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OIVDER. d-e vele beschouwingen, waalrnee de burgerlijke pers med.io d.ecember commentaa,r leverd.e op d.e loonmaatregElen van het kabinet-De Jong en het rrverzetrr
d.aartegen van d-e vakbewegilg, hraren er twee, die er uitsprongen. De ene viel op
d.oor haar Isdaliteiten, d-e arrd.ere d.oor haar gebrek daaraan. Beid.e verschenen toevalligerwijze op d.ezelfde d.ag: maandag'1{ d.ecember: d.e ene in de'rNieuwe Rotterclamse Courant-Hand.el sblailrr, d-e andere in 'rEet Paroolrr. De N.R.C. schreef:

'tKenmerkend. voor d-e situatie waarj-n ons land. zLeh deze d.agen bevind.t
is d.e uitlating van Kloos d.at solidariteit van d.e werla:eners bij d.e
één-uirrstaking van morgen nod.ig was omd.at twe verloren zijn al-s het een
flop wordtr. 'rríelk een angst spreekt u-it die uitlating. Angst d.at het
NW nog meer zijn g?eep op d.e achterban verliest d.an het de laatste t{jd.
al ged.aan heeft. Zo word-en d.e vakbond.sleid.ers tot rad.ical-isme ged.wonBenr niet uit eigen overtuiging maar uit vrees hun machtspositie te

verliezen.

In nog moeilijker positie bevinden zich NKV en CNV. Terwijl het NYV
er geen moeite mee heeft om, zolang d.e PvdÀ geen regeringspartij is,
haar oppositie geloofwaard.ig te maken, moeten d.e confessionele vakcentrales steed.s '\rrezen voor hand.langers van d.e regering uitgemaakt te
word.en. Ïs het l[\ntr bang voor zijn aehterban, ]trK]tr en CIW zijn bang terrein aan het NW te verliezen ÏÍanneer z1j zich mind.er fe} tegen d.e loon-

maatregelen van d.e regering keren.
Maar d-e keten van angst reikt nog verd.er. De confessionele partijen
zien rn brer.lk met d.e confessionel-e vakcentrales met angst en beven tegemoet. IIet op het ogenblik d.at ze het eens zijn geword.en over een gemeenschappelljk r:rgenti,epïogremmardreigt hr:n aanhang in werlo:emerskringen hwt uit d-e tund. te Iopen. Vandaa"r hun kritiek op d.e loonmaatregel
van hun eigen regering. Vandaar d.e wanhopi-ge pogingen varl d.e KVP om,
d.oor d.e bemid-d.eling van enkele rprominenter Ned.erland.ers, d.e l-oonmaatregel alsnog overbod.ig te maken.
Wanneer tussen Prinsjesdag en nu zovel-e pogingen zi-jn ond.ernomen en
misl:kt om tot een akkoord. tussen werkgevers en werh:emers te komen,
d.an zou het een wond.er zijn ind.Íen er op d.it late uur nog I prouinentenr
gevond.en zoud.en kurnen word.en d.ie wéI zoÍn akhoord. zoud-en kunnen bereiken. Het is te vrezen d.at d.eze allerlaatste poging, hoe goed. ook bed.oeld., het wezen varr het confl-ict miskend.. Het conflict is n.1. geen
zakelijk verschil van mening; het is een kortsluiting tussen paxtijen
d.ie niet van elkaar geloven dat zij een akkoord. kunnen nakomen.
Die keten van angst moet bij d.e regering haar einde vind.en. Doet zij
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dat njet, dan wordt er niets opgelost. Doet zij dat wel , dan zijn r,re nog
niet uit d-e moeiiijkhed-en, maar dan is er tenminste de voorwaarde vooï
zuivering van d-e atmosfeer geschapen. 't Is beter dat d.e tegenstellingen uritgevochten word,en clan clat ze, verdoezeld.rd.e atmosfeer blijven bed-erven. Het zal- morgen biijken of cl-e confessionele partijen daartoe d,e
moed hebben,
!]J
'7:': d+^-*
È uq,4r1 clan onder d.r'uk van een waal:schuwingsstaking, die gerust 'n
politieke staking .genoemd. rnag woroen, een stal<ing die niet zozeer d.e
l-oonmaatregel zelf aIs wel het overleven van d.e 'i,egenwoord.ige vakbeweg:ing ten doel- heeft. ltliei z,ond"er red.en heeft Cl'W-secretaris Van nalen
gezegd- dat de l-oonmaatregeJ- d.e positie van de vakbeweging zaL uithol-Ien "'r

Wanneer wi.j d.eze u-iteenzet'bing nadr:ukkelijk een stuk met kwalj-teiten noemen,
dan d.oen wij dat volstrekt niet, omCai wI er i eder woord van onderschrijven. Everrmi-n zijn wij heb eens met c1a'bgene, ',+at cle l,l.]i.C. met haar geschrljf bedoel-t. Er
vclgt na. het uitvoerige citaat, dat wij hie::boverr hebben weergegeven nog een korte alinea, waarin hel, libera,l-e bl-ad- detgene wat het even tevoren een 'rpolitieke
stakingil heeft genoemd te lijf gaat met het inflatiespook. Nu zijn wij over de uuractle van d,e d.rie grote Ned.erlanclse vakcentrales al- even weinig enthousiast als
d.e N.R.C., al-leen - en d-at zal a-anstond-s nader blijken - op garls and-ere grcnden.
Dat wij d,esonCanks menen hei; hberale conrnentaar te moeten prijzen, heeft deze reden, dat het gebaseerd. is op een analyse, die wij voor juist houden, een analyse,
waaraan geen enkele and-ere krant is toegekomen.
Wat d.e Nieuwe Rotte-rclamse Courant beg::epen heeft is d-it, d-at de houd.i-ng d.ie
d-e va.kbeweging ten aanzien van d-e loorunaatregel d-er regering heeft aangenomen,
voortspnrit uit het feit, d"at mét die lconmaatregel, d-e positie van de vakbeweging in het ged-ing gebracht is.Dat feii; op zíchzelf zou d,e analyse van d.e N,R.C,
nog nÍet opmerkelijk maken. Er komt echter nog iets bij. te i,l.R.C. heeft óók begrepen, dat rt gevaar voor: de vakbeweging niet in d-e eerste plaats hierin is gel-egen, dat d.oor d-e ingreep der regering het "vrije, ove:rleg tussen vakbewegi-ng en
ond-ernemerdom aan beiekenis heeft ingeboet. Dat komt er wel- blj,maai pas in tweed-e instarrtie.
De d-od.elljkste beclreiging voor d-e vakbeweging schuilt hierin, d.at
het kabinet-De Jong net zijn loonmaatregel het gevaar heeft opgeroepen van I'r.rilr1e'r acties, van hetzel-fde karakter al-s die wel.ke in september j"1" a1 s een gclf
over het Ia"nd- gegaan zijn" Dergel-ijke acties word-en d-oor d.e vakbeweging niet begeerd-. IIun sponta,ne voïm staat bij voorba,at vast. De bonden, "ingekapsefd. in de
bestaand.e ord.err - om een woord- van liiertens te citeren - kunnen er zich niet mee
identificeïen. Sterker, d-e bonden veroord.elerr d.ergelijke acties omd.at zi.j, de bond"en, voor de kapita-Listische economie aI even bezorgd. zLjn a1 s d.e ond.ernemers" En
d,at betekent, dat d-ergelijke acties er onder and,ere toe zull-en bijd-ragen, d,at d-e
d.iepe en fwrd.amentele tegenstelling tussen d-e arbeid-ers ter ener zi.id.e, cle vakbeweging ter anderer zijd.e scherper en seherper aan de dag treed-t. Wat het IIW ind.errlaa,d vreest - mear niet alleen het N!T, d,och d-e gehele vakbeweglng - d,at is
d.at d-e g.reep op c1e ar:beiders ver'l-oren gaat. Als d-e greep op d.e arbeiders verl-oren gaatl dan gaat de vakbondsmythe verloren. Hoe dod.elijk d.at voor de vakbewegi-ng is, dat hebben wl intrDaad en Ged-achte[ tefkens weer uiteen gezet.
De vakbewegang - zo kràrmen wij onze visie daarop sarnenvatten - is 'n orga"nisatie die er toe bijclraagt c1e kapitalistische machine zo gesrneerd, mogelijk te laten lopen, cloch d-ie daaraan sl-ec,hts d.ín met succes kan bijd,ra.gen, wanneer zij d-e
i n d- r u k vrekt - anders gezeg,J: d.e m y t h e in stand. houd.t - dat het haar
niet om die machrne te d.oen is, d-och dat zij op de bres sta,at voor de daaraan geketend-e loonslaven. Wanneer c1e vakbeweging Í'ra.d-ica,a1rr optreed-t, d.an d-oet zij d-at
niet omd-at zij rad.icaal is, maar dan doet zr.1 dat omd-a,t zij juist niet-rad.icaal is.
Als d-e vakbeweging een stri;dbare houd-ing aarrrreemi, d-an geenszins, ornd.a,t 2J.,1 tegen

