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EIGENLIJK al sedert de dagen van het kabinet-Cal3 1l9t er ergens oprt een
of andere Haagse ministerie aen Stakingsuet in de ijskast. HBt desbetreffande ontue4p, uaarin de toenmalige minister Samkalden een uerkzaam aandsel had, is door
de'-vakbeueging nogal geprezBn, nl,et in de laatste plaats omdat het eigenlijk a1.Leen maar met door de vakbeueging georganis€erdB stakingen rekening houdt. Dat
koÍi!t er op neer, dat truilderr staklngen, zo'dit ontrrrerp ooit tot r,JBt zou rriordan
vefheven, urettelijk ontoelaatbaar zijn. Oat verschilt, in theorÍe althane, niet zo
hedl veel van de huidiqB situatie, die nog altijd zo ls, dat in lBite iedere oncierbrakÍng van de arbBid aIE Ben uanpraetatie in de zin van de u,et, op het arbeldscontract kan uorden bBschourdd. In de prakbijk Bchtér zal er ueI degBliJk een
ondergcheid bestaan. DoordaÈ de uretgever aan de door vakbondan g6proclameerde en
geleida stakingen aen zeker6 rrrettelijke status verleent, kan tegen d9 rrrrrildarr gtaking beter uorden opgetreden. Nu rrlorden stakere slechts nu en dan uegens itulanprEstatiert voor da rechter gesleept. Het is d6lmatB duidelijk, dat de bestaande
uelgevlng op dit pïnt achterloopt bij een aI bljna een eeutr bestaande praktijk, dat
va4 de formeel gegeven mogelijkheden om tegen etakers op te treden zBlden of noolt
qe$ruik uordt gemaakt.
' llet de invoering van het gereedlí9gende stakingsr,retje zou dat anders uordsn.
0vfrheid'en patroons zoudsn dan kunnen beueren, dat aan de ofFiciË1e stakingen
nu';zoveel erkanning is geschonken, dat de onofftciËIe maar krachtig de kop moeteii rrrorden ingedrukt. In feits is het daar natuurlfk allemaal om begonnen. 0e patrqona staan bepaald niet te dsingen om aen regeling, die officië1ë stakin§en
zog stlmulerBn. Zs hebben r,16] behoelts aan een rrrapen tegen truildetr acti6s. Het
zo'ljenaamde stakingsuetje - de uettelijke regeling van het formeel nog stBeds niet
iniNederland bestaande stakingsrecht - is dus in feite een anti-stakingsurBt.
.. AIs de zaken er zo voor staan, za1 men vragon, !.,aarom heeft dan de parlementaire behandeling van hBt gereed liggende ontujerp nog maar altijd nlBt plaats 9evonden? ldaarom is de rrlet niet in snBI tempo door de Staten-Generaal gejaagd? Het
antuoord is, dat de gÉreedliggende rrret van diuerse zijden aan bijzonder veel kritiàk heeft bloot gestaan, omdat het eflfect Brvan ernetig lrordt betuijfeld.

-2De nieuule uJet i6 uJelisuaar opgezet om de bestaanda, bijzonder stark achtsrIopende uetgeving in overeenstemming met de maatschappelijkB uerkellkheid te bren9en, maar het ontuerp dat gereed ligt loopt bij de uerkelijkheid van nu a1 u.ieer
minstens zo achter, als de bestaande uetgBVing, pak ujeg zorn vijftig jaar geLeden
aI bij de uerkelijkhEid uan toen. Uat de samenstellers van hBt nieuuJe uretje a1s
Lrerk6tuk hebben afgeleverd zou mogelijk - helemaal zeker is zelfs dat niet eens v6ór de eerste uJereldoorlog een moderne indruk hebben gemaakt. In de uerald van
nu schÍet het stakingsuetje volledig tekort. ulant in de uereld van nu zijn er onei.ndig veel meer rrurilderr stakingen dan stakingen die door aen vakbond uorden geproclameerd.
Nu hebben de samenstellers van het uetsontuerp dat natuurlijk ook rJBl gezien.
lJe zeidBn het al , dat hun uJet, onder de schijn van eBn regeling van het stakingsrecht, in feite niBts anders i.s dan een aanval op de stakingsvrijheid. De critici
van hst ontuerp hebben daar in beginsel natuurlijk niets op tegen. íIen moet ze
vooral niet zien als de kampioenen van de zelfstandige arbsidersstrijd. Hun bezLJaar tegen het uletsontuerp komt hierop neer, dat het aIs uJapen stomp zal zijn;
dat het LredBrom zd Ui3 ae feiten zaf achterlopen, dat er in de praktijk opnieuu
niets mee zaI zijn te bèginnen. Indien officiËle stakingen erkend zijn en rruilderr
stakingen niet, dan kan op grond van zorn uettelijke situatie mBt succea tegen ankele uilde stakingen urorden opgetreden. Í!aar als bijna a1le stakingen rrtrrildrr zijn
en sLechts enkele officieel, dan staat men i,n de praktijk toch machteLoos. Je kunt
tLlel- enkeLe ondeugende jongÉns bekeuren, die in het een of andere park het verbod
om zich buiten de paden te begeven hebben overtreden. Ivlaar a1s er op eBn gegevBn
momsnt opeens een demonstrerende menigte ovBr het gras loopt zaJ. geen agBnt zo
9ek zijn om zijn opschrijfboekje voor de dag te halen. Dat is ds moeilijkheid uaarmee men zi.t.
De samenstBl-lers van het gereedliggende stakingsu,etje zijn uitgegaan van e6n
fictie, een van de ve.Ie ficties, die nu eanmaal onvermijd6lijk zijn ín de op uitbui-

ting en klasse-onderdrukking gebaseerdB burgerlijke maatschappij, Die fictie is
deze, dat de vakbBUr€ging de arbeiders vertegenuJoordigt; dat dB arbej.ders door de
activiteiten van de vakbeueging aan hun trekken komen en dat uanneer bepaalde activitej.ten van dB vakbeueging via een ueÈtelijke regeling zijn vastgelegd, aan de
belangen van dB arbeiders alle mogelijke rrrechtrt j.s r,.iedervaren. Zo is hEt niet,
of lievsr gezegd; daar is zoveeL van uaar, dat het 'rrechttt dat hun dan gedaan is,
het rrklasserechtrt van de rtklassetegenstandertt is. De truJiLderr stakj,nqen zijn er
niet voor niets en tre t probleem ujaarvoor de burgerlijke maatschappij zich daarmee
gesteld ziet is in het kader van de burgerlijke maatBchappij helemaal niet op te
lossBn. Daar ligt een van de voornaamste redenen, ulaarom het met de parl.ementaire behandeling van het beuusta uetsontularp zo bijzonder slecht uÍ1 vlotten.
Flaar al li.gt dan het (anti)stakingsrr;et je in de ijskast, er uordt af Bn toe
uóI aan gedokterd. Zó snel gaat de maatschappBlijke onturikkeling, dat het duidelijk is, dat het in zijn huidj.ge vorm aL helemaaL niet mear aan de behoelten beantu,oordt. E6n van degenen, dj-e een poging heeft ondernomen om er uat aan tÈ dokteren is prol. mr.8.5. Frenkel. In het 'tsociaalrr maandblad rrArbeidtr hBaft hU Br
op 9e[Jezen, dat men - sedBrt het uetsontuBrp urerd samengesteld - in de maat,schappij alueer met een nieuuJ verschijnsel te maken heeft gekregen, uiaarmee in hBt ontuerp helemaal geen rakening uordt gehouden: te ueten het verschijnsal van de bedrijfsbezetting. rrDe u:etgeverrr, aJ-dus prof. Frenkel, rrkan aan dat fenomean niet
meer voorbij gaan.rl

rrBazetting opnemen in stakingsrechttr, zo 1uÍdt het advies van prof. Frenkel
en dat klj.nkt zo op het eerste gezicht en gehoor bijzondar radikaal. In uezen j.s
het dat vol-strBkt niet. 0B omstandighBid, dat prof. Erenkel over een Itnieuu feno-

