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in Amsterdam d.e jr.mi-gebeurtenissen plaats had-d-en,l-azen we erd.at men nergens in West-Er-rropa een betere leerschool van d.e klassenstri jd.
kon vind.en d.an in het kleine Belg:Lë, dat in d-e loop van nog geen half jaar paI
achter elkaar twee grote stakingsacties beleefd.e. 0p het moment d.at ztj gemaakt
werd. was öe opmerking volkomen begrijpeljjk. Na d.e mijnwerkers van Bel-gisch Limburg
had.d.en d.e arbeid.sters van d.e F.ld. -fabrieken van ztch d.oen spreken. In d.e Luikse
voorstad. i:.erstal legd.en zLj, ,800 in getal, gedurend.e '12 weken achtereeïL d.e arbeid. neeï. Zij voerd.en een actie, d-ie vemaste door zijn omvang en d-oor zijn dynarniek en d.ie in drie and.ere fabrieken aanleid.ing gaf tot sympathiestakingen.
KORT YOORDAT

gens,

Warureer wi j hier echter eveneens d.e stri jd. van d.e kompels in het bekken van
en d.e staking d.er vrouwen bij de F.I[. -fabrieken te Herstal 1n één ad.em noemen, d-an wil d.at geenszins zeggen, d.at wij beid-e acties zond.er meer over één kam
scheren. Zi verschild.en namelijk ond.erl-ing nogal heel wat in karakter. Wat men in
rrd-e beste leerschool van de klassenstrijd.r'in d.e allereerste plaats op kon steken
d.at was d.it, d.at een volgend.e proletarische ac.tie geenszins op hetzel-fd.e of een
hoger niveau behoef t te staan als de vorige, d.ie zo juist beëindigd. werd.. Niet
met d.e strijd. in Genk - d.ie van meet af aan zelfstand.ig geweest was en tegen d.e
bond.en gericht - Vertoond.e d.e staking in Herstal d.e meeste overeenkomst, d.och
met d.e land.elijke stakingsactie uit d-e winter van 1960 op t 61 . Zi kennerkte ztch
namelijk door d.ezelfd.e beperkingen. Hoewel d-e arbeid.sters van Herstal zich er\ran
bewust warenrd.at d.e vakbond-en eigenlijk ongeschikt waren om a1s haar representanten op te tred.en en ofschoon ztJ soms - rTa;ar ons uit Belgische bron bekend. is
heel goed. wisten, d.at zU belazerd. werden, hebben zii toch aan d.ie bonden d.e 'rleid.ingrt van haar actie niet betwist. Zii hebben weliswaar af en toe het optred.en
d.er bond.en ond.e:rrorpen aan kritiek, maaï d.ie bonden niet belet d.e roL te spelen,
d.ie deze organisaties voor zi-cin opeisten nad.at d.e staking eennaal buiten de vakbeweging om en zelfs enigszins tegen haar wil- was uitgebroken. Zo kreeg die vakbeweging in d.it geval een vaste greep op d.e zaak en d-at kennelijk,omd.at d.e vakbeweg'ingscLlbe - een critische instel-ling van d.e arbeid.ers ten spi j t
nu eenmaal
een bijzond.er taai leven heef t.
Genl<

Zoals steed.s in een d,ergelijk geval moest d.e vakbeweging,óm haar rol te kr.:nnen spelen ztch ged.ragen al-s een kameleon. Zi moest er voor walcen, d.at de positie
d.ie zi-,j in de burgerlijke sarnenleving en'in d.e economie vari het l-and. nu eenmaal
inrreemt, geen second.e in gevaa,r gebracht werd.. Zi moest voorts voortdurend. rekening houd.en met d.e positie van d.e zogenaatnd.e Belgische Socj-alistische Partij ,'ZLi
moest er in d.e d.erd e plaats aanhoud.end op le.Jten, d.at zt j d.e staaksters niet z6
hard. voor d.e schenen

klippen dus,

schopte, dat d.eze ha.ar

twijfelachtige

e1,gen r,ieg

gingen. DrÍe gevaaïIijke

zou he'oben,kr:nrren strand.en. Tot haar hoogst
eer moet word.en vastgesteld., d.at. z1j zë'alLe'drie heeft weten te

I^ia€Lrop d.e vakbeweg:ing
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De Belgischb, -ïat$ewëgrng"i'rr6""1'1 in het geval van d.e staking te HerstaÍ d.e
striidl.ust van d.é'arbeid.sters inged.amd. en d.e I'actie'r beperkt tot het voeren van
eind.óloze ond,erharih'"1ir.g"t . Zi-j f,eeft zoveel mogeli jk weten te verijd-etenu ,§q,!'9r
openbare d.emonstraties werden gehoud.erl,Zi heeft er met al-Ie macht naar gestrbefd.
e en ui tbrei d-Lng ' van
e ac ti e te voorkomen ,
d.

SIR]JD BEGON.
:
Men weet het uit de kranten: d-e arbeid-sters van de tr'.II. -fabrieken zÍjn in
staking gegaan, omd.at zLJ eind.elÍjk wel eens uitvoering wensten te zien gegeven
aan artikel 119 van het Verd-rag van Rome, waarbij in beg'inse1 bepaald werd., d.at
in d.e land.en van d-e E" E"G, mannen en vrouwen bi j d.ezelfd.e hoeveel-heid- arbeid- ook
recht hebben op hetzelfd.e loon.
Het Verd.rag van Rome zou in werking he'bben moeten tred.en op 1 januari 1965,
Maar op d.ie d.atum verand-erd.e er bij d.e F.iV"-fabrieicen nj-ets. Eï verand.erd.e ook
niets in d.e coàoO. ts "Zoals zii d.oor d.e vakbond.en gesloten werd-en - overigens zonder d"e arbeid.ers of arbeid.sters er in te kerrnen - blééf de d.iscriminati-e van
d.e
'
vrolr:^renarbeid- een f eit.
Kort voor kerstmis 1965 klampten een paar vïouwen d.e voornaamste vakbond.sgedelegeerd.e aan om eens te lnformeren hoe of het nu wel gesteld. mocht zijn met
d.e ]oonsverhog'ing, d.ie voor d.e arbeid-sters moest voortvloeien uit het Verd.rag
van Rome. Zii verlangd-en, d.at d.e ged.elegeerd.e in het bedrijf een vergadering zouuitschrijven. Die had- d-aar geen oïen naar en stur.rrd.e d-e vrouwen vreg. Ze l«niamen in
groter aantal bij hem temg, maar hq bleef op ztjn stuk staan: rrGeen vergad.ering! '
Even heerste er d.e hoop op een loonsverhoging in januari. AIs d.ie hoop verdwenen
is legt op 9 febmari- 1966 een gïoep vrouwen geheel spontaan d.e arbeid neeï. De
ene groep na d.e and.ere volgt het voorbeeld..
Plotseling zal d.e gewei-gerd.e vergad-ering nu toch gehoud.en word.en. Een ged-elegeerd.e gaat op zoek naar d.e d-irecter-:r. AJs hij niet gauw temg komt gaan a1le
vïoul^Ien hem achterna. Ze vind.en hem in het kantoor van d.e d.irecteur, waaï
een heftig timult ontstaat en kreten weerklinlcen als: I'BetaaI wat je ons schuldig bent!rr Tenslotte gaan d-e vrouwen eïrlee akkoord., d-at er een uitstel van enkele d.agen word.t verleend- voor een nacler overleg tussen d.e d.irecti.e en d-e bond.en.
Dat overleg' Ieid.t tot geen enkel resultaat. Op 15 februari is het ged.u1d.
van d.e vrouwen op. 0m 7 uur rs moïgens lopen ze in het bed.rijf te hoop. Ze grUpen
d.e patroonhuLzenl d.ie in deze wapenfabriek ind.erdaad voor het grijpen liggenr etr
zetten d-ie bij wijze van fluitje aan d-e mond; men hoort ook trommel-sIagen. Het Iawaai zet al-Ie afdelingen in rep en ïoer"DeItvertrouwenslied-en" komen toesnellen.
Met d.e kreet van rrverrad-erstr woröen ze begroet. Za vertel_Ien d.e arbeid.sters, d_at
'd.e d.irectie niet tot een .gesprek bereid- is eer het werk zaI zijn hervat" De vïouwen z11n d.aartoe niet bereid..Terwdl de vakbondsged.elegeerd-en onverrichterzake afdruipen om d-e bed.rijfsleid.ing op d.e hoogte te brengen treki<en d-e staaksters in optocht d-oor d.e fabriek. Overal waar ze veïschijnen wekt hun komst laaiend. enthousiasme , overal , in all-e afd.elingen l eggen d.e vrouwen het werk neer.
De d-irectie bliift op haar stuk staan: t'De vrouwenrf zo betoogt ztjy.
niet hetzel-fd.e loon kríjgen als d.e mannenrwant vïouwen zijnt nu eerunaal om"ku11en
d1verse red-enen - vaker absent. Bovend.ien zou d-e loonsverhoging die d.e vrouwen vragen
ernstÍge gevolgen hebben voor d-e conclrlrentiepositie van het bed.rijf tl
"
Heel d-ie eerste dag van d-e staking trachten d-e bond.en - tevergeefs d.e a.,.beid-sters tot werkhervatti4g te bewegen. tlet leidt van d.e kant van d-e vrouwen
tot hef tige vervri j ten' De volgende dag, d-e 16e f ebnrar1 , gooien de vakbond.en het
over een a.:nd-ere boeg. Het Algemeen Belgisch Vakverbond. én cle Chri stelijke C entrale besluiten beid.e d e staking te erkennen.
HOE DE
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ONTÍIIUTIINGn{.

De taktlelcverand.ering van de vakbewegrng wekt aanvankelijk bittere verontwaard.iging bij d.e d.irectie d-er F.N.-fabrieken.Die veront'waard.igrng spreekt d.uid.elijk uit een circulaire, d.ie de bed.rijfsleid.ing ond.er het personeel van d.e fabriek
verspïeiden Laat. Wii citeren enkele zinsned.en:
trDe overeenlcomst, d.ie d.e vakbond.en geheel uit v$e wil- met de
d.irectie hebben gesloten is bnrtaa] geschond.en, omd.at:
a) eï geen poging is gedaan d.e partijen te verzoenen en ook
b) d.e d.irectie niet van. tevoren van het voornemen tot staken
in kennis werd. gesteId..
. .,En d.at alles ofschoon d.e d.irectie strikt d.e d.oor haar aangegane verplichting i-s ns,gekomen en aan d.e vakbond-en tiental' len miljoenen Belgische francs heeft uitbetaald in nril voor
het feit, d.at z\ gatant r,,raJren voor d.e naLeving van d.e c.à.o.
Omd.at d.e vakbond.en niet in staat gebleken z:.jn d.e c.&oo. te
d.oen respecteren, acht d.e d.irectie van haar kant zidn er ook
niet meer d.oor gebond.en.Dat is niet al-leen een ram,cunemaatreBeI r d.at wil 6ók zeggen:
1) als jullie geen eind.e maken aan d.ie geschied.enis zril. je er
nog wel meer van horen;
2) een volgend.e keer zullen we jul}ie noch zoveel vertrouwen
schenken, noch onze centen! fl
Een onthul-Iend. briefje! , zoud.en we willen opmerken.
DE 30Mm\T AAN HET

\,,/ERK.