-1orde r.ri1 strijd.en, nee, zij stelt zich striid-baar op, iuist omd.at z[i
op d.ie mani-er d.e bestaand-e ord.e het best verd.ed.igt. Maar ornd.at zij op d.e basis
varr d.e gevestigd.e ord.e staat, is er aan die strijd-baarheid. natuurlijk een grens.
Zij moet zich in het belang der bestaand.e orde strijtl.baar opstellen, zij kan zich
in het belang d-er bestaand.e ord.e niet tó strijd.baar opstellen. Dít is het wat d.e
N.R.C. terecht d.oet opmerken, d.at d.e vakbond.sleiders tot rad.icalisre word.en ggdwongen. Het blad- heeft voLkomen geIi.jk, waar het beweert, d.at d.e vakbond.sLeid.ers
niet uit rad.icale overtuiging hand.elen, maa.r uit vrees hwr machtspositie te verlieZen. Men moet d-at dan z6 verstaan, dat n7 bevreesd. zijn hun machtspositie over
de arbeid.ers kwijt te raken, omd.at d-ie machtspositie - uit d-e nrythe voortvloeiend.
- het midd.eI is, waarmee d.e arbeid.ers in het kapitalistische gareel kunnen worden gehouden.
Hoe grond.ig verschilt van d.eze juiste kijk van de N.R.C. op d-e wezenlijke positie d-er vakbeweging, d.e zienswijze, d-j-ertHet Parool" verkond.igd. heeft. iiet A-msterd.amse d.agblad- begint zijn beschouwing met d.e verw[izing naar een van de ste]-lingen in een onlam.gs_ verschenen proefschrift. Die stelling h::id.d.e. rrDe vakbeweg'ing word.t ten onrechte een beweging genoemd.'r. Hij d-ie d.e stelling naaï voren
brachtr bed.oelde er meer dat d.e vakbeweglng - als gevolg van haar ingroeien in de
burgerlijke sa.menlerring - volkomen was verstard-. Het optred.en varr de vakbewegrng
tegen d.e l-oonnaatregel varr het kabinet-De Jong nu, is voor rrHet Paroolrr red-en om
te beweren, d.at d-e stelling I'irunidd.el-s is achterhaafd-". ttDe vakbewegrngrr, zo aygumenteert d.eze krant, rris immers over een breed. front in beweging gekomen...rl
De conclusie van rrHet Parool'r is vol-komen verkeerd-, maar het is moeil-ijk on
precies vast te stelIen, wat of er met het blad. aan d.e hand. is. Of wel r'ïIet Parooltris het naj-eve slachtoffeï van d.e komed,ie, d.ie d-e vakbeweging op grond. van
haar positie gedwongen Ís om op te voeren, óf wel rtHet Paroof" spant zich ijverig
in om d,ie komed.ie geloofwaardÍger te maken. Hoe d-at ook zij, w-ie beweert, d.at d.e
Itbewegingloze vakbewegingil nu d.an toch maar in beweging is gekomen, d.ie houd-t
volkomen ten onrechte d.e uiterlÍjke schijn voor d.e wezenlijke inhoud.. Als d-e term
'rbewegingloze vakbeweging" enige reëIe zin wil hebben, d.an kan men haa.r al-1een
maa,r zó verstaan, dat d-e vakbeweging, krachtens haar wezen en haa,r historische
d-e bestaande

ontwlkkeling, biruren d.e kl-uisters d.er kapitalistische ord-e gevangen zit. Wie
d-e ribewegingrr d-ie zij tegen het kabinet-De Jong ontplooit, z6 zou moeten word.en opgevatrd-at zij d.aa::mee bezig zou ztjn d-ie kluisters te verbrekenr m'is-

meentl d.at

werkel{ke betekenis van d.ie rrbewegingrr.
De volkomen onjui-ste interpretatie - d.oor rrHet Paroolrr - van d.atgene wat d.e
vakbewegirg bjj haa,r zogenaa,md.e beweg:ing verkelijk beweegt, b1ïkt ook nog uit twee
and.ere r:-itspraken van dat blad.. De eerste staat te lezen i-n hetzelfd.e commentaartje, d.at ond.er het opschrift I'Benidd.eling?r? op d.e 1{e d.ecember werd. afged.rukt. tfHet Paroolrt houd.t zich d.aar bezig met d-e verzekering vaï1 de vakbondsvoormannenr d.at zi j hun mensen 'rniet in d.e kou zull-en laten staanrt. rrDitrt, zegt het

kent

d.e

b1ad.,

rrwekt d.e ind.ruk alsof d.e Ned-erlandse werknemers zwa.at ond.erbetaq.ldp nrinimumlijd-ers zoud,en zijn, wie met d.at regeringsingrijpen het grootste onrecht van. d.e wereld. word,t aanged-aan. Zii weten zelf dat niets mind.er
waar is, afgezíen van achterblijvers. De la,atste jaren is er met d-e l-orrer]- zo fors aangetrokken, d.at het nu best eens wat kaLmer aan ka.n,tr

Àl-les wat hier gezegd word.t over d.e economische positie van de Nederlandse
arbeid.erskfasse - en wat i-n and.ere bewoord.ingen, maar met dezel-fd-e inhoud., ook
d.oor d.e Paroofred-acter:r economie Peereboom in een televisienrbriek van d.e i,vro
is opgeme:-'kt - is er volkomen naast. Daarop echter zul-l-en we aaristonds nad.er ingaafl. Waar het ons hier om te d.oen i-s, is, dat d.it niet d.e ind.ruk is d-ie d.e vakbond.sbestuurd.ers pogen te wekken, hrarlneeï zij rrhun mensen" verzekeren, t'd.at zij
hen niet in d.e kou zull-en l-aten staaÍtrt. Een dergeli jke verzekeri-ng zegt uri:rd.er

- 4omtïent d-e kijk van d-e vakbond.sbestuurders op d-e l.oonontwikkeling, maar moet wor:clen gezien als een pog"ing rrh*n mensenr! tot ieo-ere prijs vóst te houd.en. Afs d.e
vakbeweging uitroept: rrWi j la,ten anze mensen niet in de kou staanrr, clan betekent
dat nj-et d.at ztj tot cie b'*rgerlljke wereld. d.e verklaring richt, dat ztj op d-e loonmaatregel van d-e regering dezelfde kritiek heeft als cle arbeiders. Haar woorden
zijn niet voor de b,.:.rgerlijke wereld. besteud-, maar voor cle arbeiderswerefd. en vrat
d-e vakbeweging eïvan hoopt is, dat ziy d.aar (ten onrechte) zo zuflen llorder. veïstaan, d.at d.e vakbeweging s'traks eventuele acties wel d-egelijk zal cndersteunen.
Het is een va!§e verwachting, ciie d-e vakbevreging prcbeert te wekken, Z4 kan
nj-et achter d-ergelijke acties staan en zli vreest ze, Ze richt juist om d-ie red-en
waarschuwend d-e vinger tegen d,e regerinE olr zeggend.e, dat haar ingreep tot ernstige arbeid-sonrust zal kulnen l-ei clen. Van d-eze waarschuwing aan het ad.res van
d.e regering rept I'Fet Paroolrr - Ín een ónd-er commentaar, getiteid "Staking lost
niets oprr, gepubliceercl op zaterdag 12 december - eveneens. Maar rtHet Paroolrf
verzuimt, op trond- van een analyse van het,.rerkelÍjke ka"rakter der vakbeweging en
haar functie in d-e hui-d-ige maatschappi j, Ce achtergrond van die waarschuwing te
analyseren. Inplaats daarvan is dle - wezenlljk serieus gerieende waaïschuvring voor rrHet Paroolrr aanfeiding zícb, smalend- ovei: de vakheweg'ing uit te -Laten. trHet
Parool'r verwiji haarrrd-ie arbeidsonrust vast een handje'be helpen met een algemene staking van een uur.rr r'llet Parool,r' vergist z,tcln. De "aigemene staking van een
ull-rrr - al s men d-e actie zo wil noemen - is geen pogrng de arbeidsonmst te vergroten, zij moet gezien r,,rord-en afs een poging d-e arbeid-sonrust te verkleinen. Dat
klÍnkt parad.oxaal, maar het wcrd,t vol-komen cluiclelijk uit d.e toeticÏTffifE
ilWvoorzitter And,ré Kl-oos maandagavond 1{ d-eceraber via het televisiescher:l op Cie
acti-e heeft gegeven. Wie Kfoos d.ie avond. heeft gezien en gehoord en aandachtig
naar hem heeft geluÍsterd-, die zal moeten constateren, dat zijn woorden de visie,
d-ie wij hierboven hebben ontwikkeld., vo11ed.ig bevestigen.
Kloos definieerde de voor d.insd.ag 15 d-ecernber geproclameerde actie afs stoom
afblazen. 0m over dat beel-d toch maar vooral geen misverstand. te iaten bestaan,
voegd-e hij er aan toe, dat het beter was, om nu stoom af te bfazen ged-urend,e een
uur, dan fater oog in oog met heftige acties te staan" Uit wat hij zel arL de manÍer waarop hU het zej- werd geheel duirrelijk, dat C.e uur-actie van de vakbeweging
becloeld- was al s een mid-c1ef om die acties in d-e toekorest te voorkomen. Zo zei de
heer Kl-oos het zelfs letterlijk"
Àlles wat cle heer Kl-oos cp maandagavond. zf decenber via de beeld-buis kwam
verkfaren was er op gericht Ce ultr-actíe .ra1 «ie vakbeweging jn een zo duídelijk
mogelijk licht te steifev\. Zo hij ooit in zrjn leventrhet achterste van zijn tong"
heeft fa'ten zien, dan r,'as het ongetwijfeld b\j deze geiegenheid" Dat was natuurlijk
d.od.elijk vcor d.e vakbewegingsmythe. Wij houd-en cle heer Kloos voor intelligent genoeg oln aan te nemenr d-at hij zich daarvan ook bewust geweest is. lviaar hij verkeerde:-n een dwangpositie en hij kon niet a-nclers" Hij noest - terwill-e van de positie
van de vakbeweging - d.ie avond- évert zijri troevein laten zlen. H1j moest bewijzen d.at
hij een paar jokers hadn d.ie in lie-b kapitafistische spelletje van grote betekenis
zoud-en kr-innen zjjn. Dat ook vel-e arbeidersgezinrien een televisietoestel- hebben en
dur: ook tal -ran arbeid,ers hen een oncleeibaar ogenblik in d.e kaart zoud-en ku:uren
kijken was een bijzond-er groot risico, dat hij op cie koop toe moest nemen. Hll d.urfd.e het op de koop toe te nemen, omdat h-it er urte-raard op speculeerd.e, dat de aIoud.e vakbond.smythe een lieíc1e vooï de r,-akbeweging gewekt }ieeft, die d,e kijker uit
het arbeiderskamp hopelijk (voor hem) we1 vcld.oencle blind zcu hel-.ben 6Jemaakt.
Hoe het zi j, op d.at moment gj-ng het er om, dat hij tct iedere pijs aan pof i-tici en ondernemers d.uidefi;k maal<te. clat Ce uur-actie nie-! gezien ncest ivord.en
al-s een tegen de regering of tegen het kapitafistiscir regiem gerichte politieke
staking, maar af s een actie, d.ie het kapitalistisch regien r:rogelijk voor rrergeï
lcvraad.fr (ae term .rlercl d-cor Kfoos zelí gebr:uikt) zou kumeil behoed.en, vooropgesteld,d.at d-e heren politici er in zouCerL sle"gen de regering te bewegen haar pak'1

