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I{ÏET AI [E lang zaL het, meer duren of Ned.erla"nd, kent een wettel{jke rege}Íng
van d.e werkstakingen. De ninister Roolvínk van Sociale Zaken en Polak van Jus-
titie hebben bij d.e Tweed,e Kamer d.e d.esbetreffend.e wetsontwerpen ingediend, die
in hoofd,zaken overeenstemmen met het advies, d.at d.aaromtrent al- meer d.an eenjaar geled.en d.oor d.e Socj-aal Economlsche Raad. was inged.iend..

In rrDe Yakbewegingil, het wekelijks oïgaaJr van het N,Y.V. , zlyt op 2 nei j.I.
een paar stekelige opmerkingen geuaakt over t t feit, d.at de twee ministers, res-
pestievelijk hurr jr.rrj-d.ische ad.viser:rs en d.e embtenaren vaJt hun departementen maan
liefst rtd.ertien maand.en nod.ig hebben gehad. om een goed. gemotÍveerd. en goetl rrit-
gewerkt SER-adries in wetsontwerpen om te g:ieten." Wat er niet bij gezegd. word.t
is, tlat d.e SER zelf nog veel en veel langer werk gehad heefï]Teed.s in t95S ftet
d.e toennalige midster Samkald.en een voorontwerp van wet opstellen, waarover be-
gin 1959 }:.et adrries gevraagd. werd. van vÍer hoogleraren in het z.g. arbeÍd.srecht,
prof . nr. N.E.E. varl Esve1d., prof. mï. l^IoF. d.e Gaay Fortman, prof. nr. M.G. Le-
venbach en prof . àr. p.J.H.M. van d.er Ven. Die vier lalappe koppen had.d.en :rrim
and.erhalf jaar nod.ig om hr-ur mening kenbaar te kurueen maken en d.aarop kwag d.e
zaak bij d.e StichtÍng van d.e Arbeid, d.ie d.rie jaar later een verd.eeld advies ui.t-
bracht:d.ewerkgevers1ed'envarrd'eStichtingàchtteneenwet@egeIingniet
nod.i-gr de z.g. uericcemersled.en (waarmee géén arbeid.ers betloeld. zijn natuurlijk,
ma.ar 

_d.e vertegenwoord.igers van d.e erkend.e vakbeweging! ) waren vóór een regeling.
0p 16 maart 1166 vroeg mini-ster Sa.mkald.en het ad.rries-van d.e Sffi., d-ie er aus Uiina
twee jae.r over d.eed.. Eet verwijt van f'De Vakbeweging! aan d.e twee ministers, d.at
zii d.ertien maand.en nodig had.d.en on zich uit te spreken over een kant en klaar
ad.vies, d.oet - in het licht de,t d-e SEB. net inbegrip van zijn vakbeveg-ingsled.en
zowat 2{ maand.en nod.ig heeft gehad. om zídn uit te spreken over een kant en klaar
voorontwerpr wa,a,rover vj-er professoren plus d.e Stichting van d.e Arbeid. zirci6 aL
gebogen had.d.en - dus ietwat komisch aan.

Waarom, zal men zich afvragen, een d.ergelijk wat nisplaatst sarcasme? Omd.at,
antwoord.en wij, ttDe Vakbeweg"ingrr het in één ad.en d.oet voorkomen, alsof er in d.ie
d.ertien maand.en achter d.e schersren over ad.vies en wetsontwerp nogal het een en
and'er te doen geweest is, vanwege tt feit, dat in het wetsontwàrp géén verpl1ch-te arbitrage Ís opgenomen rzoa]-s nen bijvoorbeeld wéI aantreft jl d-e bemchtó me-
rikaarrse wetgevÍng van Taft en Hartley. wat *De vakbewe6-insr sr.lggereert is d.it,dat d.e beid-e mj-ni-sters aan nogal sterke d.nrk van ond.ernemerszilàe hebben blooi

.gestaanr d-aar rrer hier en daar nog altijd. een grote angst voor een wettelijk sta-
kingsrecht bestaat, vooral aIs d.aaraan niet een verpti.frte arbi-trage is gekop-
peld'rr. De indruk, die de lezer van het NW-blad. bijgevolg krijgt is àeze, a"t à"
beide ni:risters, d.oor het niet opnemen d.er verplichie art:.trà[e het been hebben
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stijf gehoud.en en d-at bijgevolg d.eze regering onafhanireliik genoeg ten opzi-chte d.er
bij rn staking betrokken partjjen staat opgesteld. om eï enig vertrouwen in te heb-
ben. Er word-t bovend.ien nog wat and.ers gesuggereerd. ook, Dit na.melijk, d.at d.e

verplichte arbitrage zorn beetje rt criterj.rm zou zijn, waaruit het feitelifte ka-
rakter van de komend-e wet zou kunnen word.en opgenaakt. Het een, noch het ander
nu is het geva1.

De rrangel[ in het inged.iend-e wetsontwerp is niet d.ó"6,r te zoeken, waar trDe

Vakbewegingrr suggereert d.at hij gezocht moet word.en om vervol-gens trj-omíantelijk
uit te roepen, dat er geen rrangel-rr is te vinden. De verborgen angel zit ergens
and.ers en welbeschouwd. is hij hefemaal niet eens I'verborgenrr ook. Ilij is precies
zo duid.ellk zichtbaar al-s hij tien jaar }ang, dat wil zeggen sed.ert het alfereer-
ste voorontwerp van minister Sarnkald.en is geweest. In d.6t opzicht verschil-t het
thans inged-iende wetsontwerp in niets van de allereerste opzetten. De strekking
moge nu honingzoet(sappig) word-en aang'egeven alss rrin hoofd.zaak d.ienend.e om mo-
geliik te maken, d"at d.e vakverenigingen de werkstaking als uiterste mi-d.d-e1 kunnen
hanteren bij het falen vaJ.r overleg?r, in rnrerkelijkheid. d.ient het wetsontwerp er toe
om d-e zogenaa.rnd-e rrwilderr stakingen onmogel-iik te naken. Maar d-at is natuurlijk een
zaak, waar de vakbeweging zich niet ongerust over maakt en die ztj in het geheel
niet als een scherpe arigel ziet. Integend.eel , het is een zaak, d.ie d.oor haar
wordt toegejuicht.

In het inged.iend-e wetsontwerp staat te lezen, dat 'rdeelneming aan een wil-
d-e staking in beginsel als wanprestatie word.t beschouwd.". Bij een bespreking van
het ond.erhavige wetsontwerp in rtVrij Nederlandrr van 17 mei j.I. heeft Igor Cor-
nel-i-ssen d.eze juridische fo:mul-e j-n gewone, voor ied-ereen begrijpeli-jke huis-,
tuin-, en keukentaal overgezet. Hij spreekt varr treen verbod van wilde stakingenrt
en hij heeft d.aar een paar kanttekeningen bij geplaatst, d.ie er niet om liegen. Hij
merkt namelijk terecht op, d.at d.e rrwildet' stakingen regel zíjn, dat zij d.aaruit
voortvloeien, dat - naar d-e bekend.e pater Hoefnagels ook a] heeft opgemerkt - d.e
arbeid.ers 6nd.ers over hurr welzijn denken dan d-egenen, d.ie hen officieel- vertegen-
woord.igen en dat zij in d-e praktijk vaak het enige middel zíjn, d.at d.e arbeid.ers
rest.

fgor Cornel-issen zegt meer, rdaalrnee hij d.e spijker op d.e kop slaa.t. Met een
verwijzing naaï Hoefnagels, d.ie d.e |twild.err stakingen een motie van wantrouwen in
het beleid van d.e vakbewegang heeft genoemd,, constateert hij, dat d.e arbeiders i-n
theorie hun vertegenwoord.igers in d.e vakbond. weL krlrnen afzetten, doch dat d.e

praktiik d.eze i-s, dat d.e leid.ers hun superieure vergad.ertechniek gebmiken om af-
wijkend.e geluid-en met een r^ioord-envLoed. te overspoelen, Cornelissen voegt daaraan
toe, d-at d-e bond-en aI jarenlang bij elkaar niet meer d.a.n veertig procent van d-e
arbeid.ers als 1ed.en geregistreerd. hebben (wat, zeggen wij nad.rukkelijk, niet het-
zelfd-e is als d.ie veertig procent ook vertegenwoord,igen! ) en d.at van d.ie veertig
procent niet meer d.an d.ertig procent te vind.en zijn in d-e geled,eren vaÍr d.e d.rle
grote en erkend.e centrales.

IIet wetsontwerp, za cor\clud-eert Cornelissen terecht, legt de besli-ssilg om-
trent d.e vraag wé} of niet staken in hand.en varr oïganisati-es, d.i-e nÍet slechts
een kleine mind.erheid. van d.e Ned.erland,se arbeid-ersklasse vertegenwoord-igen, maar
d-ie bovend.ien nog niet eens altijd. (of liever vaak niet - D. & G.) het vertrour^ren
van d,ie mind.erheid bezitten. Is het verwond,erlijk, d-at Igor Cornefissen zijn alge-
meen oord-eeI over het nieuwe wetsontwerp aldus sa.rnenvat, dat het neerkomt op een
beperking van het stakingsrecht? ne formele vraag, of er dan weL een staki-ngs-
recht was en of er we1 iets beperkt kan word.en, d.at ni-et bestaan heeft, is een
spitsvond-igheid. van en voor jurÍsten, d.ie wej-nig afdoen aarl d.e kern, d-ie Corne-
lissen uit d-e païagrafen van Rool-vink en Polak te voorschijn heeft willen hal-en.
Die kern is d.eze, d.at het ingediend.e wetsontwerp een typisch staal-tje is van te-
gen d-e.arbeid.erskfasse gerichte wetgeving, dat natuurlijk geenszins op zidnzeLf
staat (net zou moeilÍjk vaIlen om staaltjes van een and-er type wetgeving te pro-
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duceren) e IrIà.&r d.at als zod.anig toch r,rel nad.n:kkelijk d.ient te word.en gesignaleerd.
nu d.e vakbeweg:ing zich achter het ontwerp geplaatst heeft, zij het met er:kele op-
merkingen van rrkritischerr aard..

Over d.ie trkritischert oplerkingen aarrstond.s meer. Eerst nog even een and.er
pr:nt, dat d.oor Coznelissen word.t aangeroeïcl. Yolgens het inged.iend.e wetsontwerp
zull-en d.e vakrrerenig"ingen stakingen mogen uitschrijven mits - Iet wel - er
d-aarbij de nod.ige zorgrruldigheid. in acht word-t genomen. Wie moet uitnaken of d.at
ind.erd.aad. geschied. is? En wie moet uitmaken - wat óók vereist word.t - of d.e sta-
kingen niet in strijd. zijn met d.e wet of met een bestaand.e c.a.o. en of er geen
r.ranverhoud.ing bestaat tussen het stakingsmid.d.el en hetgeen er met d.e staking be-
oogd. word.t? Cornelissen antwoord.t: d.ezel-fd.e rechter, d-ie in het verled.en b[j vele
arbeid-sconflicten d.e zijd.e van d.e ond.ernemers koos, d.ezelfd.e reehter, die i:r het
bemchte Par:honlibco-conflict geerl flauw benul toond.e, van wat er in d-e arbei-
d.erswereld. eigenlijk aan cle hand. is.