Terstond. na hun besluit d.e staking te erkeruren zi-jn d,e bonden aan het werk
gegaan. Dond.erd.ag 17 febn'arj- beleggen 211 in d.e morgenuren d.e eerste vergadering
met d.e staaksters in zaal- rrla Ruchet' te Hersta]. De I'vertrouwenslied"enfr spelen
nu het spelletje van nhevi-g weeklagen" over d.e bestuurd.ers, d.ie d.e bijeenkomst
voorzitten. Een hels spektakel- maakt het die bestuurd,ers bijna oÍ:nogelijk om aarl
het woord te komen.Een blad- als ItLe }Íond.e du fravailr' ( "D" wereld. van de arbeld,r')
van d.e P.S.B. (Socialistische Partij van BeLgië) schrijft.in zijn verslag van d.eze vergadering:
I'De bestuurd.er Barbe

stelt de geleid.el{jke werkhe:rratting voor
in afwachting van het resultaat d.er onderhand.elingen. Van aIIe kanten stijgt verontwaard.igd. geïoep op. Bij herhaling word.t
ziin betoog ond.erbroken d.oor kreten ran pïotest en het zingen

Internationale, rr
Ïn d.e loop van d.eze vergad.ering word.t voor d.e eerste maal d.e ei-s gefo::nuIeerd. van een loonsverhog'ing van 50 centimes, Maar d.e vakbond.sleÍd.ers gaaJr d.aar
d.ie d.ag niet verd.er op in. Er word-t een volgende vergad.ering uitgeschreven op de
21e feb:rrari. De leid.ers kondigen aar., d.at men d.an rrltsluitend. bijeen zaL komen
van

d.e

met de georganiseerd.en.
IIOE HET VMDEA G]NG"

t,Ie hebben het in d.e aarrvang van d.it overzicht gezegd: d.e vrouwen van deze
?ttr'abrique National-.e d.tarmes d.e guercett (t'Nationale fabrÍek voor oorlogswapenentt)
hebben, toen pr-mtje bij paaltje kwam, de vakbond-en niet belet hr:n rol te spelen.
Ma"ar men moet clat vooral niet z6 opvattenrd.at zU het wÍI1oos werktuig van de organisaties zi jn geweest. Integendeel. Bj- jna zo lang als d.e staking ged"urrrd. heeft
zijn er ook niet slechts wrijvingen maa,ï ook felle botsingen tussen d.e bonzen en
d.e arbeid.sters geweest,
We hebben a} meld.ing gemaakt van het hels spektakel, d.at op d.e eerste vergad.ering de , vakbond.schefs het spreken biina onmogelijk maakte. Het geval staat ?,eker niet op zícltze1.f .0p de le mei bijvoorbeel-d.rtoen er weer eens vergad.erd werd.,

4kond.en d.e heren l-eid.ers zic}:r b:jna niet veAstaanbaar maken. De ene keer ond.erbre\rrouwen hen met kreten, d.an weer vorrnen ze ond"er elkaar spreekken d.e stakend.e
a-,
koren, d.ie
ninutentang in.,actie zift zond.er zich ook maar iets aa.n te trek]ren vart
d.e officÍëIe sprbkqT, d.ie'zelfs met behulp van een microfoon de vrour^ren niet kan
overstemnen. Elke bijeenkomst, d.ie d.e bond.en uitschrijven d.raagt een uiterttate nrmoerig en stormachtig karakter. Waar d.eze stakÍng ztch aIl-ereerst door kenmerkt,
i ,'-.
d.at is een enorme strijd.lusti ' ,
_

CO}trTEI S VAN ACTIE.

vooral opvalt is het feit, dat men weliswaar d-e leid.ing aan
overlaat, maar d.at er niettemj-n tóch actiecomitérs gevo:rnd. word-en ook.
Over d.ie actie-comi-tét s schreef het uiterst rechtse maand.blad. "Pourquoi pas?rr
tr,rlat d.aarnaast

d.e bond.en

niet?" )
rrln zekere kringen is men er altijd. op uit

( "Waarom

s

d.e invloed. van d-e vak-

beweging op d-e arbeid.ers te ond.ern,ijnen en terug te d.ringen. Maar
tegenwoord.ig zal men moeten erkennen, d.at d.ie invl-oed. toch het
kleinste }curaad. iso n.,rr

Het grotere lcwaad., d.at is voor d.eze heren reactionairen, o . e d.e invloed van
comitéts van actie. Van hr:n kant af bekeken hebben ze natur.rrlijk groot gelijk,
echter - in het geval van d.e staking bij d.e F.N.-fabrieken - toch van óns gezichtspunt uit bezien niet in d.e mate a1s d.e Lezer rt well-icht op het eerste gezicht ve:srachten zott. h/ant d.e comité' s van actie d.ie bij d.eze strijd. ontsta"an zin
vijf naast elkaar nog wel zijn geen e c h t e comitérs va^n actie. Men kan ze
bepaald. niet begroeten als een beg:in van een nieuwe organisatievo::ur. Ze zijn met
elkaar een soort van rrtegen-vakbond.'r of rtschad.uw-vakbond-rr,zoa1s men in het politieke leven ook wel trtegen-regeringentt of rrschaduw-kabinettenrr kent . Ze staan
weLisÏÍaar veel en veel- d.ichter bij d.e arbeid.ers 1 frà&T ze ztJn er geen ogenblik op
uiit om d.e taak van d.e officiële bond.en over te nemen. De alles beheersend.e ]qnre*
tie rtvakbond.sstrijd. of zelfstand.ige strjjd. van d.e arbeid.ers zéLf't word.t door deze
comitét s geen ogenblik gesteld..Ze ziln er ni-et op uit om in d.e plaats van d.e vakbond.en te tred.en, nee, waar ze naaï streven - voor zover hr:rt streven duidelijk
word.t dat is: d.e leid.ing van d.e vakbond.en te veroveren. De oorzaak daanran is
gelegen in het f eÍt, d.at d.ie comitér s van actie niet d.oor d.e staaksters ziin gekozen, niet van d.e strijd.end-e vrouwen enig mand.aat ontvangen hebben, haa,v géén
verantwoord.ing schuld.ig zijn" Zíi ztjn gevo::urd. d.oor of staan sterk ond.er invloed.
v n d.e pro-chinese bolsjewistische partfi in !íallonié. Dat verklaart, wa€.rom ö.eze
staking, niettegenstaand.e de aanwezigheid van actie-eomitérs ztch toch voortdurend. binnen d.e beperkte, trad.itionele strijd.vonnen heeft bewogen, aIle heftigheid.
en alLe strijd-lust d-er vrouwen ten spfit.
Nadat we dit alles met nad.rrrk voorop gesteld- hebben, moeten we er meteen
a.art toevoegen, dat men die actie-comitérs toch ook weer vooral niet moet zien
als groepj es pro-chinese Í,nte1l-ectuel-en of kleine parti j-fi-:nctionarissen. Ze bestaan wel d.egplijk uit vrou'$ren van d-e tr',ld"-fabrieken. Dat verklaart d.an weer hoe
het korat, d^at ze in d.j-verse gevallen gehoor vind.en bij hr:n collegars. Het verklaart ook, hoe een van d.e actie-comité' s er in slaagd.e een bed.rijf in Charleroi
tot een sympathie-staking te bewegen. AIs op 2{ f ebnsar:- vi jf vrouwen van zot n
actie-comit6 door mid.d.el var. gestencild.e oproepen hlm collega' s in Charleroi er
toe trachten te bewegen d.e arbeid.,.neer te leggen, d.an staan zrJ daar voor d.e fabriekspoort weliswaar als led.en vaa het een of arrdere comlté, maar voor de arbeid.steïs van Charlerol zin zti in de éérste plaats; lotgenoten eïl str'i.1d.steïs van
d.e rrFabrigue }lationale'r te Herstal.
d.e

DE ROL VAI{ DE VAXBB.TEGTNG.

0ver d.e rol van d.e vakbewegtng'in'd.e. staking-tte Herstal hebben we zo terloops het een en and-er meeged.eeld.. 'Uit oize schild.eringrvan;het begin van d.e actie heeft d.e lezer al kunnen zien, d.at ze';àJ-cL'L allesbehaÍve. va^rr harte, integen-