- )ket val maatregelen wat acceptabeler te verpakken. Om d.ie red-en bijvoorbeeld- achten wij het verkeerd-, d.at de N.R.C", niettegenstaand-e haar juiste analyse vart een
'rpolitieke stakingrr spreekt. Wat overigens natuurlijk verband houd.t met het effect, d.at d.eze krant met haar commentaar beoogd-e.
Dat het bij d.e uur-actie (het "stoom afblazen'r) geenszins om een staking,
hetzij gericht tegen de ondernemers, hetzij gerich-b tegen de regering, hetzÍj net
het oogmerk d.e diverse parti-jen ond.er politieke d.ruk te zetten, 6an8r is d-oor de
heer Kloos d.ie bewuste maarrd.agavond. (1{ Cecember) ook nog op 'n andere wijze duideIijk gemaakt. Men moet, zo ongeveer betoogde hij, de actie zlen als een soort
vaJr wapenschouw van de vakbeweging, d-ie weten wil- in hoeverre zij representatief
is om op grond. daanran met Ces te meer klem op haar positie -rarr officÍeel ond.erhandelaar aanspraak ';e kr.mnen maken. Tnderd-aadr oil d-ie positie van d.e vakbeweging draaid.e de hele zaak. Niet als een actie tegen d-e ]oonmatiging beschouwd-e
d.e vakbeweging d-e rrwerkono-erbrekingil van de 'l5e september - geldk zi j d-oor tal
van arbeiders werd- opgevat - maar als tn d-emonstratie hoezeer d.e officiëfe maatschapplj in <1e naaste toekomsi aa,ir d-e vakbeweging behoef te zou hebbenr af s het er
op aan zou komen d,e arbeÍders met behulp van een oud, sprookje te beletten zelf
tot reël-e machtsvorrning te geraken.En wanneer de rrcorzitters d-er drj-e grote vakcentrales in ons land. d.e foonmaatregel van hei kabinet-De Jong trd-orn" (i{ertens),
tronwijs'r (Lanser) en rronzinnig" (Kroos) hebben genoemd, d.an uitsfuitend. om d-eze
red-enrd.at d,e regering met C.eze maatregel d.e beoogd.e afremreing van d.e lonen - d.ie
cle vakbewegl-ng óók nastreeft - verwezenlijken wiicle, zónder het voor arbeidersbed-rog geëigende en aangewezen apparaa| yan de vakheweging te hanteren, met andere
woord.en: verwezenlijken wilde op eerr manier die !ronverkoopbaarrr is.
De heer Kloos heeft er op ma,ard.agavond- 1z] clecember geen misverstand. over Iaten bestaan, dat d-e ',rakbeweging het roerend eens was met de regering en met het
ond.ernemerd.om, d"at de looneisen gematigd" moesien worclen, d.at de lonen - i-n het
belang van het bed.rijf sleven, in het belang va:1 I'd-e nationale economierr, zoals er
dan altijd- gezegd- word.t - diend-en te worden afgeremd.. l,Iiet d.ót er moest word-en
afgeremd vormde het verschil, maar de wijze waaróp er geremd diende te word.en. De
heer Kfoos en zijn collegars van d-e beid.e and-ere vakcentraien wild.en rtverstarrd-igrl
reinmen aangezien zij (met het cog op de positle varr d.e vakber,reging) ti;zond-er bevreesd- waïen, dat zij anders in een 'rsliprr zoud-en geraken. De heer Kioos zei - en
dat was juist -: wat d.e regering wil , dat komt neer op een verlaging van het fevenspeil van d-e arbeiderskl-asse. Wat wij als vakbevreging wi11en, d-at is niet een
verlaging van haar levenspeil , zo voegde hij d.aaraan toe. Maar juist op dat pu:rt
werd. hij mind-er duidelijk d.an hij nog even tevoren bij ziln kritiek op d.e regering
was. En niet zond.er red-en. Want goed. beschouvrd. is het niet wóór dat c1e vakbeweEing géén verlaging van het levenspeil der arbeid.els zou willen. En d.at erkende
d-e heer Kloos die bewuste rnaand-agavond- op een gegeven moment ook, toen hij uitriep, dat óók volgens de vakbeweging d.e sti-jging vaír d.e lonen geringer d-iende te
zijn d.an de stijging var: d.e produktivlteit. Immers een d.ergelijke 'rioonstijging'r zal
er op neerkomen, d.at de arbeid-ers in ieder geval een naaï verhoud.ing geringer
d.ee1 krijgen vaJI d.e koek.
Het (ma,ar geringe)
dat d-e regeri-ng een voor

verschil tussen d.e regering en d-e vakbewegrng was dit,
ieder duid-elijk zichtbare loonsverlaging wild-e , de vakbeweging daarentegen een loonsverlagÍng die wat m-Lnder duidelijk zichthaar zou zi1n.
De vakbeweging zei- (vofleomen terecht): 'tÀfs in nieuw te sluiten contracten
op de ingangsd.at*o (dat kan d.us zijn 'i januari 1971, maar het ka,n ook best pas 1
april zijn) d-e fonen met d-ri-e procent nogen rnrorden verhoogd en op zrn vroegst pas
daarna (dus op 1 apri} 2 itààr misschi-en vrel eerst 1 juli) met nog eens twee procent mogen word.en verhoogd- en pas na zes maanden d-ie bepaling zi;n krachi verliest en eerst d.an d-e {00 guld.en j-nkomensverbetering van 1970 mag word.en verwerkt, cla"n hebben we, waaï de prijzen naar verwachting met niet mind-er dan zes
procent zuflen stijgen, met een loonsve::l-aging te doen.'l
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De vakbeweging zeí ook (alweer volkomen terecht): trZelfs als d-ie {OO gulden
wé} terstond- in d.e contracten mag -vrorcten r,rerwerkt, maar de rest van de naatregel
bliift onverand-erd., dan is er nóg van enJ-ge verbetering voor d.e arbeid.ers geen
sprake. Dan urord-t het effect van die zf00 guld.en plus ,1e geringe loonsti;gt'-n1 (1 +
29/") volkomen door d-e te verwachten prijsstijgingen teniet ged-aan.'r
De vakbeweging zet n:-et, d.a't, ook \.ranrreeï er - bij d,irecte ver.rrerkÍng van d.e
zfOO gulden in d-e contracten - nog wa.t and-ere percentages van loonstijging zoud.en
word.en aanvaard., 'boch van een inkonensverbetering voor de arbeid.erskJ-asse geen
sprake zot ztjn, zolang d-ie l-oonstijgingen orrmidclellijk weer door prijssiijgingen als
gevolg van d.oorberekening ongedaan z,--,udet'L word-en gemaakt.
Dat laatste is c1e reai-iteit,
waaiïnee de r{ed,er}andse arbeid.erskl-asse a} jaïen en jaren achtereen heeft te nnken. Hier ligt de reclen, rdaarom een econoom
als C.e heer Peereboom vantrHei; Parool-'r zo volledig d-e rnist ingaat, wanneer hij
spreekt van za forse.l-oonaantrekl<ingen in het jongste verl.eden, ilat het nu best
eens wat kalmer àa:n zoa kr..u:inen.
Zekert d-e lonen zijn fors 5lestegen. Maar de priizen zijn het niet mincler fors.
Wat beiekent d-at? Bij het antwoord. op d-ie vïaag dient nen er zich vról- rekenschap
van te geven dat praktisch alfe l-ocnsverhogingen (aie 4OCi gulden even buiten beschouwing gelaien) in procenten zi jn gegeven" \{ie r^reinig verdiend-e kreeg er we:Lnig bi j, wie veel- vercliend-e kleeg er véél bi j. De loonstijgi-ngen in Neclerland zijn
niet voor al-l-e categorieën van -LoontrekkendLen gelijk geweest en dat moet óók Peereboom erkennen, die va;t I'achterblijvers" spreelct. Wat hij vergeet is, d.at d.e achterblijvers steed.s \rerd.er achterblijven en clat praktisch de gehele hand.arbeid-erskl-asse tot c1e achterblijvers behocrt. Zeker, er zitrt ongeiwijfeld ]oontrekkend.en of
salarisgenieters, wi-er loonstijging ongevee-c ge-Lijk 11gt met de prijsstijgÍngen" Er
is een klei-ne categorie van véél- ver:di-eners en hoger gesalarieerd.en, wier inkomen (dat toch aI niet sfecht was) meer gestegen is dan ue prijzen. De Kamerfeden
bijvoorbeeld, d-ie kort geleden nog een Íiks-- safarisverbetering ontvingen zónd-er
d.at het inflatÍespook wercl opgeroepen en zond-er dat ach en wee in verband- met rie
economie geroepen werd..Als klasse behoren d.e ari,.eiders d-a,ar niet. Al-leen al vanwege het feit, clat al-le loonrond.err en gratifi-catÍes (enkele uitzond.eringen da,argelaten) in pro c ent en t.rorcl-entoegekend., ontvangtd.earbei-clerskl-asseóók inCien er geen prljsstijgrngen zoud-en wezen - eeïr voortd-'urenC kleiner d-eel van
het natj-ona1e prod-uct. \{anneer iemand- Í 2OO per week (schoon) verd,ient (en dat
verd.ienen onte-Lbare a-rbeid,ers lang nieti)
en een ancler (eveneens schoon) /1OOO,
d-an ontvangt d.e eerste bij eerr loonrond-e van bijvoorbeeid- 5,1b een l-oonsverhoging rrzr-r
Í 10. (ltre zien dan gemakshalve even van d.e befastingaítret af). le laatste echter, met zijn inkomeit van Í'1 000 per rueek, ontvangt bij diezelfd.e loonsverhog-ing
van J'fo geen 11 O meer, maar f 50. Dat r,ril- clan zeggert, dat cle laatstgenoemd.e een
l-consve::hoging krÍjgt van ZJL)o ten opzichte van d,e Í 2OO ciie eerstgenoe:::d.e verÀi

an*

Omd,at we Ín werkelijkheÍd. met fo-rse p::ijsstijgingen te maken hebben is d.e werkelijke verhoud-ing nog veel ongunstiger:. Het effect van d-e prijssti;gingen is, d-at
een bepaald-e categorie nd, d.e Loonstijging luél meer: geld- in het hand.je heeft I ÍÍràa.T
claarmee niet meer ka-n kopen d.an voorheen, Er is mogelijk ook een categorie (d,at
is blijkbaar de categorie clie Peereboom d-etrachterbl-ijversfrnoemt), di-e als gevol.g
van d-e prijsstijging na d.e loonsverhoging nog rnino-er d.an daarvoor kan kopen. Hoe
het ook zíj; d-e arbei-dersklasse kcmt voortclurend- relatief gezien in een sl-echtere
!t
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lr'rat is d-e inflatie,

ilie te pas en te onpa,s erbÍj word-t geherald-, warineer het
er om gaat posj-tieverbeteri-ngen voor d-e arbeiders te verhind.eren? Infiatie is
d,it, d.at d,e l-onen stijgen ón d.e pr-j-jzen, n:aa,r dat a1s gevolg claarvan inet het.{estegen loon niet meer gekocht of minder geicocht kan wor-'den clan voorheen. Àil-es
word-t d.uurder en ri/e ontva-r:.gen neer guldens clan voorheen, maar we kur^rnen niet
meer behoeften bevred-igen. Het geld. is minder waard gewor<J-en. Ind"erd-aad. I Het