Cornelissen 'rreest, d.at de invoeri:ng van d,eze wet een buitengewoon gevaar-
lijke situatie zou inluid.en, d.ie d.e rrsterke verstrengeling van d.e laatste jaren
tussen werkgevers en regering slechts kan verhevigen". Elj citeert in d.at verband
K1oos, d-ie onl-arrgs gezegd. heeft, dat d.e regering bij d.e loonvo:sning alleen maar
ingrijpt a1s het gevaar van te hoge loonstijg'jngen d.reigt, een eenzij&ig systeem,
volgens d.e heer Kloos, d-at d.e regering tot bond.genoot van d.e werkgevers maakt.
Op d.it punt verschj-l1en wij natur:rlijk met d.e heren Cornelissen en Kl-oos van me-
ning. Niet orndat rrij d.e ilverstrengeling't ontkennen, maan omd-at wtj van oord.eel zijn
d.at d-ie geenszins van de Iaatste tijd. d.ateert. Naar onze opvatting is het altijd.
al zo ger.+eest, d-at in d.e br.rgerlijke maatschappij d.e regering d-e zaken der bor:r-
geoisie behartigd-e, zo goed- a1s d.e regerlng van kardinaal De Richelieu in het
feod.ale Frankrijk bijvoorbeeld. d.e zaken van d.e ad.el- behartigd.e. Als Cornelissen
d.an ook naar aanleid.ing van het ond-erhavige wetsontwerp op het stakingsrecht
van menlng isr dat'rd.e groeiend.e invloed- vaJl een uiterst rechtse overheid. op a1-
1e mogelijke teneinen te bespeuren valtr', d.an spreken wij hem fo::meel niet tegen,
maar dan wijzen wij hem er toch r+e1 op, d.at 6ók een zogenaamd rtlinkse'r overheid. in
d.e kapitalistische sarienleving d.e belangen van het kapitaal behartigt en dat het
allereerste ontwerp van d.e stakingsregeli-ng - d.at zich óók a1 tegen d.e wild.e sta-
kingen keerde - van de hand- lras van een minister van d.e P.v.d-.A. Bovendien: ook
a1s hij gelijk zou hebben word,t het feit niet weggewist, dat aan d-e ond.erhavige
rrgroeiend-e rechtse invloed-rr dan braaf àoor d.e vakbeweging is meegewerkt.

IIet laatste ontkent Cornelissen niet. ItDe vakbeweging geeft de regering vrij
mancLaat om het stakingsrecht nog verd.er in te perken, juist nu van haar verwacht
mocht word.en, dat ze zich ten aanzien van d"e samenwerking (bed,oeta is d.e gods-
vrede met het kapitaal) wat losseï zou opstellenrr, zo schrijft tr-ij. Mocht d.at jn-
d-erd.aad. van haar verwacht word.en? Nee zeggen wji d-aar was geen enkele aanleiding
toe. Maar het is zo, dat ïgor Cornelissen dat van haar verwacht heeft na d.e be-
roemd.e red.evoerjlgen rran Toon Mertens. Hij heeft d.ie red.evoeringen geheel and.ers
geÏnterpreteerd. d.an wij, d.ie er van gezegd- hebben, dat ze afleen maar bedoeld. wa-
ren. om d.ie verwachting te r,rekken, niet als aankondÍg"ing vaÍr een werkelijk vrijere
opstelling. De lezer van Daad- en Ged.achte wéét hoe vi-j d.e toespraken van Mertens
hebben beoord.eel-d.. Het oord.eel van Cornelissen !Ías wezenlijk ónders, zo wij ons
niet bed.riegen. Hij kan nu in d-e garrg van zaken rorrd- het stakingsrecht een aanwlj-
zing rrind.en wel-k oord.eef het meest overeenkwam met d-e realitej-t.

En nu d.an d.e rrkrÍtische'r opmerkingen van d-e vakbeweging. Ze betreffen dat
onderd.eel van het wetsontwerp, waarin aan de ond.ernemer, ín geval van een sta-
klng, de bevoegd.heid- word.t verleend. a1le stakendg_J%e1i,iÈ te ontslaan. Dat d.e

wetheud'eberroe8d.heid'ontzegtoraina:.v:iaffiuittesturen,is
iets, dat'rDe Vakbeweging" (numer van 2 mei) rtbeter en eerlijkerrrnoemt d.an d.at
hem d,ie mogelijkheid- zou zijn gelaten. Maar d-at I'in een wet waarjl uitd.nrkkelijk
het stempel rongeoorloofd-r van d.e staking word-t weggenomen, toch het ontslag op
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staand.e voet word.t vastgelegdt', d.at noemt 'rDe Vakbewegingrr rreen vreemd.e zaakrr.
Dat is een vrij tarmne karakterisering, wanneer men haar vergelijkt met rn'at de zus-
terorganisatie van het C.fi"V" ove:: d-ie ontslagmogelijkheid heeft opgemerkt, d-ie
haar trlijnrecht in strijd. met d-e strekking van het wetsontwerprr noemd.e en sprak
van een I'ontoelaatbare, eenzijd-ige ingreep in d.e machtsverhoud,ingen ten gunste
van d.e werkgevers.

Waar beid.e vakcentrales - CNV, zowel al-s IWV - echter zorgvuld-ig over zt^ri7-
gen is d-it, d.at in geval van een rrr,/ilclerr staking aan de ond.errremer wél- de slech-
tere en oneerlijker (om d.e termi-nologie van het NW even te hanteren) mogelijkJreid.
van ind-ivid.ueel ontslag gelaten j-s. Ook op d.it punt blijkt dus ten eerste, hoe
sterk d-e nj-euwe wet wel tegen d.e I'wilderr stakingen is gericht en ten tweed.e hoe
weinig d.e vakbeweging d-e behoeÍte heeft om tegen sl-echte regelingen of oneerlíjk-
heid te protesteren, wanneer het om "wil-d.e" stakingen gaat.

Werkelijk kostelijk is, wat I'De Yakbeweging'r in verband met d-j-e colfectÍeve
ontslagbevoegdheid- van d.e ond.ernemer verd.er opmerkt. rrAls d.eze ontslagbepaling
d.oor het parlement zou word.en geaccepteerd.t', zo schrljft iret blad., 'rzaf dat in d.e

praktijk alfeen maar betekenen, d"at stakingen niet beëind.igd- zulfen word-en alvo-
rens d,e garantie i-s verkregen, dat al-}e ontsiagen stakers weer in o-ienst word-en
genomen.lrlvlen is geneigd zijn ogen uit te wrijven en zich af te vragen of d-e re-
d-acteur van trDe Vakbeweging[ d,ie d-ai heeft neergeschrevenrhet wetsontwerp eigen-
lijk weI heeft gelezen.

Nou,wij zien het aI . Gesteld- er Ís een d.ooï d.e vakbeweging geproclameerd-e
staking (vaak zal ihet niet vooricomen, nee, d-at is zo) rrraarbij alLe arbeÍd.ers ont-
slagen zijn. Nu bereikt de vakbewegfng een compromis, maar d,e ond-ernerner zegLt ik
ben bereid. d.at al-Iemaal te aanvaarden, maar Piet en Kees ( zi j a1s enigen -san de
pak weg IOO stakers) wil ik toch niet meer hebben. \'/at d.acht u d.at de vakbewe-
gi-ng zou doen? Doorstaken uit solid-ariteit met Piet en Kees? Of tot d.e arbeid-ers
zeggen: het spijt ons voor Piet en Kees, maar faten we het toch maar aanvaardenl
het is zorn groot succes en voor Piet en Kees zoeken wij wei een oplossi-ng. Nou,
wij moeten het nog zien, d.at d.e vakbeveging zal d.oorstaken. Wat zegt U? Is het
voorbeeld. fout, omd-at d.e wet inoivid-uele ontslagen verbied.t? Er zijn hel-emaal
geen individuele ontslagen. Ied.ereen is cntslagen en ied.ereen moet nu weer i-n
d.ienst word,en genomen. 0f staat er soms in d-e wet, d.at d.e ond-ernemer ook coll-ec-
tief a]le stakers weer in d.ienst moet nemen? ItTee natuurlijk, want d-an had de hefe
bepaling geen zin en dan had het ook geen zin, dat d.e vakbeweging zegt, dat ze
wi1 d.ocrstaken tot alle stakers weer in d-ienst zljn. Dus het is zo: r,ré-l- d.e moge-
lijkheid. van coflecffi ontslag, maar voor wat het in d-ienst nemen betreft is d.e

onrlernemer vrj,j. Z,edaar de door rrDe Vakbewegingrr geroemd-e eerlljkheid.. Maar goed-,
stel- d-at d.e vakbeweging ind.erd.aad., anze sombere voorspelli-ngen ten spijt, inder-
d.aad- tot het eind-e wil d.oorstaken, aI is er een redelijk compromis en af gaat het
al-l-een om Piet en l(ees. Wat clacht u d.at er dan gebeurd,e? Dan is het (bij een ge-
geven compromis) een stal^:ing om Pi-e-b en Kees geworden. En d.an komt d.e rechter en
d.ie zegt: nu i-s er van een wanverhoud.ing tussen stakingsrnid.del en het beoogd.e
d-oel sprake. Nu is de staking onwettig geword-en. Nou en wat d-acht u en wat d-enkt
ied.ereen, dat d-e vakbeweging d6n zal doen?

Nog een kl-einigheirl ( t): zodra een onrlelnemeï, r,raartoe d.e wet hem het vof-
ste recht geeft, alle stakers col-l-ectief ontsl-aat, is er helemaal geen staking
meer, want d-e stakend-e arbeid.ers kunnen 6Er and.eren vervangen worden, De
vakbeweging wi1 d.oorstaken tot ied-ereen weer in d-ienst is? Rustig d.oor faten sta-
ken, zegt d-e ond.ernemer. Wlj d-raaien a} lang weer (voor zover dat d-an blj d-e hui-
d-ige krappe arbeid.smarkt mogelijk isl maar er is véél nogelijk met kunst en vlieg-
werk, waarin d-e onclernemeïs meesters zijni )

Wat voor micldel hebben d.e arbeiders om een d.ergelijke ontwikkeli-ng te voor-
komen? Juist, d.e bed.rijfsbezetting. Maar d.ie is natuurlljk helemaaf onwettig. Dat
i-s een middef van d-e arbeld-ers zelf , ni-et van de vakbeweging. En zo staat dÍe
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vakbeweging dus volkomen met lege handen. Zíedaa:c d.an d.e wezenlifte betekenis va,n

het wetsontwerp, d.at d.iezelfd.e vakbond.en over I t algemeen aanl-eicling heeft Sege-
ven tot rired.eliike tevred.enheidtt. Waaron? Omd.at het een zwaard. tegen d.e zelf stan-
tlige strild van de arbeiders is. Wat d-e nad.elen bij een officiëIe staking betreft,
nou ja, d.ie neem je a1s vakbeweging op d.e koop toe. Yooral aIs je toch niet van
plarr bent om te gaexr staken.

