheid., ge en
rrrand-probleeiltt r maar een probleem van d-e eerste ord.e.
Hoe staan hier nu d-e patroons, d.e ond-ernemers, tegenover? De presid.ent-d.irecteur van She.1l--Ned-erl-and- rrov. r Dro J" R" H" van Schaik, heef t in een interview
met het ÍrAlgemeen Dagblad.r' gezegd-: 'rDe werkgevers kíru'ren gewoon niet d.oor d.e
knieën gaan. Als ztJ d.e eis van d.e vakbeweg"ing om georganiseerd.en te bevoordelen,
inwill-igenr laten ztJ gewoon een d.ee1 van hun eigen personeel in d.e kou staan.rr
Dat is duid.elijke taaL en het Ís ook taal, d.ie volkomen juÍ st is. De waarheid. echter, d.ie d.oor mr. Van Schaik verkond.igd. werd., was slechts een d-ee1 van d.e waa,rheid.. Want lijnrecht tegenover zijn bewering staat het f eit, dat d.e werkgevers-commissie, d.j-e de zaa"k in stud.ie had., d.e commissie-Van Hengel , in beginsel met de
vakbeweging tot een akkoord- gekomen !{'as. Deze tegenstri jd.ige f eiten illustreren
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tegenstrijd.igheid. van het probleem" Als d.e vakbewegang niet d-oor d.e
gester.md.
word.t tast d-e wanverhoud.ing tussen het aantal georganj-seerwerkgevers
ongeorgani
seerd.en d.e vakbewegingsmythe E Orl. Het i s revengoed. I n
d.en en het aantal
ond.ernemeïs
d.at
zulks niet gebeurt, a1s het voor hen van belang is
belang van d-e
om d.e ongeorganiseerd,en nietrrin d-e koufr te laten staan.Oók d.e werkgevers bevind.en ztclt in 'n nood-lottige cirke1. EL d.aar komt d.an nog bij, d.at warrnéér d.e werkgeveïs in dit opzicht d.e vakbeweging een helpend.e har:.d. reiken, de vakbewegangsmythe juÍst d.aard.óór ook weer word-t aangetast. De keuze welke men d.erhalve heeft
is -er altijd. één tussen d.e d.uivel en Beël-zebub.

sleehts

d.e

ANDERMANS
In

MENTNG

d.e heupwgltr-

Ond.er d-it opschrift publiceerd.e I t
ItAlgemeen Dagblad-rt het ond.erstaand.
commentaar op d.e inhoud.ing van 2 peïcent van I t vakantj-ege1d. van d-e bouwvakarbeid.ers d.oor d.e vakbond.en:
trDe rerkend.etr werkgevers- en werknemeïsorganisaties in d-e bouwnijverheid. hebben I n zware verantwoord.elijkheid. op hr:n schoud.ers genomen. Sa"men
hebben ztj I t z. g,probleem-( on)georganiseerden willen opruimen en d.at op
een voor d.e werkgevers plezierige wÍ,jze. Niet zij moesten bijpassen, ma.ar d-e
ongeorganiseerd.en waren het kind. van
d.e rekening. ïn een tijd van stÍjgende
pïijzen werd. hr.m vakantiepotje ineens
twee procent kl-eÍner, Zeer terecht
word.t hierover nu het oord.eel van. d.e

rechter

gevraagd.,
HoeweL r t grootste d.eel van Ned.er-

l-arrd. z:-cln duid.eli jk tegen d-e rechtstreekse bevoord.eling van vakbond.sLed.en heeft ui'r,gesproken zijn d.e partijen
in de bouw toch gezwicht; De vakbond.en voor hur: congressen, d.1e ttond-erscheid.rt wensten, de aannemers wegens
d.e vele geld.versli-nd.end.e activÍteiten, d.ie men voor d.e boeg heeft:
speurrarerk, scholing, vor"ming, enz.