-7gel6 is mind.eï lraaïd. ger^iorden en daarom ontvangen we voor on.ze àrbeid. meer ge1d.
d.an voorheen. Maar we orrtvangen voor onze a,rbeidskracht geen g:rotere waard-e d'an
vroeger. Dat is niet het gevolg van d.e loonstijgingen. Het ioon, dat wil zeggenz
de prijs van onze arbeidskracht, is gestegen, omd.a,t het geld minder r,raard is geword-en. Dat faatste is een gevolg van d.e gehele ontwikkeling van het kapitalis-

tisch prod.ukti-epïoces. We gaan daar hier niet verd,er op in, omd-at het ons er all-een maar om te d-oen is geweest om a,an te tonen, d.at d.e verhoud.ingen precÍes op
zijn kop word-en gezet, wanneer men de infl-atie uit d-e loonstijging verklaart, inplaats van d-e loonstijging uit de inflatie. Wat er, om het toch even heef sr:mier

te d-uíd.en, afleuraal achter steeki;, dat is de concurrentiestrijd. van d-e kapitalen, de d-alencle t+instvoet a,fs gevolg van het akkr:mulatieproces, d"w.z. a1 s gevolg van d-e investeringen en Ce prod,uktiviteitsverschillen, c1i-e zich d.ientengevolge in de verschiflende ondernemingen en bedrijven voord-oen. Daar op in te gaan
zou ons te ver van het ond.erwer:p afvoeren en is ook niet nod-ig voor het d-oel d.at
wij ons hi er gestel-d- hebben, nanelijli: d-e ,nrerkelijke positie van d-e vakbewegÍng als
dienaresse van het }<apitaal (in ztirr totaliteit) beschrijven.
VIat nu d.ie positie aI bijzonder duid"elijk i-1lustreert, Cat is het feit' d.at
z1j - na het schijngevecht te hebben geleverd-, vraa,rtoe zij voor dinsdag 1l december
verzamelen blies - tenslotte zich heeft neergelegd. bij een compromis, clat in feite nog slechter Ís, d.a:r tt compromis, waarvan Kfoos nog op 14 december verklaard-e, da.t ook dót nog volstrekt onaanva.arclba,aT zou zLJn. Warrt het is ni-et zo, dat
tensl-otte heeft goed-gevond,en, dat d-e
d-e regering, ond-er druk van d-e politici,
d-at
f 4OA berstond- in de contracter\ zau word.en verwerktr neee d.e regering heeft
goedgevond,en ond-e:: de voorwaarcle dat van de oorspronkelÍjk voorgesteld.e stijgingspercentage nog veer iets zou worcien afgelceabbeld.. Het is niet J pl-us 2 procent
aan

gebleven, maa,r J plus 1 provent geword-en.
De concessie van d-e kant varr Cte regering zat er bij voorbaat in. Er r,rerd de
avond voor het I{arnerdebat aI openlijk over gepraat, er werd op d.e ochtend van d-e
15e, de clag dat d-e Ka-mer in d-e midd.aguren bi-jeenkwa,m, operrlijk oveï geschreven
d-oor t'Ilet I,/riie Volkrr onder meer, wel-k - nog steeös vrij dicht bij rt N.V.Y" stàand-e - blad- c1c parlementaire behand-eling van d-e loonmaatregelen eenvoud.ig "eeh komed-ierrnoemd-e. Een komedie was het zeker. Maar was het nÍet evenzeer een komed.ie
dat cle vakbeweging (aie overigens natuurlijk oolc we1 va,n tevoren wist d-at d-e regering op dat print zou terugkrabbelen en voor wie derhalve het tóch verwerken
van de f 4AO in de contracien bepaald geen 'rsucces"wasrdat haar ka:r word.en toegerekend.) tensiotte zich neeriegd-e bij een resultaat, d-at minder was dan d.atgene
wat 48 uur te\roren af s rtvofstrekt onaanvaardbaarrt was afgeschild-erd.?
Wie zich afvraagt hoe een dergelJjke 'tTeuzertzwaai'r van de vakbewegang wel te
verklaren va]t, heeft d-e positi-e van de vakbeweging onvolcloende begrepen. Er.is
van een nReuzenzwaai't va^r-r de vakbeweging geen sprake. De vakbewegang stond- vóór
het loondebat en staat na het loondebat onvoorwaard-e1ijk aan de kant van het bed.rijfsleven. Iioe valt de klitiek o! een soortgelÍjk en voor mogelijk Slehoud-en comprom1-s van maandaC 14 d.ecember d-an te rijmen met d-e aanvaarding varr een nog iets
slechter compromis dat uit de bus gekomen is? Ie verl<l-ariug daarvoor ligt in het
feit, dat er inmi-d-d.el-s 'rstoom was afgeblazentl . Voor zover men beweren wif , dat
d-e vakbeweging net haar uur-actie in beweging 6Jekomen is, is zij 1n beweging 8ekomen voor... het kapitalisme. hls d-egenen die zich groeperen ond.er de verzamel-naaJn van t'd-e kritische vakbernreging'r zoud,en willen betogen, d.at zij uitgerekend
d-ót op het oog hebben met hrm theorie , clal: d-e r..akbewegtng in beweg"ing zal en ook
I'krimoet komen, is het ons best. màar clan mcet het ons r/an rt hart, d.at wl; het
tischer' Ín hun stellingname niet rreer vermogen te ontC.ehken. Integend.eell
Nad.at d-e zogenaamd-e st:rijd gestreden rvas heeft "Het Pa,roolrr op donderd-ag 1J
d-ecember de vakbeweg-ing een pluin op de hoed gestoken. Uit d-e oproep d.er drie
grote centrales aan de bonden om d-e d.oor het parlernent goed.geker:rd.e l-oonmaatrege1 aIs een feit ).e aartvaarclen, conclr.rd.eert d-it b1ad., d.a,t d-e vakcentral-es zich

-8verfiezers" tonen. ItHet Paroolrt karakteriseert d-eze houd-ing van de vakbetregingstop aIs rrbeheerst'r " Alsof d-e vakbeweging ni-et alti jd" zeer rrbeheerstrr is
wanneer het om d.ergel{jke d.ingen gaat ais nu in het ged.ing waren. En wat heeft d-e
vakbeweging eigenlijk verloren? Dat waar het haar om te d-oen was, d.at wil zeggerd-e greep op haar achterban? Daat karr op d.it moment nog geen zinnig woord. over
rrgoed.e

gezegd- word-en and-ers dan de algemene opmerking, d-at d.e greep varr d.e vakbeweging
d-e arbeid.ers al ged-urend-e een heel lange reeks van jaren voortd.urend- mind.er
word.t" !íat d.e vakbeweging gepoogd heeft i-n d-e achter ons liggend.e weken is zich

op

bij voorbaat schrap zetten tegen een verd-ere verrnindering van d-ie greep in d.e koklasseconflicten, die j-edereen verwacht. Of haar clat gelukt is moet word.en
afgewacht. Het zou ons echter verbazen al-s d-e vakbeweging er ze!í ge:rrst op was.
Wie d.e vakbeweging in d.it opzicht weinig goed-s voorspelt is d.e Parool-med-ewerker prof. dr. J. Pen, d-ie op d-ond-erd.ag'1 7 d.ecembeï eveneens een nabeschouwing
aan d-e gebeurtenÍssen wijd.de. Hij schreef d-aar over d-e vakbondenr
ilDe l-eid-ers van d.eze instellingen word.en ged.reven d.oor één al-lesoverheeïsend motief e d.e angst dat hrur ied-en achter hen vandaan lopen,
d.at de arbeid-ers op elgen houtje gaan staken en d-at d.e c.a.o.?s naar

mend-e

haaien gaan.rl
Prof . Pen zegt in hetzelfd.e st,lk ook:
l'veer arbeid-ers hebben nu meerc dan ooit het gevoel dat ztj door
,
politici ztj veruad.en en dat zul-l-en de partijen op hi;n broodkrijgen"
froI. " Pen spreekt ook van;
d-e

d.e

?'

il ..wa1gend-e
arbeiders, die geen enkeie ficluci hebben in l.Iertens,
in de katholieke bond.en en in d.e Kathol_ieke Volkspartij."
Keert hij zich, zal mon vïagen, in rt bljzond-er tegen het N.K.v.? o nee, vo1strekt niet. Het N.V.V. en het C.N.V. (a} word.i; d.ie l-aatste centrale d-an ook
nj-et met name genoemd-) krijgen al- evenzeeï varl. d-e GronÍngse hoogleïaar een veeg
uit d-e pan. 'rDe arbeider'r, meent hijo ttzal zích op d-e dur-rr tegen zj.jn eigen vakbond. keren en tegen d.e d.emocratische partilen."
Hoe komtr zaL men zich afvragen, onze Ke;mesiaan uit het noord-en opeens tot
zulke van 'nrerkelijkheid.szin getuigend-e uitspraken? Stelt u zi-cl: gerust l-ezer. Aan
een marxistische analyse va.n functle en struktuur d.er vakbeweglng heeft hij zich
ni-et bezond.igd.. Volgens hem zullen cle vakbond.en rthet sl-achtoffer word-en van d.e
kwad.e geesten die ze systematisch hebben opgeroepenrt. Welke kwad.e geesten (en indien een man al-s Pen vanrrkwade geesten'r spreekt, dan bed-oe1t hij natuurlijk kwad.e
geesten voor d-e huidige maatschappijt) dat dan wel- mogen zrjn? prof. pen heeft met
het antwoord- niet d.e minste moeite. Naar zijn mening hebben d.e vakbond-en d-e arbeid.ers rropgehitst't . Zij, d.e 'llinkse partijen" en d.e rrl-inkse kranten" (weIke dat dan
we1 zijn licht hij niet nader toel) stijven, schrljft hij, rrop een manier d,ie dicht
bij misleiding kcmt cle meest rancuneuze arbeider in ztjn meest rancuneuze .i{'aatrr.,
Wij zoud.en d.e professor w-ilIen vragen of hrj t t ook verklaren kan, dat d.e arbeid-er geen goed. woord. voor d.eze samenleving over heeft, met arrd.ere r,roord-en, d.ie
houd-ing bezít, d.ie hij met het woord- rrrancurreu-srr aand.ui-d-t. Opgehi-tst d-oor de par-

tijen en vakbonden? Kom nou! Wlj he'bben d-e ,partijen en vakbond.en nog nooit andeïs
zten d-oen dan pogen, met een beroep op het gezond,e verstand-, een arbeider
d"ie van strijd.lust blaakte en zich verzette tegen de heersende ord.e, weeï ond-er
het juk te brengen. 'r{anneer arbeid-ers in verzet komen, d-an geenszins omd.at ze
zoud.en zijn opgehitst, maaï integend.eel: ond.a,nks het feit, dat parti;en en bond-en
genoeg hr-rl best ged.aan hebben om ze stoom te l-aten afï-tlazen of ze met woord-en te
bel-azeren. Want dat er van d-e kant van partijen, bond-en en kranten sprake is van
volksmisleid.ing, d.at - maar ook d-at af ]een - ziTn we volkomen met d.e professor
eens.