-3meBn[ aprBekt, u,Ust sr aI op, dat hij g!g! de bedDijlsbezetting zonder maer op heÈ
oog heeftr maar BBn bepaalde rreoortrr van b8driJfsbezettlng. De direeta aanleiding
tot zljn beschouuing in hat beuuste maandblad, is de door de vakberrieging g6organiseerde bedrijfsb6zetting btj dB ENKA in Breda in septembsr j.]. lrij hebben er nog
niet zo lang geleden in |tDaad en Gedachterr al op geulezen, dat er aan dis Iofficië16rr bBdrijfsbezetting een luchtje zat, dat zij vermoedel[k op touu uerd gezet
om eBn bedrijflsbezett5.ng van onder op door de arbelders zelf te voorkomen en dat
zij dooE de directie van ENKA-GLANZSTOFF in Arnhem nu niet direct als eBn €norme

bedreiginq voor haar macht uerd gBzian. 0a beschouuinq van prof. Frenkal tijkt
uBl Bxpr69 te z§n geschreuen - maar zo is hat natuurltk niet - om aan onze ziensuijze kracht bij te zBtten.
0ver een bedrijfsbezettinq door de arbeidera z6lf denkt prof. Frenket natuurlijk niet, uanneer hÍj van sen urBttelijke regeling der bedriJfsbezetting in hat
anti-stakingsuJetj6 Bpreekt. Hij Lril een uettelijke status geven aan de van bovBn
al door de vakbondsbureaucratie georganiaeerda ttbedrijfsbezettingrr. Zisdaar dan
compleet de rr.rerkeJ.i jke 6ituatie uiaarmeà men in de moderne kapitalieti6che maatschappij te makBn heeft; door vakbondBn geof,ganiBeerda stakingen en door vakbonden georganl6eerde bedrijfsbezettingen kunnen gerust uettelijk door de maatschappij
erkend en geregeld uorden. Daardoor uordt de samenLeving in geen enkel opzicht
bedreigd. wlet zellstandige atrijd van de arbeiders, hetzij in de vorm van stakingen, hetzij in de uorm van bezettingen, is het natuurlijk volmaakt anders gesteld.
De regeling voor iroffj-ciëlert bedrijfsbezettingen, die prof. Frenkel in het
utetsontuerp uil onderbrengBn loopt qeheel paraLlel met de regsling voor rroflf,ÍciËlerr stakingen, ulaar5-n het r,retsontr,rsrp rBeds voorziet. wlet de Iterkenningrr uan de
ene soort uordt de andere soort eens te meer nadrukkelijk veroordeeld. Zelden ue
in de aanhef van dezB beschouuing reeds, dat het zogenaamda stakingsrrretja in rrrerkelijkheid een ÈBgen de stakingen (van de arbeiders zelf) gerichta uJet iB, tndien
prol. FrBnkeI zljn zin krijgt zal dB uJet bovsndien nog nadrukkelijk tegen de (epontane) bedriifsbezettingen (door de arbeiders zelf) gericht zijn.
Van de suggestiB van prof. FrenkÉI gBIdt natuurlijk precies hetzelfdB aIs
urat Br gBldt van het uretsontuBrp zoals het nu al zo lang geDeBd 1i9t: d6 moeilijkheden uaarvoor de heersende orde zich gesteld ziet uorden Br nÍet in het mlnst
door opgelost. Asn hsg voorbeeld van de Engelse (anti) stakingsuetgeving - de Industrial Relations Act van de regerlng Heath (voorbareid door mrs. Barbara Castle van de Labourparty) - heeft men kunnen zien, hoÉ dat soort rrretgeving tekort
schiet En hoe strijrende arbeiders sr altijd uel BBn passend antuloord op uJBten tB
vinden.
Volgens proP. Frenkel zouden, indien de uetgever zijn suggestiE ovBrnBemt,
in de toekomet rrontsfior5.ngen of uitbreidingen van actlesrr kunnen ulorden uoorkomen. Ziedaar rt naieve geloof van de intellactueLB vBrtegenuoordigers der burgerlijke maatschappij in de bezuerende kracht van juridische fBtischen. Geachte prolessor, zouden ul ij hem u,ilLen toaroepen, vergeet hat maarl
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Velen hebben in de afgelopen turee maanden reeds hun bijdrage voor het jaar 1973
aan ons overgemaakt. trJilIen z ij, die dat tot nu toe hebben verzuimd, af snog even
aan hun verplichting voldoen? UJij zullen hen zeer erkentelijk zijn.
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IS ZEKER, dat de 1ezÍng van de brieven, diB Rosa Luxemburg aan haar gedB PooLsB revoLutionaire socialLst Leo Jochiges, aan haar vriendinnen
Luise Kautsky en Sonja Liebknecht, aan vriBnden als Hans Diefenbach, het schtpaar lLJurm of aan haar Nederlandse vriendin HenriËtte RoIand Holst heeft geschreven, een bBlangxijke bijdrage kan vormen tot een betere kennis van haar persoonlUkheid. Soms vormen zij ook een rrrel-kone aanvulling op datgene u:at ons uit andere
hoofdB bBkEnd is omtrent haar opvattingen. Even zeker echter is het, dat degene,
die zÍch allóón maar op qrond van die brieven een be6Ld tracht te vormen van
haar persoonlijkheid, een volkomen vertékend beeld krijgt, uJaaruit Rosa Luxemburg,
voor degenen dje met haar figuur en betekenis vertrouu.id zijn, nauueJ.ijks te herkennen va1t, voor hen die dat niet zijn, in het geheel niet.
Het bovenstaande is zo onqeveer de eerste gedachte die ons bekroop bij het
zien van de voorsteLling, die Josephine van Gasteren op het ogenblik uitbrengt
van..... Ja van urít of van uie eigenlijk? Dat is juist de vraag uiaar hÉt hier om
HET

liefds,

gaat.

Halina SIojBrr:ska heeft, niet onknap, een reeks van brieven van
gebruikt om op basis daarvan een vrij lange monoloog samen te stBI]en, die in een simpel decor en mèt eenvoudige middelèn - diaprojectiB en muziEk
- geschi.kt zijn om over hBt voetlicht te urorden gebracht. Zij schijnt dat zeli in
PoIen te hebben gedaan. Hier te lande heeft Josephj.ne van Gasteren - god mag ueten uaardoor ber,logen - dat voorbeeld nagevolgd. Het resultaat hebben uie begin
februari aanschourrrd in het theater rrDe Brakke Grondtr in Amsterdam. lJe zijn daar
- om de lezEr maar niet al te lang in het onzekere tE latan - nog geschokter vandaan gekomen dan ue bij voorbaat aI hadden gevreesd.
Nadat Rosa Luxemburg op 15 januarl 1919 door de Duitss kamarÍlla en met m6dBplichtighsid van de toenmalige in Berlijn zetBlende sociaaldemocratischB regering u:erd vermoord, hBbbBn uij haar andermaal enige uekan geLeden zian vBrmoorden
door Josephine van Gasteren, ditmaal met de medEplichtigheid van hat Instituut
voor Sociale Geschíodenis en het lvluseum voor Persutetenschappen.
Het aandeel van het laatste instituut vinden uij minder vreemd dan het aandBel van het eerste. De pers heeft destijds - in januari 1919 bedoelen t, ij - bij de
moord op Rosa Luxemburg een niet onbelangrijke rol gespeeld door gestage ophitsing
en geschiedvBrvalsing. blaarom zou het persmuseum ditmaal niet eens samen met Josephj-ne ten tonele vBrschijnen nu er - maar in Éndere zin dan destijds - uederom
een moord op Bosa Luxemburg gepleegd urordt? Da medeuerking van het InternatÍonaal Instituut voor Sociale Geschiedenis heelt ons ufl- verbaasd. Het is een inÉtelling, die een uitstekende naam heeft te verliEzen, niet uat betreft dB levsrantie van toneelrekrrlis j.eten, maar uél uJat betreft exacte documentatie inzake de
geschiedenis van de internationale arbeidersbeuieging.
lde komen hier nog op terug.lJé uillen allereerst opmerken dat heà door Josaphine van Easteren qesproken uoord, voor zover uij dat tijdens dB voorstelling uit
het blote hoofd konden constateren, authentiek is. Het betrof hier inderdaad de
tek6t van letterlijk zo door Rosa geschxeven brieven. !.1e kenden ze praktisch allemaaL. Ex uJas praktisch geen enkel, of op zijn hoogst Een heel- BnkeI uioord aan toegevoegd, met uitzondering dan van enkele verbindende zinnen hiBr en daar. Zel,fs
DB Poolso
Rosa Luxemburq