Ongetwijfeld. heeft d.e vakbeweging
na d.e oorlog bijged.ragen to t d.e opbouw

van

d.e Ned.erl-and.se economie. ivlaar

om

ztch hie:rroor nu ta laten betal-en
d-oor d.e ongeorganlseerd-en, lijkt
ons
niet d-irect slim"Het euvel zwart loon

Het mag vÍaar zijn d.at d.e aíd.eIingsbestuurd-ers in d.e bouw vrije tijd. opofferen om ook voor niet-leden vakantiebonnen te verzifveren.Nla.at d.eze positie hebben d-e bond.en zelf gewild. . Zii
zLen haar als een van d.e bindmid.d-elen
tussen leid.ing en Ied.en, die ztJ nlet
gïaag zoud-en prijsgeven. 0m d-eze positie nu te gebruiken d-oor d.e ongeorganiseerd-en in d-e heupworp te nemen is
elegant noch taktisch. De animo om
ztclt trerkend.rt te organiseïen zal eï
'beslist
niet groter op word.en.
RECT
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IN een k}ein s tukj e over d.e vakbeweging en korte ged.ingen, versehenen

in het juni-ru,mner va:: rrDaad. en Ged-achtert is een storend.e onjuistheid.
geslopen. Er staat daar te-lezeii',hoe
ontzaglijk weinig het in d.e praktijk is
voorgekomen, d.at in het geval vaJt een
staking een kort geding is aangespanrreÍI. Bij d.e desbetreffend.e opsomming
is helaas verzaímd het korte geding
te ve:rneldenrd.at het méést bekend. is:
het korte ged.ing namelijk tegen d.e Internationale Trartsportarbeid.ers Bond.
inzake de zogenaamd.e rrgoedkope vlaggentt, een ged.ing, waarin een arrest
gewezen is, dat bekend. staat als het

Pahonlibco-arrest. Aan het betoog in
het bewuste stukje verand.ert dit verzuim niets. Maar rt bewuste rechtsged.ing had. op d.ie plaats toch niet onvermeLd. mogen bldven.

=====:=::

bewijst voor hen immers d.at hun werkkracht zond-er c.àoo.e d.us zond-er vakbond., schijnbaar ook zeer hoog geno-
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van 25 apïil- j.1" word-t het laatste jaanrerslag besproken van
d.e presid-ent vg,n d.e Ned.erland.se BaJlk, d.r. Holtrop. Ind-ien ooit is gebleken, d.at
men niet weet waaï men aan toe is in d-e economie, d.an is d.at uit d.e woord-en waarmee d.r. Holtrop zijn verslag aanvangt. ivien luistere:
rrDe vrees neemt toe, d.at de gevolgen van d.e inflatie d.e regelmatige voortgang
van d.e welvaartsgroei zoud-en krmnen bed.reigen. Het gesprek over d.e oorzaken van
d.e prijsinflatie
en over d.e mid.delen tot Ltaar bestrijd-ing word.t d-aard.oor steed.s
lui-d.er, àl heeft d.it nog niet tot veel- verheld.ering geleid..rl
Het i s dus nog steed.s t?Darknes s at Noon" in d.e economi e . Men zov zeggen, hoe
is d-at mogelijk? Wij beschikken toch oveï een keur van professoren, een sociaaleconomische ra,ad, en een man vah I t vak d.ie er mag rarezen, d.r. Holtrop. ! ! , tenminste , hi j hoord e er te wezen, maar nu bIi jkt, d.at hi j nergens i- s "
Als gewoonli jk slaat professor Pen een l-uchthartige toon aan " Inflatie heet
het, hoeft orize economj-e niet naaï c1e afgrond. te sleuren. Omtrent d.e kennis van
zaken aangaand.e d.e economie, zegt hij eigenlijk het zel-fd.e a1s clr" Holtrop.
ttMisschien veï',^racht d.e lezer", zegt hii, r?d.at d-e econoom wel even ui-t zal leggen hoe het dan eigenlijk is. It{aar d-at ztt niet zo gemakkelijk. Economen l«:nnm ook