-9We zijn het ook eens met zijn slotconclusie, d-at de parlementaire democratie
in het ged.ing is. Niet echter om Ce red.en d.ie hjj aanvoert, namelijk, dat d,e politieke partijen en bond-en te weinig afstand. van klezers en led-en nemen. Er is een

and.ere oorzaak. Men kan bijvoorbeefd nu wel keurig met elkaar overeen komen, d-at
men zích aal4 d"e politieke l-oonspelregel s zal houclen, maar d.e vraag waar het om
gaat is, of men het ook zaf kunnen. De leer is gemakkelijk, maar d-e werkelijkheid
van het maatschappelijk leven stel-t nu eenmaal zijn onontkoombare eisen. Als d.e
maatschappeh-jke positie waarin hij verkeert d.e arbeid.er straks weer tot strijd.
d-wingt, dan is men ind-erdaad met het thans bereikte compromis nergens meer. Dan
kan prof. Pen van voren af aan verwijten richten aan het ad.res van al- degenen,
die hij voor volksmenners verslijt, maar van een maatschappelijke verkfaring - clie
men toch juist van een econoom als hij verwachten zou - heeft d.at bitter r,reinig-
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regering Heath in Engelarid- r,rorstelt op het ogenblik net
-roorga,ngsterrcle
Labour-regering vatl Harof o- Wilsonrhaar als
een probleem dat haar
Ievensgrote erfenis heefi nagelaten: het Brj-tse kapitalisme ztet zich in toenemend-e mate geconfront-oerd- met d-e zeffstandJ-ge s'i;rijd van d-e Britse arbeid-ersklasse. Het a.anta] irwilcl-e'Í stakingen neemt nog; altÍjd hand over hand toe en er word-en
op dat gebiect nog aLtijd- nieuwe records gebroken. lezer da,gen berichtten de kranten - die ,zoals iecier: weet gek op reoord-s zijn - dat het nu al- ruel- vast stond,
dat er in 't nog niet eens voorbije jaar i')70 néér stakingsd-agen verloren z5n gegaan dan in el-k voorafgaarid. jaar, net inbegrip van het jaar van de grote algemene staking vaJr 1926, Precies hetzelfde schreven d"e kranten het vorige jaar óók
al en dat kan alieen maar betekenen, dat onclanks aIle dringend-e beroepen op d.e
arbeid"ers om toch :rlsjeblieft aan de belangen van de hen overheersende kfasse en
te willen denkenr het
aan d.e belangen van de Britse economie in haar totaliteit
jaar,
weer
is
toegenomen.
nog
aantal st"akingen, vergeleken bij vorig
De regering-Heath, clj-e min of meer aan het bewind gekomen 1s omd.at \tij-]son
en Barbara Castl-e met d.e zaak geen raad wisten, heeft haar vinger:s ai min of meer
gebrand en clus ontd,ekt, dat het een heet probl-eem is. In het l,agerhuis namelijk
is d-e anti-stakingswetgeving, die Hoath aan het vcorbereiden is, op heftige tegenstand gestuit vani de Labour-oppositie. De Labour-woordvoerd.ers hebben Heath
en de zijnen toegeschreeuwd., dat hul ontworpen maatregelen een zeer ernstige aanva1 op d,e arbeid-ersklasse betekenen. Dat is een pikante affaire, omd.at d.e wetgeving van de regerj-ng-Heath a-l-s tr^ree druppels water lÍjkt op d-e beruchte anti-stakingsvret, d-ie mevrouw Barbara Castle irr petto had., maar d-Íe ze op het laatste
nip-oertje onder druk van Ce vakbond.en heeft moeten intrekken.
Ied-er kritisch woord- d.at d,e Labour-oppositie nu inzake cle anti-staklngswetgeving van Heath faat horen is letterlijk
van toepassi-ng op d.e wet van mevrou\^/
Castle.Vanzeffsprekend- vil- d.e oppositie nog al-tijd- even graag met de klassenstrqld.
afrekenen afs j-n de d-agen, d.at Barbara, nog aan het bewino. was. lvlaar zij kón zich
thans niet and.ers opstellen. Zij word,t tot haar houd-ing genoopt, ond-er druk van
d.ezel-fd.e vakbonden, die ook al Barbara bakzeil- l-ieten halen. \*/at d.i-e bonclen betreft: d.ie zijn natuurlrjk óók tegen de rrurild.e't stakingen. Maar zij lunnen af evenmj-n and-ers, wi11en zt7 de vakbe,,vegingsmythe niet compleet verstoren en d-aarmee
DE CONSERVATIEVE

hun eigen bestaansrecht aanta,sten. Vandaar d-e tragi-komed-ie, dre thans in het
parlement te Westninster word.t opgevoerd..
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MÀNÀGERSBLAD

WIJ ontvingen d-ezer d-agen rrr prospektus, die cle verschijning aankond.igd.e van een nieuw blad., dat de naam

heeft gekregen van "Effektrr. De in-

i-s gewijd. aan 'rwetenschappelijke
bed-rijfsleid.ing" en d-e d-aarmee sanenhangend-e vraagstukken; 'rEffektfi is er
houd.

op

uit -

we d.oen

niets

and.ers dan

ci-

teren uit d.e prospektus - om het ontwikkelingsniveau va:r het l-eid-end-e kad-er omhoog

te

brengen.

rrEffektrr vril- i-nformatie gerren en
publiceert voorts tectrnisch-economische analyses en prognoses. 'rEffekt"
schrijft over plannÍng en over organi-

satievraagstukken, over hoe ín d-e bed.rijven gecombi-neerd en gecoörd,ineerd.
kan word-en en over effectÍeve contro1e-systemen.

,.'rEffekt" heeft aparte ralbriekenr
d.ie aandacht besteden aan d-ingen als:
mod.erne methoclen en nid-d-elen van d-e
leid,ing, mod-erne wijze vaÍr mensen-beheersing, positie en arbeid-sstijl van
d-e chef.
rrEffekt'r brengt technische informatie over prod.uktie-instrumenten,
geeft raed.edefingen over de ervari-ngen

rt

marragerd.om in andere lanzijn opged.aan en heeft ond.er meer
ook een rubrlek waarín d.e ervaringen

d.ie d,oor
d.en

van bed-rijfsartsen Isitj-sch word-en bekeken.

'ÍEffektrt heeft óók - en dat is typerend. vooï d.e l-ezerskring waarvoor
het blad bestemd- is - een rubriek d.ie
uittreksels uit belangrijke boeken pu-

bliceert, zodat

d.e abonnees

zich

d-e

moeite kr.mnen besparen (en d-e kostbare tijd-) aie boeken zélf te lezen.
Managers nietwaar, d.at weet iedereen,
hebben het nu eenmaal b{jzontler d.ruk.
Inderdaad, om een blad voor marragers gaat het hier. Dat is u-it d.e tot
dusver weeïgegeven inhoud- van de prospektus wel- zéér d-uid-eIijk. Het is ove-

rigens een blad. in d.e Duitse taal,
d-at bij uitgeverij I'Die Wirtschaft" in
Berlijn het licht ziet" In OOSI-Berl1jn
we1 te verstaan. Want d.e l-ezers lraartoe 'rEffektrr zich ri-cht" dat zijn d.e
rranageïs van Ulbrichts staatskapita-

l-isme. Zij ond.erscheid.en zich d.oor hwl
belangstelling niet van westerse mana-

gers. Zij

ond,erscheid.en

zich

d.aarvan

even:lin door wat and,ers. Àl]-een: het
b]ad. 'rEffektrr noemt ze I'socialistischerrmanagersI

VERANTWOOHDING VAN DE VOOR IIDAAD

EN GEDÀCHIEII

B]NNENGU(O}M}I GH,DELIJIIE BIJDBÀGEN.