Tenslotte nog een paar andere aspecten. Over d.e trverplichte arbitragerr, d.ie
niet i.:e het wetsontwerp is opgenomenrÍs en word.t ind.erd-aad. rrgemeierd.rr. rrDe lderk-
geverrr, het orgaarr van het Verbond. van Ned.erl-and.se Werkgevers maakt in zijn num-
meï va,n 1{ mei een paar terloopse opmerkingen, waaruit bliikt, dat men van d.ie
kant d.é6raan toch eigenlijk wel d.e voorkeu.r zou hebben gegeven en voorts is het
bekend. geword.en, d.at d.e Raad vgrState aarr de regering heeft geadviseerd. om die
verplichte arbitrage wé1 op te nemen. Betekent d.atrd,at'rDe Yakbewegingrt toch ge-
lijk heeft a1s ze zieh over het niet opnemen daanran zo bijzond.er verheugd.? We ge-
loven van niet. In d.e eerste plaats niet, omd.at ItDe i,llerkgeverrr er ind.erd.aad. aI-
leen maar terloops over praat en er zich nauwelijks over opwind.t. Dat 1aatste is
d.e red.en, tiat wij geneigd- zijn te verond.erstellen, dat lgor Cornelissen het bii het
rechte eind. had-, toen hij in t'Yrij Ned.erland.rr de verond.erstelling uitte, dat het -
uitgelekte - geheime adrries van de Raad van Stateralleen maar zogenaa.rod was uit-
gelekt en dat het om een proefballon g.jrrg. Wij zoeken er zelfs nog meer achter
d.an een proefballon. We geloven, d-at d.at ad.vies van de Raad. vart State aIleen d.e

bed.oeling heeft gehad om juichkreten als trDe Vakbeweg"ing'r geslaakt heeft mogeljjk
te maken, met and.ere woord-en, Mt hier d.e bedoeling heeft voorgezeten een kli-
maat te scheppen, waarin d.e vakbeweging net kon d.oen, al-sof dit wetsontwerp een
van het kapitaat onafhankeiijke geest ad.erod.e.

Misschien zijn d.e in ttDe I{erkgeverrr voorkomend.e klachten over d.e ontslagno-
gel$kJ:eàen wel van hetzel-fd.e kaliber. I'De Werkgeverrr pleitervoor d.e ind'1viduele
ontslagmogelijl<J:eid. ook bij d.e trgeoorloofd-e't vakbondsstakingen te hand.haven. Net
alsof d.e regeling van nu geen geducht $,apen is en net alsof d.e werkgevers werke-
lijk veel vakbond.sstakingen vrezen. Dle vrezen ze natur:rlijk helemae.l niet. Ze ken-
nón hixr vakbond.spapper:hei-ners ook wel. Wat hen betreft speelt de ontslagmogelijk-
heid. bij statcingenl die zich toch nauwelljks zu1len voordoen niet zorn grote ro1.
On d.e trvÍiIdefl stakÍngen gaat het. Dat weten zii ook wel. Maar d.at moet je natuur-
lljk niet l-aten merken.

O N MA C E T Ï G E VÀKBE!IEGING

rrIE I\mTA-AlKOmlER", het blad van de Metaalbedrijfsbond van het NW heeft in
een commentaar op d-e affaire Thomassen en Drijver-Verblifa t t navolgend.e geschre-
ven: ,-Bijfusies,concentraties,bed.rijfss1uitingenen
a1 d.ie fraai-e d.ingen meer r{jst op een gegpven moment altijd. weer d.e vraag: En wat
d.oet d.e vakbeweging? Tereeht natur::rlijk, want d-e vakbonden z{in d.e eerst Seroepe-
nen om d.e belangen vaÍr d.e led.en zo goed. mogelijk te behartigen. Maar d'an volgt
onmid.d.ellijk d.e vratagi hoe ver gaat d.e macht van d.e vakbeweging il d.it opzicht?
Laten we eï geen doekjes om wind.en; het antwoord, is: ni-et ver. We leven ín ons
land. - nog altJjd- - ond.er het kapitalistische stefse]. De ondernemer Ís nog alt{jd.
koning in zijn r{ft. In zekere zin heeft Thomassen en Dr\jver-Verblifa zich bijzon-
der fatsoenlijk ged.ragen. De vakbond.en ziln op een redelljk vroeg tijd.stip ingescha-
keld. en zij hebben hun oord-eel over d.e vooïgenomen ïeorganisatie kunnen uitspre-
ken. Àan d.e beslissing heeft d.it overigens niets verarrd.erd.. Alhoewe] Thomassen
en Drijver-Verblifa verd.er is gegaan d.an haar meeste vooïgangers, d.ie de vakbon-
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d.en }ieten opd-raven op een moment dat er affeen nog rnaar sociafe brokken ulal?en

te lijmenrhebben d-e omstand.ighed-en gemaakt dat haar optred-en d-e tekortkomingen in
onze maarschappij nog weeï eens duid.elÍjk aan rt licht hebben gebracht en d.e demo-
cratisering van de ond.erneming weer een stapje op weg hebben geholpen. Dat is
dan de winst van d-eze tragische geschied,enis.'r

Nog nooit hebben wij o.e vakbeweging zo d-uid.elijk haar onmacht horen uitspre-
ken. De ond.ertr.emer is nog altijcl koni-ng in zijn rijk. En de vakbeweging zal nÍet
proberen hem te onttronen. Wij v-ragen ons da,i-r we1 af of zij d-an nog d.e eerstegeroe-
ne is om d.e belangen van haar l-ed.en zo goed. mogelijk te behartigen. Want het ant-
woord- op d.e vraag: Wat d-óet C-e vakbeweging? geeft zí7 zelf z niet veel. Zij gaat
wel- met fatsoenlijke ond.ernemers rond- de tafel zítten, Niei om haar leden in te
l-ichten. Die horen het d.esond.anks voor d-e rad.ionieuwsd-ienst. Ook niet om d.e be-
slissing te verand.eren. Dat is onmogelijk voor d-e vakbeweging. Hoogstens om d-e

pijn voor d-e werlcremers iets te verzachten.
Had. d-e d.irectie zi-cir rraar iets tactischer ged.ragen. Het was natuurlijk fout

om tegeh-jk het jaarverslag te publiceren, lezen wij in een ónder commentaar in
'rDe Metaalkoerier'?. ne ond-ernemers moeten toch eens beter l-ursteren naar bepaal-
d.e ad.viezen van d,e vakbeweging" Dan hebben ze mi-nder l-ast van hr.rn werkneners.

En nog een fout r,ras, zegt De Metaalkoerier, d.e ongelukkige mani-er waarop
het bericht d.e wereld- in is gekomen. De Metaalkoerier weet, d.at d-e directie hi-er
niet al-leen d-e schuld. van d.raagt" HU zegt echter niet wÍe med-eschuldig zijn"

trr/at jammer toch,dat hierd.oor d.e arbei-d,ers in Krommenie het niet namen. Had-
den zij zíclt maar net als hun col-l-egars in Utrecht en nordrecht gelaten bij d-e be-
slissing van d-e directie neergelegd-. Dan zouden ze i-n d.e kranten hebben kunnen
lezen: DÍrectie en vakbond-en hebben een 'rbevred-igende afvloeiingsregelingrr ge-
troffen.

BIJ KONTJNEi{ AF

nE SLECHTST denkbare recensle van
het boekje van Kloos is verschenen Ín
rrDe Telegraafrt " Slechtst d.enkbare,
niet in d-ie zin: dat Kloos er rn d-it
blad- het beroerd-st is aÍgekomen, d-och
in deze, d-at het met de betrouwbaar-
heid van d-e crj-ticus nog d-roeviger is
gesteld. d-an met zijn kemis iran zaken.
Ir. W, Stam, die van d.e Telegraaf-re-
dactie zijn i'lichtrr over het bcekje
van KIoos heeft mogen faten schiinen,
schrijft o.à. r d.at ile lM/-voorzitter
'rniet het werkelijk achterste pr;l-uje
tran zí7n tong heeft laten zlenrr. Dat
Ís natuurlijk een wat zond-erlinge uit-
spraak, omd.at men niet eens oveï een
el te grote anatomische kenriis be-
hoeft te beschikken om te weten, d-at
het pr.:ntje van d,e tong aan d-e vóór-
kant ztt, niet aan de achterkant, aL-
u,aar d.e tong juist breed- is. ltlogelijk
is d.at aarL ir. Sta"m niet bekend, om-

dat nog nooit iemand goed. zi3n tong te-
gen hem heeft ui-tgestoken. \^/elnu, het
word,t dan bepaald. wel tiid, dat d.it
eens gebeurt. Want met zijn kennis in
het algemeen - zo blijkt niet slechts
uit zijn recensie, màalr ook ult wat hÏ
verder in ztjn rubriek te berde brengt
- is het al even d.roevÍg gesteld- aIs
met zijn anatomische kenrris in het bij-
zond-er. Droeviger alleen nog i-s het
gesteld- uret zijn moraal . De meer darr
onbehoorfijke manier, waarop hij Kloos
probeert uit te spelen tegen prof Pen
en d-aarbij verzwijgt, d.at uit het boek
van Kloos br-ijkt, dat rt gebruikte ci-
taat naar de eigen wocrd.en van Kfoos
op Pen juist ni-et van toepassing isr
is werkel-ïk bij d-e konljnen af . Over de
gekleurde manier, waarop Stam uit het
boekje van Kloos belieft te citeren,
zul-len we maaï zwijgen. Wie het prozà
gelezen heeft voeft d.e lust opkomen
om het lceullige boek van Kloos tegen
d-e nog I«ruIliger ir, Stam in bescher-
ming te nemen.



K],OOS KA N ONS

-1-

NOG MEER VERTtrLLEN

AAN DE EINIELOZE, maar voorfopig verrnoed.elijk nog we1 niet geëind.igd.e, reeks
van boeken eï] geschriften over d-e vakbeweging is onlangs een nieuw werkje toege-
voegd. Het heetrrHet achterste van d-e iong[ en het d.raagt d.e ond.ertitel: rr0or-
d.eel- en vooroord-eel van een man uit d-e vakbewegi-ngrt. Het is geschreven d.oor d.e

I\IW-voorzitter Ànd.ré Kfoos. De pers heeft er nogal wat aand.acht aan bes'teed,. Dat
was te verwachten, gezien d.e persoon en de functie van de aurerlr. Het gaat hier
om d.e ziensr+ijze van iemand-, d.ie in het openbare feven op d-e voorgrond. treed-t en
met wie bijvoorbeeld d,e ond-ernemers, althans hun veïtegenwoord.igers, herhaaldelijk
aan d-e ond-erhandelingstafel te maken krijgen. Uiteraard was er een grote, ten de-
le d,oor dag- en weekbl-ad-en te bevred,i-gen, nieuwsgierigheid-, wat of er wel voor
d.e dag gekomen was nu d.ie Kloos rthet achterste van zijn tong'r had. laten zlerr.