-5zoudan, hetzij Jos6phine van Gasteren, hetzij Halina Slojeuska, hetzij vertaalster Llsstta Stembor zich in dat opzicht méér vrijheden hebben veroorloofd, dan
nog zouden uJi j daar in beginsel geen bezutaar tegen hebben gehad, vooropgesteld,
dat die rrdichterli jkerr dan u;eI rrtoneeltechnischerr vrijheden aan de persoonlijkheid
van de te presenteren en uit te beelden fÍguur geen afbreuk zouden hebben gedaan.
Dat laatste echtep gebEUrde bij deze presentatia naar onze smaak zeer beslist uel.
lJe schreven zopas reeds, dat u,e geschokt uerden. Dat qebeurde aI nog voor
de eerste diars op het scherm uaren geprojacteBrd en nog voor Josephine van Gasteren ten tonele uas vBrschenan, bij 1ezin9 van het programma. Daarin toch trlordt
Ben poging ondernomen om in z6ór kort bestek de persoon en da betekenis van Rosa
Luxemburg te schetsen Bn u,ordt bovendien een klain aantal uitsprak6n van anderen
over Rosa Luxemburg opgenomen, dat daartoe avenÉens zou kunnen bijdragen. 0e idea
is goed. Dat een dergelijke inlroductie in een theaterprogramma uat anders is dan
een hÍstorische verhandeling besaffen uij. flaar dat zonder blikksn of bLozen éen
uitspraak van Hermann lrBber uordt afgsdDukt, uraarin deze Rosa Luxemburg niets
meer of minder dan rrde voorloopster, ja dB eigsnlijke grondlegstarrr noemt van en nu komt het - rrhet demokratisch kommunismè, zoals dlt zich vijftig jaar nadat
ze vermoord rrlard duidelijk in Tsjechoslouakije (en niet aIIeen daar) manifesteertrt,
dat achten ue toch uel bijzonder kras.
Natuurlijk is noch HaIina Slojeulska, noch regisseur Laonard Frank, noch uie
dan ook, verantuoordel'rjk voor de opvatÈing van lJeber, die blUkbaar te rrreinig onder6cheidingsverÍnogen heeft om het regiem van Dubcek te begrijpen als een democratische vorm van het staatskapitalisme, aIs het regiem van de door dat staatskapitalisme voortgebrachte nieuue klasse van managers in onderscheid van hBt onder Ieiding van de partijbureaucratie staandB staatskapitalisme, dat er aan vooEafging en ep ureer op volgde. Blijkbaar heeft U,Bber ook te uej-nig kaas gegeten van
datgsne uraar Rosa Luxemburg zich urerkelijk voor inzBtte - de proletarische demokratie
van de zelfslandig optredende arbeidersklasse - om te beseflfen, dat haar naam met
de gebeurtenissen van 1968 in Tsjechosloulakije in geen enkel verband kan uorden gebracht. oat is zijn zaak uiteraard. lvlaar even zo goed uordt een dergelijke
uitspraak maar kritiekloos overgenomen in zorn programma. Door uie zouden UJB uel
EBn6 u,iIlen ueten. Door Lsonard Frank? 0f door het Instituut voor Sociale Geschiedenis, dat uiI zeggen doo! een van zijn ambtenaren? Hoe het zij, het is r,rét
even om stil van te ulorden.
Nu zou dat, hoe erg ook op zichzelf, nog uieer niet zo heeL erg en onoverkomel'rjk zijn, indien het misverstand van Hermann lJeber door de voorstelling gecorrigeerd zou uorden. [íb1aas, het r,rordt ar s].echt6 door verstsrkt. llanneer er nà de
pauze in de voorstel]ing terloops ook aandacht uJordt besÈeed aan Rosa Luxemburgs
kritiek op Lenin, dan gebeurt dat op zotn hoogst aanvechtbare manier, dat er van
de rrrérkelijke inhoud van die kritiek geen sikkepit ovarkomt. tr.lie ni.ets van Rosa
ueet en naar de tekst van Josephine van Gasteren luistert, die moet uel dB opvatting krijgen, dat Rosa door dÍk en dun zoj.ets al.s de burgerlijke democratie verdedigd heaft, die za integendeel juÍst altijd verbitterd heeft bestrBden. Dat hat
uérkelijke conflict met de boJ.sjerLliki niet over de burqerli.ike democratie Iiep,
maar ovBr de EgELqiSlg,
daar komt geen spatje van over. Hst i3 in dat gedeelte dBr voorstelling, dat men van de tueede moord op Rosa Luxemburg getuige is,
nadat haar a1 een voorgtslling Iang geueld is aangedaan.
Het geueld uaarvan uij spreken bestaat natuurlijk hieruit, dat ook mBt behulp
van de authentieke, maar uiterst senzijdig geselecteerde persoonlijke brieven een
hoogst eenzijdj.g beeld van Rosa Luxemburg gegevBn uordt, zo senzijdig dat het eigenlijk geen beeld van Rosa Luxemburg meer is. Zij kan niet uorden losgemaakt van
de stri.jd uaarvoor zij zich volledig inzette en die strijdbaDe kant van haar leven
a.L

-6en dB i.nhoud daarvan krijgt 9é6n gestaltB door haar r,lóórden over die politieke
strUd te laten zeggen, uoorden die aan haar brieven zijn ontleend. ldant de strijd
is - zBker b'rj Rosa Luxemburg - g6en ku,estie van uoordBn aI1een. Hé6I haar lascinerende persoonlijkheid is gevormd door de strijd, het gevecht tegen bevoogding van
de arbeiders door dogmatische bBtutteLaars. Daarvan zag mBn tijdens dB voorstellSrq
niets, niet in de laatsÈe pLaats doordat Josephine van Gasteren absoluut niet in
staat bleek van die persoonlijkheÍd ook maar iets uaar te maken.
Natuurlijk is dat allerminst een veruijt aan Josephine van Gasteren. Zij kan
dat tenslotte ook niet helpen. ltlel is het zo, dat uij tijdens de voorstelling
er voortdurend h.inderli jk doox uerden gestoord. 0p haar best uas Josephine van
casteren nog in die gedeelten, uJaar het accent geLegd r,rordt op de ygggg Rosa Luxemburg, aI blrjven uij het een groot bezu:aar vinden, dat in deze voorstelling, de
authentieke tekstBn ten spijt, de vrouu.t veel te veB] van de strijdster trordt losgemaakt. Hoe het zij, de ygggy Josephine van Gastepen kan van de ylgq Rosa Luxemburg nog iets bBqrijpen, al ia het uJó1 zo, dat zij, door voIs.Iagen onbegriP, niet
voor een strijdster op zichzelf, maa! uJeL voor deze speciale, die zij ni.et verstaat
door gebrek aan kennis van de g!g!;i5l uaarom het ging, de vrouur die zii uitbeeldf
verandert in iets uiat zij niet u.Jas. Bij Josephine ontstaat het beeld van een soort
van politiek leminÍste, een soort van suffragette, een soort van dol]e llina van
toen in de schoot van de Dui.tse sociaaLdemocratie. En het tegendeel is uaar. llisschiBn is het niet overdrBVen om te beueren, dat in die partij van oude uJljven Rosa Luxemburg óén van de uBinige kerels is geueest.
Het feministische accent dat ij uit de aeteertrant van Josephine van Gasteren zo duidelijk geproefd hBbben - maar nogmaaLs: van Bxutus niets dan goeds! u.lerd naar onzs smaak nog door trrree omstandigheden versterkt:
Ten eerste: de zin in het programma, dat ItRosa Luxemburg één van de eerste
vrouuen is geueest die zich op voluJassen rr:i jze politiek heeft opqBsteldrr 9Évoegd
bij een - naar onze mening - volkomen zinloze opmerking, dat rrda persoon Rosa Luxemburg (vaak) uJordt gevat binnen het karikaturale beeld dat uje aI gauu van een
revolutionaire hebben: een ongBVoelig, luldruchtig man-uijf en eigenliik alI8sn
maar zielig.rt ldie die rruJerr zijn zouden ue u:eL eens uitLen uBten. l, ij in ieder 9eval niBt. lLlat de kl.einburgar, en misschien zeBr in het bijzonder de Duitse klej'nburger over vrouuren denkt, die zich met maatschapPslijke problemen bezig houdent
had, dunkt ons, gevoegelijk buiten bBschouuJing kunnen blijvenr omdat niemand daaraan ook maar in enig opzicht een boodschap hÉeft. En van een kari.katuraal baeld
gesproken: juist de ronurj.llBkeuriqe accBntuering van d5t soort feminisme of antileminisme, d5t is nu juist naar onze overtuiging, uaar het om Rosa Luxemburg
gaat, karikaturaal.
De tueede factor, u.raardoor dat rrleve-de-vrouuJen-gmancipatierr-element versterkt uJordtl is de dia-projectie van ]evensgrote en zelfs méér dan levensgrote
portretten van Angela oavis en Bernadettè DevIin voor het eÍgenlijke begin van de
leggBn uil, anvoorstelling. Llat kan het verband met rrRosarr, dat men blijkbaar
rrtegenuoordig,
hoepubliek
dat
er
er op tr;j-1 urijzen,
ders zijn dan dit, dat men het
een
uaarHBt
natuurlijk
is
ra, toch meer vrouulen zijnr die ergens voor strijden'r?
heid als een koe, die ue ook zonder die diars r.ra1 geuJeten zoudÉn hBbben. lvlaar om
een goed begxip van Rosa Luxemburg te krijgen j,s het uiterst belangrijk om goed te
beseffen uaarin nu juist h55r strijd zich van die van AngBIa of Bernadetts ondBDscheidt. De projectie op deze uijze, zo zonder mesrr bij dBze voorstelling en dit
onderuerp, stBrkt ons alleen maar in de overtuiging, dat aJ- degenen dis aan dBze
Rosa-voorstelJ-ing hebben meegeuerkt, dat verschil niet beseffsn en derhaLvs van
de inhoud van de door Rosa gevoerde strijd gBen sikkBpit verstaan.
rLr