5

zelfs, nood.gedwongen aan het hoofd. van d.e strijd. plaatste. Dat was de:mate
drrid.elilk, d.at het ook oprriel aan d.e br.rgerlÍjke pers in België. ttllbre Belgique",
een groot liberaal orgaan schreef : rr . . . d.e houd.ing van d.e vakbond.en bewi j st, d.at
%Lj allesbehalve warme verd.ed.igers van d.eze staking zijn. Yerre van d.at. lvIaa^r ziJ
du-nren d.at n:iet tegen d.e stakend.e arbeid.sters te zeggen uit vrees, d.at d.ie tegen
hen in opstand. komen. Wat d.oen ze d.us? Ze trachten d.e beweging ond.er controle te
krijgen en d.e elsen d.er vrouwen in d.e d.oor de bond.en gewenste banen te kanalisereÍr.rr Het rechtse orgaan rrPourquoi- pas" dat we aL eerd.er citeerd.en - schreef :
rfDe bond.en protesteren wel hard. tegen d.e
trn,troons, maar d.esond.anlcs steunen ze d.e
staakster zoal s d.e strop èe gehangene ster:nt. rr Tenslotte schreef het blad. rrla
Gaucherr: "De patroons kunnen z:-clt in d.e hand.en wri jven: in een strijd. , waa,tin hun
positie bij voorbaat verloren scheen, krijgen ztJ krachtige steun van d.e vakbeweging. . .rr Iiet zijn uitspraken, d.ie niemand. kan misverstaa"n.
..
Hoe zijn nu d.e vakbond.en (a" algemene en d.e ckistelijke) in d.1t conflict precÍes te werk gegaan?
1 , Ze hebben een It stakingscomitér' opgericht, d.at geheel en a1 uit vakbond.sfi:nctionarissen of zé6r vertrouwd.e vakbond.sled.en bestond. en dat het aIs
zLJn vooznaamste taak beschouwd.e: ten eerste d.e hierboven genoemd.e comité I s van actie zoveel mogelijk te beconcurreren en d.at zicin voorts vr\jwel
uitsluitend onled.ig hie1d. met d.e verd.eling van levensmid.d-elenpakketjes
ond.er d.e staaksters rwelke pakhetjes werd-en verzorgd. door d.e rf socialistischerr eoöperatie.
2, Ze hebben hr:n uiterste best ged.aan d e manneï.i jke arbeid.ers zoveel mogelijk buiten I t conflict te houd.en. Stel je voors een strijd. van a1le werknemers van d.e F.N. Ddt gevaar d.iend.e natuurlijk zoveel mogelijkEword.en
voorl<omen. En drís praatte d.e vakbond met geen woord. over d.e 1onen en d.e
arbeid.svoorhraard.en in het bed.rijf , maar d.es te meer over d-e positie van
d.e vrouw in t t E\rropa van vand.aag ( in volstrekt abstracte, d. .N oz. algemene zin, niet in verband met d.e situatie vari d.e arbeid.sters van d.e F.N.,
d.ie natu.urfrij[ Oe d.irecte aanleid.ing van de strijd. had. gevormd.) en nog liever praatte men over ttEulropatt en de rrEuropese bewegingrr, zodat, wie d.e
taa! va3 d-e vakbond.en bel-uisterd.e eerd.er d.e indn:k kreeg met propagand.isten d.er E\.lropese eerrheid. te d.oen te hebben d.an met zoger;aafrid.e vertegenr+oordigeïs van een groep strijd.end.e proletariërsvroullen.
3. Diseussie, overleg, vergad.eri-ngen met d.e staaksters? Dat moèst tot een
minimum beperkt blijven natuurlijk. De vergad.eringen die er gehoud.en weïden duurd.en d.erhalve kort (+ 20 minuten). De staaksters zelf l«nra:nen er
niet aan het woord-. De een of and.ere vakbons hield. een hoogdravend.e red.e
en va^rr d.ebat was geen sprake. Spi jkers met koppen, voor wat d.e strijd. betreft werden er nlet geslagen. De meetJ-ngs schenen als het ware opgezet
om d.e strijd.lust van d.e arbeid.sters te d.oen verflauwen, hun energ:j-e te
verbnriken, hun interesse te d.oen verflauwen. Daaznaast schenen d.e sprekers zich als het ware j-n te spannen om d.e vrouwen te intimid,eren of bevreesd. te maken voor d.e konselcrnrenties van d.e d.oor kraat begonnen actie.
4. De vakbond.en van hr:n kant voeren volstrekt geen actie t ze voeren aIIeen maar ond.erhand,elingen. I4aar ze plegen daarrroor géén overleg met d.e
arbeid.sters en voor zover ze er al- verslag over uitbrengen vertellen ze
all-een maar d.at d.e d.irectie halsstaruig is en va":r geen wijken weet en in
d.e manier waaróp d.ie med.ed.eling ged.aan word.t ligt d.e bed.ekte en soms
openlijke raad. opgesloten er maar mee op te houd.en. Een enkel voorbeeld.?
ïn één d.er vergad.eringen zegt d.e d.istrictsbestuurd-er La^nbj-on: ttZelfs het
mooiste meisje van de wereld. kan niet meer geven d.an ze heeft. Dat kan
d.e d.irectie ook niet. Ze wÍI niets geven, omd.at ze niets ( aan Loonsverhog:ing) te geven heeft.rf
d.ee}
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5. Uitbreid,ing vart de staking hebben d.e vakbond.en zoveel mogelijk trachten
te voorkomen. AIs j eblief t geen solid-ariteits- of sympathieacties; in hemelsnaa,m geen strijd.,d.ie ztch uitbreid.t als een olievLek. Dat was hr.rn d.erries. V/aar zoiets d.reigd.e z:jn ze een pa"a.r keer tussenbeièe gekomen en
hebben zerwaat d.e arbeid. a] was neergelegd, terstond 61 hr.m i-nvloed. aangewend om d.ie henrat te krijgen. Het midd.el d.aartoe? Leugens en morele
d.rfltk"

6.

De pogingen van d.e vakbeweg'ing ten spfjt waren er tenslotte toch vier verschillend.e bedrijven in stakings d.rie Luikse fabrieken had.d.en, in verband.
met d-e staking bij F.I{. d.e arbeid. neergelegd, De vakbond.en nu hebben weten te verhind.eren, d.at er tussen d.ie vier stakend.e groepen ond.erlinge
contacten tot stand. kv,ra:nen. De vakbond.en hebben er niet over gepeinsd" d.e
uit vier fabrieken stammend.e stakers in één gemeenschappelijke vergad.ering bijeen te roepen. 0p een gegeven moment brak een sympathiestaking uit
op een momentrd.at d-e vrouwen van d.e !-.Id. weeï eens in vergad.ering bijeengeroepen waren. De vakbond.sbestuurd.er, d.ie voor d.e vrouwen het woord.
voerd.e was met het feit op d-e hoogtel rnààr zweeg in aIle tal-en over d.eze
steun aan het confllctrd.at hjj pretend.eerd.e te 'tleid.enr'! Een vertrouwensman van de vakbewegrng onthuld.e in zijn naÍviteit aan een d-er tr'.N.-arbeid.sters: . . . "*U hebben d.e gauverneur van d.e provincie lu:ik beloofd.rd.at
ríIj d.e staking in géén geval zoud.en uitbreid.en!t'

7. Voor zover er publj-eke manifestaties waren

werd.en ze d.oor d-e vakbond.en
binnen d.e perken van onschuld.r-ge optochten gehoud.en, Twee grote manifestaties l^raren er op 7 en 25 apriI. De d.atum van d.e eerste werd. d.oor d.e
bond.en herhaald-e1ijk verschoven, kennelijk in de hoop, d.at d.e staking inmld.d.e1s aI weer tot het verled.en zou behoren. Een van. d.e vakbonzen, een
zekere Barbe verklaardes . o . rtd-at ui-tstel was nod.ig, omd.at wij wild.en, d.at
d.e martifestatie zou- word.en besloten met het zend-en van een d.elegatie
naar d-e gouverï.eïLr en d.e agend.a van d-e gouverneur was z6 bezet, dat hij
ons ni et eerd-er d-an 7 april ontvangen kon. rf De and-ere manif estatie zolt
t t karakter d.ragen vaJr een grote mars van d-e staaksteïs van Herstal raa.ar
Luj-k. De vakbond-en en d.e politieke partijen hebben kans gezien, d.e staaksters a1s het ware te laten verzuipen in een grote massa opgetroumeld.e
leden van politiehe vrouwenbond-enrd.ie d-e mars van staaksters, d,ie kracht
bijzetten aan hr-m (foon)eisenyrt karakter gaven van een soort van verkiezingsstoet. Allerlei leuzen, d.ie propagand.a maakten voor d.e P. S. B. d.ed.en
d.e bord.en met het opschrift; ftGelijk loon voor gelijke arbeid.tr van d.e arbeid.sters uit Herstal bijna in het niet verzinken. Een luid.sprekervÍagen
van d.e Belgische Werklied.enpartij overstemd.e met onbenullighed.en d.e
spreekl<oren van d.e staaksters.

HOE

HEf EINDIGDE,

0p 5 mei komt d.e strijd tot een eind-. Er is d.ie dag weer een veïgadering. Zij
word.t op het la"atste nippertje uitgeschreven.DezeLfd.e ochtend. eerst word.t er bekend. gemaakt, d.at zLj gehoud.en zal word.en. Gevolg: van d.e ,800 stakende vrouwen
ztJn er sJechts 1545 in d.e zaa.L. Maar d.e vakbeweging is uitstekend. vertegenwoordigd' Twee burgerlijke journalj.sten ru-lken onmid.d"elhjk lont. Ze zeggen tegen el-kaar, bii het betred-en van d.e zaa.L: ItKijk eens, d.at j-s het eind.e, de vakbeweging
is met zt n. zware artil-Ierie (zt jn beste sprekers en kopstukken) verschenen" . Zo
ze er aI hr:n broodwir:ning van maakten d.e arbeid.ers bij herhaLing te bed.otten,
z:jjn:zel.f bed.otten lieten d.ie twee ztckt in ied-er geval niet.
Bii d.e ingang van de zaal strenge controle: d.e vrouwen mogen rraar binnen, de
echtgenoten niet. ttGaat u l-iever naar huisrd.it is een zaak ve,lrt d.e vrouweÍlttr zeggen d.e vakbond.sfi.mctionarissen d.ie a1s portier-uitsmijter bij d.e d.euren geposteerd.
staart.

Ídat is vooral La,urbion, de voorzj.tter van de metaalbeDe grote artillerie,
rorerkersbond.. Hij komt voor d.e d.ag met een voorstel vaïr d.e minister betreffend.e rn
akkoord.'. Dë':'ihhoud. van dat voorstel, zo verklaart hij, is niet het belangrijkste
eïuan. tíaar het,volgens La.mbion op aan kwam, d.at was, d.at men nu eens aan d.e minlster het bewijs Ieverd.e, d.at men zijn bemldd.elingspoging op pr{s ste1d.e. A}s men
z6 zou hand.elen, d.an zou men bij d.e minister een betere beurt maken d.an d.e halsstarrige d.irectie. ru'Iat belangrÍ jk was, d.at was niet, d.at men slee;trts 20 centimes
meer zou krijgen en volgend. jar,"r nog een.s 7 r5O centimes en het gelijke loon al-s d.e
Ínannen missei:len met Sint-Juttemis. Nee, het belangrijke was volgens La,mbionr dat
een rf neutràaI bemid.d.elaarrr als d.e regerlng zích nu met het r onflict was gaart bemoeien. Alsof werkelijk de regering (uitvoerend. comité d.er heersend.e klasse) een
rrneutraal bemld.d.elaarrr was!
\
And.ere sluwe tmc van Lambions ffi,'Ia,nneerrt, zo roept hij uitr ttztn er ooit bU
een eonflict d.e eisen voor hond.erd. procent ingewilligd.? Nooitltt Darr praat hij over heel and.ere d.ingen om d.aarna met f t voorstel van d.e minj-ster voor d.e dag te
komen, ttDat ninisteriëIe voorstel komt er op neex, d.at orLze eisen voor 7O procent word,en ingewilligd. Wat zou men nog meer lcunnen velllíIachten?rr. o... Dat 27 15
centimes en d.an nog uitgesmeerd. over twee Jaar hééI wat minder is d.an zeventig
procent van wat d.e vrouwen wi1d.en, dat zal, zo hoopt hi j , in d.e gauwigheid. wel
aan d.e meesten ontgaan.Die hoop is misschien voor een d.eel we1 in vervulling gega€n. Niettemin hebben tal- van staaksters toch best in d.e gaten, dat er een ad.geleid
d.ertje ond.er het gras schuilt. En a1 word.t d-e vergad.ering (met opzet?)
"6 het
èat er d.e grootste ver:warring ontstaat en niemand. meer precies weet waarom
nu eigenlijk gaatr orn het voorstel van d.e minister of om de werkhe:sratting, enkeJe rmouwen laten zÍ-ch toch niet van hun stuk brengen.
rVaarom wordt er niet gestred.en zoals in het begin?rt, word.t er geroepen. 0f
rrEr moet vand.aag niet gestemd. word.en. Eerst moeten we weten wat de d.irectie over
d.at voorstel van d.e minister zegtlrt Een grote onrust in de zaa,L is het d.irecte
gevolg en La^mbion grijpt de microfoon: rrEr word.t gestemd. over het voorstel van d.e
minlster, niet oveï d.e werkhenrattindtr roept hij. 'rNiet stemmen zou een teken
van zwakte zlin"tt
Even later word-t er gestemd . Geen mond.elinge stemming of een stenning vi-a
harrd.-opsteken, nee, een schrif telijke stemming. llesultaat: 1r2O voor het aanvaard.en van het ministeriële voorstel , 2O5 tegen, 20 blanco.
Dan zegt Lambion - d.ie blijkbaar d.e gevleugeld.e woord.en van Thorez rrit d.e d.agpn van het Franse Volksfront (zie "Daad- en Gedachtetr juni 1966: p&g, 1D uit
z:.jn hoofd. kent r, rrHet is gemakkelijk een conflict te beg:innen 1 ), maar moeilijker
is het te weten, hoe men het moet beëind.igen. "
Ja, ja! lvlaar d.ie moeilijkheid., d.at is voor La.mbion en consorten een koud.
Icunstje.Dezelfde avond tekent h{ een akkoord. met d.e d.lrectie var. d.e F" N. De verraste staalcsters, d.ie d.iezelfd.e mid.d.ag nog uit zrjn mond. verï,omen hadden, dat ze
niet over d.e werkl:ervatting had.d.en gestemd., vernemen uit d.e radio en uit d.e dagblaÖen, d.at ze d.at wél gedaan had.den. De vakbond.en had.d.en - voor d.e zoveelste
keer - het lcunststuk, d.at d.oor d.e patroons en d.e regering van hen ve::r,racht werd.
weer geleverd..