De vraag óf hij d.at inderdaad ged-aarr had was een van d.e eerste dingen, d.ie
vrijwel all"e recensenten bezig hield. Dat is all-errninst toevailig, omd-at d.e twij-
fels hieromtrent nad-rukkelijk door d.e heer Kfoos zéLf z4n opgeïoepen. In rt voor-
woord- van zi jn boekje nameli jk schrijft hij; rrfn hoeverre ik het achterste van de
tong heb laten z:-eri, moet men med.e beoord-el-en Ín het licht van d.e verantwoord-e-
lijkheid", d.Íe het voorzitterschap van het NVll- met zich brengt'r. Ivlet and-ere woor-
d.en zegt Kfoos hier dus zoveel a1 s: d.enk er om,ik kon aI s N\fV-voorzitter natuur-
Iijk niet écht het achterste van mijn tong laten zten. !'/aarom hij d.an desond.anks
aan zl,jn boekje d-e titel heeft meegegeven, d.Íe hij er tensl-otte voor heeft gekozen
en waarom hij er - ald.us d-oend,e - een etiket op heeft geplakt, dat blijkens zijn
eigen traarschuwing niet helemaal d.e inhoud d,ekt, is een vraag d.ie wij in de loop
van 4eze bespreking zuIlen pogen te begntrrroord.en.

Alfereerst zij hÍer opgemerkt, dat voor de meeste recensenten d.e d-oor Kfoos
gemaakte restrictie een bijzond.er simpele en vanzel-fsprekend.e zaak j-s gebleken.
De vraag, d.ie wij zojuist he'bben opgewoïpen, hebben zij onbeantwooro gelaten.Over
d.ie ónd-ere vraag, namelijk óf hij ind-erd.aad. het achterste van zijn tong heeft laten
zíen, hebben zij zích - op één enkele uitzond.ering na - niet het hoofd gebrcken.
Voor hen was het 1og'isch, dat wie itmet de vija^nd. ond.erhand-el-en moet" eenvoud.ig
niet alles pri,js k6n geven zonder meteen zijn onderhand.elingspositie prijs te geven
en zij vond.en het derhalve niet meer dan natuurlijk, dat Kloos niet al1es gezegd.
had- wat hij zou hebben kÍnnen zeggen.

Op deze algemene houcling va.n d.e critici j-s er, zoals gezegd., één uitzonde-
ring. Eén criticus is er geweest, die wel-iswaar van Kfcos eigen voorbehoud. na-
drukkel1jk meld.ing heeft gemaalct, maar d-ie niettemj-n duiCeli.;k hee.ft l-aten b}ijken,
d.at het voor hem :nog zo zeker niet was, dat Kloos néér zou kunnen vertellen d.a,n

hij ind.erd.aad ged.aan heeft. Ziln bespreking 1) d.roeg dar ook het veelzeggende op-
schrift "Kón (met het accent op kan) Kl-oos ons nog meer vertell-en?r'Het antwoord-
op d.e aldus gefcrmuleerde vraag heeft d.e ber,,ruste criticus niet regelrecht gege-
ven. Zijn rirening hieromtrent client tussen d-e regels d-oor te word,en gelezen. Ver-
gissen wij ons niet d.an komt zij hieror neer, d-at hij het werkje van Kloos d.erma-
te een aaneenschakeling van gemeenplaatsen of enormÍteiten vind-t, dat h1j zich
nauwelijks voor kam stellen, dat d-e schrijver ervan, d.ie - naar hl zegt - over: aI-
1e problemen 'rmet een vrolijke onbekommerd-e oppervlalCcigheid heen draaftrr, ergens
j-ets zou hebben achtergehoud.en.

Wij vocr ons hebben d-e overtuiging, clat d.e zojuist bed.oeld.e criticus dichter
bij d-e waarhei-d. ís dan a} zijn collegars recensenten. l[atuurlijk is d.e situatie
d.enkbaar, d-nt d-e een of andere schrijver niet al-l-es l-r-,s laat wat hij weet. lt[aar
dat is d.an meestal ook heel goed te merken. De indruk die Kloos echter wekt is
niet d.ie van méér te weten, d.och rreel-eer d-eze, d.at hij zo weinig weet. Dat trou-

1) Igor Cornel-lssen j.:t 'rVrij Nederland.r' van 2zf mei.
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wens is ook d.e and.eïe recensenten niet cntgaar. Vri-jwel allernaal - óók d-rs. J.
Beishuizen i-n "Het Paroolrtbijvoorbeeld- - constateran ze, d-at d-e problemen door
Kloos niet erg d.iepgaand. worden behand.elC.. Drs. Beishuizen wijt dat aarr d-e zeer
beperkte omvang van Kloosr boekje. Dat echter kan niet d.e oorzaak zi;n. Er kunrren
ve)-e geschriften over d-e vakbeweging word.en genoemd, die even beperkt varr omvang
zijn a1s dai van Kloos, maar waarin niettemin d.e problemen veel uitputtender wor-
d.en beschrevelr-.i Voor zolrer- Kloos' boekje gebrek aan diepgang heeft is het een
gebrek aan d.iepgang vaJ] d-e auteur.

Hoe komt het nu, o-at geheel- in strijd- met rqat de gewoonte is, in d.it geval
van zul-k een oppervlailkig auteu-r .,vord-t aa"ngenomen, dat hij méér weet en het een
en:'and-er achterhoud-t? Dai komt orrrdat vrijweJ- alle recensenten, net als Kloos zelf
behept zljn met een vooroo::Ceel-" Hij, Kloos, noernt het - tn zl1n ond-ertj-tel - het
voorooïd-eeI van een nàn '!+it de vakbeweging. Bij d-e bewuste recensenten zou men
kunnen spreken van het vcorooiCeel- van mannen buiten de vakbe'reging. Daar is
,geen bezviaar tegen mi'!e er maar geen enkel misverstald over blijft bestaarr, d-at
het hetzeffd.e vooroord.eel is. Men vind-t het, toevalligerr^rijze, heel d.ui-d-e1ijk on-
d.er woorden gebracht door drs. BeisTt;jzen, d.ie in ziln i-.espreking terloops op-
merkt, dat rrd.e werlclemers d.a""i}<zij d.e ve.llbeveging hun belangen behoorJ-ijk zien be-
hartigdrr. Het vooroord-eel- l<ornt hierop neer, d.at d-e vakber,'reginSlcie belangenbehar-
tigster van d-e arbeld,ers zoa z1)n. Idie dat gelooft moet,welhaast,a.lie aa.nwijzingen
van het tegend,eiel ten spijt, aIs vaststaa:rd aa,memen, dat,Kloos niet het achter-
ste van zljn tcng l.aat zi en

Wie, zoals r.rij, de vakbew,eglng niet vou-r de behartigster van de aïbeid-ersbe-
langen houd-t, acht d.e vraag of Kloos nu wól of niet a1les gezegd kreeft wat hij op

het hart heeft ninder eenvoud.ig te beantwoord.en" Het is allerminst toevalfig d.at
di.e ene, ztch in een uitzonderingspositie t:n opzicllite .,.irr:i zijn collegars bevin-
dend-e recensent, zí1n mening j-n vragende vorm gegoten heeft. Een d-irect a:rtwoord.
is namelijk rraar onze riening a11een dón nogelijk, r,ranneer men de vraag waarom het
hier d,raait iets uitbreid"t. Nrei sl-echts al-d-us d.ient ztj gestel-d te word.en óf d.e

heer Kloos het achterste -Íarr z7-JÍ\ tong h-.eft laten 'zíen, er d-ient tevens nog te
r.rord-en gevraagd: aan r.rj-e? Aan de arbeiders of aan het ond,ernemerd-om?

De gangbare mening (va:':. d.e meeste recensenten en va:r ve-Le a.nderen) is deze,
dat Kloos aan de werkge.rers niet het a,chterste -,.an cle tong heeft (t<unnen en wil-
1en)tate',.@c1atachterstederha}veookaa:rd.earbeic1ers1ezersvarr
zijn boek onihoud-e::r heef t.

Onze opvatting r,ríjkt ,iaàr-tan volkonen af . Wij i«-lnnen - ook na lezing van het
boekje van Kfoos - gÈen enlcele reCei: bed-enken, \,íaarom de voolzitter van het IWV
-aàn de ondernemers niet ti achterste van zljn tong zat Laten zíen" Het enige pro-
bl-er:m waaïrree hij vIorGTeIt is d-it, d-at hij het eigenlijk moeilijk aan d.e arbeid.ers
kan laten zien. liiu hebben cle ber,.uste recensen-ben in zcvelrie geli;k, d.at een And.ré
Kloos, d.ie zttart op wit het achterste van zijn iong faat zien, d-ie plek van het
berv-uste fichaa,nsdeeI aan arb--ir-rers en onderneÍreïs "begelljkertijC. toont" Ongelljk
hebben zij, d-at hij het niet aan de ondernemers kan tonen en d.aarom gedwongen is
het ook aan d-e arbeidei:s te oni;houden. He-r zou- \',ó6gstens zó kunnen zijn geweest,
dat Kloos 't d-e ondei:nemers onthield, ónd.at hij hei d-e arbeiders moest onthoud.en.
Kloos echter heeft, naar onze mening, een ónd-ere geniale cplossing gevonden" Ilij
tcont we1 degelijk het acht-.rste van zi jn i;ong. maar rvekt tegelijkertijd- (Ín zÍjn
voor:woord-) C.e vooraf voor d-e arbeid.ers bed.oeJd-e inclrqk, dat h.j he',. niet cloet.

Zíedaar dan ons antwocrd op de -rraag, hoe of het be verlifaren vaIt, d.at het
boekje van Kloos trHet achterste van d-e tong'r heet ofschoon het in werkefi;kheid,
niet het achterste van de tong zou zijn. fe tegenstrijdigheicl Vraaïop we in d-e aan-
vang van deze b-oschcur^iing zijn gestoten blijkt i-ri werke]ljkheid- helema,al geen tegen-
strijd-igheid- te wezen. Z)1 rs een schijnbare -ce;enstrijdigheid, oftewel- een parad-ox.
Het boekje heet zoals het heet eenvoud.ig onda,t I(loos ind-erclaad het achterste van
d.e tong 1.aat zíen. Het etiket dekt Ce inhoud wéi. De l+a.ar:schr'r-wing, clat d-it niet
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ten onrechte gegeven.
tn bed.oeling heeft en
haar plaats is,

Desond.anks kan men haar ni-et mis-
af s zod.anig, vanuit Kloost positie

+

WIX HET BOVENSTAANDE aand.achtig heeft gevolgd, zaL }ret niet ontgaan z1jn,
langs weLke weg w-ij tot onze conclusies omtrent titel- en inhoud van Kloos werkje
zijn gekomen. Het is onze opvatting omtrent het karakter van d.e vakbeweglng, d-ie
ons tot gÍd-s ged-iend- heeft. ne vakbeweging, aldus ortze zierrswijze, is niet d.e te-
genspeler van het ond.ernemerilom, na:.r zijn med.espeler. Tegenover een med.espeJ-er
behoeft men v€rlr z|1r. hart geen moord,kuil te maken.