-7 Eerlijk gezegds 116 bsgrijpen niet goed uaaD de lieve Josaphine van Gasteren
zich aan heeft geuró5qd. Heeft ze rrrerkelijk gedacht, dat eerlijker diep-msnsrlljkt
beuiondering voldoende uias om zover in de ziel en de geest van Rosa Luxemburg
door te dringen, dat ze urel op het toneel in haar huid zou kunnen kruipan? AIs
het uiaar is staat men verstomd over zoveel kinderlijke onnozeLheid.
A1 de tot dusver door ons opgesomde bezuaren tegen de voorstelling [Rosatl
zlnkBn schter in h6t niet vergeleken bij een aantaL bezuJaren van, Iaten u.,e zeggen
f eitelijk hlstorische aard. Natuurlijk vallen ue er in beginsel niet over, dat bij
ean op deze uijze uit briaven samengesteldB tekst, bepaald€ [samentrekkingenrr en
rrueglatingenrr voorkomen. Dat is begrijpelijk. Ze kunnen nodig ziJn om zorn pre6entatie tonealtechnisch mogelijk té maken. NaaD onze smaak zïjn het er in de presentatie die uli j gezien hebben echter te ve6l. En soms konden ule de noodzaak ervan (om toneeltechnische redenen) ook totaal niet onderkennen. lraarom komen Br
bijvoorbeeld éérst brieffragmenten uit de dagen van de Russigche revolutie van
1905, daarnÉ fragmenten uit brieven, die rond het Amstardamse conqres van dÈ 2B
internatlonale van 1904 geschreven zijn? Ulaarom is hèt jaartal van Ben aan
Henriëtte RoIand HoIst gerichte brieF onjuist? Dat zijn BnkBle vooDbeelden. lJiJ
hebben het óók onjuist gevonden, dat het na de pauze net IBek of Rosais broer
haar een bezoek bracht in een van de Duitse gevangenissen uaarin zij toen vertoefde, teruiijl dat bszoBk in Lrerkelijkheid in PoIen plaats vond, tijdens de revolutie
van 1905. Ítlet het feit, dat n5 de pauze het decor sen gevangeniscBl vÉrbee1dt,
is men o.i. niet geËxcusaerd. ltlet een klaine (o.i. r,ró1 geoorloofde tekstingreep)
gBVangenschap
had men het berrruste brÍeffragment als herinnering aan EBn glE
van tiBn jaar vroeger kunnen presenteren. Naar onze opvatting is Juist bij een figuur a1s Rosa Luxemburq 61 te veel afstand van de realiteit toch nist geoorloofd.
Het zijn dit soort zonden tsgen de histoDiB, op grond uaarvan ij ons over de mÉdeuerking van een strikt !:etenschappelijk instituut als dat voor ds beoefening der
sociale gegchiedenls hebben verujondBrd.
De uerkeltke gang van zaken bij haar geuelddadige dood komt natuurlijk na dat
aIles hBlemaal niet meer uit de doBken. Het uit de luidsprekeDs ratelends machinegeuiasrvuur uekt de indruk, dat zij in eBn straatgevecht is gevallen. Het klinkt
op Ben moment, dat zij midden in de een of andere zin is, alsofl ze, sprekende op
een barricade is 9svallBn. Erg theatraal alIsmaal. Erg misleidend bovendien.
Kortom! een bijzonder aan qoede bBdoelingen rijk geheel, dat door de factoren
die uij opgesomd hebban bij voorbaat gedoemd !,,as te mislukken. Da kennelijke geastdriflt u/aarmee Josapiine van Gasteren zich in de zaak verdiept heeft, de duÍdel'rjke ovetgave, uaarme-e zij da rrheldinrr zoals zij die heeft geziEn, gestalte poogt Èe
geven, hebben dat qeheel niet kunnen redden, misschien nog ue] tot zijn mislukking bijgedragen. lL./ie hier ook gestalte kreeg: niet Rosa Luxemburg in ieder geva]. Er uas muzÍek van Eisl.er o.a. en - hoe kan het anders - de traditionele Internationale; rrlat belangrrlekkende afbeeldingen van straatgevechten en demonstralies in het Berlijn van de toenmatige tijd. Dat uas het dan. Arme Rosa. En ook:
!./
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Beria tot Zjoekofrr, de sociaal-economische achtergrondan van de désta1Ínisatie; trltlas de sociaal-dsmocratie ooit Eocialistischrt, een beschoutinq ove! haàr

uezen;rr0ver bolsjeurisme en fascismerr. Deze brochures zijn nog steeds verkrijgbaar.
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ER ZITTEN aan de jongste staking bij de Be19j-sche benzj.nemaatschappijen, of
beter gezBgd - er moet hier r,:e1 scherp onderscheid uJorden gemaakt - de staking
tegBn de BelgischB bBnzinepomphouders, LJeL een paar uronderlijke kanten. Hoe komt
het, dat de Belgische staat, die toch op grond van een hsle reeks van in Belgié
van kracht zijnde r,retten zBer gemakkelijk had kunnen ingrijpen en die zonder enige
extra volmacht zou,el benzine aIs transportmogelijkheden had kunen volderen, gaen
vinger toch heeflt uitgestoken om de van dag tot dag voor dB honderduizenden
automobilisten moéilijkBr uordende situatie het hoofd tB bieden? Hoe komt het
dat integendeel die Belgische staat, om moeilijkheden bij de depdts en de pompen
te voo!komen, doodgemoederBerd de benzineverkoop in Eelgië maar verboden en stoPgezat heeft, en daarmee feitelijk de helpende hand heeft gebodBn aan de stakers?
Hos komt het dat op een gegeven moment, toen het in de petroleumhaven van UJandre
tot schermutselingen kuam, doordat esn aantal stakers het vertrek van Bnige tankautors uit een depdt van de SECA urilde beletten, de opgetrommeldB Rijksuacht niet
heeft ingegrepen, maar i-ntegendeel niBt slechts uerkloos heeFt toegezien, doch
at vrijrrrel terstond nadat cie kloppartijen bBgonnen, uJeer is ingerukt en naar haar
kaz srnB is teruqgekeerd?
Het laatste feit is zeker nÍat normaal in Be1gi.Ë. De Rijksr,:acht is eE berucht
om, daÈ zij geen gelegenheid voorbij laat gaan om strijdende arbeiders neer tB knuPpelen. !li.e zich ook nog maar vaag herinnart ulat voor toneLen zich destijds in de
Kempen hebben afgespeeld toen de mijnurerkers in actie kuamen te Zuartberg en l.:Jaterschei, rrlie zich nog maar iets herinnert van de LJilde schietpartijen in het
BErstgenoBmde gehucht en uJis zich ook nog het optreden van de rijksulacht tijdBns
de staking van de Ford-arbeiders in Genk heri.nnert, die zal zich verbaasd afvragen r.uat ureL de verborgen en qeheiÍr,zinniqe reden van de zo angstvallig in acht genomen neutraliteit in de haven van lJandre is ger,ieest.
Er is méér aan deze stakinq dat de aandacht trekt. Hoe komt het dat ze uíLgerekend eindigde op het moment, dat het Belgische grootkapitaal er hinder van
begon te ondervinden? Hoe komt het, dat van de al eerder optredende moeilijkheden
bij kleine maatschappijen' hetzlj in de petroleumsector, hetzij in de sector van de
kleine, onafhankelitke transportondernamingen, niemand zich ook maar iets heeft