IN

ITHET PAROOL|i

niet in het koffied.ik kijken. r'
Letterlijk genomen kr.rrnen zLJ dat natuurlijk wé} , maaT met hetzelfd.e resultaat a1s d.e lied.en van het vak in d-eze materie " Toch schi jnt prof . Pen d-ie koffied.ik-kijkerij wel aardig te vinclen, getuige zLJn geschrift rrHet aard.ige in d.e
economierr, d-at hij onlangs d-e werel-d. in heeft gestuurd-.
Voor een marr van de prakti jk, d.ie wegens ztJn hoge positie als I t ware verantwoord eli jk is voor d-e gang van zaken op financieel--economisch gebied., d-r. Hol-trop, is er niets aard.igs aa:n, waïrleer ztcLt een verschijnsel voórd.oet, d.at d-oor
al-Ien d-ie er mee te maken hebben, of ztcLt eï vooï interesserene met een wantrouwig oog en niet vrij van hezorgdheid. word.t gad.egeslagen. l{en herinnert ztch
d.e assignaten uit d-e Franse revolutie, d-e uitgif te van onged-ekt geld ond-er
Louis Philippe, d-ie een Schot, John Law naar Pari j s l-iet komen om d-e berooide
schatkist te rmll-en. Hij meend-e d-it te ki;lnen d.oen d-oor uitgifte van papiergeld.
met als dekicing: Iand.. Ik d-enk d.at Goethe d-aaraan ged.acht heeft, toen hij Mefistofeles al-s nar vermomd- aan de keizer d.ezelfd.e raad- laat geven; een raad. des d.ui.

vels.

Maar vooral d.ringt ztcLt aan d-e herinnering op d.e grote inflatie van d-e mid.d.en-europese rijken na d.e verloren eerste wereld.oorlog. De improducti-eve consumptie van, het mil-itarisme ( zie d.e nuinmeïs van 1 tot 7 van D & G 1965) iraa d.e
Ma::k bij het slui-ten van d.e vred.e reed-s flink d.oen keld-eren. Daar bovenop kwamen
nu de verplichte herstelleveringen, vooral aan Frankrijk en afstand. van belang-

ri jke ind.ustrie-gebied-en.
In 1921 werd. d.e litark nog we1 genoteerd., mear practis< h was hi j buiten d.e ci-rculatie gekomen, 2510 MÍljard-en l.[arken was een Dol1.ar" De staat ontciook d,e wet,
d.oor leningen d.ie zrJ aanging te betalen uit een volgend.e leni-ng. Dit had. ook
nog het voord.eel, dat hi j tel-kens met geld. betaalde d.at alweer in waard-e ged.aald.
was. Bijvoorbeeld.: op 1 januari neemt d.e staat een lening op bij d.e centrale
bank, d.ie zt jn kassier 1s, van een mil jard- i{arken. Terrrg te betal-en op 1 apriI.
Yoord.at d.eze d-atum bereikt is, neemt hi j een lening op van twee mil jard. en betaa1t d.aamÍt d.e eerste lening, hiie niet sterl< is moet sl-im z:jn.
Lenen wil-d.e niemand. meer, want men kreeg steed-s mind.er temg. \'iarenliutzen betaa1den hu:r personeel met bor:nen, d-ie recht gaven op een zekere hoeveelheid. textiel of and.ere artikelen d-ie nog voorrad-ig warell. De primitieve ruilhand-el- d.eed.