Let men nu op hetgeen Kloos in zi.jn boekje heeft Bezegdr dan vind.t men daar-
in qiets d.at onze ktjk op wezen en karakter va.n d.e vakbewesrng víeeïspreekt. ïnte-
gend.eeli orlze opvatting word,t overa1 bevestigd.; zó au-t0elijk bevestigd-, d-at het
soms bijna ongelooflijk schijnt, Wat men in Kloos geschrift i,ré1 aantreft, dat zi-jn
tegenstrijd-ighedenrtegenstrijd.igheden bÍj d.e vleet zelfs. Maar juist d.ie tegenstrij-
d.ighed.en zijn volkomen verklaarbaar in het licht van onze zi-ensr,rijze. De opvatting
- d.e rythe kan men ook zeggen - d.at d.e vakbewegrng d.e belangenbehartigster van
d.e arbeid.ers zou zijn isrhebben wij zopas gezegd., een vooroord.eel. Een voorcord.eel
is een oord-eel (vooraf)rd-at niet strookt met d.e werkelijk):eid. en d.aamee onophou-
d.elijk in botsj:ng kont. Die permanente botsj-ng tussen n"rythe en werkelijkheid, vo:sat
er d.e red.en van, d-at Kloos voortdurend- in tegenspraak komt met zichzelf; d.at d.e
mening van Kloos aanhoud.end. d-oor Kl-oos weerlegd word.t.

Va"n d.ie tegenstrijd.ighed,en hier allereerst een paÉ.r voorbeeld.en. Kloos zegt
(op prg. 1OB), d.at'rhet mandaat, waaïmee de vakbond.sbestur:rd.ers opereïen.... e€rr
vertrouwensbasis bij d.e led.en heeft" en d-at het |teen g?ove d-enkfouttt zou zijn ftuit
d.e betrekkelijk geringe belangstelling (van d-e leden) d.e concfusie te trekken d.at
d.e leid.ing op eigen houtje maar raak rommeltrt. Even tevoren echter (op b1z. 107)
verklaart hij, d.at beschuld.igingen als zoud.en d-e ej-sen d.er vakber,reging niet leven
bij d.e georganiseerd-e werlc:emers d.oor d.e vakbewegjÍrg pas serj-eus word,en genomen,
niet wanneer zi j afkomstig zijn van d.ie led.en, naa;r warfneer zl j komen van de kant
van d,e werkgevers en op b1z" 108 schrijft hijrd-at I'd.e apathie van vele vakbond.sle-
d.en zou kurinen voortspruiten uit d,e onmogelijkheid. op voet van gelijkheid met d.e
leiding te kuru-ren d-lscussiërenr', \raaraarr hij d-an op blz. '10! nog toevoegt, d.at
rrhet niet a} te wijs zou zijn d.e ogen te sluiten voor het gevaar vaJl een verd.ere
ve::vreemd-j-ng van leid-ing en l-ed.enrr. Waa:mee het bestaan va.n een dergetiSffi
vreemding word.t erkend-. Op de blad.zjjden 1120 111 en lflschild.ert K1óos ó. onge-
organiseerd-en soms in scherpe, soms Ín mind.er scherpe bewoord.ingen als klaplo-
pers, maar op blz. 119 erkent hij; 'tDat zovelen zich niet organiseren kan natuur-
lijk niet al-Ieen word.en afged.aan met d-e bewering d-at het hier gaat om een stel-
klaplopers, d.ie voor d.e activiteiten van d.e vakbeweging geen offer wifl-en bren-
$en... d.e vakbeweging zo1) er verstand.ig, aan d.oen d.e schuld voor d.e afzijd.igheid.
niet alIeen bij d.e ongeorganiseerd.en te zoeken.Ít

Nog veel duid.elijker (u-tteraard.) tred.en Kloosr tegenstrijd.ighed.en aan d.e dag
als hij het over d.e maatschappelijke werkelijkheid heeft. Op àiverse plaatsen in
zijn boek duid.t hjj d.e bestaand.e ord.e aan met de te:m'iwelvaartsstaatrt. Op blz,6l,
schr{jft hij, d.at I'd-e statÍstj-eken onomstotehjk (!) aantonen d-at d-e werloremers en
daa::mee gelijk te stel-l-en groepen met hr:n inkomen over steed-s meer goed.eren en
d.iensten Inmnen beschikken, twel-varend.erf zijn ger.iord.en.rr Op blz. 6J neet het,d.at
'rd.e werl«remers d-e laatste viiftien jaar tenminste een gry}ië ( !) aanaeel in d.e

groeiende prod.uctie hebben gehad..rrEnke1e regels verd.er echter erkent hljrdat het
begrip I'reëe1 inkomenrr (waanra^n hij zojuist verklaard. heeft, fut het met AV" g"-
stegen zott ziin) een zeer betrekkel-ijke betekenj.s heeft en d.at I'de persoonlijke Èe-
sted.ingsmogeliikhed-en van nu niet vergeleken word-en rnet die van enige tijd. geled.en
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maaï met d.ie van andere groepen in d.e maatschappij op d-itzelfd.e moment'f . 0p blz.
68 leest men: rrWie een hoog inkomen heeft consumeert meer: hij is een I'oorbeeld-
voor and-eren, hij schaft zich nj-euwe goed-eren aan, d-1e de prod.ucent met aI zijn
vind.ingrijkheid- als onontbeerlijk afschildert" ne lagere i-nkomenstrekkers gaan het
intussen steed-s meer als een gemis voelen d,at zí7 d.íezel-fd.e goed.eren niet kunnen
aanschaffen. In een l-ater staCium, I^ianneer ook- d-e lagere inkomens zijn gestegen
en zij d.ie goed,eren wéI kurrren kopen, is de man met het hogere inkomen aI weer
verder.'r Op blz. 6! spreekt hij zelfs van'reen permanent r,relvaartstekortr'. Een
grond.iger weerlegging va:r Kloosr ui.t,spraken omtrent d.e gestegen wel-vaart van de
arbelders d-a"n hier door k-loos verricht is lcan men zich rnoeilijk clenken.

De grootste tegenstrijdigheid- in het boek van I{l-oos is }-riezmed.e echter nog
geenszins ter sprake gebrachi, ZIi i s d.eze, d-at hij nadrukkelijk het bestaan van de
klassenstrijd, ontkent (of 1i-ever - omd-at de klassenstrijd. voor hem geen real-iteit
is - naCrukkelijk d.e z.g. klassenstrij eer afzweert) doch niettemin van het be-
siaan d-aarvan aanhoudencL d.e bew\jzen brengt. Telkens we-èlt schetst hij het verschil
tussen arbeiders er1 ond-ernemers op d-usd.anige ruijze, d.at aan de onbevooroord,eeld,e
Iezer d-e in d.e samenleving besiaand-e kl-assentegensteliing z,lch als het ware op-
d.ringt. Hi.i spreekt zei.f op pag. 55 van'rhet bel-angenconflict tussen kapÍtaal en
arbeld.lr, hij erkent op pag. 5C, d-at I'c1e kloof tussen de werknemer en c1e ond.erne=
mersleid-ingrr we1 d.egelijk te naken heeft met het kapitalistisch productiesysteem.
nat al-les echter is voor Kloostrgeen aanleiding on d.e verzoening van d-e vakbewe-
ging met het kapitaiistische prod-uctiesysteem te vrezen" (b-Lz. 116). lie .verzoe-
ning met het kapitalistisch productiesysteem, d6t is inderd.aad- d-atgene, wat op
het achterste van Kloosr tong te zien vait.

Maar ztTn er dan in het boek van i{loos niet uitspraken, die tot een gehee}
and-ere conclusie leiden? AIs men d.rs. Beishulzen vnl geloven dan is dat ind-er-
daad- zo. Die zegt rn zijn bespreking varr rrHet achterste van de tongr' , d,at Kloosrrhet geloof in een nat'eurlijke harmonie van belangen van kapitaal en arbeid. als
een grote misvatting ziet't ( "H"t Parool'r , 22 neí 1969) en hij voegt er aan toe
d.at Kl-oos 'rd"e stelli-ng, dat het overleg C.e strijd. heeft vervangen een gemeen-
plaats ttoemtit. Dat is een merkwaarilige ztn, Cie sterk de indrr-rk wekt, dat r1rs.
Bej-shuizen )taar lvat al te haastig heeft neergeschfreven en d-ientengevolge tot een
slordige formrrlering is gekomen" Zó sloroig is d.e formuJ-ering, dat het ene d.eel
va-r: d-e zin met het andere in vofstrekte tegenspraak is. Kloos noemt d-e stelling
d-at het overleg d-e strijd. lieeft vervangen eelr gemeenpfaais. \,/at i s een gemeen-
plaats? Een alfed.aags,veelvuld.ig gebruikt gezegd-e, zegt Van DaIers Grooiwoord,en-
boek der }lederl-andse Taal I !ràà.ívà11 men de oorspronkeli jke kracht nlet of haast
niet meer gevoelt. Een gemeenolaats i-s een b-owering, d-j-e op niemanci. ind.ruk maakt
omd-at zij een waarheicl als een koe ve:rkondigt, Cie aan ieclereen bekend. 1s, een be-
wering, waarmee een open deur wordt ingetrapt. Zi1 is echier geenszins een bewe-
ring, d,ie orrwaar behoeft te zijn. Bij Beishuizen lijkt het net al-sof Kfoos de be-
langenharrnonie van kapitaal en arbeid- ontkent en óók ontkent, d-at de str:rjd. zou
hebben plaats geraaakt voor het overleg, i.faar Kioos ontkent niet, dat het overleg;
de plaats heeft ingenomen van d-e strÍjd-. i{ij zegt zel-fs ui.tdrukkelijli: rr\,Janneer men
d-aarmee bedoel-t, d-at het stakingsmid-d-eJ- ninder l^rordt gehanteercl dan vroeger, d-an
is die sielling niet aan te .rechtentr. Kloos spreekt rran een "gemeenplaatsrrr maar
niet van een onjuiste of onware gemeenplaats.