1) Niets werpt een zo d.tutd,elijk licht op de enonne afstand tussen

d.e

vakbewegingsbureaucraten en d.e arbeid.ers a1s een d.ergelijke bewering, A1sof het d.e arbeid.ers "gemakkelijk vaJt" zotrlr zware strijd.
te beginnenr waatïa,t: ze alLe weten, d.at die hun enolane of,fers
kosten zal. Alleen wie niets van proletarische levensverhoud.ingen begrijpt kan iets dergelijks beweren. \nlat is de waarheid? Niet
zottt strijd. te beginnen i-s gemakkelUk,maar zotrt strijd. stuk te maken en op te heffen, dit is een gemakkelijke zryk- (voor d.e vakbeweging:d.an). Het verloop varr d.e strijd. in Herstal heeft het weer

B

eens duid,elijk bewezen. Maar d.e vakbor'Lzert stellen het net omgekeerd. voors wat d.e arbeid.ers d.oen noemen ze kind.erspel , wal ze
zelf - zogenaa^qd. - bereiken, d.at stellen ze ter eigen glorie als
een moeitijke zaak voor. O, o, zo vreselijk moeilfik. En wat d.oen
ze welbeschouwd.? Naar d e pi jpen van d-e minister en d.e directie
dansen. Ja, een arbeid.er zou d.at mlsschien moej-lijk va11en. Iïaar
d.ie bureaucraten? Kom nou: het is gewoon hr-rn tweed.e natuur als
gevolg van het klimaat in hun organisati-e, d.at op zijn beurt weer
samenhangt met d.e positiel die d.e vakbeweging in de huidige samenl-eving inneemt.

REGEREN TS VOORUÏTZIMI.

waar is, Trlaar
er word.t d-i1«*ijls beweerd, d.at regeren
We weten

niet of het

vooruitzien is. Als het

inderd.aad. op

waarbeid. benrst, d-an vragen wij ons
toch wel- af , waaranee onze ministers
hun - niet bepaald. kleine sal-arÍ ssen veïd-ienen. In el-k geval niet met
regeren. Wat d.e aanleid.i-ng van d-eze
conclusie is? De brood.prijs, d-ie wed.erom met d.rie centen is verhoogd-.
Oordeelt u zelf.
In juli 1964 verklaard.e minister
Biesheuvel- in antwoord- op vïag:en van
het ka:nerl-id. G . Brautigam, d.at d.e
brood.prijs tot 1970 sl-echts met één
cent per Jaar zorl stijgen.
it(inister And.riessen sprak in het
voorjaar van 1964 d-e ve::'*rachting uit,
d-at d.e brood.prijs onverand-erd. zou blijveno De brood.prijs steeg d.at Jaar echter met tien procent. Een paar maand.en rre- het uitspreken van bovengenoemd.e verwachting steld.e And.riessen

zelfs een verlaging in het vooruitz:-clrt. Maar d.rie maand.en daarna weeï
ker:rd.e hij een verhoging van 5 cent
goed..

Minister Den Uyl Ís ons vaak voorgesteld. als d.e socialistische minis-

ter, d.ie d.e pïijzen in d.e gpten 2,017
houd-en. Dat d.oet hij d.an ook r,^rel- e rno.àï
d.at viil natui;rh.1k niet zeggon, d.at d.e
prijzen ni-et verhoogd. word-en. In f ebruari van d.it Jaar keurd.e d.eze mi-

nister een verhoging van twee cent
goed.. In april j.1. weigerd.e Den UyI
een opslag varl 1 cent , maar thans
staat hij een opslag vam. 1 cent toe.

Deze sociaal-d.emocratische minister

huld.igt blijkbaar de leninisti sche opvatting, d.at men éón stap achtenrit

moet d.oen om twee stappen voo::r,laarts
te kururen gaan. Tijd.ens het één-jarige
mi-nisterschap va,:a Den UyI steeg het
l evensond.erhoud. net 6 procent n De
brood.prijs steeg in die tijd. echter met
12 pct. Ja, ja, prijsbreker Den Uyl!
it[een nu nie t 7ezer, d.at a], die
prijsverhogingen ten goed.e komen aan
d-e werkers in het bakkersbedri jf . 0
ne e ! Dat komt terecht bU d.e meelfabrikanten, waar-ï'an We s sanen en Meneba
(ivieelfabriek der Ned.erl-and-se Bakkerden) d.e grootste ztJn, d-ie samen nu B)

procent van d-e Nederl-and-se markt beheersen, Zo declareerd.e Meneba een
jaar geled-en een nettowinst van 2 11

miljoen guld.en. Het rrFinanciëIe Dagblad-" noemd-e d.at echter een Itscherts-

, d.at in geen enkele verhoutot d.e werkeli jk behaal-d e resul--

bed.ragrr

cling

taten stoncl. t'/ant d.e ttalgemene reserve't steeg toen van 21 miljoen op 46
miljoen, het bezit aarr terreinen en
gebouwen va"ri 26 op 15 rrrlljoen, terwijl
d.e waard-e d-er voorrad-en ook ! miljoen
hoger werd- ge schat d-an het jaar d.aarvoor. Wanneer we nu d-e nettowinst,
d-e stijging van d.e italgemene reserverr ,
het meerd-ere beztt aan terreinen en
gebouwen en d.e meerd.ere vooïraad- bij
elkaar opte1Ien, d.an l-eert een eenvoud.ig rekensommet j e ons, d.at d.e werkeli jke winst 45,1 miljoen guld.en be-

d.roeg.

Smakelijk eten en verslik u niet in
winsten van Meneba.
(Gegevens ontl-eend. aan een artÍkeI
van J"H. van Renswoud.e in "Vril Ned.erland.r' van 6 augustus 1966) .
d.e d-ikke
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t\'Iij zoud.en hiqr d.e leus }amnen aanheffens rlnd.ien uw machtige a:m het will
staat het ganse rad.e::vrerk stilr . Afgezien van. het utopische van d.eze leus, d.ie
op papier we} klop! rma,ar in d,e praktijk een vrome wens blijkt, bed.errk ik hier, d.at
PAK d.e zgn, arbeiderskl-asse niet meer a1s een revolutionaire faktor ond.erkent.
Hierbi j vind.t hij mij aan z\1n zijd.e; ik richt hoopvol met hem m[jn blik op de rged.eklasseerd.enr .rt
Bovenstaand.e woorden sehreef W. de Lobel- in het anarchistisch maandblad ?rDe
Vrijett, nummer va,rr juli 1965. Onze lezers zul.l-en zi-ch herinneren, d.at wij aaJT d.at
schrijven van De Lobel een artikel hebben gewi jd. in rlDaad en Ged.achterr, nummer 9
van september 196r. Er zou voor ons geen enkele red.en ztJn nog eens op d-ie woord.en van De Lobel tenrg te komen, \dare het niet, dat wij nu - r7a. d.e gebeurtenissen
vam. begin juni te Amsterd.am - in het jwri-nunrner vatrr rrDe Vrijerr een geheel and.ere
opvatting kunnen l-ezen. Zo schrijft Arthur l'[end.es-Geor6ps in een artikeltje:
tt41v1$[ERDAM
- 14 juni , 17 1]r:r. Ten koste van (momentegl bekend.) minstens een
onschuld.ige d.od.e en twee zwaar gewond.en laxinen we konstateren d-at d.e solid.ari-

teit, het revolutionair bewustzijn ond.er d.e ned.erland.se arbeid.ers niet is verdwe- integend.eel!!
We: hebben vand.aag verheugd kr:nnen vaststel-Ien dat niet het zogenaa^md.e tprovotarÍaatr, maar d.e arbeid.ersklasse, het proJ-etariaat pas in ernst d.ie revolutionaire situatie kan scheppen, d.ie vamoïgen en in het begin van d.e midd.ag nog
vertwijfeld.e machthebbers het centn:m van oÍaze hoofd.stad. tot een l^raar slag- en
nen

slachtveld.

d.eed. maken.

rr

Het behoeft geen betoog, d.at d.e woord.en van Arthur 1{end.es-Georges in het
juninunmer vern rrDe Vrlje'r volkomen in strijd. zijn met d.e woord.en van De Lobel in I t
julinumer van het vorig jaar van dat bIad.. Zegt d.e een, d.at d.e arbeidersklasse
niet meer a1s een revolutionaire faktor kan word.en ond.erkend., d.e and.er zegt, d.at
d.e arbeid.ersklasse pas in ernst een revol-utionaire situatie kan scheppen. Hier
staan d.us tlree meningen lijnrecht tegenover elkaar" De lezer zaT begrijpén, d.at wij
met Arthr:r Mend.es-Georges van meni:ng ztjn, d.at alleen d.e arbeid.ersklasse pas in
ernst een ïevolutionaire situatie kan scheppen. Maar. . o . . zo vragen wij ons af s
waarom heeft AIvIG gez\^regen toen nog geen jaar eerd.er De L. precies het tegenovergestetr-d.e verkond.igd-e? En - rmaag d.i-e d.aar bij aans1uit waaïom laat De Lobel d.e
woord.en van AMG onweeïsproken? 0f is het z6t dat d.e gebeurtenissen ln Ansterd.a,m
aarr AIvïG en De L. hebben laten zíen, d.at ftd.e arbeid.ersklasse pas in ernst een revol-utionaire situatie kan scheppenft? Het is natuurlijk mogelljk maar het lijkt ons
toch we1 zeer bed.enkelijk, wanneer hr:n opvattingen zo weinig ond.ergrond. zoud.en
hebben, fut ze d.oor een d.ergelifte betrekkelijk geringe - geber:rtenis al-s te Amsterda^m vol-komen in het tegend.eel omslaan. Bio . o o l/aarom zoud.en d-an de gebeurtenj-ssen te Amsterd.am d.e red.en van die oTnmezwaai moeten zí1n? Wij mogen toch a€Lnnemen, d.at ook AIG en De L. wel eens gehoord. hebben varr d.e Roer-opstand. van maartf
april 1920, va^n d.e opstand der Oost-Duitse arbeid.ers i-n juni 1951 en van d.e Hongaarse opstand. in oktober/november 1956. Tevens ligt d.e strijd der mijnwerkers in
Belgisch Limburg (van feb:rrari 1966) ,rog maar kort achter ons. En zo zíjn er nog
vele voorbeeld.en van een revolutionair optred.en van arbeid.ers te noemen. 0f spelen d.ergelijke gebeurtenissen, d-ie toch var:' veel groter omvang waïen dan d.j-e te
Amsterd.a^ur, bij het tot stand. komen van hr:n opvattingen geen ro1? Het schijnt zo te
zirl,