la

lé à

weer zijn intred-e.
Het woord. I'inflatiertroept dus geen aangenaJne herinneringen bij ons waiJcer,
echter ied.ere stijg:ing d.er prijzen inflatie te noemen is toch eigenlijk overd.rijving. Slechts ontwaard.ingen d.ie zod.anig zLJn d-at ze catastrofale ontwrichtingen
teweeg brengen in het maatschappelijk leven zou men inflatie noemen. Maar d-e
oorza.ak zowel van infl-atie al-s van d.uurte is d.ezel-fd.e, We zoud-en hier met Hegel
l<r,urnen zeggens d-e krnrantiteit slaat om in d-e l«ualiteit, cloch in beid.e gevallen
wil het zeggen, d.at er meer geld in d-e samenleving verschijnt dan goederen"
Wat wi j hed.en met d.e pïi j zen beleven mag niet d.e Í7a,afrL van rtinllatierr hebben,
Inflatie is een nood-toestand., clie niljoenen slachtoffers maakt en als d.e cholera of de pest moet uitrazen. Dat d.at niet overd-reven is word-t bevestÍgÈ cloor
d.e hierboven aangehaald.e rrexpertrr d.r. Holtrop en and.ere rreconomehtt , d-ie zoveel
zeggpn aLs: we staan 4achteloos; raa ons d-e zond.vloed-. Dit is echter voor ons d.es
te meer een red.en om het hoofd. nlet in d.e schoot te leggen en te proberen er
iets meer en iets beters van te zeggen. Onze positie is er gelukkig niet mee gemoeid., noch oraze faam, d.aar beid.e ons ontbreken.
Men kan tot geen kenni-s komen, ind.ien men niet uitgaat van d.e zintuigelijke
rraarneming. Dit schakelt reed-s al d.iegenen ui-t, d.ie menen dat men tot kennis
kan komen louter d-oor d.e werkzaamheid. d-er hersenen. Wij gaa:n d.aar echter nu niet
verd-er op in, stippen het slechts aan omd.at I t niet helpt aankranger van een theorie te z:-,Jrr tei:urijl men al- theoretiserend-e d.e grond.slag van het menselijl< clenlcen verliest, hetgeen veelmld.ig voorkomt. Laten wij dus zelf ook oppassen. fe4rg dus tot ons ond.erwerp: rrd.e inflatierr ,
Het woord. wijst a]leen op d.e hoeveelhed.en d.ie in het spel z:-J:n. Over het wezen dezer hoeveelhed.en zegt het ons niets. Daarom vragen lui j ons eerst af : wat
is geld? Ind.ien ik zotn biljet, zotrt bankbiljet in mijn hand. neem en bekijk d-art
staat d.aarop b.v. 25. DraaÍ ik het om d.an l-ees ik 25 zuIJeë. V/aarom d.at verschil?
Het schijnt belangrijk te zljn. Waarom d-oet men het and.ers?Wanneer men d.at ttguld.eÍr'r
nu eens weg liet? Wat zott er d.an gebeuren? Er zou niets gebeuren. Het biljet ?oa
geen atoompje van zijn waard-e verl-iezen of wÍnnen. Wat zijn d.ie tt?5tt d.an toch?
Een ogenblik! Ik kan nog meeï kapriolen met d.at biljet uithalen. Als Í$re het nu
eens vermenigurld.igen, met 1000 b.vo Dan. o., ja d-ano o o was er ook nog niets veïand.erd., mits men natuurlijk a1le and-ere biljetten een zelfde behand-eIing liet
ond.ergaan" We kunnen ook het getal d-at op d.e bit j etten voorkomt d.eIen. Ook d.an
was er niets aan het hand.je.Dj-t zijn a1lemaa1 waarhed.en als een koe. Maar d.ie hebben wij juist nod1g om orrze red.enering op een stevig voetstr:k te plaatsen. We
wi}len nog naar een andere waarheid. als een l..,oe en d-ie is, d.at het bankbil jet
rran sichrr geen waard.e heeft, natuurli jk omd-at het geen d.i-ng
'tan sichrf is, mochten d.ergelijke d.ingen 'ran sichft al kunnen bestaan.
Het barrhbiljet d.rukt een hoeveelheid. uit en zlei daarbij af van d-e and.ere licharnelijke eigenschappen d.er d-ingen waarmed-e het in relatie treed.t. Het bekommert z:-ckr nj-et om kleur, gewieht of vo::m; het geeft alIeen ui-tsluitsel omtrent
DE I//AARDE. Of men aI op het biljet zetz 25 guld.en, of 25 pr.mten, of 25 eerÈed.en
of alleen maar 25, dat verand.ert niets aan het feit d.at 25 -oenhed.en waard.e word.en uitged.rukt. 0f d-ie waard.e z:-cL:r bevind.t in d.iepvrieskippen, ijzeren led-ikanten of statenbi jbels maakt niet het geringste verschil. Zij zi1n in d.e ruil aart
elkaar gelijk, ind-ien zii dezelfd.e hoeveelheid. waard-e vertegenwoord"j-gen. 0f men
meet met een maatstok d.Íe zeLf grote waar«ie ireeft, d.at verand.ert aan d-e fi:nctie
niets. Denken wi j b.v. aarr een muur, d.ie met een goud-en maatstok gemeten word.t,
en aan d.e papieren snippers d.ie hetzelfd.e d-oen ten opziclrte van d.e waard-e. Wil
het meten werkelijk plaats kunnen vi-nd-en, d.an moet d.e maatstok oveï d.ezelfde
eigenschap beschikl<en al-s het te meten voot:weïp. M. a.wo hf j moet lengte hebben
want men meet nanielijk lengte met lengte , zwaarte met zwaayte, snelheid. met snelheid. en waard.e met waard-e e enz. Maar wat is d-an d.e waard.e van d-ie papieren snippers? I,r/aar is d-eze waard-e te vind.en?trrlat geld-t voor d-e lengte en d-e maatstokrgeld.t
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ook voor d.e waa,rd.e en d.e waard-emeter. De meter moet
al van goud. is of van papJ-er.