Zow ntt Kloos lnderdaacl c1e rrnatuurll jke belangenharmonie vari kapitaal en ar-
beid.rralsrreen misvattingrr beschouwen en tegelijkertijd. we1 d.egelilk erkennen d-at
het overleg de plaats heeft'jngencnen van d-e strrjd-, dan zou hler sprake zijn van
zí1n zoveelste tegenstrrjdi-gheid.. 0p dit punt echter-.va,-Lt er va^n tegenstrijd.igheid
bij Kloos niets te bespeur:en.Yocr zcver Cie er ís bestaat zij a"l}een maalt bij Beis-
huizenrdie KIoosr werkel-.i.1ke opvattingen granclioos heeft n:j-sverstaan. Kloos name-
)ijk verklaart niet, dat "het geloof in een natuurlijlce harmonie van belangen van
kapitaal en arbeiC een grote misvatting" is. iiij zegt (op b1z. 94) heel wat an-
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d.ers, namelijk d.it, d.at "het scheppen van samenwerk:L4g§:_§n lestuurLijke verband.en
van kapitaal en arbeid. op een misverstand. bemstrr. Waar Kfoos zich tegen keert,
d.at is niet d-e samenwerking van kapÍtaa} en arbeid-1 rrà&r hij keert zich tegen d.e
organisatorische vormen, d.ie d.eze samenwerking soms - bijvoorbeeld. in de pbo -
heeft aangenomen. AIs Kloos het heeft oveï rrmacht tegenover machtrr, d.an bed.oel-t
hij niet d.e macht van d.e arbeid.ersklasse in d-e strljd- rnet het kapitaal; hij bed,oelt
d.at d.e sa.meru.rerking van kapitaal en vakbewefling zich volgens bepaald-e spelregels
moet voftrekken en dat d.e eerste en voornaamste van clie spelregels d,eze is, d-at
d,e ond.ernemers te ener zijd.e, d-e vakbeweging and.erz\jd.s zoveel- mogelijk macht moe-
ten oniwj-kkelen, ornd.at van d-e aan weerskan.ten ontwikkeld-e macht de uitkomst van
het d.oor beid.en begeerd.e compromis zal- afhangen. Kloos ontkent ni-et, dat d-e vak-
beweging en het ondernemerd-om in een ond.eronsje Ce loonpolitieke ontwikkelingen
moeten uitmaken, hij ontkent a,l-l-een maaï, d-at het een -l-ief oncleronsje moet z: Jr.,
omd.at van l-ieve ond"eronsjes nu eenmaal geen stabiele compromissen te verwachten
zí7n. Hoe meer het compromis oprrmachtrr benist, d,es te stevlger zal het zijn.Hot

al-dus ber-oikte compromis tast echter d.e grond.slagen der bestaande samenlevingniet
aani een compromis Cat eventueef d.oor zelfsta:rd.ig optredend.e rrwil-d,e" stakers zou
word.en afged.wongen, doet d-at natuurlijk wel. En aantasting van de maatschappelijke
grond.slagen is iets d-at Kloos zeker niet begeert. Hij wil het kapitalisme ongetvlj-
feld herwormeni hij wil het bepaald niet ophefíen. Zowel het een al-s het ander
blijkt uit zijn boekje onmiskenbaar. Al-s ir. W. Stam - voor wiens recensie van
Kloos wij, naar eld.ers in d.it nu-mmer va,l'r rrDaad en Ged.achte" blijkt, voor het o-
veri-ge geen goed. woord- over hebben - in t'De TelegraafÍ' opmerkt, d.at d-e NW-vcor-
zitter uitgaat van de theorie van d-e Àmerikaanse econoom Jokrn Kenneth Galbrai-th
omtrent d-e contrasterend-e machtsposities, d.ie vooï een regulering van d.e maat-
schappelijke ontwi-kkeling (binnen het kad-er d.er gegeven ord-e) moeten zorgen, d.an
heeft hii op dit punt Kloos beter begrepen dan d.e economische conmentator van[Het Pa,roo]-rr. tr'Jat Stam zomin afs Beishuizen heeft verstaan i-s, d.at Kloos met zijn
venvantschap aan Gaibraith - die Kfoos cok zelf erkent - natuurllik stevig op ka-
pitalistische bod.em staat. Stam noemt Kloos rtde vos d.i-e in boekvorm d,e passie
preektrd.och wi-ens verd.er optred.en net gepast wantrouwen Cient te word-en bekeken""
Stam bedoelt natu'.rhjk: d.oor d.e ond,ernemers.Maar Stam begaat een d-enkÍout of be-
d'rijft d.emagogie. AIs Kl-oos vaak zó optreedt, d.at d-e schijn ontstaat alsof hij een
vijand- van d.e ondernemers is, d-an hoort d-a-b sfechts bij rt opbouwen van'n machts-positie (volgens d-e spelregels), d,ie d-oor hem alfeen maar gebrrrikt word-t omr,het
spelrr beter met d.e ond.ernemers te kr:-nnen spelen. Tussen zijn boek en zijn praktijk
bestaat geen tegenspraak.Hij heeft ÍncLerd.aad, werkeJ-Íjk "het achterste van d.à tongrf
faten zien.

+

NA mT BOVENSTAANDE vril-l-en vrij -'i;e hooi en te gras, omdat rt nu eenmaal on-
mogelijk i-s om zel-fs in In wat uitgebreider beschouwing op ól1es in te gaan - en-
kel-e ultspraken van Kfoos nog onoer d-e }oupe nernen. Hij zegt (op blz, 94), d.atÍrde vakbeweging med.e tot opd.racht heeft d-e maatschappij te verand.eïen en er nim-
mer vol-Ied,j-pverantwoordelijkheid voor ka:r dragen.rr Dat }i,;kt een bewering, d.ie
ín tegenspraak is met onze stelIing, dat l,lloos d-e medespèIeivan het ond-eznener-
dom is. Doch de tegenspraak is sfechts schijn, wanneer men zich er rekenschap van
geeít wat Kloos met t'het verand.eren van de maatschappiji'bed.oel-tren wat hij er be-
paald. niet mee bedoel-t. G*6én opheffing van het kapital-isme in e1k geval. I,r/at hem
voor ogen zweef t is een soort 'rvol.kskapitalisme". Dat bli- jkt niet slechts zorure-
klaar uit sommige uitspraken (bijvoorbeetd één op bJ-2. 116), net is d-e teneur van
het gehele boek. Hij wil het kapitalisme hervormen, verbeteren, d,emocratj-seren,
ond.er and.ere d-oor een corr:ectie op d-e inkomensverschillen. En voor Cegenen, d,ie
uit het boekje van Kloos - evenals bi.jvoorbeeld uit de geruchtmakend-e red.evoerin-



1a
- tL -

gen van I'lertens van Lret I{I{V * d-e ccnclusie zou willen trekken, dat Kloos vooï-
stand.er is van een wat rrradicalerrr opstelling van de vakbeweging, heeft Kl-oos
zelf direct een antwoord- k1aar, dat hen uit d-e d.roon kan helpen. r\fanneerlrt zeSt
hij op b1z. 87, rrhet d.j-recte overleg niet tot resultaten lej-d.t, hoeft nog niet
meteen aan het l-aatste machtsmid.d.ei-, d,e staking te worden ged.4cht.rr Een eind.je
verderop - op blz, 101 - lezen we, d-at I'd.e vakbond.en zich over het algemeen bij
wilde stakingen afzijdig moeten houd-en, omd,ai zij contractueel gebond-en zijn.rrHij
voegt er 1n één ad.en aan toe, d.at d.e Engelse shop-steward-s aan veel zwaard.ere
d.ruk van d-e led.en blootstaan en daarom een andere houding aannemen. IvÍei andere
wocrden al-s d-e arbeid.ers strijd wilren voeïen zullen zij misschi-en d-e shop-stewarcls
(of lagere ,functj-onarissen) aan hun zijd.e vinden, maar de vakbeweging nÍSti!

rr\'li-nstntakenr!, zegt i(lcos op blz. )Ot "is géén -r.mÍge za.ak.rf Als wij Kloos
goed- begrijpen, dan keert 1ni7 zích. met <1ie woorclen tegen de opvatting van wat hij
op een and.ere plaais rruiterst -l-inks gecriënteerde groepenrr noemt, d-ie hij d-óór
(tfz. 116) :-n d-e schoenen schuiít, d,at z\jlrnog altijd het revolutionair ólan aan-
wezig achten en daarop hr.ur hoop geves'tigd- houclenrri \raaraan Kfoos dan toevoegt,
dat I'er geen.aanfeid.ing is om d-aarop te hopenr'" l{u will-en r,rij niet ontken-nen, d-at
er bepaalae (id.eallstisch georiënteerd,e, zogenaamd rr1inL."rr) groepen zijn, d-ie
het winstmaken moreel veroorclel-en en van het revofutionair élan verwacirtingen
kcesteren voor d.e strijd. van d.e arbeld.ers. Onze opvatting is het bepaald nÍet; e-
venmin d,ie van l{arx,d.i-e d-oor Kloos ergens in zijn kinderli;ke onschuld een "gelijk-
heid-sapostefrr r^rord-t genoemd-. h/instmaken is een onveïmijdeljjke en nood-zakelijke be-
zigheid bij cle gegeven en historisch gegroeid.e productieverhoudirrgen. IIet is een
volslagen dwaling te menen,dat de strijd- r.an d,e arbeiders voortspru-it uit een mo-
rele veroorde]ing van d.e vrinstmakerij. Die strijd- spruÍt eveneens uit de gegeven
prod-uctieverhoud.lngen vocrt. En wat het revoiutionair él-an betreft: het is een
romantische d-waasheid- d-aarvan iets voor d.e strijd van d-e arbeid-ers te verwachten.
lliet uit revol-utionair é1an ontstaat arbej-d.ersstrijd-, cmgekeerd,, uit d.e strijd. van
de arbeid.ers ontstaat ond-er zeer bTlzond-ere omstand.igheclen soms - meestal- tot gro-
te verrassing d-er betrokkenen zelf - revolutionair éIan.