(4e tcwartaal 1970)

C.J.B. te A. f. 42.-; C.J.B. jr. te À. f. 5.-; M.J.B. te À. Í. 15.-; I.C. te W.
f . 15.-; E.V. te T. f. 10.-; H"M. te O. Í.2).-; J.Ivi. te A. /" 15.-a J.P.P.M.v.d..
Z. te D" /" 17t5o; W.H.P"M. Le Z. f " 5.-; N.N. Í. 12,50; J.A"R" te S. /. 2o5O;
R.W" te A. f. 11r5O; G.A" de P. te B. /" 3O.-; H.E.R, te D"H. /. 10.-; B.v.B. te
M. /. l"-; Ii.M.-S. te F. f. 10.-; G.II" te Z. f . 10.-. Totaal /. 281.-. Dat betekent, d.at eï over het gehele jaar 1970 een bed-rag is birnengekomen van totaal
Í. 1408,10. Dit is een resultaat d.at ons verheugt, maaï wi1len zij, d.i-e tot nu
toe nog geen bijdrage ovel:maakten d-it alsnog d,oen. We lrunnen er niet zond-er.

|ANTI -S TAKI NGSWE TKOMI TEE

S

IN

ACTIE

OP DE KOP AF and-erhalf jaar geled-en, in juni 1969, schreven wij in dit b1ad.,
d-at het niet a} te -Iang meer zou duren of Ned-eriand. zou een rvettelijke regeling
van de werkstakingen kennen.Op dat moment was Ce zaak af meer dan tien jaar s1epend.e.Immers reed-s in 1958 liet de toenmalige minister Samkalden betreffend.e deze materie een voorontwerp van wet opsteffen. Over d-at voorontwerp werd- begin
1959 inet ad.vies gevraagd- van vier hoogleraren in rt z.g. a::beid,srecht. Met d-e
wettelijke regeling van werkstakingen hebben zlch sed-ertd.ien héél wat instanties
bezig gehouden. De StÍchting van d.e Arbeid- bracht er een - verdeeld - advies over
uit, vervolgens d-e Sociaal Economische Raad-, vervolgens óók nog d.e Raad. van State. 0p een gegeven moment in d.e loop van d-ie tien jaar scheen d-e eind.fase aI bereikt. Op 19 maart 1966 aiend-en d-e toenrcalige ministers Sa,rnkakLen ( justitie) en
VeJ-d.kamp (sociale zaken) een wetsontwerp in bij hei parlement. Tot een parlementaire behand-eling kwam het niet. Eer het zover was maakte rrd-e nacht van Schmelzerlt een eind.e aan het toen zittende kabinet. Daarmee viel voorlopig óók het
doek over d.ie voorgestelde wijziging van het Elurgerlijk \,/etboek, d-ie in huis, tuin
en keukentaa] als het stakingswetje pfeegt te word"en aangeduld-. Pas circa d,rie
jaar later achtte d-e innid.d-els oogetred-en regering-De Jong de kwestie van de stakingen opnieuw rijp voor het parlement. Eind- april .1969 werd. er voor d.e tweed-e
maaf een wetsontwerp inged-iend-rnr-r d-oor d.e mini st,-rs Po1ak en Roolvj-nk. Vijf maarden later werd- - in de troonred-e van sepiember j.i. - aangekond-igd-, d.at de parfementaire behand,eling eïvan nog vóór d.e Kamerverkiezi-ngen van komend- voorjaar
zou geschied-en.
Een lange vocrgeschiedenis d-erhalve, maar níet één, die van ingrijpend-e invl-oed. j-s geweest op het oorspronkelijk karakter van de in d.e maak zijnd-e regeling.
De strekking va,n het wetsontvrerp zoals het thans ter behand,eling gereed. Iigt, is
nog altijd, d.eze-Lfd-e a1s c1ie, welke ook het allereerste voorontweïp van ex-nrinlster Samkafd-en kerrmerkte. Het wetsontwerprl^raarvan officleel verkfa,ard is en wordt
dab het rrmogelijk wil maken, dat de -rakyerenlgingen d-e werkstaking als uiterste
mi-d-d-el- kunnen hanteren bij het fal-en van overlegrr, d-ient er in werkelijkheid voortemaken. fn
namelijktoe omd-e zogenaamde'rwi-lde't staki-ngen onmc ge lijk
het ingedienrle r+etsontwerp staat d-uiclelijk te Lezen, dat rtdeel-nemi-ng aarr een wÍl-d.e staking in b--ginsel afs wanprestatie ruord.t beschouwd.rr, dat wif zet'gen strafbaar is. Niet voor niets hebben d.iverse comrentatoren clan ook gesproken van een
v e r b o d, van t'wifderr stakinge.n en van een b e p e r k i n I van het stakingsrecht. In jr.lli'1969 hebhen wij a1 geccnstateerd-, dat clie karakteristiek formeel-jrrrid.isch ririsschien onj*ist i-s, maat d,at zt-1 we1 degel;-Tk zéér precies aangeeft waar r+ij met de komend-e regeling varL d,e r^,erkstaklngen aan toe zíjn. Waarmee
men te d.oen heeft is een - overigens natuurlijk niet op zj-chzelÍ'staand. - staaltje van een regelrecht iegen de arbeicierskfasse gerichte wetgeving.
Wie zich het bovensta,ande real-i-seert zal zich niet -verbazen, dat de voorgenomen wetgeving van meet af aan fel}e kritiek heeft uitgelokt.
V.rn d-ie kritiek
was af sprake in de dagen, dat de professoren Esveld, De Gaay Forhaan, Levenbach
en Van der Ven zich nog over het l.oorontr,rerp van Sanl<arlden bcgen. Slndsdien is
d.ie kritiek alsmaar luid-er gewold-en. Tenslotte is het niet bij kritiek alleen
geble.;en. Er ontstond ook een bepaalde, tegen het wetsontr,rerp gerichie agitatie.
fn d.e tweed.e helft van d-e jaren160 r+ercl rn lanCelijk l'Komitee Stakingsrecht" gevormcl . Dat komitee gaf ond-er meer rn brochure'rHet Stakingsrechtl'uj-t - geschreven cloor H.H. Drenth - waaïin a.l l-es; wat me.b de materie samenhangL zeer uitvoerig
en ged.ocumenteerd. uit d-e doeken werd geclaan. Na.clier:' befeefde d-ie brochu.re nogrn
tweed-e d-ruk, die verzorgd. werd- door de Socia,ilstische Uitgeverij Nijnegen. Uiteind-elijk zi7n, Ín d.iverse sted.en van het 1and, "Anti-Stakingswetkomiteesrr ontstaa:r,
d.ie zich op het ogenblik be:raden over binnenkort te ond-ernemen stappen,

2Een van d,ie 'rAnti-Stakingswetkomitees" verstuu:rd-e kort voor ile ker:'std.agen
aan d.iverse persc)nen d-e ontwerptekst val r.,enrroproetr)rf r waaïmee het zicir binnenkort tot het publi-ek w1l- wenclen. Hetzel-fcrt: komitee bereid.t ook een massal-e hand-tekeningencampagne voor. De ontwerptekst van d-e oproep ging vergezeld, van een
schrijven, vraaïin de komi eeled-en verklaren, dat z;, zieh voor op- en aanmerkingen
ínzake d-e oproep ten zee: ste aanbevol-en houd.en. -:'-ln d-at ver:zoek geven wij graag
$pvolg. Het j-s om die rrd.en, dat wij hier bij d-,. ontwerptekst enkele kritische
kanttekeningen plaatsen, kanttekeningen, die wij r )g vocr ue verschijning van d-it
nummer vanrrDaad en Ged.;,chte[ ook rec]ristreeks t',i kennis va.n het bewuste komitee hebben gebracht.
L/at wij al.-Lereerst irillen opmerl<en is d.it, da'1; wij het met de samenstelfers
van de bedoel-d-e oproep v',lkcmen ee4§ zijn, c1a,t d.-. I[ederlanCse regering het stakingsrecht aan banden wi leggen, ja, verïegaar-cr- wil beperken. Wat daaromtrent
in de aanhef van cle oprcrrp gezegcl wordt ond-ersch.:iiven wij; ae wijze waaïop vervolgens cie inhoud- varr het d:sbetreí'fend-e wetsontwer';t r:.ort wol:o.t samengevat en gekarakieriseerd- houden wij ,,,oor vofledig juist. \,/ij zi;1 het óók eens met d-e wat verd.er in d-e tekst prijkencle íormr-rle dat "deze wet al-leen jnaar d.e bed.oeling kan hebben d.e strijd voor verbetering van de 1onen en ancie''e arbeicrsvoorwaarden in d.e bed-rijven in te dammen'r.
Dit eensluid-end.e oorireel ove:: het ka:akter van het a.anha,ngig gemaakte wetsontwerp veïhind-ert rliet, d.at wrj het met óndere passages van de "oproep" geheel
en af onee4Ë zj.jn"
Zeker, wij houd.en he-; voor juist - zoa.Ls ongc-\reeï hai-verwege d-e oproep wordt
gesteld. - d-at de'rretsvoorstellen r,.a,n d-e ministers f-o1ak en F.oolvink'reen aanslag
vornen op bestaande stakingsracg-^iijkhedenrr. julaar ls het óók r+aar, dat - ge!-ijk het
bewuste Anti-Stakíngswetkomj-tee in cLe tweed.e helft van d-e betrokken zin bevreert
- deze wetsvoorstellenirde vakbeweging bijna a1le ber,,,egingsvrijheid. ontnemen om op
te komen voor de belangen van d-e a.rbei-c1ers...'t? r^/ij g;eloven d-a-u niet. Naar onze
overtuiging ligt d.e period.e, waarin de val<beweging opkwam voor d-e belangen van
c1e arbelders op zijn ininst af meer dan een hafve eeuw achter ons. tróór d.e eerste
wereld.oorlog behartigcfe de vakbeweg-ing - binnen de grerLze:n der kapitalistische
naatschappii - d-e belartgen van d.e a::beiders, d,ie toend-ertiid op het spel stond-en.
Later, toen de a-rbeid.ers hoe J-anger hoe meer dndere be!.angen kregen dan voorheen,
toen zij hoe langer hce meer niet slechts in botsi-ng kwalten mei de gevolgen varr
lret lcapitafisme, meaÍ met het kapitalisme al-s zod.anig, toen bleek hoe langer hoe
d.uid.elijker, dat d.e behartiging van die Énd-ere belangen niet aan de vakbeweging
kon word.en toevertr:ouwd., d-at z1j claarvoor aIs organisa.tie ongeschikt was. Tegelijkertijd- d-eed- zich hei verscliijnsel voor, dat de vakbeweging hoe langer hoe meer
met d-e bestaancle kapj-talistische or:d-e en d.e bestaand.e burgerlijke maatschapplj vergroeid-e. 0m rt met d.e woorcLen vaÍr de NK[-voorzitter i'lertens te zeggen: cle vakbewegi-ng raakte in d,e bestaand.e samenfeving vol-komen ingekapseld.. Uit d.ie 'rinkapseling, is d.e diepe tegenstelling te verklaren, d.i-e zich tel-kens lreer opnieuw
tussen cl-e vakbewe..,ing enerzijds, d.e arbeld-ers anderzijd.s openbaart. Aarr d-ie diepe
tegenstelling d,anken de "h,il-r1e'r stat",ingen hun cntstaan. Zlj,d.e rrwild.ef' stakingen,
ztjn - naar rn wooïd. van c1e socioioog d-r. H. Hoefnag'els -treen motie vall wantrouwen j-n het bel-eid- van de vakbeweging'r. Dat wantrouwen j-s vo1komen gerechtvaardigd: het vfoeit regelrecht voort uit de positie, rlie cl-e vakbewegj-ng inneemt. 1;e
vakbeweging is een instnlnent, d-a.t in het belang van d.e bestaa;rd-e orcle functioneert en dat des te beter fur:ctioneert naarmate de a*rbeid-ers er - op grorrd van
bepaa.ld.e traclities of legenden - vertrouwen in stellen.
Hoe meíér d-e arbei-ders
d-e vakbeweging voor iets ónclers houd.en dan zij wer:ke.l.ijk Ís, des te beter kan d.ie
vakbewegrrtg ltaar taak verv-*11en,d,es te beter: kan d.ie vakbeweging d.e arbeid-ers
in het gareel hcud.en. Daarorn is het voor cle vakbeweging bljzonder belangrijk om de
schijn op te troud-en, dat zij de arbeid.e;:s vertegenwoord-igt en hun bel-angen behartigt. Daar iigt d.e reden, d.a,t d.e vakbeweging zorn grondige hekel heeft aan'rl,+il-
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zi-j op r,,i1 houdea en d.ringend- nodig ireoft wordt
d.oor de "wifd.e,' stakingen meer dari door w6t ook opgeheven.Zied.aai r/raarom d.e vakbeweg'ing over het ingediencle wetsontwerp in het algemeen haar redelijke tevred-end.err stakingen" Want d.e sch{jn d.ie