Tot sl-ot zoud.en vre aan Arthur Mend.es-Georges d.e -vraag wilIen stellen, wat
hlj toch wel ond.er revolutionair bewustzÍ,jn verstaat. Wij weten niet beter, d.an d.at
de bouwvakarbeid.ers protesteerd.en tegen de inhoud.ing van twee procent van hr.m
vakantiegelo. Natuurlijk zul1en ze veel meer gri-even hebben gehad., maar d.at ze nu
van d.e gedachte ultgingen even revol-utie te gae,n maken geloven wij niet. tr{U gelo-
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niet, o.at de arbeid-ers ggi_t_ggyolUtfe:*t]Ien maken. Een revolutionaj-re
situatie vLoeit namelijk niet voort uit een rrrevolutionair bewustzi jn" wat d-at
d.an ook mag zrJn - TÍLààT uit het praktisch hand.elen d-er arbeid-erskl-asse of d.elen
d.aanran, Zou men d.e bouurakkers stuk voorÍ stuk vïagen of ze een revoluti-onaire
situatie wild-en scheppen, dan zoud-en ze j e aanki jken of j e van lot j e getikt ïras.
Noch een id-eali sti sche opvatting over een betere samenl- eving, noch een I'revolutionair bernmstzijntt d.eed. d.e bouwvakarbeid-ers in beweglng komen. Hrrn positie al-s
arbeid.ers, het gevoel onrechtvaard.Íg behand-eId. en be stolen te word.en, d.at waren
d.e oorzaken van hun strijd., En ond-anks hun zelf vloeid-e daaruit d-e revolutionai-re
situatie voort.
Zo men ztet zLJn er bÍj ons nogal wat vragen geïezen ten opzichte vaÍ] d.e opven zelfs

vattingen, d.ie d-oor rrDe Vrijerr word-en verkond.igd. hrij laten het aan d.e vrelwillend-heid- van Arthur iviend.es-Geoïges en De Lobel over daarop een antwoord. te geven.

EEN

VAKBONDSTTD

STOOT

ZlJN

NEUS

ITVRIJ NED,fiLANf" van 11 jwri heeft Igor Cornel-issen I t een en and.er meeged-eeld. omtrent d-e ervaringenrwell<e een h-d. van d.e A( lgernene) S( ond-) v(an) A(mbtenaren) opd.eed., toen het ernst maal<te met d.e verzekering van bovenaf , fut 'rd.at
d-e leid-ing het op prls stel-t, wanneer Ce led-en van hul hart geen moord.kuiL maken
en d-e pen grijpen om ! t bestuur d.uid.elijk te maken op welke punten zr1 lcritiek heb-
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ben'r. Het voorval waarvan d.e V"N. -red.acteur spreekt vierpt een bijzond-er duid.elijk
licht op wat men wel rrhet vraagstuk van d.e af stand. tussen l-ed.en en leid.ing heef t
genoemd.tr, vraagstuk waaroveï naar Cornel-issen vaststelt
'rinmid-d-els heel wat
artikelen zÍjn géschreven en waarover rn paar scciologen - op verzoek van d-e vakbewegi-ng - enkele rapporten hebben gepubliceerd-. ï'
De Iiteratuur is hééI wat omvangrijker zo langzanerhand- d.an hier d-oor Cornelissen word.t gesuggereerd-, ZIj omvat ni-et slechts "heel- wat artikelen en een paar
rapporteo" r maar een zéér uitgebreide reeks van publicaties in alJerl-ei taIen,
zowel in tijdschriften al-s in boekvolïn, d-ie bij elkaar een kleine bibliotheek vormen. Maar hoe d.it ook. zri t de d.ingen, d-ie Cornelisseïr. meed.eelt behoren ongetwi jf eld- tot d.e feiten, d.i-e aan d-eze lÍteratuur het aaf,1z:-er1 hebben geschonken; aan
d.eze lit-glatuuë 6n aan het zelfstandig optred.en van d.e arbeiciers. Uit z:-J:n stuk
in V.N" willen wij d.aarom op d.eze plaats d.e belangrijkste passag'e citeren. Vanwege

plaatsmimte in iets verkorte vol:n"
Een Iid. van d.e ABVA (aangesloten bi j het i{YV) schreef een artikel voor zijn
bond-sbLad trDe Ambtenaarrf . De betrokkene meend-e d-at het actieprogra;n van zÍjn bond.
ond-er de maat was gebleven en hij somd.e een aantal pr.mten op die verbeteri-ng of
een duidelijker formulering behoefd.en.
De betrokkene vond. d.e l-oonsverhoging voor 1966 voor het overheid,spersoneel
aarr de mageïe kant en stelde vooï, d.at d.e AEIA in overleg met andere lfW-bond-en
looneisen zou stellen rl-os van d.e d-oor d.e rege,ring voorgestane vr4ef onvrije loonpolitiek' en concreet voor 1966 een l-oonsverhoging van 10 percent met terugwerkend.e kracht van '1 januari aí.
De eis van verkorti-ng van d-e arbeid.sti jd- tot 40
lluï per week ond.erster:nd-e hij, maar hij stel-d.e voor , d-eze uiterlijk 1 jarmari 1968
te laten ingaan. Van de and.ere zaken, d.ie hi j aan d-e ord-e stel-d-e noemt C orneli sseneen uitkeringsregeling vastgesteld. op 4 percent van het jaarsalarisrverbetering van secund.aire arbeid-svooïwaard-en ( tegen d.e achtergrond. van de automatisering) en een premievrije ziektelcostenregeling voor het gehele overheid-spersoneel,
aIs een voorloper op d-e toekomstige premievrije verzekering tegen ziekte, ongeval1en, invalid.iteit, oud-erd-om enz o tvoor het gehele Ned-erland.se vol-k' .
Ongeveer een maand. nad.at het ABYA-Iid. zLJn str:k had- opgestuurd. kwam er antd.e
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A. v+n Rossen, red.acteur van ItDe Ambtenaàr" r d.ie geen aanleid.ing had
gevond.en het artÍkel in het bond.sblad. op te nemen. Hij achtte het niet juist over
de inhoud. van het actieprogram I n d.iscussie in het blad. te beglnnen. Dat zou bèter kr:nnen geber.uen in d.e led.envergad.eringen d.oor mid.d.el van het indienen van ainend-ementen om d.an tenslotte het cong:res te Laten beslissen.
. rrHet zotttt ,zo schreef Yan Rossen, rrmijns inzj-ens mind.er juist zin d.eze reglementaire en organi-satoriseh juiste gang van zaken te Coorlamisen door het weeïgeven va"n meningen van ind.ividueLe led.en in "De Ambtenaartt .rt
Redacteux lan Rossen vond tle d.oor het AEVA-Iid aangeroerde punten overigens
belangrijk genoeg om er in ziin ant!Íoordbrief uitvoerig op in te ga,a:r en ze te bewoorè van

strlden.
De

schrijver vaJI het ingezond.en artikel kon zich hiemee niet verenigen. Eii
d.e zaak net zij+ coLlega's en het.gevolg was. dat een stuk of vijftig Ied.en

bespral<
tle Amsterd€mse afdË1ing van de A3VA (Groep Post) hun hand.tekening zetten ond.er ale eis het artikel- var hun i vertrouwensmanr alsnog in rDe Ambtenaar I op te
nenen rra.ange zien ueigering ingaat tegen d.e d.emocratische gang va,ri zakèn in d.e
ABVA'!. De schriiver va,n tt artikel voegd.e d.aaraan nog een persoonlijk briefj e toè.
Eij stelcle dae.ri-n, d.at het z.i. juist volkomen reglementair en organ:L satorisch
cor:rèct zol). ztyl het artikel op te nemen.
ve^rr

treglementair en organisatoHij verduidelijkte nog:
"Een staaltje vaJI een
I
juiBte ga,Ilg vaJl zaken mag ík u niet onthouden. De afdeling Amsterdam ver"isch
gad.ertle op 1{ april j.1. Tegen 12 uur rs avond.s liwam het actieprögran aa,n dè oide. Tot ongeveer tlen voor ha.lf een werd vergadercl. ne opkonrst op dèze velgad!-

ring:

nog geen half percent d.erÍ feden. Geen he.1f percent vofl de 12,1rO }ecleh! De
afgevaa:cdigden lra,ren reed.s gekozen op , februari daaraan vÓorirfga,and e ! lrt
Tr.ree weken later ontvangt de brief- en artikelschriiver een tweed.e brief. van
redactèu-r A. va.ÍI Rossen. Deze handlaaft ziin besluit en verwij.et vooÏ ziln notieven
naar zi jn eerste brj-ef . ttHet verheug"t nett, schrijft Van.Rossen veI(ieï, rrtla't u in
elk geva,L gebrÈik hebt geoaakt van.de gelegenheid on over het actieprqg?s,Ena; in
de led.eorvergadering van A-nsterda^E te spreken, . . .rr
It Cornmentaar van Corrrelissen bij dezè gaÍrg van zaken 1ui-d.t - in voorzichtige te:men - dat een dergelijke weigering on een bondsblad. opezl te ,stellen voor rn
discugsie net de 1ed.en zeIf, niet bijd.raagt tot een overbrugg:ing van de veelbesproken kloof tussen leden en leiding.
, Die kant van de zaak is iluidelijk genoeg en r,r'ij van rrDaad en Geclschterr hebben
d.aaraa^ri niets toe te voeg€n. Ve zoud.en aLLeen nog even d.e a"andacht willen vestigen :op twee dingen:
1. De afgevaardigd.en voor het congres waren aI gekozen vó6r het actieprograrn j-n d.e afd.elingsvergad-ering in behand.eling kura,:n. Dat is een vïeemd.e
figuur. Gestel-d., d.at bij d-e besprel<i-ng van het actieprogram enolÍn veel
}<ritiek ware losgekomen, Dan waren mogel-ijk zi, d.ie ,d-eze kritlek het beste ond.eï woorden wisten te brengen ook d.e b.este afgevaard.igden naar het
congres geweest, Het ware d.enkbaar, d.at d-an gebleken ware, wi-e nu eigenIijk voor d.e afd.el-ing het meest repïesentatief waren!
2,jÍr:s. de praktijk d.raagt d.e voorgaand-e opmeïking natuurlijk niet zo veel betekenis. A1s men een bespreking van het actieprogram om mid.d.emacht beg:innen laat en wa,rrtneeï zottr bespreking met de ongetwijfeld. van het vergad.eren inmid.d.els vemoeid.e led.en
langer d.an twintig minuten in be: slag neemt, kan men geen serieuzeniet
kritiek of d.Íscussie meer velr^rachten.
Dan maakt het feit, d.at de afgevaard.igd.en a1 àotn zes weken of langer
, Beled.en nog aL werd.en aangewezen ook niets meer uit.
0p het ond.emocratische ("r, belachelijke) ,rrrr'd.it al-les vestigd.e het bewuste
.
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in zijn briefje d.e aand.acht van bestuurd.er Van Rosserl. Uit d.iens antblijkt r d.at d eze van de bed.oeling van d.e bewuste opmerking zelf s niet èe geringste notie had.. Z\1n vreugd.e over het feit, dat d.e briefschrijver rlin elk geval
gebruik _ma+kte Jran -d.e gelegenheil_oJn.gveq het a-ctieprgga^ur 1n d.e led.envergaderin4_van_Sjgrdam_te s,pre$enrrklinkt gewoon a1s een troon! 0f waren d.ie woord.en

vakbond.slid.
woord.

ind.erdaad. honend. bedoeld.? Dat Van Rossen zelf antwoord. geve op d.e vraag hoe wij
nu eigenlijk moeten zienz als buitengewoon cynisch of als buitengewoon d-om.

hem

ANTI-MITITARIS1VJE

MET

EEN

VRAAGTEKEN.