Hoezeer Kloos d-e taal- van d-e ond-ernemer spreekt, blijkt op b1z. 65, waar hij
zond.er blikken of blozen schrijft,datrrprestaties nu eemnaal met frnanciëIe prik-
kels moeten vrorden r.ritgelokt; grotere kennis en grotere vera^ntwoord-eli,jkheid- moe-
ten hoger worden beloonC, want anders word-en de presta,ties niet geleverd."r'l/aar-
op hij op blz. 6l Laat volgen, d-at 'rrnkomensverschilten d.e bereid.heid. om iaoeilij-
ker, 'verantwoordelijker of smeriger werk te doen mceten veïgrotenrr. Dat cle inko-
mensverschÍl-len er zó uitzien, d.at het nroeilijkste en smerigste werk het slecht-
sie wordt betaald is iets waaraan Kfcos ioaar met souvereine nina,chting voor d"e

kapitalistische r+erkel-ijkheid voorbij gaat.
Kioos meent in afle ernst, d,at het bij overheid.sins-uel-Lingen en -bed.rijven

niet om de rentabiliteit van het geïnvesteerd-e vermogen gaat. Hij huld1gt het
merkwaard.ige stand-purrt, dat wanneer ond.ernemer en eigenaar één en d.ezeifd.e per-
soon zijn de wintsmakerij wéI te.reroor:d.e1en is vaak, omclat er d.ar-L van persoonli;ke
ver:rj-j}<ing sprake is: (ofschoon er in zijn boek ook uitspraken te vind.én 211n, aie
een geheef ónd-er geluid laten horen). Kloos denkt in alle ernst óók,dat het ken-
merk van de z.g'"lrondernemersvrijheid" dit isrdat d-e ond-ernemer:trautonoom d.e rich-
ting en omvang van d-e prod.uctie vaststeltt' (b12. 15). Kf oos beseft niet, dat c1e-
ze zakerL niet afhangen lran de hapit?Irst, maar van het kapitaal-. Het is het ka-
pitaal (en d-e reniabilite:-t-ffif aat de icapitarist tot inrresteïen, tot akku-
mulatie dwingt, zovel d-aar waar d.e z.g. ond-ernemersvrijheiC onbeperkt is a1s d.aar
traar zi7 aan band.en is gelegd.; in ilparticufiereil bed-rijven evenzeer afs in bed.rlj-
ven van d-e overheid-. Dat Klocs d-it ontgaat is een gevolg daarvan, dat hi; er vol-
komen blind- voor is, dat het procluctieproces een meerr$raarclevormingsproces js,
d.at nó de productie de meerwaard.e in de producten is gestol.d,d-at pas d,oor d.e cm-
zetting van waren in geld d-e miC-clelen vrijkomen om de productie voort te zetten
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en dat investering nood-zakelijk is om goed.koper te prod.ueeren teneind.e d.e afzet
der prod.ucten zo goed- mogelijk te verzekeren. Kloos begri-jpt van het kapitalis-
tisch productieproces als proces van het kapitaal geen sikkepit. Yandaar d.at hij
doodl-euk verklaart, d-at d,e economieboekjes ons leren, d.at eï voor d.e behoeften
word.t geprod.uceerd." Hij verklaart het, zeggen wij, d.ood,l-euk om hei natuurlijk ook
zel-f weer even d-ood.1euk tegen te spreken. In d-ie passages van zrjn boekje namelijk
waarin hij erkent, dat het kapitalisme }«.mstmatig behoeften schept terwill-e van
d.e afzet van rfe voortgebrachte - soms aan geen enkele reël-e behoefte beantwoor-
d.end.e - goed.eren. Uit zijn misverstand.en omtrent het kapitalistisch prod-uctiepro-
ces vloeit ook zijn stand-purit ten aanzien van d-e consurit€írten voort.Hij schrijft er-
Sensr dat d-e consumenten óók nog prod-ucenten zijn inplaats van omgekeerd- te besef-
fen, d.at d-e prod.ucenten óók nog consumenten zljn en d-at wie als loonarbeid.er aan
d.e prod-uctie d.eelneemt tegelijkertijd al-s locnàrbeid.er "on=rr"""fffiE d.o=
geen aparte consu-mel-rten-probl-emen zijn,d"och b\j cie consumptie eenvoud.ig a1 d.ie be-
trekkingen tussen de mensen terugkeren, d.ie gezamenJ-ijk ond-er het begrip prod,uc-
tieverhoud,ingen kunnen worden samengevat.

Fout is Kloosr kritiek op d.e l-enrnistische vakbewegÍngstheorie, d-ie op geen
stukken na scherp genoeg is, omd.at lrij er geen notie van heeft yé"6r de sehoen
wringt. Het is bijvoorbeeld- karakterisii-ek, d.at hij verkond.igt, dat de verschillen
tussen hem en d-e bolsjewisten IBet in d.e eerste plaats bepaald. word-en d-oor d.enk-
beelden over öe econornische ord.il(tfz. 1]21).

ta/ie weten nil hoe of het gesteld is met d.e waarde van Kfoosr maatschappelij-
ke analyses .l-eze (en herleze) d-e allereerste al-inea van z4n boek, Hij zegt d.aarin
(Ufz. 9) dat d.e nationale productie van jaar tot jaar groter word.t en d.at d-it
frvoor d-e l-eek'r een groot raaCsef is. Volgt daarop dan 'n verkfaring van d.e niet:
l-eek KIoos waaï d.ie prod-uctievergroting vandaan komt? He1emaa} niet. Kfoos zegt,
dat de productie-vergroting door d-e niet-l-eken 'rals een statistisch vaststaand
gegevenrr word-t geaccepteerd. Economische raad.selen, met and.ere woorden, word.en
d-oor Kloos op d-eze wijze opgelost,d-at hij weigert zich er't hoofd, over te breken.
Tia, wie een dergelijke houd-ing aarureemt behoeft men eigenlijk oppervlakkigheid-
niet meer te verwijten" Een d.ergelijk lemarrd- hééft j-nd.erd.aad. geen diepgang nodig.
Een dun laagje zand-, net zoveef als d.e stmisvogel nod.ig heeft om er zijn kop in
te steken, is hém meer dan €ienoeg.

rfDe vakbewegingr', zegt Kloos op blz " 148, ttz,al altijd. een sterke tegenpartij ,
d.e werkgevers, hebben en dat is uit een oogpunt van machtsevenwicht heel gezond.
te noemenrr. Zied.aar de rnrare, de conclusies van Beish.uizen direct weersprekende,
wérkeIi jke opvatting van Kf oos over d-e 'rharmonie tussen kapitaai en arbeidrr. Het
is bovend-ien rn tegenpartlj waard.ocr Kloos (AJz. 111) best gesubsid.ieerd wi-l woï-
d.en ofschoon hij op blz . 115 het aanvaard-en r.an ondernemersgel-d- ten behoeve vaÍr
vakbondswerk in Amerikatreen taktische fout'r no-ont! Hebben wij teveel gezegd Ie-
zer, toen wij hierboven opmerkten, dat d.e oprnerkingen van i(loos vrijwel altijd door
Kl-oos weerlegd worden? ilebben wij teveer gezegd. toen wrj zijn beweringen soms als
" ongelooflijkrr karakteri seerd_en?

rrKloos", heeft drs. Beisiruizen in zijn besp::eking van 't boekje gezegd-,rtbe-
hand.elt In kalej-doscoop van onderwerpenrr. -Dat cloet hij ind.erd.aad-. Ztjn i;ong is be-
paal-d aard-lg i-n beweging gelcornen. Hij praat en pïaat en vertelt en vertelt, op de-
zelfde manier af s d.e bekend,e commissaris Voord.ewinC op een gans and-er terrein
eens aan het vertel-len is geslagen.tn/at r,ras toen de reactie van \lillem van fepen-
d.aal- ook weer? Hij zei: d-e commissarÍs kan me nog meer verteflen. Dat is ook onze
reactie op het boek van K1oos" We geloven niet, clat hii iets heeft achter gehou-
d-en; 'ne zijn ervan overtuigd, dat hij in zijn v-rÍj dure (7 11190) boek afles heeft
gezegd- wat hij te zeggen heeft. Ilaar hfi kan óns ncg meer vertellen!
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ÀNTON PANNEKOEK OVER \TAKBONDEN

DE GROTE vakbond.en zijn tot 1ichamen geworden, d,ie enigszins het karakter
van staatsorganismen vertonen3 d.e bestuurd.ers zijn van Ciena::en tot meesters ge-
worden, d-ie een kaste vormen, welke zich met d-e organisatie vereenzelvigt, d.ie
over al-l-e machtsmid-d.elen van het geheel gebied.en (Ce tina"nci-ën, d.e pers), terlrijl
eJ-ke opstand-ige wil van d-e led.en stuk loopt op het apparaat van reglementen en
bureaucratische hierarchie, voor hi. j ztch tegenove:: d-e feid-ers kan d.corzetten.
Slechts rnet grote volhard.ende krachtsinspanning kan een oppositionefe stroming
in de massat" op de d-uur tot een matig succes leid-en; dit beperkt zich gewoonlijk
tot persoonsverand.eringen, waarbij het systeem ongewi,jzigs blijft. Hoe d-ikvrijl-s kwam
het in de afgelopen jaren in Engeland, in Duitsland-, in Amerik-a niet voor, dat
d.e fed-en in openlijk oproer -l-osbarstten en hun ga.rrg gingen, tegen de leiding of
d.e besluiten van de bond inl Dat ci-it zo als iets gewoons gezegd. wcrdt, drukt a1
uit,d-at d-e leden niet gebled-en over de vakbond-, dat deze bond niet hun collecti-
viteit is, ilaar als het ware een vreemd-e, boven hen staanCe, hoewel tegelijk toch
uit henzelf ontspruitend.e rnach.t, d.us rets analoogs met d-e staa.t. Is het oDroer
geluwd, d-an komt d.e oude heerschappij weer op oude otanier tot zj.jn recht; ond-anks
d-e machteLoze verbiitering en haat ond-er de massa?s weet zij zich te hand-haven,
ster:rtend-e op d.e ./e1-^ onverschiliigen en vooral ook omd.at a,llen de innerlljhe nood--
zakelijkheid- van de vakbond. voelen, als enig nld-d-ei vcor de arbeid.ers om tegen-
ove:: het kapitaal in sterke ond.erlinge samenhan-rg kracht te vi-nd-en" De bureaucra-
ti-sche leiriers komen niet afl-een daarin met het beambtend-om dat de staatsmacht
beheerst overeen, dat zij c1e massa,rs beheersen voor het kapitaal , ten dienste van
het kapitaal , d.at d.oor hen d-e arbeid.ers onderworDen houd-t, maar ook daarin, clat
hun I'politiekrr steeds meer neerkomt op het paaien van d.e massa d-oor d.emagog-ische
Í'rasenrten guriste van hun overeenkomsten met het kapitaal" Grof en ïuw in Duits-
land, waar zt) met fist en geweld. aan de arbeÍd-ers overal weer het stukwerk en d-e

verlengd-e a.rbeidstijrl opged.rongen hebben; slur.rer in Engeland, waar zlj - evenals
d-e regering - in schijn zÍch onwÍ11i9 laten schu-iven door d.e arbeiders, wier wen-
sen zij ind-erd.aad saboteren. Deze kontrarevolutionaire macht kan niet vernietigd.
of verzwakt word-en door een wisseling l,ran llersonen; het is d-e organisatievorm
zelf , die d.e massaÍs vrijwel machtel-oos maakt, d.ie hen verhind.ert de vakbond-en
tot orgaan van hun r,rll- te maken.

Pannekoek schreeÍ'd-eze v,.ooraen in irr(-.211 ztjn ontleend. aafl. eerr opstel , d.at
hij onder het pse.Lrdoniem Kar] Eorner en onder d-e titel 'tDe d.erd,e fnternationale
en d-e wereld.revolutierr pubiiceerd.e in I'De lili-e-"rwe Tijd-r'van dat Jaar (.blz. 198).
Er is sedertd-ien wel het een en ancler veranderd-. De arbeiders hebben sind.sCi-en
in hr-rri wifd-e acties en strijd.cornité's va.n oncier op nidC.el-en ontd.ekt om hurr wil
tegenover d-e vakbeweging d-oor te zetten. Dat neemt niet r^reg, C,at d-e ,rroord"en van
Parurekoek na eerr ontwikkeling van bijna een halve eeuw nog niets aan kracht heb-
ben ingeboet.