heid heeít betoond-.
Het is onjuist, menen wij, om te beweren, d.at het ingediende wetsont../erp aan
d-e vakbeweging de mogelijkheid ontneent om voor de arbeiclers op te komen, om d.e
eenvoud-ige reden, dat men niets of niemand een mogeii.jkheid- kan ontnemen, d-ie er
niet i s
Niet het bewuste wetsontwer:p b-^1et de vakbeweging d.e zijd-e d.er strijd-ende arbeiders te kiezen, Coch haa.r eigen structuur, haar eigen taak, haar eigen wezen. De vakbeweging komt niet voor d.e arb--iclers op , zij d.oet al-1een maar
net alsof. De nade1en, d.ie d.e sainenste,l fers van de opr:oep voor d-e vakbeweging in
het wetsontwerp menen te zien, bestaan in werkel-ijkheicl voor d.e vakbeweging aIs
instituut in het geheel nlet. Bepaalde vakbond.sferlen of sorunige (in tret algemeen
tot het fagere kader behorende) bestuurd.ers rrogen daa::over and.ers d,enken, aan rt
feit ve-randert d.at totaal niets. Wat het wetsontwerp daarentegen d.e vakbeweging
als onmiskenbaar voordeel- brengt, d.at is zi;n onmiskenbare poging de ilwilderr stakingen te beteugel-en. Vand,aar dat d.e -rrakbeweging a1s zod.anig (niet natuurlijk ied-er lid of iedere fi.::rctionaris) het wetsonl;werp opvat al s rreen uitbreid.i-ng van
d-e bevoegdheden van d-e vakbeweging't. De sanenstel-.l.ers van d-e oproep zeggen in
dat stuk,dat zii o.attronbegrijpelljk"vind.erl. Voor ons is hetr op grond van het bovenstaand.e, juist zéér: begritpelijk.
De samenstellers van de opÍcep komen tot de conclusie, dat "dit wetsontwerp
veïI,.Iorpen moet word-en'r. Op grond. d.a.arvan l:oepen zij i'ied,ereentr op massaal te prote steren.

Wie, zo vïagen w1l ,moet d.it wetsontwe-rp verwe.rpen? De Tweed-e Kamer? Maar geloven de s.amenstel-lers van de'roproeptt dan in a-L1e ernst, d-at het parlement, d.e
zogenaarnd-e ilvol-ksvertegenwoord.iging", voor d-e vraag gesteld- of ]-ret een wetsontwerp al d-an niet aanvaard.en moet, lt oog ger:ichi houd'b op de belangen d,er arbeid-ers?

MogelÍjk word-t onze twijfel aan, ja sterker not, onze volstrekte ontkerLning
van ieclere kans onr d-it wetsontwerp af te wenCen via een uitspraak van d-e Tweed.e
Kamer wel door het Anti-Stakingswetkomitee ged.ee1d.. l{aar, zo zal het misschien
opmerken, wel-ke weg staat ons and-ers open? Ons antwcord- l-uld-t; geen enkele! Zo
lang d.e kapitalistische maatschappij besta.at, zo lang zal d.e wetgeving'op iret belang van d-e kapltalistische ord.e zijn gerich'b. Naarmate in dat kapitalisme d-e tegenstellingen tussen kapitaaf en arbeid- toenemen - en van die toeneming z\jn d.e
I'wilde!'stakingen een d.uidelijk symptoon
- zo lang zull-en er hoe langer: hoe meer
tegen d-e arbeid.ers gerichte wetten word-en ingediend en worden aarrgenomen. Dat
zal zeker niet all-een d.oor een kabinet a1 s het huid.ige alJ-een geschiecien.Ook zogenaamd. progïessieve regeringen behartrgen de kapitaalsbelangen; zij d-oen het alleen maar op and-er-o w:-Jze dan kabinetten gellk d.a'b wat nu aan het bewind. is. Wij
achten het d.an ook onjuist dat ln de - voor het overige d.oor ons wel ond.erschreven - aanhef van d-erroproeprrCe ind.ruk worrft gewekt, als zou d.e Anti-Stakingswet
een specialiteit van d.it kabinet zi3n, Dat het éniiers is wordt all-een aI d.oor d-e
voorgeschied.enis va., Ge Anti-stakingswet bewezen.
In verLpnd met een wet afs d.e onderhavige achten wI een poging om rt parlement tot verwerpi-ng ervan te bewegen weinig zinvol.
Dat iets zou kunnen word-en
bereikt, docr d.e arbeid.ers massaal tot verzet op te roepen, vervrachten wij evenmin. Zol.an8d.e heersende klasse niet docr d.e arbeid.ers uit het zadel ,ordt gelicht lapt zij d.e protesten varL a:rbeid.ers aan haar 1aars, Bovend.ien: massale actie d-er arbeiders ontstaat niet op grond. van oproepen tegen bepaald.e païlementaire-, politieke- of juridische ontwÍkkelingen. i'Íassale strijd van de arbeid-e.rs
kan sl-echts op grond van hul d.irecte k-Lass--nbelangen, op grond- van ontwikkelingen i-n het bed.rijfsleven ontstffilEist
echter een aergel;Èe strijd- vormt de enige werke.Lijke bedreig"ing van cle heersenC.en en lnm regering. Die st-rijd. echter is

- 14zo van nature met de kapitalistische maatschappij ver:bond.en, dat hij ook niei, rnet
wót voor wet dan ook in cle hand., onmogelijk kan worclen gemaakt. Kapitalistlsche
wetten bind-en ongetwljfeld. d.e varr d-e kapitalistische maatschappU onlosmakelijk deel
vormend-e vakbeweging. Maar d-e arbeid-ers word,en er d-ood-eenvoud-i-g van nature telkens weer ioe genoopt d.e kapitalistische wetten te doorbreken.
Al-s d.e samenstell-ers val d.e'roproeptrverklaren: "De beslissing of een staking verantwoord is hoort niet thuis bij d.e rechter, maar alleen bij d.e belanghebbend-e werkers zelfttt, d.an worclt d.aarmee uiting gegeven aaJ:. een ged-achte, d.Íe wij
voor juist houd-en, maar die wij zelf niet op d.ie manier zoud-en forrnuleren. Niet
waar d-e beslissing volgens d-eze of gene maatstaf rthooïttr vind.en wij het belangrijkste, doch wel het'feit, d-at de beslissing oveï d.e eigen strijd- van de arbeid,ers al-l-een d.oor de arbeid.ers zeif ka,n worden genomen en dat d.e verantwoord.ing d-aarvoor al-leen dcor nen zeLf kan vrorden ged.ragen en d.erhalve ook za]worden ged.ragen" En omd.at wij het zó en niet anders zlen, menen wij ook tenslEfe,
dat het weinig zin heeft om d,eze materierraaJr de ord-e te steilen in d.e vakbond.
of politieke partij", zoals d.erroproep" aanbeveelt. À}s d.e beslissing over d.e eigen strijd- slechts bij cle arbeiders zelf kan berusten, dan kan d-at all-een ma,ar betekenen, dat d-ie beslissing n i e t bij vakbond of parti.S berusten kan. Trouwens
in welke vakbond. of welke partij zou de d-i scussie over d.it aIles dan d.i enen te
geschied-en? In d.e P.v.d.À. rlie in 1)65 een rapport ?'Het Stakingsrechtrr Ii-et publiceren, 'ulaarvan de strekking bitter weinig afweek van die van het huid-ig wetsontwerp? O.e ín d.e vakbeweging, waar-,raÍ\ wl; d-e posÍtie zo juist hebben geschetst?

OPSTÀIIN

POLtrN

V00R EtrN ook maar enrgszins bezonken cordee} ove:: de jongste gebeurtenj-ssen
in Polen is het nog veel te vrceg" Voor een wat d,ieper gaande analyse ontbreken
ta1 van gegevens" De berichtgevi-ng over wat zich precies lieeft afgespeeld- isrmede d.oordat C.e Pooise nachthebbers het l:i;:rne ged-aan hebben om de gebrurkelijke
nieuwskanal-en te \reïstoppen, buitengewoon schaars geweest. Afs wij hier d-an niettemin een pogi-ng wagen om d-e jongste opstand- in d"at iand. - cle d-erde binnen een
tijosbestek van .veertien jaar - te karakteriseren, dan geschiedt d.at ond-er het
uitd-mkkelijke voo::1-rehoud, d.at wij daarmee slechts een voo::1opig oord.eel geven"
Voorlopj-g, niet slechts in d-ie zin, dat het zeer wel noodzakeiijk zal kunnen blijken om het nad-erhand- grondi-g te heizi-en, ma,ar cok voorl-opig in d-it opzicht, d-at
het in ieder geval gecletaÍ-ileercte aanmlfing behoeft, ook dan wanneer d-e trekken
d,ie wij thans menen te kunnen schetsen althans in groie Ii;nen juj-st zouden blijken.
Voor het ogenb-Lik dan menen wi j, dat tiree zaken k-rrnr:.en word.en vastgesteld,:
ten eerste, d.a.t d-e opstand waarvan sprake is geweest, niet sLechts in Gd.ansk en
in Gdynia ctf Szczecin, maar ook in l(atowice, Krakow, Wrocla,w en enkele and-ere
plaatsen, een opstand. was van d-e Poolse arbeidersi,iasse. Ten tweed.e: dat d-ie opstand, heeft geleid tot een machtsgreep va"n clie sociale groep die men kan aarrd-uid.en al-s ,rde nier-rwe kl-asserr oftewe]: de manageïs.
Dat d-e r:pstand. een opstand was varr d-e arbeidersklasse baseren wï op datgene
wat d.e gebrekkigheid d-er berichtgeving ten spijt toch tot het westen d-oorged.rongen is. Skanclinavische jcurnalisten - vrij beweren geenszins, dat wij de mecled-elingen van d.at soort lieden onbeperkt vertrouwen - zljn vrijwel d-e enj-ge brcn waaruit
nen hier d,e eerste d.agen heeft kunnen putten. Hr.;-r-r beschri;v-ingen van wat zij voor
hun ogen zagen gebeuren stemtlen hierin volIed.Íg met elkaar overeen, d.at het arbeiders l^/aren, die in verzet kwamen. Eén der SkarLdlnavische verslaggevers heeft