zélf

waard.e

hebben, of hij

Dat goud. waard-e heeft, zal niemand. betwisten, maar papier blijkbaar oo}«. Je
lflirlt voor een papi-eren banJrbiljet evenveel- kopen als voor goud.,mits d.at bar:kbi1-

iet beschouwd. word.t als goud., van een bepaald. gewicht natuurl-Íjk. En d.at d-oet
men ind.erdaad-.' Alleen t t staat niet op de bankbil j etten te lezen Er zou op hebben moeten staanc ind.ien d.e waard.e van een banl<biljet van 25 guld.en gelijk was
aaír tien gïarn 59oud - tien gïam goud.. Waarom? Omd.at het uiterlijk van onze
baJtkbil- j etten d.e gaJIS van zaken verhuLt
Dat verhullen schi jnt niet ber,,nrst te
geberrren. Talrijk zijn d.e misslagen d.ie"men op d.it gebied. heeft begaan. Zo moch'ten d-e banken d.ie eerti jd.s het recht kregen geId.
uii te geven, prpi"rge1d., nooit
verd-er gaan d.an het goud. \^Iaaïoveï ze beschikten" ivien d-acht, d.at wanneer d-at goud.
uitgeput zotT ztJn, de bj-Ij etten in waard.e zoud-en d-alen. Het goud. van d.e bank
ra.akte echter nooit uitgeput, aangezien men in het algemeen geen voorkeur gaf
aan betalingen j-n goud.. \rlaarom ook? Ind.ien men het verlangd.e, kon men het krijgen. Dat d.at thans niet meer het geval is, heef t geeq economische ocrzaak Dus