Rosa LuxemburÉi over

de vakbeweging

IDE V00R-1{A-A}{STI| taak varr de vakver-
enigingen bestaat daarin, dat zt1 aan
de kant d-er arbeid.ers het mÍddel zijn
cm de kapitalistische 1oc.nr,^ret, dat
wil zeggen Ce verkoop van de arbeid.s-

kracht tegen haar ogenbl-ikkelijke
marktprijs, tu vq=vezsq1.i1nu4. Waarin
d.e vakverenigingen het proletartaat
d.ienen is, d.e cp e1k tijdstip gegeven
konjr.rnktuur van d.e (arbeid.s)markt
voor zi-ch van nut te maken. Deze kon-
jud<turen zeff echter. . . liggen bLti-
ten d.e inwerkingssfeer van d-e vakver-
enigingen.Zij kurrnen derhalve d-e loon-



wet niet omverweïpen. Zij kunnen op
zijn best cle kapitalistische uitbui-
ting binnen d.e op d.at moment rrnomale
perkenrr houd.en, in geen geval echter
d.e uitbuitÍng ook zelfs maar trapsge-
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1ÀIÀT DR0MMEL, tíÀAB.0M DAN GEKIÀAGD?

WE HEBBEN al- vaker in I'Daad. en Ged.achte'r betoogd., d.at het d,ikwijls b{jzond.er
leerzaam is om kerl::is te nemen van hetgeen in ond-errremerskringen omtrent bepaal-
de actuele gebeurtenissen word.t opgemerkt of ged.acht.De juistheid. van dit stand.-
punt vrord.t weer eens bevestigd., waJineer men keru:is neemt van hetgeen in ItDe Ne-
d.erl-and.se Ond-ernemÍng" (het weekblad. van het Verbond. van Ned-erland.se Ond.ernemin-
gen) op 1O meÍ j .1. word.t opgemerkt over d.e geruchtnakend-e Verblifa-affaire,
waaraar. ook wij j-n een d-er vorige nummeïs vanttD. en G.rr d.e nod.ige aand.acht heb-
ben besteed..

In een artikel, getiteld.: Itleid.i-ng is mind.er te ve::vrijten d.an word.t aange-
nomenrr word.t uitvoerÍg geciteerd. uit een extra ed.itie van het personeelsorgaan
d.er betrokken bedrÍjven, d-at op 9 mei j.1. op ruime schaaf werd. verspreid, ook
buiten het concezn. In d.ie extra ed.itie gaf de d.irectie een soort van chronolo-
gie d.er gebeurtenisscnrwaamit b1{jkt, dat al sedert augustus 1961 net d.e vakbon-
d.en werd. gesproken 'rover d-e onbevred.j-gend.e gang van zaken in de ond.erhanrige sec-
torrf . Nu hebben wtj in ónze beschouwingen over d.e Verblifa-affaire al- uiteengezert
dat men d.e tert 'ronbevredigend-e gang van zakenrr op zeer speciale wijze d.ient te
interpreteïen. De jaarverslagen van Thomassen & Drijver/Verblj-fa hebben eï geen
twijfel over l-aten bestaan, d.at er in d.ezelfd-e period.e, waarin d-e si-tuatierronbe-
vredJ-gend-rr was behoorlijke winst gemaakt werd-. hlaar het om g"ing was d.e winst in
verhoud.ing tot d-e geïnvesteerd.e kapitalen en d.e efficiency in het bedrijf , twee
zaken, die nauw met elkaar verband, houd-en en waarom het bij d.e kapitalistische
producti-e altijd draait.

0p d.eze kant van d.e kwestie wil1en wij hier niet nad.er ingaan. lIaarom het
ons hier te doen is, d-at is niet zo zeer het - net nog meer citaten uit het per-
soneelsorgaan uitvoerig toegelichte - betoog, dat d.e directie tevoren uiteenge-
zet heeft waarop haar beleid, gericht was. l,rlant d.e vakbeweging heeft d.at namelijk
niet ontkend-. Wat ons vooral heeft getroffen in het artikel i-n I'De Ned.erland.se
Ond-ernemingil is d.e opmerking, dat d.e procedure v€ui. het bedrijf, d.at zidn zorgvtl-
dig gehoud.en heeft aan zijn terzake geldend.e verplichtingen op grond. van de SER-
ad-viezen, niettemin heeft gefaald- Íromd.at d-e representati-e van het personeel d.oor
d.e bond-en niet heef t gefi:nctioneerd.'r. De opmerking is vooral belangri jk, warmeer
men haar beschour+d' in het licht van d-e steed.s luid.er word.end.e en alIeszins juis-
te kritiek, d.at d.e vakbond-en helemaal niet d.e representanten varr de ,"rgu"lot"r,
led.en of varl welke groep arbeld-ers ook zijn.

Jarenlang reed-s word-t er d.oor de serieuze critici van d.e vakbewegrng op ge-
\rezen, d.at het een fi-ctie is, d.at zij d.e representante van d.e arbeid.ers zotT ztJrL.
Zij is dat ten eerste niet, omd-at het aantal ongeorganiseerd.en nog altijd. veel en
veel groter is d,an het aa.mtal georganiseerd.en. Zij is d.at ]-n de tweed-e plaats
niet, omd.at in belangrijke t«^resties, wanneer d.e georganiseerd-ri vBkbcndsled-en in
strijd. will-en gaaÍI, de vakbond-en hen in hun hemd- laten staan, met het gevolg, d.at
zij tot een rrwild-etr actie word.en genoopt. Wat I'De Nederlarrd.se Ond.ezneming?r vast-
stelt als ware het een incid.enteel- commrrnicatiegebrek, d-at vanr^Íege zijn bijzond.er
karakter een nad.ere verklaring en/of beschouwing behoeft, is dus in werkelijkheid.
geen gevolg van een gebrek aan cornnunicatie tussen d.e arbeid.ers en hun zogena.ail-
d-e rrvertegenwoord.i-gingtt, d,och een gevolg d.aarvan dat d-e vakbeweg"ing niet d,e ver-
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tegenwoordiging d.er arbeid-ers mag heten.
"De Ned.erland.se Ond.ernemingil is daarvoor natuurlijk blind.. Itriettemin raakt

het ond.ernemersblad- wel enigermate aan d.e kern van het probleem, waÍrneer het d.e

.vràag stelt of het ( om in de toekomst C,e onaarlgenaamheden te voorlcomen, d.ie de

Verblifa-affaire voor d.e d.irect:Le nu eenmaai heeft meegebracht) niet beter zo\
zijn on een ónd-ere proced.ure te volgen. Yerd-ient het soms, vraagttrDe Ned.erland.se
Ondernemingrr, de voorkeur om éérst met d.e ondernemingsraad te praten en d,an pas
met de vakbond.en? Het bl-ad- beantwoordt d.ie vraag ontkennend.. 1,{ant, zo zegt, het
ond-ernemersorgaan, d.e ondernemingsraden zijn veel ie nauw bij de zaak betrokken cm

het hoofd. koel te kl.mnen houclen.
Voor d.e lezers van rrDaad en Gedachtett zal het geen verrassing zi-7n, indien

wij hj-er nad.rukkelijk verklaren ook d-e ond.ernerni-ngsrarlen niet als een échte verte-
genwoord-iging van i,e arbeiclers te zien. Niettemi-n word-t uit de opmerki-ng in rrDe

Ned.erlandse Onclernemingrr één d-rng d-uide1ijk: wat d-e ond-ernemingsrad-en ook wé1 mo-
gen zijn, ze staan blijkbaar nog altÍjd- een heel klein tik'keltje d.ichter bil de ar-
beid-ers dan d.e vakbond.en" Die staan er blijkbaar zó ver vart af, dat ze als nie+,-
betrokkenen het hoofd- koel houd-en. Daar kan d-e vakbeweging het mee doen.

Wat uit d-e opmerking voorts blijkt is, dat d-e d,irectie er d-erhalve hefemaal
niet op uit is om informaiie te ve-rstrekken aan een irrstantie, C.ie wél als nauw-
betrokkene met de arbeid-ers not enigerrnate voeling heeft. Voor d.e drommel , wat
klaagt zorn directie en wat klagen de ondernemers dan over kortsluiting?

OYER DTT }IU]'Ti'{ER VAi.[ tIDÀAD EN GEDACHTE'I

OVER HET algeneen streven de kameraden die met efkaar rrDaad en Ged.achte"
uitgeven er naar om aarr ieder nurtmer van ]rr,lrt maandblad een zo gevarleerd- mogelijk
karakter te 65even. Dat lr-r.kt meestal no5p,1 v::ij aard,ig, maar in d-it nummer is prak-
tisch de gehele inhoud gewijd- aan d-e huid-rge'oositie van de Nederl-and-se vakbewe-
ging of aan problemen, d-ie d-aar zijd-elings nauw verband mee houd.en.

Het gevolg hlervan is in de allereerste plaats, dat twee arrdere zakert, d-ie

volgens onze oorspronkelijke planrren in dit nulilner aan d.e orde zouden hebben moe-
ten komen, tot een volgend- nu.rrmer noesten worclen uitgestelC. Wij ontvingen van
een onzer lezers een reactie naar aanfeid.ing van onze bespreking van Arthur D.
Morse's boek "Terwi.jl de zes rniljoen stierl,enr'. De brief schrijver stur:rd-e ons met-
een een Re1-6;isch krantje van een aantaf jaren geled-en, waarin het probleem van
de jodenve::volgingen ond-er het natlonaal-socialisme eveneens behand-el-d. werd, met
het verzoek op de claarin voorkonende beschouwlng rta,d-e.r'' in te gaan. \'/ij zijn d-e be-
i,nrste lezer zeer d.ankbaar voor zijn reactie en geven hem o.e vei:zekering, d.at híj
ons commentaar in een cler vol-gencle ntr.nmers aan zal treffen.

r,{at óók moest word-en uitgesteld is «l-e langzamexhand in rrD. & G." het karak-
ier van een vaste rubriek krijgenCe discussie:let onze vriend i;luld-er over een of
ander belangwelilcend.e publicatie. Hi.l stuurd-e ons ditmaal een beschouwing over een
historisch r,verk, dat in Cost-luits-Iand- is verschenen en dat handleft over de bur-
gerJ-4ke partijen in Duitsl-and. Zijn opstel rs langer dan tot nu toe steed,s he-i; ge-
val is geweest, Zij geeft ons bovendien aanfeid.ing tot een eveneens wat langere
discussie. Helaas, de in d.it rulnme:r nog aa.rrwezige ruimte liet d,e opnening d-it-
maal nog niet toe. Iletzelíde ge1'dt van een beschouwing over een wifde staking in
d-e Amerikaanse auto-ind.ustrie in d.e aígelopen maa.i-rd- apri} , alsmed.e van een arti-
kel over d-e Engelse wettelijke maatregelen tegen wild.e acties. Dat affes staat
.lerhalve voor juli op het progran. \{U hopen d-at de lezer zícb, zal kurtnen vereni-
gen met de keuze, clie wi-i vocr d.it numner he'bben gedaan.