- t) bovend-ien gemeld, d-at aan de si;rijd deel-nemend-e Pofen hem nad-rukkeiXk verzekerden
d-at het inderdaad om een stri-jd- van d.e arbeÍd-ersklasse ging" In dit opztcht, zo
rnenen wij,
mag aa;n hun meded-elingen ook volledig geloof worden gehecht. En d-at
d.es te neeï,omd.at hetgeen omtrent de aanleid-ing tot rJ.e opstand-(en) bekend is ger,rord-en ook geheel en af in d.e ríchting van een a::beid-ersverzet wijst. IÍiet om politieke veranderingen immers ging het, ,naar om een wanhopig verzet tegen d-e tot
in het krankzinnige gesteg'en levensmid.d.elenprllzen.In da,t opzicht lijkt de achtergrond. van d-eze jongste Pool-se opstand. als twee droppels water op d.e achtergrond.
van de opstand. in Oost-Duitsfa.nd ín 1951, d.ie op de 16e juni van d.at jaar beg'on
met een protest tegen het cpschïoeven van d.e arbeiusnoïmen.
Wat eveneens zeea'cluidelijk in de richting van een ai:beid-ersopstand. wijst, is
het feit, dat het niet slechts tot ma,ssal-e p1-,.md.eringen k"r.raurn - op grotere schaal
natuurlijk,maa.r in wezen van hetzelfd-e karakter afs d-e plund.eringen varr bakkerskarren in d.e st.raten van Amsterdam tegerr het einde van de eerste were.Ld,oorlog maar tevens tot zeer omvangrrjke stakingen, die voortduurd.en lang nadat cle politie met niets en niemand- ontz-iend.e bmuth--id- aan cie plund-eringen en d.e uit opgekropte woed.e gepleegde vernielingen af een eínd. hacl r^reten te maken. Zou nen wat wij overigens ond.er de gegeven omsta,ndigheclen nj-et doen - de plunderingen op
ztchzelf nog niet a1s bewijs voor het proletari sch karakter: van d.e strijo- wi.Ll-en
Iaten gelden, de tegelijkertijd als wapen gehanteerde stakrngen 1a,ten in onze ogen
naulreJ-ijks nog twijfel- o:,'er. Toen Wladyslaw Gomoefka. verl<laard.e dat "revisionisten
en zionisten, ontstemd.e scirrijr,.ers en rebel-]erende siudenten beztg \^raïen datgene

d-e Poolse arbeidersklasse bereikt had" - wat hij overigens d-eed op een moment ctat het verzet nog niet tot opeulijke uÍtbarsting \^Ias gekomen - toen na-m hij, bij voor:baat du-s al , ptecies dezelfde houd.ing aan afs ruim
zeventien jaar geleden d-e OostCuitse partijcheí U1b-rjcht, die: oog in oog rnet het
voor zijn d.irecte ]evensbelangen st::ijd-ende proletar:iaat, cok niets beters wist te
d-oen, dan de arbei ders met goed.kope J-eugens te bel-asteren.
De parallellen tussen rte jongste Poolse opstand- en rlie van 1951 tn OostDuitsland clringen zich d-uidelijk op. ivïaar a,l-s men het uiteindelijk resuftaat van
dan moet men nlet d.e blik
d-e jongste gebeurtenissen ergens mee vergelijken wil,
naar Oost-Duitsland richten, n"aar naar Tsjechoslowakije, naar het Tsjechoslowakiie
d.an van januari 1968. i{iet dat d-aar toen van een proletarische opstand sprake
1^ras - zoals er bijvoorbeeld. wél- een uitbrak in 1956 in Hongarije. Maar 1n Tsjechoslowakrje vrer<1 in januali '68 koers gezet naar een rtliberaliseïingil va.rr rt economisch leven, die vofledig stoeld.e op de belangen van de managers, waarvan Otar
Sik onbetwist de voornaamste woord-voerder b.l-eek.
De Poolse Otar Sik heet Ed"ward. Gierek. Deze plaatseliike f eid.er uit tr(attowicer al jarenlang d-e belangrijkste tegenspeler van Gomoelka, heeft, net al.s Otar
Sik in Tsjechoslowakije, al geruime tijd gewaarschuwd-, clat de economi-sche poJ-itiek
van de partij op een katastrofe uit moest )open. De argu:nenten die hij d.a,arbij hanteerd-e waren vri.I,vel rlezel-fd.e afs waarmee Otar Sik in Tsjechoslowakije d.e officiële partij-economen het rruur aan d-e schenen legde. Gierek paste al-s locaal partijf,.mctionaris te Katowice economische maatregelen toe, C.ie een gans ar.tder karakte:r d,roegen d-an d.e maatregelen.,ran de partij ln haa-r geheel. Er: Gierek was met d-e
door hem gevolgde method.en rrlet weinig succesvo-l.. Gi.erek ijverd.e ook r"oor vrijheid.
van l.,ritiek. I'Tiet op grond van een of and.er politiek-d-emokratisch id.eaaf. Evenmin omCat hij vrlje kritiek en rrrije discu-ssie een kostbaar goed voor de arbeidersllfasse achtte" Gierek iiverd-e, net als Sik, voor grotere vrijheid, ornda.t hij d.aarvan grotere produktiviteit ve::wachtte, omdat hij inzag, dat z1j zoveel a1s smeerolie zou kunnen r.Jezen voo-r d-e stagn-oren,1e prcduktie.
In tn uitstekende reportag'e cver Poien heeÍ't het Duitse weekbladtrDer Spiegelr' (nun-mer varl 25 december) Gierek beschreven a1s een rnan d-ie alfesbehalve een
konservatieí bolsjewiek is, omdat h-ij d-aartoe veel te veel martager en technokraat
moet word.en genoemd" "Der Spic--gelr' heeft er àaL toegevoegd-, dat Gi-.rek bepaald

in gevaar te brengen, wat

//
- lo liberaal in westerse zin kon worden geacht, omd.at hii d.aarvoor veeL te
partijfunctionaris
is. Welnu, d-ie beschrijrring past precies op d.e categoeen
veel
rie d.er oostrEuropese manageïs vantt staatskapitalisme, waartoe Otar Sik behoord.e en ook bijvoorbeeld- Bresnef en Kosygin. En I'Der Spiegelrr ziet d.at ook inderd-aad- pr:ecies zoals wij het hier beschrijven. Vand-aar d.at het Duitse weekblad. aan
zijn reportage over Pol-en d.e titel meegaf van t'Polens krisis: machtsgreep vari d.e
managersrt. Wi j houd.en het er voorlopi-g op, dat d-eze karakteristiek in overeenstemming is met de feiten.
Veertien jaar geled-en kwam Gomoelka aan d.e macht na eer-r. opstarrd. in Po1en,
dj-e aan het begin stond. van d-e d.e-stalinisatie in d,at land. Die d-e-stafinisatie
is niet dít geworden wat men er van verwachtte. Ond.anks alles bleef Gomoelka een
bureaucraat van d.e oud-e stearpel . ltru is d-eze man, d.ie bij het begin van de d.e-staIinisatie aarr het bewind- kwam, maar sfechts aan het bewind. kon blijven d-oordat de
ontwikkeling in Pofen stagneerd.e, door d-e nood.zaak ener verd-ere d-e-stalinisatíe
van het bewind- verd-reven.
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IN HET JONGSTE nunmeï van het weekbl-ad ttDe Groene'r (van 2 Tarruarj- 1971) Iazen wij een belangwekkend,e beschouwing over d.e situatie in d.e Rotterdamse haven
en d,e stemming ond-er de arbeid-ers d.aar, enkefe maend.en na de grote staking. Hier
ontbreekt ons d.e ruimte om de inhoud- volledig weer te geven. Iilij moeten vof staart
met het citeren van enkele karakteristieke passages" Dat zijn d-an voor ons alfereerst d-ie passages, \^raaïuit blijkt, d.at ond-anks a1le pogingen tot legend.e-vorming
de nuchtere krj-tiek van d-e havenwerker op de beid-e comitérs, d.ie ti-jd-ens d-e staking op de voorgrond- traden, niet achterwege is gebleven. Men l-uistere slechts;
De arbeid-ers rrvoefen zich verrad-en; d.oor machthebbers in vakbewegang of politi-eke partijen àie de massale lnzet der arbeiders ter verbetering van hun positie aangrepen voor een ond-erlinge machtsstrijd., of d-oor nieuw tot feven gekomen
groepen als het comité Arbeidersrnacht d-ie d-e onrust ten eigen bate wild-en aarrwend-en. Ze voefen zi-ch misbruikt d.oor machthebbers, d-ie hen als pionnen zagen in
hun spel; uitgespeeld- d-oor d-e ene, zowel afs d-e andere kant.,.rr
". . "Terwij1 maar ongeveer 4Y, vffi d.e havenarbeid.ers is aangesl-oten b\j d-e erkend.e bond.en zaten in d.e havencommissie (van {6) slechts zeven ongeorganiseerd-en.
Nu zijn d-e arbeideïs exvarr overtulgd d.at d-e cornmissie mocht ontstaan omd-at de vakbond.en hoopten hierin een orgaarr te hebben d-at in staat zo.a zijn d.e staking tot
een snel eind-e te brengen. . .rr
".".0p een van de commissievergad-eringen was d-e NKV-er Kloosternan aatrrwezigt
naar men d-acht om naar d.e commi-ssiel-ed.en te l-uisteren.Het was niet zo, htj torped-eerd-e de voorstelfen van d.e commissie d-oor te verkl-aren dat d.e arbeid.ers beter
kond.en d.oen wat d.e vakbond.en zeiden. . . r'