Toen in de nunnners vaÍI 19 ma€,rt en 2 aprif van d.it jaar van rrRecht voox A]lenrt een beschouuing varr A.L. Constanclse was opgenomen, schreef 6én onzer ka.merad.en een rropen Brieftr aiÍr Constand.se. Men heeft het kuruxen lezen i-n nuruaer !
(mei 1966) van rrDaatl en Ged.achtetr. Daar hjj van mening wasrd.at een discussie over
het Echrijven van Constandse belangrijk kon zijn, ook buiten de beperkte Lezerskring van rrDaa.d. en Gedachterr, zcnd. bij zijn r'Open Briefl tevens aan d.e recl,acties
va!. rrRecht voor Allenrr en rrDe Vrijerr .
Eelaas, in anarchistische kringen is men van de noodzaak van discussie niet
overtuigd.. Dat hebben v-ij reed.s meer ervaren. IvIaar al te vaak gedraagt men zich
als dominees, di,e bang zijn d.oor d.e atheïst te worden bekeerd.. Ook nu ontving onze naklcer van de redactie va,rr rrRecht voor Allenrr een brj-efr waarin men hem nedeöee1cle, d.at zijn trOpen Brief niet voor plaatsing in aannerking kwam. Eet was te
lang (aIsof het niet net a1s de beschouwing van Constandse in twee delen had.
Iamnen word.en gepla^atst), Constand.se zou het sta^rid.punt va.n de sch-ri jver van d.e
rtOpen Brieff ve] kur:::en ond.ersch-ri jven, Constand.se was nog steeds een libertair
socialist en..... men s,chtte het nj-et gewenst een dergelijke onred.eliike aarrval op
Constandse te plaatsen. Hoe het mogelijk is, d.at een aaÍiva] op Constand.se, rlazÍmee d.ie het eens zou kurulen ziin, onred.elijk kan zijn ontgaat ons ten enermale.
Vrïerr ontbrak zelfs het fatsoen om onze kameraad. te berichtenr ilat zijn
rr0pen'rDe
Briefrt niet voor plaatsing in aanmerking k'íar en liet niets van zich horen.
was
Dat
natuurlijk wel gena,lckelijker, want nu hoefd.e men niet - zoals rrRecht voor
Allentr - net a1ler1ei uítvluchten te komen a.a;ndraven.
Nu is er in 'rRecht voor Allenri ffeL een reactle op d.e beschouwingen va.n ConstaÍld.se verschenen. (Zi-e het nulrmex van 14 mei j.1.: "Óverpelnzingen van H.J.Ï.,.r')
En op d.ie overpeinzingen wilLèn we toch even d.e aand"a,cht vestigen, omdat het een
du-idelik licht werpt op de halfslachtige principes bij vele libertair social-isten.
. Zoal§ onze lezers uit d.e rrOpen Braief'r hebben kunaen lezeÍr, verklaa,rd.e Constanclse 1 dat hij voor het rnllitaire geweltl der geallieerd.en had gekozen in de
faatste wereldoorlog. 0p zijn motieven behoeven we hier niet verd.eL in te gaaJr,
dat is in d.e rropen Brief'r volaloencte gebeurd.. Wie echter nocht nenen, dat een
dergelijk standpunt zeer bevteerntlentl is voor een Ij-bertair sociaList komt bealrogen ui.t. Zo stonden de Zweedse syndicalisten reeds in 1951 op het standpwrt, dat
de de@ocxatische vrijheden (die I'democratische vrijheclenrr plaatsen rrfi liever tussen aanhal ings t ekens ) met nilitair geweld. zoud.en rnoeten word.en verdedigd bij een
aarval van een autoritaire staat. Over een a€nval, vaJr een zogena€nd.e d.emocratische staat werd niet gesproken.talild.e rnen zich dan wél tegen het militaire gpweld
keren? Wij Lreted het niet. Wel weten we, dat het erg moeilijk 1s zich tegen het
rnilitarisne en tegen de bewapening te keren, wanneer men op het stanclpuat staat,
tlat het militalre apparaat nooclzakelijk kan zrjn ter vercled.iging van àe trd.emocratische vrijhedenrt. Het stand.punt d.er Zweed.se qpdicalisten (voor ons Ís rt een
socia.e,l-d enocratisch standpunt) weral hier te lande verded.igd. door rle a,narcho-

--
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,syndicalist Albert d.e Jong. Doch niet alleen bij A1bert d-e Jong en d.e Zweed.se
syr:dicalisten vi-nd.t men d.at star:dprmt. Zoals reed.s gezegd., stond ook A. L, Constand.se d.aarop. Constand.se vond. d.aarbij de volle gelegenheid om d-at in rrRecht
voor Allenrr te verklaren. En - opmerkelijk feit - niemand. in d.e hele anarchisti,sche bewegi:rg protesteert daartegen. Het enige protest d.at bij 'rRecht voor Allenrl
binnenkomt (a" rrOpen Brieftt van onze kameraad.) wordt geweigerd.. ITatuurlijk, er
verscheen we1 een reactie op d.e beschouwingen van Constand.se in rrRecht voor A1Ienrr, na^melijk d-e reed.s eerd.er genoemd-e rrOverpeinzi-ngen van H.J.L.rf .
hlie echter mocht menen, dat H.J.L. in zrJrr overpeinzingen het stand.punt van
Constandse zaL aanvalJ-en, vergist zicl:l. Integend.ee} , hetzelfd.e stand.pr:nt ten opzichte van het militarisme word.t d-oor H.J,L. ingenomen. Zo stelt hij d.e vraag of
rrhet te verantnroorden is ond.er a1le omstand.ighed.en anti-militarist te zijnrr. VÍeIrur een d.ergelijke vraag stel1en is hem gelijlc beantwoord-en. Is men van mening on-

aIle omstand.ighed.en antÍ-militarist te moeten zi3n, d.an stelt men een dergelijke vraag niet. En.... wed.erom al-s bij d.e beschouwingen van Constand.se komt er
uit d.e hele anarchistische beweging, uit Noord. noch Zutd-, uit Oost noch West,
een protest tegen d.eze opvatting. De beweging, d.ie zích altijd. op d.e borst slaat
d.e, anti-militaristische bevreging te zLJn, laat verstek gatrL en is het blijkbaar
d.er

qens mét Constand.se, clie voor het mih-taire geweld. der geallieerd.en koos, mét d.e
synd.icalj-sten, d.ie hr.rn I'd.emocratische vrijheden'r met rnilitair geweld. will-en vercled.igenrmét II, J, L" ook, die meent, dat men niet ond.er aI]e omstand.ighed.en
anti-militarlst kan z:-jn Voortaan kunnen we d.us bij het anti-miLitarisme der libertairen gevoegelijk een vraagteken plaatsen.

Zrveed.se

0f is het misschi-en zór d.at er bij d.e redactie v€1r3. 'rRecht voor Allenrf wél
protesten zijn binnengekomen, maar d.at d.ie evenals'd.e trOpen Brieftt zijn geweigerd? Mocht d.at zo zLJrL, dan mankeert er toch weL het een en and.er aan d.e democratische verhoud.ingen in d.ie beweg"ing. Zo nietrd.an moet er toch wel- iets schorten aan d.e anti-militaristische opvattingen in d.ie beweging.

GEEN EASCISTUI. OH NEE! !

!

Je mag een agent niet uitscheld-en
voor fascist. Natuurlijk niet. Wanneer
je het we1 d.oet kom je met d.e rechter
in aanraking en staa.t d-e gevangenisd.er.r voor je open. Maar t zo vragen wij
ons af t hoe moet j e agenten, d.ie met

enthousiasme de wapenstok hanteren
noemen? Zoals men rrreet heeft d.e
voormalige Amsterd.a,rmse hoofd.commi ssaris Van d"er Mol-en eens verklaard., d.at
zrjn maÍrnen in hr-m enthousiasme gok
wel eens een verkeerd.e raken. Die Amsterd.amse hoofd.commissaris vond. het
dus een normaal verschi jnsel, d.at bi j
Itzijn mannenrr een mentaliteit heerste
d.an

van.; ttHa, we }«uuren lekker rammen!

!

Raak hem j ongens ! rf
Van der lviolen is echter niet d.e enige, d.ie een enthousiaste ra^m-mentaliteit normaal acht voor een agent.
Ook d.e 59-jar:.ge Cor Schotenboeï, d-ie

vroeger bij

d.e

politie in het

zuid.en

de s land.s zat , be zit een enthousiaste
rarn-mentaliteit. Hij 1s thans werkzaa;n
op het Haagse stadhuis aart het burge-

meester de Moncyplein en maakt verd.er
d.eel uit van een beatgroep varl oud.eren. In d.ie beatgroep speelt hij slaggitaar en d.aa:rran zegt hij: r'Och, je
slaat niet zo fijn als met een \{apenstokrr, Ja, ja, Cor vind.t slagg:itaar
fi jn, maar slaan met d.e wapenstok,
d.aar gaat toch maar niets boven. Nu
noemen wij Cor Schotenboer natuurlijk
geen fascist, oh nee! Maar we zitten
toch wel met het probleem hoe we hem
d.an wéI moeten noemen. Temeer daar hij
verder nog opmerkt: rrDie Provors zr.jn
toch een stell-etje verkapte kommr,:nisten. Nu blijkt weer d.at ze automaten
openbrekenr' . (Wi j zoud-en Cor en zijn
soortgenoten wel eens will-en horen,
wam.eer we zoud.en beweren, d.at agenten een stel misd.ad.igers zijn omd.at ze
uit inbreken gaan, steekpenningen
aannemen, enzovoorts, ons d-aarbij beroepend.e op tamelijk recente gevallen,
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dit terzi jd.e. ) trMisdad.igers meneer, d.at zLJn het, Er kan niet hard.
genoeg geslagen word.eïl, . . En stud.eren

Maar

van ons geId. met d.ikke ber-rrzen. Lanterfanters. Ik snap niet, d.at ze niet
uit d.e maatschappij verr^rijd.erd. word.en.
Opsluj-ten op water en brood.. Ze hebben l,rlesterbork afgebroken. Dom, meneeï t zè had.den d.ie lui eï naaï toe
moeten sturen. o . rr Etzovoorts , errzovoorts. Ja, dat Westerbork is afge-

IIDE

ROODE

DUTVELTI

OVER

broken .rindt hij ja^runer. Hij had. er
vast nog wel een gaskamert j e aarlge-

willen zíen, Maar Cor Schotenboer en al d.ie and-ere enthousiaste
wapenstokkers, bullepezersl knuppelaars en revolverheld.en z11n natuurlijk
geen gascisten. 0h nee! Fascist roepen is d.us onjuist " lqa.ar wat moeten
\^re in hemel-snaam d.an wél roepen?
bouwd.