aangetrokken?
Het antuoord op a1 deze vragen is helder en duidel'rjk geqeven door een petroleumarbej,der in de haven van ttlandre, die te kennen gaf : rrDeze staking is van het
begin tot het einde een sbaking van de vakbonden geu:eest, een staking die geproclameerd uerd met de instemming van de regering en het groot-kapitaalr een staking die volstrekt niet urerd uitgeroepen in het belang van de arbeiders.rr ltJ ij hebben de indruk, dat dez e Belgische arbeider met deze uoorden de spi jker uJel eens
op de kop kon hebben geslagen.
In trLiaisonsrr, een onregelmat,ig, in de Franse taal in Belgiij verschijnende
publicatie, uaarvan de uitgevef,s zich ten doel stellen inlormatie te verstrekken
omtrent de arbeidersstrijd en interessante verschijnselen in het hedendaagse kapitalisme, uierd aan de benzine6taking een korte beschouuJinq geuijd. Aan die beschouuing hebben u:ij grotendeels de feit8n ontleend, die hierboven urerden vermeLd. In
die beschouuing r,rerd ook een poging ondernomen die f e.lten te verk.Iaren.
De kameraden van rrLiaisons" rrijzen er op, dat men vooral niBt moet vergeten
dat de vakbeureging herhaaldelijk, tenminste bij die geleqenheden dat ze in het ol-

-9fensief gaat, optreedt in het belang van de moderne sector van het kapitalisme
en actie voert tegen achterlljke kapitalj.sten of achtergebleven sectoren van het
kapitalistisch bedrijflsleven. Die berLlerÍng is volkomen juist. lí ij hebben er ook in
Nsdsrland verscheidene voorbeÉlden van gBhad. Een van de duidalijkste rrias ruim
tuintiq jaar geleden het opt!eden van de ANAB tegen de - uje zouden bijna zeggen:
van een tfeodalerr mentaliteit vervulde - dirscteur van dB Groningar zuivelfabriek trDe Ommelandenrr. Een andsr uoorbeeld - maar uat minder duidelijk, omdat in
dat geval de dingen toch u,Bl rrrat gecomplÍceerder in elkaar zitten - is de strijd
van de Industriebond NVV teqen directeur Bood van Pel9er n.v. in Emmen.
ItJanneer er, zo zettsn dè kameraden van rrLiaÍsonsrr uit66n - maar uij geven
hier hun standpunt met onze eigen uoorden lreer - in een bepaalda bedrijfstak achterlijke verhoudingen bestaan, dan geeft dat aanlej.ding tot urijvingen in de kapitalistische maatschappi-j en bij dat soort urrijvingen zien ue het kapitalistische
staatsapparaat, dat geenszins de beLangen van bepaalde
kapitalisten
dient, maar tot taak heeflt de belangen te dienen van het k a p Í t a I i s m e,
dat uil ze99en van de kapj.talistische klasse in haar 9ehéé1, bijna nooit aan de
zijde van de achterllke of achtergebleven kapitalisten of kapitalistische ondernemingen staan. Integendeel, de staat voert onder zuLke omstandighadan díkrrrijls genoeg strijd tegen dat soort bedrijven. De staat doet dat - zoals 9BzBgd - omdat hij
niet de b ijz o n d e r e belangen van het kapitaal behartigt, maar de a I9Amene.
VanzBllsprekend laat de burgerlijke staat op het moment dat hij zich op een
dergelijke urijze opstBlt, gBenszj.ns blijken uraarom het gaat. De burgerlijke staat
heeft nog n o o 1t gezegd oi toeqegeven, dat hij de algemene belangen van het
kapitaal diÉnt. 0e staat houdt dB fictie in stand, dat hij de bBlangen diBnt van
het a 19 e m e e n, uat in een klassenmaatschappij natuurlijk een voJ.komen onzinnige en belachelijke beuering is. lvlaar de burgerlijkB flictiÈ van de kLassenharmonie en de afrLrezigheid van klassentegenstellingen, die iÉdereBn dio ogen hsBfÈ
kan uaarnemen, moet tot elke prijs in stand uorden gehouden.
Achterlijke verhoudingen op bedrijlseconomisch gebied gaan in het kapitalÍsme
veeIaI hand in hand mBt achtBrlijke sociale toestanden. 0e voortdurende verbetering van lonen en arbeidsvooruJaarden is bij eBn goed geleid, modern kapitalistisch
bedrijf een midd6l tot verhogi.ng van de productiviteit én eBn beter rendement. Bij
een bedrtf met een andere, achterlijke, situatle, is het anders gesteld. De uJinstmarges zijn er klein; aIs gevo]9 van een te geringe accumuLatie zijn de technische
mogelijkheden tot een vergroting van de uitbuitingsgraad gering. oat verklaart
juist hun achter grebJ.even sociale verhoudingen en hun trreactionairrr pBrsoneelsbeleid. De vakbeueging, als kampioen van het mode!ne en rrsocialerr kapitalisme,
bindt tegen die toestanden juist de strijd aan. In een dBrgèlijke situatie is derhalvB de vakbBUeging, zelfs a1s Ís ze dan schijnbaar in het olfensief tegen rt
kapÍtaa1, in uerkBlijkheÍd t6ch de bondgenoot, zij het dan de bondgenoot van het
kapitaat .in zijn totaliteit en niet van die ergernis en aanstoot gevende patroons.
Zo is het geueest bij de actiB tegen de pomphouders. SIechts op het eerste
gszioht Bn voor uie niet verder keek dan zijn neus lang is, uas het een strijd
voor de arbeÍdersbelangen. oacht er iemand serieus, dat de vakbonden daaraan
iets uas gelegen? Toen er sprake uas van een I'akkoordrr uerd de inhoud daarvan
aan hst oordeel van de stakers onderuorpen. Zeventig procent daarvan verklaarde
zich niet bereid op de daarin vermelde vooruaarden de arbeid tB hervatten. Ous
uerd da strijd voortgezet en het had er de schijn van of de bonzen zich héóI democratisch aan het oordeel van de leden onderuii.erpen. Ívlaar dat uras echt niet meer
dan schj.jn. Tuee dagen later, toen de benzinestaking onaangename gevolgen begon
te krijgen voor de grote ondernemingen in de productiesector, toen uerd de strijd