laten wij d-it rusten. Er ztjn l<ortelings

stemmen opgegaan om d.eze oud.e toestand-

te herstel-len. iÍij zLJn eï zeker van d.at het mogelijk is en d.at het d.e waard-e
van het papiergeld. niet zou beinvloeclen.
We zlJrr nu bij hei punt aangekomen, r^raarop wij een antwoord. moeten Seven op
d.e vraags Hoe komt het bankbiljet aart zrJn waard.e? En d-an griip ik naar het
voorbeeld. van d.e fiches bfj het kaartspel. Hier zterl I'rij ook, d.at waard.eloze
d-ingen waard-e krijgen d-oor d.e afspraak d.at men ze niet rronwettlgrr zal vermeerd.eren. lrlie d.it terslui-ks toch d.oetr pleegt fraud.e, zowel in d.e speelzaal als
d.aarbuiten. De fiches ontlenen d.us hun waard.e aan d-eze bankbil j etten t zlJ behoud.en, of stellen d-eze waard.e zeker d.oor het verbod- ze r1a te ma}<en, en het gebod. ze aa;n te nemen voor d.e aflos sing van een schuJd.. Al-les aan d.e speeltaf el
want rtan
dus . Maar op hun beurt zi jn d-e bankbil j etten ook weer zeker ge steld
sichil hebben ztJ ook geen waard-e d.oor eenzel-fd-e gebod. en verbod..
Al s in het geval van d-e fiches word-t hun waard-e zekergesteld. op d-ezel-fd.e
manier" Nu ons antwoord- op d-e vraags \r/at is hlrr waard.e, want voord.at men zeker
gaat stellen moet men eerst weten wat men gaat zekerstelleno
Hie:sróór hebben we gezien, d-at men d.e waard.e van het geld. d-acht stabiel te
houd-en, d-oor voor al-1e papiergeld., dat in omloop werd. gebracht , goud achter te
houd,en, en wel- voor 1OV/o7 zodat wanneeï aIle bezitters van bar:kbiljetten hr.m
goud. d.aa:lroor opeisten, hieraan kon word.en vol-daan. Zoals wij weten is d.eze red.enering foutief , omd.at m{jn bankbiljet niet gewaarborgd. is d.oor het goud- maar d.oor
d.e productie die ik elrroor kan kri jgen. Geld. i-s een vord ering op d.e gemeenschap;
goud kan men namelijk niet eten. l,{ij herinneren er'hierbi j a.aÍ1 d.at het aangenomen
moet word.en ter vold.oening van een schuld-; dus, aLs men iets gekocht heeft.
Ond.er aL d.e zaken d.ie men kopen kan, bevind-t 'zlcll ook het goud., a1s een gewone koopwaar en prod.uct van menselijke arbeid.. Hierin ond-erscheid.t het z:oh
d.us niet van enig and-ere waar. Het is ook rullmidd.el , ttíaartroor het in d.eze samenleving bepaal-d.e lichamelijke eÍgenschappen moet bezttten" Ruilmid.clel kan het
niet zijn omd.at het geruild. kan word.enl al-Ie waren ku.nnen geruild. worclen, maar
z:-iin àó6rom nog geen ruilmid.d-el-en. Het moet _!S_-a1J-en_-!U_de ruilbaar z:-p1. Dit
stelt dus voorop d.uurzaa-mheid.; €r d-eelbaarheid-. Deze eigenschappel d.ie wel-eer
uit d.e aard. van d.e stof voortlcrnramen , zLJn thans d.oor i,retsartikelen vastgelegd..
Dat is bij goud. overbod-ig, want d.e d.rie functies: waaï - waard.emeter milmid.d.eIr vall-en salnen in, komen voort uit zLJn l-ichameli jke eigenschappen, Daarom
ge1d.t voor goud. niet het bekend-e gebod.. Bij d.e niets-waard.ige stof, papier, moet
d.e wet d.e l-ichameli jke eigenschappen vervangen; men d.enke weer aan d.e fiches bij
het kaartspel. Het overige metaalgeld. d-at circuleert, zi jn min of meer dr.re
rrfichesrr.

_ t+ _
3ij d.e fiches geldt: ali.t is zo en zoveel geId.. Bij d.e blljetten geld.tr dit
is zo en zoveel goud. Bij d.e fj.ches door een afspraak; bij de biljetten door d.e
wet. De wet zorgt ervoor, d.at d.e waard.e die het biljet vertegenwoord.lgt, tot een
vord

ering van d.eze uaa,rde op de

gemeenschap word.t.