(Gegevens

uit

SOCIALtr

rtHitweek'r van

B/1 '66) ,

WETGEVING.

TOm[ WIJ een aantal jeren geled.en d-e opvatting gangen verkond.igen, d.at d.e
opheffing van d.e roofbouw en d.e invoering van d-e sociale wetgeving een bittere
nood.zaak voor het kapitalisme was, ond.e:srond- d.ie opvatting heel wat tegenstand.
Vooral ons stand.punt, d.at d.e sociaal-d.emocratie in wezen nooit iets anciers was
geweest dan d.e voorhoed.e d.er voomitstrevend.e ind.ustrië1e bor-lrgeoisi-e zette bij
bepaald.e rrmarxistenrrI d.ie zeg3on op het stand.pr:nt van d.e zelfstandige arbeid.ersstrÍjd te staan, heel vrat lcr^raad. bloed-. De d.oor d.e socÍaal-clemocratie zéLf verkond.igd.e mythe, dat d-ie hel-e social-e wetegving d-oor d-e rrsoclalistj-sche'r beweging op
het kapitalisme rÍas veroverd., werd. d.oor hen met hand- en tand. verd-ed.igd.. Ja, hlm
gevoelsbanden met die oud.e sociaal-d-emocratische beweging bleken zel-fs zo sterk
te z:jn, d.at men niet schroomd-e het optreden d.er sociaal--clemocratie in d-e oorlog
van 1914 - 1918 goed te praten,
Dezer dagen bleek ons echter, d.at wij niet d.e enigen zrJn,, d.ie het stand-punt
hebben verkonóigd, d-at d-ie sociale wetgeving nie-! d.oor d.e " social-istischerr beweging op het kapitalisme is veroverd.. Bij toeval kregen wij een krantje in irand.en,
dat naar wrj geloven - slechts één keer is verschenen, ÍI.f . 'rDE R00DE DUIVELTT
ftorgaan van havel-oozen, godd.eloozen en gezagloozerr'l. IIet is ongetwijfefd- van anarchistische huize en uitgegeven in het voorjaar varl 1911 vlak voor d.e verkiezingen.In d.at blad,d-at dus :mim 31 jaar geled.en verscheen, word.t ook over d.e soeiale wetgeving gesproken. Een citaat uit het artikel- "l^Jeg met het parlement"
willen we onze lezers niet onthoud.en, omd.at claamit bli jkt, d-at d-eze anarchisten
reed.s ]J jaar geleden een Ïreel wat duidelijker beeld. had.den van d.e sociale wetgeving, d.an d-e zogenaamd-e "wetenschappeli jke sociali stenrt , waarvan we hierboven
spraken. Oord.eelt u zelf :
rrOnze strijd tegen het parlementarisme is strijd. tegen het reforois'
IItër tegen d.e verzoening met d.e bourgeoisie. i{at bed.uid.t toch parlemen-

.

tarisme? Niet and.ers,

d.an d.at men samenwerken wil met d-e kapitalisten
enhr'urbi-lrger1ijkepo}itici,omd.oor@vIIf,f,metbehu1pvanjustitie
en politie, t t kapitalj-sme te yerbeteren. Men ga:.t d.us uit van d.e verond.erste11ing,d.alvoorhetprorutàffiaetoestarrd.beterkanword.en,
ook ond.er kapitalistj-sch regiem. tt Is echter gemalckelijk aar:. te tonen,
d.at àit een j-Ilusle is. Immers d.e z.g.n. sociale maatregelen (meestal
voorgesteld d-oor burgerlijke regeringen en altijd. aangenomen met d.e
steun der kapitalistisch-gezind.e politiekers) word.en_dubbel e_n dr^rars
d-oor 4e ?rbel4gTg-Zgl{_@lg. IIet staat immers vast, d.at alle belasting word.t opgebracht d.oor d.e werkers. 0p de 6OO mitjoen brengt de inkomstenbelasting 50 miljoen opr d-e vennogensbelasting slechts 10 miljoen. Bi jna 500 mil j oen komen uit ind.irecte belastingen. Al-Leen d.e accijns op su-iker brengt 5O miljoen op! De arbeid.ers betal,en niet aIl-een
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directe I d.och enonne ind^irecte belastingen, ook 4e _r,l1g-ïE1q.zen! En al-s
een bourgeoÍs of hand.el.aar betaalt, is ZIE opbrengst in de belastingen
verdiend. en bijeengebracht door. . . zijn arbej-d.ers of verbnrikers. Word.t
d.e bourgeoisie alrner van d.e sociale wetgeving? Geenszins. Van 1901 tot
1920 is lnae;r vermogen gestegen van 6.000 tot 1 J.000 mil joen.. Van 1920
tot 1910 weer van '1 , .000 tot 1 5. 000 trdIj oen. In d.e 17 jaren van kapitalistische bloei d.us (rrr, 19Oj tot 1920, Red.. D & G) hebben d.e arbeid.ers in Ned.er1and., Ind.onesië en e1d-ers zSveel waard.e geprod.uceerd., d.at
ze aIleen d.e itled.erlandse bourgeoisie 7.000 miljoen hebben rijker gemaakt en d.at ze ook alle social-e lasten, loonsverhogingen enz. geheel- zelf hebben opgebracht. Ja, d.e arbeiclersklasse moet voor d.e social-e wetgeving zeker het d.ubbele l-everen, van wat ze terugontvangt."
Bij enkele pr:nten zou men hier en d-aar misschien een kanttekening kunnen
plaatsen, maar het behoeft geen betoog, d.at hier hetzelfd.e stand-punt ruerd verkond.Ígd. als ÏÍij iruremen, n.1. d.at die hele social-e wetgeving een belang van het
kapitalisme was en d.oor d.e arbeid.ers z6Lf word.t betaal-d-.
J a, ja, va.n zul-ke anarchisten kunnen bovenbed.oel-d-e trmarxisten'r nog een 1es j e leren.
ZO ZTJN IIUN ]\,IM{IENM[
!'IAT HImOiVDm volgt i-s d.e l-etterlijke vertaling van een in het Frans
gesteld.e brief, waalsran een fotocopy in ons bezit is. De brief is gericht aan een Belgisch metaalarbej-cler 1n d.e Lulkse voorstad. Grivegn6e en verzond.en d.oor voorzitter en
secretaris van d.e Fed.eratie Luik
van d.e Belgi sche metaal-bewerkersbond. De tekst luid.t al s volgt I
IvI. 6605/54.RayL/rG Luik, tl mei' 66
Kameraad. Ren6 ALBF,RT
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GRTVEGNEE,

Kameraad.,

Ingevolge een besluit van het

vakbewegingscomité van het bed.rijf
ItEspérance-Jemeppe" d.elen wij u mee,
dat u uit onze vakorganisatie word-t
geroyeerd. wegens onbehoorllk gedrag
- met naJne wegens gebrek aan respect voor de besLissingen van opgeme1d. comité, wegens beled.ig:Lng van
de voorzttter d.aarvan in tegenwoord.igheid. van het personeel en wegens
onbehoorlijk ged.rag tegenover enkel- e

vertrouwenslied-en van d.e vakbeweging in onze sector (w" i,ARXINOIS-

c.

GAUTïíIm.)

.

Aanvaard., kanreraad., onze
gro eten,

De

secretaris-generaal voorzitter

W.

$.

1,'I

R. I,ATTN

R.

.

g'

LA}MION

Wat het bewuste vakbond.slid. op
geweten had.? Hij had. in een personeelsbijeenkomst in zrJn bed.rijf ,

zin

waarin d.e genoemd.e rrvertrouwenslied-enrt rn staking met a1le macht zochten te voorkomen, a1s arbeid.er uiting gegeven aan z:jn opgekropt gemoed- en d.e vakbond.smensen voor veïrad.ers

of iets

d.ergelijks uitgemaakt.
niet. En wat
vóor d.e achter d.e ïug van en buiten d.e arbeid.ers om genomen besl-issingen van I t
bed.rijf scomité (van d-e vakbond-) , d.at
met d.e patroons al1erlei zaken had.
bed.i s seld.. Dat kón een vakbond. na-

Tja,

d-at mag natur.rrlijk
een gebrek aan eerbÍed.

tuurlijk niet over zrjn kant laten
g:aan. Eerbied. voor d.e vakbond. moet
er zijn.En het rrverrad.entr van arbei-

d.ers is in d.e ogen d.er bureaucraten
natuurlijk d.ood.fatsoenlijk, maar op
een d.ergelijke hand.eJwtjze reageren
d.oor een lrverrad"errr een rrverrad.errr
te noemen, dít is pas het toppr:nt

van onfatsoenl
manleïell,

Ja, ja, z6 zijn

hr-ln
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DE

STRÏJD
EN

DE

VAN

DE

BUSCHAUFFEURS

CATEGORATE

BOND.