- 10 a1s bij toverslag gestaakt. lvlaar toen uerd hij van boven afl opgeheven, bij decreet
van de bestuurders en toen rrlerden de leden niet geraadpleegd. AIs het niet om de
belangen van lgp3gl_glg ondernemers, maar om de belangen van hBt ondernemerdom te
doen is, is het met de democratische schijn en met de sÈrijdvaardigheid van de vakbeLlteging
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Craglread in het graaflschap Durham richtte
geleden
6en aantaL maanden
een zekere Derek Russel, samen met eBn compagnon, sen
nieuure fabriek op. De zaak zag er veelbelovend uit. Russel en Co. hadden zich
verzekerd van de labricagerechten van tuee noga] sensationele vindingen, ujaarvan
men op zijn vingers na kon te}1en, dat er veel belangstelling voor zou bestaan.
Het betrof een nieuui soort scheepsfuik en vooEts ean geheBl nieuu type vorkheftruck, die het mogelijk maakte, daL één man, 9ehee1 op zijn eentje een qroot containerschip binnen het uur zou kunnen ladBn ofl Lossen, Men behoeft zich de huidige ontu-rikkeling in het vrachtvervoer maar te realiseren, om te beseffBn, dat er
ueI vraag naar uas. RusseI & Eo. mochten zich dan ook verheugen in een u.relgevulde orderportefeuille. 0e Britse Nationale Vrachtonderneming uJas geÏnteresseerd
en de beide compagnons kregen hBeL uat bestellingen uit de ouitse BondsrepublÍek.
De beide compaqnons begonnen met een slechts bescheiden kapitaaltje. lYlet behulp daarvan zelten ze in drie maanden tijd het bedrijfl op. Ze rekenden er op, dat
ze financiö1e hulp zouden krijgen van de qemeente en ook (en vooral) van de Raad
voor Industrievestiginq van kl6ine bedrijven in agrarische districten, de DoSIRA,
zoals de Engelse afkorting 1uÍdt. Ívlaar toen puntje bij paaltje kuram, urees ds gemeenteraad van Craghead financiË1e faciLiteiten af. Toen de nieuue firma te laat
u.ias met de aflossingan van de door de C0SIRA verstrekte Ieningen, vroeg C0SIRA
het faillissement aan. l-iet bedrijf dreigde gelikrdideeDd te uorden.
Derek RusseL rJ een pisnter mannetje, dus niat op zijn achterhoofd gevaIlen.
Hi-j riep zijn personeel bij elkaar, dertig man in totaal en bijna allemaal ex-mijnuerkers, die door de technische ontuikksling in de mijnindustrie zonder uerk uaren geraakt en zonder uerk uaren gBbleven tot ze bj-j Russell konden komen. rrDe
uerkgelegenheid r,jordt bedreigdir, zei RusseLl tot zrn personeelsleden. rrltjaarom
zouden uB - in het belang van de uerkgelegenheid en om het rrecht op arbeidr te
verdedigen - niBt ovBrgaan tot een bedrijfsbezetting?r' Zo kuam het bij RusselI &
Co tot een rrbedrijflsbezettingrt onder Ieiding van RusseI] & Co. Het eerste uat men
vervoLgens deed Ljas - uant ]oon uitbetalen kon het faillj.ete bedrijf natuurlijk
niet neer - een beroep doen op de sociale instanties. lvlaar het arbeidsbureau zeis
rromdat die kerels bij een rbedrijfsbezetting' betrokken zijn, zijn ze niet te bemidde1en, uJant ze kunnen geen ander uerk aannemen en LJiB niet bereid is ander uerk te
accePteren, die valt buiten de soci-aLe uetten en die kan niet ondersteund lrordenrr. Toen u:as Russell & Co. opnieuLJ in 1ast.
Ge]ukkig kuam er hulp opdagen. Er uaren mensen en instanties genoeg, die
zich voor dit gevaL (en voor de rLrerkqelegenheid) interesseerden. Allereerst uerd
er hulp aangeboden door.... juist u raadt het a1 lezer: het Shop Steurards Comité
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van da l-.Jpper CIyda Shipyards, u ueet lreI dat comit6, daÈ ook zo hard voor rrhst
rBcht op arbeidrr had gevochten. En het shopsteuardscomit6 van de U.C.S. dat rr.:iIde in da praktijk zeggen, dat Jimmy AirIie inÈeresse toonde, uaarschijnlijk omdat
hÍj mat zijn FUne bols jerrristische neus onmiddellijk rrBsr voor de verkiezingen best
te gebruiken populariteit rook. Ilaar nist a11Ben Jimmy Airlie kuam er op al,
maar ook allerlei andere lieden van trde Iinkervleugel van de arbeidersbeuJegingrr,
die maesÈaI met hun kont nog niet naar autonome arbeidersacties en 6chte bedrijfsbezetting van onderop kijken, omdat ze die terrrevolutionairttvinden. HBt in de
streek uoonachtige parlsmentslid oavid lrjatkins (parlemantslid voor de Labourparty natuurlijk) verktaarde, dat hij bijzonder onder de .indruk ulas van rrde geBst dÍe
het personeel vervulderr. Blijkbaar had dis David lrJatkins dekseLg goed in de gaten,
dat deze bedrijfsbezetting onder aanvoerinq van meneer de patroon zelf volstrekt
geen rrrevolutionairrr karakter droeg en dat het enigB Irevo].utionaÍretr dat er in
het hele bedrijfje uas t,e vinden, de revolutionaire vorkheftruck tias, die men en

vervaardigde.
ttlat men vervolgens uaar kon nemEn u,as dit: al dat soort van lieden, dat aItijd maar de mond vol heeflt van rrarbei.ders-conLrolerr - omdat bij rrarbeiders-controlerr het kapitatistisch karakter der productiB nÍet Lrordt aangetast - en zich altijd onverschilliq toont van iedere actie, uaarbij de arbeiders trrerkelijk zelf optreden en dientenqBvol-qa de kapitalistische orde aantastan ook dan uannBBr dat
nÍet hun bedoeling j-s, aI dat soort Lj.eden, zeggen uie, kuJam op deze zoqenaamda
bedrijfsbezetting af aIs muggen op de kaars. Het recht op arbej.d, dat uiI zeggan
het rBcht op een voortduring van de uitbuiting, dat is iets naa! hun hand en hun
hart. En voora] natuurlijk aIs de patroon dan ook nog zelf de leiding heeft. Dan
j.s er helemaal g ean vuiltje aan dB lucht.
Houdt dit alles niet een duidelijke uraarschuuring in? De uJaargchuu,ing, hoe
het met dergelijka rruork-insrr en met dat soort lieden van de rrlinkervleugelrr, die
zellactiviteit van de arbeiders haten als de pest gesteld is? Destijds hebben uij
ons oveD de rruork-inrr op de Schotge scheepsuierven sn ovar de houding van Jimmy
Airlie en Jimmy Reid bijzonder kritisch uitgelaten. 0nze .l.ezers zul]Bn zich ongBtuijFeld herinneren hoe deze Lieden voor de zelfstandig optredende bezetters van
de Plessey-fabrieken in Alexandria gBen enkele sympathie aan da dag legden en
iedete vorm van soLidarÍteit trreigerden. Ivlaar nu het om de rrbedrijfsbezettingrt,
of liever - ulant van een bezetting is natuurlijk geen sprake - om de rrutork-inr! onder Ieiding van meneer de patroon rrhimselfrr gaat , zijn ze èr aLs de kippen bij,
net als de helden van de rtLabour-partyrt.
Tsjonge, tsjofige, uat heeft directeur Eood van Pel9er het goedbeschourLrd toch
stom aangepakt. Inplaats van zich tegen ds sociaLe ej.sen van platjs en da bond
te keren had hij onder zijn leiding een rrbedrijf sbezettingrr of rruork-inr! moeten organiseren. Dan rr:as dB victorie van Emmen begonnEn inplaats van in Brede en dan
had ome f,oop dBn UyI zélf bij minist6r Nelissen voor financié1e hulp 9ep1eit. Iviaar
ja, misschien bel-even ue zoiets nog Bens een keer. In Engeland heeft het voorbeeld van de rrulork-instr onder leiding van de directeur al navolging gevonden.
De Britse burgerpers - hoe bestaat het - heeft ar veel uJaardering voor. ívlisschien
is het iBts voor jonkheer Sj.kkinghe a1s er bij lJerkspoor Lreer Bens aen afdelj.ng
rollend materiaa] bedrBigd uordt. lvleneer Mi jni.kman, met zijn sehuldgevoelens ten
opzichte van het lJerkspoorpersoneel, zaI graag de gelegenheid aangrijpan om zich

radicaal voor te doen.
lJellicht zouden de industriebonden terugschrikkBn voor een herhaling van de
ENKA-affaire. [v]aar a1s directeur Craayenhof zél-f zot n rruork-inrr zou urilLen leiden? Cod, uat een idee zeg! Je moBt er maar opkomen.
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0RIE IAAR qeleden onqeveer zal het zijn, dat urij in rrDaad en GBdachterr uiteengezet hebben, lJaarom de vakberrreging het kapitaat géén slechtere dienst beurijzen
kon, dan het kapitaal te goede diensten te beuijzen. De vakbeueging, aldus ons
standFUnt, is een instituut van de kapitalistische maatschapprj. Zij is de verkoopcentrala van de uaar arbeidskracht en bij het vervuLlen van haar taak - die er op
neerkomt, dat zij de kapitalistisehe loonrr:et helpt verrLlezenlijken - zopgt zij tegelijkertijd voor de handhaving van de social-e vrede. ítlaar dat a11es is gebonden aan
vooruaarden, die niet straffeloos vsronachtzaamd kunnen uorden. DE vakbeuJeging
k6n aIIeen maar aIs partner aan de onderhandelingstafel verschijnsn, ríanneer zij
er althans met eni.9e schijn van recht aanspraak op kan maken, de arbeidende klasse te vertegenLjoordigen, ujanneer de zich binnen haax geLederen voordoende tegenstelling tussen bestuurders en bestuurden niet zodanige vormBn aanneamt, dat de
schijn a1 te duidelijk als schijn ontmaskerd rrrordt. Dat heeft de merkuraardigB konsBku,entie, dat de vakbeueging, om met succes in het belang van de sociafe vpede
u:erkzaam te kunnen zijn, het krampachtÍg moet doen voorkomen alsof zij de exponent
is van de sociale strijd. l!aar zij voortdurend op bedacht moet zijn, dat is het zo
goed mogelijk handhaven van de vakbondsmythe: de mythe als zou zij de belangen van