wij weten hebben d.e buitenlarrdse biljetten een and.ere nàarn en een and.ewaard.e, omdat zij een andere hoeveefheid goud vertegenwoordig€n.
Hoe het met d.e rtwetenschapfl ve;n het geld in zijn buitenlffid.se betïek].i-ngen
staat, tóónt één va,n d.e vele tvrlsten, d.ie in in 'rHet Parool-lr vaÍl 11 maart j.1.
zag weergegeven. In d.it blad. laat Drs. Beishuizen prof. Wemelsfeld.er polemiseren
tegen prof. Pen en wef over de vraagrwie d.e meeste s chuld heeft aan d.e "infLatie'r.
Prof. ?èn zegt, dai; het in d.e eerste plaa,ts de loontrekkers zdn, w'ier lonén vanaf
1!!8 tot 1965 net lTh ziin gesteg€n, het pïijspeil echter met 27/;. Wji betwijfefen of men het loonpeil met het prijspeil vergelijken mag. Ioon en pxijs zijn
geen gelijkwaard.ige grootheden, Voor loon en pïoductie gefdt hetzelfde.
re

Zoals

onze vrj-end.en, d.e professoren in d-e economie, liggen ook op een and er gebied.
van d.e economie uit el-kaar. Dit is hra^ar drs, Sei,shuizen prof. Wemelsíe1der aanhaalt betreffend.e de inflatie en de buitenLand.se handeL.
rrsommigenrr, zegt i^Iemelsfelder, rrmenen ten onrechte, dat d-ie inflatieimport zo gaat: a1s in hèt buitenlard- de prj-jzen stijgen, moeten wij
duu.rd.ere buitenland.se pxoducten kopen, zodat ons prijspeil mee gaat
stijgen. In felte gaat het zo: bij stijging van de prijzen :iin het buitenLand. neemt onze export toe en loopt de import terug (we ga€.rl meer
goedkopere eigen producten kopen) er komt een overschot op de betalingsbalans en een wassend.e stroon buitenlands geld, dle via de Ned.erland,se Bank in gul-dens wordt omgezet.rr
omtrent rrsormigenrr moeten wij olm.eïken, dat bij hen het 'rleitmotj-vrr ontbreekt,
nE WINST en waÍu-reer wij daarrvan uitgaan moeten wi.j constateren, dat er twee aan
elkaar tegenovergestel,d.e krachten in het spef zïn, d.ie vaÍl de i-mporteu.I en d.e exporteur. De importeur heeft belang bij lage prijzen in het buitenland. en hoge in rt
birueenland.. De exporteur juist omgekeerd.. Importen werken in de richting van een
passieve betalingsbalans. Exporteurs in de richting va.ïr een actj-eve betalings:balans. Grote export r,ÍiI zeggenr grote vord.ering€n op het bul tenland., grote import
grote vorderingen op het bi-nnen1and.. Toch hebben rrsommigen'r niet helema,al ongelijk,
Tegen d.e verhoogd.e buitenlandse prijs zal aan d.e een of arrd.er nog we1 wat verkocht worden. ftaar dat is op ztn best een bij-tend.ens.
Drs. Beishuizen gèeft professor W, nog weer het !roord.. Deze constateer, dat
d.e hoeveelheid inportinflatie even moeiU-jk te schatten is als het aaÍItal erwten
i,n een fles op een fancy fair. De Nederlandse Bank, d.1e d.aar eens een gooi naE,r
heeft gedaan kwarn tot d.e conclusie, dat 6O); ve.l] onze inflatie ui-t het buitenl-and.
komt".. nat is heeL andere koek dan d.e nuI procent van professor Pen.
Dxs. SeishuÍzen besluit met: rrHoe is d.it verschil te verklarenrr. Das,r kan men
zich natuurl{jk van af maken met de verzuchting die professor Pierson een jaar of
70 geleden slaakte: rrEconomie, ver.vrarring is uw naa.m'r. Votgens ons is dat nog altíjd het gevaI. Maar het gebied. der econoÍt:i e is geen neutrale grond. Politieke
voorkeur of afkeer spelen hi-er hun spe1. Wereld.beschouwingen zlln er mee gemoeid,
klassebelangen kornen in het ged.rang... Het is geen wond.ex, dat deze r,retenschap
nog niet tot algemeen aaJLvaarde uitkomsten heeft geleid.