NJETS VBIgmDffi,, menen viir d.an d.atgene, wat er gebeurd. is in de rumoerige
vergad ering van' dè A1g€mene Nederland.se Vereniging van l^íerknemers in het Personenveikeer (mWp) in de nacht van 26 op 27 ini van tlit jaar te beschriiven aLs

een actie - en ddn een mislukte actie - van de busrhauffeurs. Het eerste, wat
volgens ons varr d.ie nachte)-ijke bijeenkomst in Iillversun moet wortlen vastgesteld
is ditp ds,t het géén bijeenkomst van de buschauffeurs, maar een biieenkonst van àe
categorale bond. l,ras. Eet verschil tussen een bijeenkomst vaJ] d-e ene of van d-e ar.d-ere soort is enor:m. Dat verschil l.rord.t onderstreept door afles wat er van dj-e
nachtvergadeïing te veïteflen va1t. Het spring:b óók in het oog, wanneer men de
gebeurtenissen van de 2'le juti - r,rat voor de hand 1i8t - vergelijkt met d.e 'rwi]derr stakingen varr de buschauffeurs in het recente verleden, bijvoorbeelcl die v€Íl
tle maand januari var het jaar 1960.
Da,ar is, in de eerste plaats, het punt van de geringe opkomst, Destijdsr in
1960, was er een al-gemene geestdriftreen afgemene striid.fust, die vriiwel afle betrokkenen beziel-d.e. Nu waren er krap vierhonderd ma,n naa,r de vergad.erplaats in
het Gooi gekomen en ook in de kxing vaÍI d.e ca,tegorale bond heeft men er Seen 8ehelm van gemaakt, dat men een dergelijke Seringe opkomst eigenliil. als een 'rfloprl
beschouwd.e. Het feit duid.t op een gebrek aan belangstel-Iing va/I d"e kaJ1t van de
chauffeurs en dat kan volgens ons al-feen naat zó verklaard worden, d.at zeer veel
hun
eigen
a1s
buschauJfeurs die vergadering in Hilversuo niet
z a a k hebben beschouwd, r»ar al-s een zaek vaÍl de organisatie, waarvoor zi, zo
zij hun dan ni-et helema-a} koud. Liet, toch in i,ed-er geval slechts in geringe mate
wam gelopen zijn,
Die s,pathier vaaxmee d.itnae.I d.e ANWP geconfronteerd werdr is iets, dat tle
categorale orgaJlisaties blijkbaar b{j hun leden op eendere w$ze kururen constatel?en
als d-at sinds jaar en d.ag de zogenaa,nde 'r erkend.err vakverenig1ngen d.oen. Wa.arin
ook d-e categoirale bond.en van de tradltionele mogen verschillen, hierin stemen
zij kennelijk met elkander overeenr dat beide Wpen van organisatie d.oor de Led.en
in wezen besohouwd word.en njiet als een organj-sati-e van henzelfrraar a1s de orga,nisatie, waarbij zij nu eenmaal zÍjn asrgesloten.
Stellig da^nkt de categorale bond van buschauffeurs zijn ontstazr aan een diep
gevoel-d.e ontevredenheid. met d.e erkende bond.en va"n trarsportarbej-ders. ongeb,,riifeld is de categorale organisatj-e opgericht in d.e verwachtingr dat een nieuwe
bond het b6ter zou d.oen d.an d.e tot aan dat ogenblik bestaarde. nj-e verwachting,
zo is thans aan het licht gekomen r word.t echter tegelÏkertiicl in nièt Sering€ mate getemperd door een realiteitsbesef.
Vraagt men, waardoor. dat gewekt kan zijn, d.an menen wij in a:rtwoord op die
vreLag op fuiee d.ingen te moeten wijzen. Ten eerste op het kort gedingr dat tegen
een categoral"e bonà werd. aangespa.ïrnen toen er bij d.e spoorwegen varl In modefactie
sprake was en,ten tweede op de organisatievonn, die bij de categorale en d-e traditionele bond"en nauweli-jks iets verschilt. tr^Iaar er sprake is van Baangestxoomd.e
arbeiders, die spontaan een stakingscomité kiezen, bij \íelks totstandkorning a1le
bedrijfsgenoten of collegars zijn betrokken, daa,r zal bij niemand d.e ged.achte opkomen, d.at dit stakingscomité een rrr,-reemd lichaam" is, De verhouding van iedere arbeid.er afzonderl-ijk tot een d.ergeLijk comité is een totaal a.ndere d.aÍr ziin verhouding tot een organisatie, waarvan hij, hetzij instlnctnatig, hetzij practisch voelt
dat zi-j een rreigen l-evenrr leid.t en rreigen be}ànden" heeft, die vaÏI de belangen
d.er arbeiders drrid.elijk te onderscheiden zijn.
Dat I'eigen leventt en die tteigen belangenrr ook van de categorale organisati,e t
zijn op d.e be$uste nachtvergad.ering in Ililversr.:m zor:neklaar gebleken' Een verslag
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van d.j-e bijeer:komst, voorkomend.e in d.e mbriek "Bij ons in HollaÍrd.tr in het weekblad. trya"ii Ned.erlanclr verureld.t, hoe voorzilter GORDIJN er met kl-em op r^rees, d.at
het proclameren van een stakingsactie tegen het belang van d.e categorale bond in
d.nriste, omd.at daard.oor het bestaan d.er organisatie z61.f op het spel zou word.en
gezet.
0p het moment,dat voorzitter Gord.ijn d.eze woord-en sprak bevond. z:oh d.e categorale AIWl^iP dà6r, waa.Í ztclh bijna ZS ia;.r.: tevoren, tijd.ens d.e Scheveningse vissersstaking het OVB bevond.en had.. PaI voor d.e fatale streep namelijkrd.ie een vereniging of een bond. n i e t, de arbeid.ers d.aarentegen w é 1 kunnen overschrijd.en,

Natuurlijk ztjn er tussen d.e positie van het OVB destijd.s en d.ie van d.e AIWIrIP
thans verschi11en. Het OVB had- te maken met een staking, di-e een feit was en met
een gerechtelijke vor:nis, d.at aL \^ras geve1d.. De AIVWP d.aarentegen beraadslaagd.e over d.e vraag of ztj het stakingswapen a1 dan niet hanteren moest en had. niet met
een vonni-s, d.och alLeen met d.e d.reiging van een d.ergelijk vonnj-s te maken, een
d.reiging echter d.ie, gezien èe e:srarinSenr opged.aan .toen er een mod.elactie
bi j d.e NS i-n d.e ]ucht hing, zeet reëel te noemen vieJ. Behoud.ens d.eze, nauwelijks
wezenl-i jke, verschillen, springt d.e overeenkomst tussen beid.er positie in t t
o9g. En naar het wezen d.er zaak is de reactie van OVB en ANUIíP d.an ook gel{jk geweest.Beld.eorganisatiesztJn, in
het
belang
van
d.e organi s a t i e geretireerd.. Haar d.aa:rraneenve::uirjt temalcenligt ons verre.
Integend.eel, het is oraze stellige mening, d.at noeh het OVB noch d.e categorale
bond. van d.e buschauffeurs anders zoud.en hebben kunnen hanclelen dan zq in d.e praktijk hebben ged.aan. Niemand. en geen enkeLe organisatie s zo hebben wij d.estijd.s al
in I t geval van het OVB gered.eneerd. kan nu eenmaal verd.er springen d.an ziln polsstok lang is en d.e polsstok van d.it soort organisaties, " erkend.ft of ttniet-erkend.rr , reikt nu eennaal niet verd-er dan d.e burgerlijke samenleving en haar wetten,
Voor de arbeid.ers, krachtens hwr klasse-positie d.e natuurlijke vijand.en d-er
bestaand.e burgerlijke ord.erzo hebben wij naar aanleid.ing van d.e vissersstaking betoogd, ligt d.e zaak geheel and.ers. Vandaar d.at zrJ verd.er gingen, waar het OVB
halt maekte. Nad.at d.e organisatie zich van d.e stri jd. had- ged.istancieerd. kwam d.e
staking d.er visseïs in een ni-euwe fase met d.e vorming van een comité, waarmee
het OYB wel verkl-aard.e te syrnpathiseren 7 TÍto.à.x d.at in wezen toch iets garls anclers
vertegenwoord.igde d.an d.aanroor het OVB had. ged.aan.

Met d.ie ontwikkeling van d.e Scheveningse vissersstaking vertonen d.e gebeurtenissen, d.ie j-n en àlrect na d.e nachtvergad.ering te Hilversum plaa,ts grepen een
geringe analogie. Daar in Hi-lversum inmers is d.e secretaris van d.e AIMÍrIP, de
heer Christophe uit Haarlem,staand-e d.e vergadering, uit het bestuur van d-e categorale bond. getred.en in d.e verwachting dat hij r r& d.e banden met d.ie organisatie
te hebben d.oorgesned.en, in d.e gelegenheid. zou zLJo alsnog een actie te leiden,
welker konsekwentj-es de categorale bond. als zod.anig niet kon d.ragen.
In tegenstelling tot wat d-estijd.s 1n Scheveningen geschied.d.e is d.e actie d.ie
d.e heer Christophe vooï ogen zweefd-e op niets uit5elopen. Wel is er een zogenaa,nd. actiecomité tot stand. gekomen en wel- heeft dit een staking trachten uit te
roepen, maar naclat slechts en-hele chauffeurs aarr d.e oproep van d.at comité gevolg
had-d.en gegeven \^ras men aI spoed.ig genood.zaakt met het ad.vies te komen d.e nog
maar nauwelijks begonnen stri jd. te stallen. Dat moet, menen wij, geweten word-en aan
d.e omstand.igheid., d.at d.e achtergrond.en en d.e feitelijke verhoud.ingen d.estijd.s
Scheveningen en nu in Hilversum toch wel hemelsbreed. van elkaar verschillen.

in

Scheveningen had- men te maken met een spontane rrwildett stakingr die d.oor
het O.VoB. werd. gester,md. en d.ie, toen het O.V.B. aLs gevolg van het gerechtelijk
vonnis genood.zaakt was zLJn steun te staken d-oor d.e vissers werd. voortgezet. In
het geval van d.e buschauffeurs was er geen staking en het comité, d.at d.e heer
Christophe in elkaar timmerd-e rras ni-et een comitó, dat op een stakersvergad.ering

Ïn
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werd. gekozen en d.oor reed.s in d.e strijd. staand.e of tot d-e strijd. besl-oten personelen werd. gedragen. Men zov het veeleer een comit6 van oppositi-onele AItIWIP-ers
ki.rrrnen noemenrd.ie weliswaar zond.er enige twijfel het kl-assebelang ten opzichte vaix
I t organisatiebelang wilden Laten prevaleren
1 frààT d.ie zLdn, aldus d.oend.e, toch
niet kond.en bevrijden van het merkteken, dat hen nu eenmaal aankl-eefd-e. Dat merkteken was, d.at het comitd was voortgekomen uit een bijeenkomst ten opzichte waarvan een groot aantal chauff eurs beslist niet d.ie bind.ing gevoeld e getuige d.e
geringe opkomst d.ie ztj bijvoorbeeld. in 1960 gevoeld.en ten opzichte van het toen
buiten ied.ere organisatie om gevo:rnd.e stakingscomité.Ddt comité van 1960 bezat een gezag d.at zó gïoot was, d.at zelf s d.e kapitalistische regering-De Quay berei-d. bleek het te erken:cen.

Een mislukte actie, ind.erd-aad.. Maar niet een mislukte actie van d.e buschauffeurs, g4elijk wij ergens hebben gelezen. Dat d eze actie is mislukt of op d.roevige wijze in elkaar gezakt is, o.at spnrit juist hiemit voort, dat het géén actie van d.e buschauffeurs was d.och een actie van d.e categorale bond r' d.i-e krachtens z{jn wezen strijd, uit d.e weg moet gaan, zo goed. als welke organisatie van d.at
type ook, ofwel in een later stad.ium - het maalcr,rrerk vaJr een aantal oppositionel-e Jeden van d.e AN\
àie - hoe goed. hun bed.oelingen ook mogen z:..jn geweest
^iP,
het werk van d.e kLasse
zélf of op beperkter schaal- van alle buschauffeursruiteraard. niet kond.en overnemen. Kl-assenstrijd., dat i-s'ook van deze gebeurtenissen d.e
d.uidelijke Ies, arbeid.ersstrijd., dat is, ond.er d.e verhoud.ingen, d.i-e het mod.erne ka
pitalisme heeft geschapen, een zaak van de arbeid.ers zé7f" Aan d.ie waarheid. kan
het bestaan van categorale organisaties niets verand.eïer1.