da arbeiders verdedigen, inplaats van die van het kapit,aal.
De mythe heeft, dat valt niet tegen te spreken, een bijzonder taai leven, En
niettemin moet z'rj van tijd tot tijd rJorden opgepoetst. Dat oppoetsen verandert natuurLijk niets aan hBt urezBnlijk karakter van het instituut, maar uJannaer het achteru:ege zou blijven, zou de tegenstelling tussen vakbondsledBn Bn vakbondsleiding
een dusdani.ge scherpte aannemen, dat het functioneren van de vakbeueging in de
kapitalistische maatschappij ernstig zou uorden belemmerd. G6én groter gevaar is
sr voor da bestaande orde dan dit, dat de vakberLlaging haar grBep op de aangesloten arbeiders zou verl-iezen. Hoe nauuer de samenulerking tussen vakbonden en ondernemerdom, des te dringender de noodzaak voor diezelflde bonden om zich af en
toe zo radicaal mogelijk tegen datzelfde ondernemerdom op te stsllen,
Uij hebben er, in overeenstemming met dezs ziensulijze, herhaaldelijk - en mogelijk ue1 eens tot vervelens toe - op get,ezen, dat in de naaste toekomst spectaculaire acties van dervakbeureging hóó9str:raarschijnlijk ujaren. lrij hebben er onmiddellijk aan toegevoagd, dat dergelijke spectaculaire actie het u e z e n van de moderne-, katholieke- of christelijke vakberr:eging allerminst zouden aantaeten, dat
ze er integendeel juist uit voortvl-oBj.den. Toen lvlertens en Van Brussel van het
NKV destijds een uiterst radicaaL geluid lieten horen en daarbij openlijk erkenden,
dat de vakbeuleging in de kapitalistische maatschappij rr;as 9eÍntegreerd, toen hebben sommiqan da veruJachting uitgesproken, dat daarmee de vakbeueging aan een
keerpunt uas gekomen en dat de integratie langzaam ongedaan zou rrlorden gemaakt.
0nze opvatting uras een tegenovergestelde. De Íntegratie, zo zeiden uri j, kén niet
ongedaan uorden gemaakt,, zíj is er alti.jd ger,leest en zij vloei t regelrecht voort
uit funktj.B en karakter van deze instBlling. L}ie sedertdiBn Ín het beleid van de
vakbeueging een verandering heeft menen mogen te bespeuren, is volgens ons op het
verkeerda spoor. Hij veruissa.Lt het tuezen van de vakbeueging met haar uiterlijke
schijn.
De

lezer zaI, zo veronderstellen u;e, al lang begrepen hebben, dat het bovenstaande ons uit de pen is gevloeid naar aanleiding van het jongste optrèdsn van
de industriebonden, te uJeten de staking bij de hoogovens, de prikacties bij diver-

- 15 se m6taal- en textielbedrijven in het land en a1tes u,at daarmee samenhangt. Is
dat optraden - zo hebben sommigen ons gsvraagd - niet duidelijk in strijd met de
karakteristiek, die julIiB altijd van de vakbeureging hebbBn gegeven? Nee, zeggen
rLrij, het is er niet mee in strijd, het is er jui.st een duidelijke bsveetiging van.
Het jongste optreden van de industriebonden dar tuee grootste vakcentrales
uJas, bij uijze van spreken dan, zot.tat nauuJkeurig te voorspellen. 0m dat in ta zian
moet men zich BVen precies realiseren in ujelkB positie zij zich bij de aanvang van

dit jaar

bevonden.

Precies een jaar geleden, t,egen het tijdstip dat' ín 1972 de c.a.o.-metaal aflIièp, bstrok Arie Groeneveft van de Industrlebond NVV een radicale steIling. Hij
r,iekte de indruk, dat zijn organisatie geen duimbreed voo! de patroons zou tíijken.
En in de ledenvergaderinqen overal in het land bereidde man er zich op voor, dat
in hBt uiterstB geval het scherpe urapBn van de staking zou lroxden gehanteerd. De
ueken verstrekBn, de bond deed niets. Aan de basis uJerden de arbeiders ongeduldiq. Onder druk van de leden tens.lotte kondigde de leiding enkele Prikacties af.
De patroons reageerden onmiddellijkr nog eer het zover t,las, met een kort gBding.
De Amsterdamse rechtbankprBsident mr. U.T. SthBeman, uees zUn bekBnde vonnis. De
industriebond liet het afueten, nauukeuriger gezegd: m o s s t het laten afueten. ívlaar uat de bond niet (meer) kon, dat dóden de arbeiders. Een razendsnef om
zich heen grijpende uJiIde actÍe duong de ondernemers tot concsssies. Toen enige
tijd later in hoger beroep hBt door mr. Stheeman geujezen vonnÍs uerd vBrnietigdt
uas de n.Íeu!.,e c. a. o. inmi.ddels a1 lang een fleit.
Het is niet de enigB gBbeurtenis, die in verband met het huj-di9s eonllict
van betekenis is. Er is meer gebeurd Ln 1972. Er dreigde, door de radicale opstelling van Groenevelt, een breuk in hat NVV. Ter Heide trad af aIs NVV-voorzitter. In het land schaarden zich de leden van de Industri-ebond achter het door
Groenevelt gBvoerde beleÍd. lYlaar op het moment dat zulks gebeurde, uJas GroenBvelt alueer van dat beleid afgeuieken. Liant zo goed als enerzi.jds steBds ueer oPnieuuJ de radical-e schijn moet uorden gerecht, zo goed moet anderzijds de trtezenlijke
functie van de vakberLreging niet uit het oog r,rorden verloren. In de dagen van het
conllict mat Ter Heida, beuees Groenevelt door zijn praktijk, dat blj de Industriebond NVV de dingen ónders r,laran dan ze leken.
Aan dat conflict binnen het NVV uas de bBzetting van de ENKA in Breda voorafgegaan. Een bezetting, u,aarvan de ENKA-directie al-Ierminst ondalsteboven uas,
a1 u:erd ze er u:e1 door genoopt de voorganomen bedrijFssluitinq niet te laten door9aan. Een bezettinq, ook, die door de bonden vast in de hand gahouden u:erd en eiqen acties van onderop doorkruiste. Desondanks: een bezetting uJaardoor aan de aIoude vakbondsmythe nieuue glans uerd bijgezet.
In de rrHaagse Postrr van 6 februari j.I. schilderden Frans Nypels en lYlartin
Schoutsn een portret van de Industriebond NVV. Ze vÉrtelden daarin, dat zeven
jaar geleden de positie van de vakbeuJeging in h6t algemeen en die van de bonden
ujaaruit later de Industriebond zou ontstaan, alLerminst fllorisant ulas. Ze deelden mee, hoe die positie destijds - d.rrl.z. omstreeks 1955 - door een arbeider gezien uerd: 'rDe bond is eÍqenlÍjk dood, er r,lordt teveeL klaargemaakt, het u:ordt
ons teveBL in de schoot gelegd.r' De beide redacteuren van de rrHaagse Postrr vertelden verder, dat de vakbeuJeging genoodzaakt uerd een antbroord te vinden op de
klemmende vraag, uiaarom de doorstromj-ng van fedan zo groot utas op dat moment. In
het artikel vindt men de bevestiging van onze omschrijving. Sedert de tueede uiereldoorlog LJas de samenuerking tussen de vakbeueging en het kapÍtaal voorbee.ldig geuJeBSt. Zó voorbeeldig, dat zij gevaar begon op te Leveren voor de vakbeulsging en daarmee óók voor het kapitaal. Daar ligt de verklaring voor hetgeen na
dia tijd door bestuurders a1s Ies Baart, Herman lLJaIlenburg, Stan Poppe jr. en de

- 14 huidige voorzitter van de Industriebond NVV rr;erd ondernomen. íind 1972 is de situatie een totaal andBrB. GroenÈvBIt c.s. hebben het qevaar voox de bond voorlopig gekeerd. lvlaar mét de aluending van het gevaar is tevens een situatie geschapBn, die van de vakbondsleiding de uiterste behoedzaamheid eist. AIs de industriebonden - uant voor diB van het NKV geldt natuurlijk precies hetzelfde aIs uat
van die van het NVV is gezegd - nj,et met de uiterste zorgvuldigheid voor de opgePoetste mythe uaken, dan zal de vroegere bedreiging zich uiteraaxd onmiddellijk
uleer herhal-en. En de vakberr:eging kan het zich niet permitteren - dat brengt haar
positie nu eenmaal mee - dat de dingen opnieuu uÍt de hand Iopen.
Tegen deze achtergrond uorden veeL dingen duidelijk. De Industriebonden konden het zich - juist na alles urat Br vorj"g jaar gebeurd is - niet meer permitteren hetzelfde toneeLstuk van vorig jaar op te voerEn. lÍie de televisie-uitzending gezien heeft, die rrBrandpuntrr vóór het beqin van dB jongst,e acties aan de
situatie ulijdde, die zal als uij de sfeer geproefd hebben. De arbeiders gaven blijk
van grote strijdbaaxheid. De bonden moestBn uel-. Ze kónden eenvoudig het risico
niet nemen. AIs ze zich niet radicaal zouden hebben opgesteld, zou de kans op een
herhaling van rruiiLderr acties, net a1s vorig jaar, buitengerrloon groot zijn geureest.
Als die uaren uitgebloken, eer de vakbond acties zou hebben aangekondigd, zou er
geen enkele rechter zijn geueest, die - qelijk mr. Stheeman vorig jaar - de vakbeging nog zou hebben kunnen redden. Er zou zich een conflict tussen de bonden en
hun leden hebben gemanifesteerd, zónder dat de vakbeureging zich achter een rechterlijk vonnis zou hebbEn kunnen verschuilen. HesI de net precies zo zorgvuldig
opgepoetste vakbondsmythe zou daarmee !.Jeer een lelijke knauuJ hebben gekregen. 0at
moest tot iedexe prijs voorkomen uorden, lrant het zou best eens kunnen gebeuren,
dat de dingen in zorn geval ve€L verder uit de hand zouden lopen dan vorig jaar.
Er kuam nog iets anders bij. Na het vonnj-s in hoger beroep, uaarmee het vonnis van Stheeman vori-g jaar ongedaan uerd gemaakt, uas rt helemaal niet zo zeker
meer, d6t het toneelstuk van 1973 no9 eens een keer herhaald zou kunnen uordsn.
Gegteld dat de Industriabonden, net aIs vorig jaar, aarzelend al.leen maar enkele
prikacties zouden hebben aangekondigd en gesteld dat de ondernsmers net afs toen
aIs de kippen een kort geding zouden hebben aangespannen. tLlat dan? Er bestond een
kans, dat er dan géén Stheeman-vonnis uit de bus zou zijn gekomen, omdat de x6chter in dezelfde zin vonnj-s zou hebben geuezen als toen het Hof. Zeket is dat natuurlijk niet, maar men moest het overulegen. En Arie GroeneveLt c.s. zijn er de
mannen niet naar, om het n i e t te overuegen. lJat zou dat betekend hebben? De
vakbonden zouden, nÉdat ze in het 9e11jk uaren gesteld, in elk geval door hebben
moeten zetten. De keuze uas dus: net doen als voríg jaar en eventueel gered uorden en voor het conflict met de leden staan, of r,reI in het gelijk gesteld uorden
en dus tóch geduongen uJorden om door te zetten. Bij een dergslijke keuze Iag het
natuurlijk voor de hand, dat de Industriebonden maar meteen tot actiB overgingen.
Dat er ook nu toch een kort geding is aangespannen, spreekt vanzall. De ondernemers uleten ook ueI, dat het Hof vorig jaar de bonden uiteindelijk in het gelijk stelde, maar ze uJeten ook, dat daatmee de uitspraak van de rBChter bepaald
niet helemaal vaststaat. Het hangt er ook allemaaL van af, hoe precies de motiveringen en de ovetuegingen van zorn vonnis luj.den. Er blijft eEn onzekere factor
en proberen moet je het attljd.
0p het moment dat uij deze regels schrijven is het kort geding in HaarJ-em gevoerd, maar de uitspraak is er nog niet. Tot aan daÈ moment za1 er uaarschijnlijk
ueinj-g verandering in de situatie uezen. Pas n5 de uitspraak zal. er in de hele
zaak duidelijker tekening komen. Eén ding echter staat nu aI onomstotelijk vast.
De hele actie - afdus het officië1e orgaan van de IndustriBbond NVV, rr!JIKrr - verloopt precies volgens het draaiboek van de vakbonden. Dó6r is hBt voor diB bon-
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den ook alfemaal om begonnen. Ivlet die uitspraak uordt, nog voor de rechterlijke
beslissing en nog voor er uat anders duidelijk is gerr;orden, de opzet van de vakbeujeging zo scherp belicht als het maar kan. Die opzet is: in hemelsnaam de boel
in de hand houden. Géón beueging van de arbeiders 2aIfl, van onder op.
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Naar aanleiding van de st,akingsactie van de NederLandse vakbondsn bij het bedrijF van de hoogovens, is het ook tot een staking gekomen bij de met de hoogovenbedrijven gelieerde DuÍtse onderneming Hoesch in 0ortmund. In tegenstelling tot
Nederland r,ras d65r de staking nrr;i1d . De Duitse vakbeueging rrLas het er niet
mee eens. Ze keerde zich fó1 tegen de actie. ',r81 uas de vakbeureging, toen na het
beËind19en daarvan voor acht, axbeiclers ontsl-ag dreigde, omdat ze a1s de Itbelhamelsrr t,ierden beschouud, bereid voot die acht in de bres te springen. De Hoeschdi rectie trok het onts lag in. Een uoordvoerder van de Hoes ch-directie deelde mee,
dat aan het verzoek van de vakbond 1G tYletalI rrlas voldaan, omdat het hoofdbestuur
van de vakbond zich duidelijk aan de zijde van da directie had geschaard. Ook verklaarde een hoofdbestuurslid van de vakbond op een bijeenkomst van hat voltallige
Hoesch-personeBl er van uit te gaan, dat er zich bij het concern qéón r,rilde stakingen meer zouden voordoen. lJanneer het personeel niet bereid zou zijn om zieh
hieraan te houden, aldus IE lvletaII, dan zijn er geen mogelijkheden meer om te bemiddelen en is de bond niet bereid om aan eventueel ontslagenen juridische bijstand te vBrIenen.
lde ontlenen dBze leitÉn aan een bericht in de NieuLJe Rotterdamse Courant
van vrijdag 23 februari, afkomstig van zijn corraspondent in Bonn. Een duidelijker
blijk van uat een vakbond eigenlijk is en doet is moeilfk denkbaar.

Nog niat zo lang geleden hebben de arbeiders van de []etaalualenfabpiek Tilburg een avond en een dag hun bedrijf bezet uit protest teqen reorganisatÍepfannen van de in Den Bosch uronende eigenaar Het bedrijf zou gesloten rnoeLen urorden.
A1s gevofg van de bezetting is de beslissing ttr.ree maanden uitgestel-d. AlternatÍe-

best,udeerd. Zoiets dus aIs de ENKA-hÍstorie, uraaraan de [Jeekkrant voor de leden van de Industriebond vele paginars geLrijd heeft. De bezetting
in Tilburg kaurde UIK niet meer dan een berichtje van sLechts enkefe regeLs u,aardig. lvlaar tja, de bezetting in Tilburg uas dan ook - a1 rr:erd het er uijselijk niet
ven zul-1en

uJorden

bij gezegd - truild.

Hst leit is tekenend.
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EDEDELING
(F.I.5.) verzocht

De secretaris van het Eonds Internationale Solidariteit
ons de volg ende mededeling te plaatsen:

Het F.l.S. organiseert vrijdag 9 maart a.s. rs avonds I uur een
vergadering in rrDE BRAKKE GRoNDrr? Nes 53 te Amsterdam,
over:

0PENBARE

DUl TSE
VERVOLGI
NGSÍY]ETHODEN
uaarbij ook de aflaire van de Baader/í,teinhoff-9roep tex sprake zal komen en ook
in hoeverre de 0uitse LJetgevi.ng (de zogeheten rtNotstandsgezetzer) reeds in toepassÍng uordt gebracht.
Voor steun aan het F.I.S. is de toegangsprijs gesteld op -f 1.-.
I edereen is van harte ue.Ikom
!

Penningmeester van

Secretaris van het F .I . S. is:

het F .I . S. is:

Gesrt de Groot,
Ir.l. H. Vliegenstraat 2,

Theo Harsman,

Kijkduinstraat 3,
'1

DORDRECHT.
Postgironummet 482.40O
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ïeLeioon 020 - 180255.

(Het Fonds Internationale Solidariteit is verantuloording schuldig aan de huishoudel'rjke kongressen van de FedBratie van Vrije Socialisten).
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De opmerkzame lezer zaL het aI opgBVallen zijn, dat dit nummer van rrDaad en
Gedachterr een andere letter heeft. lre hebben namelijk heel diep in dB buidB] moetBn tasten om eBn nieuue schrijfmachine aan te schaffen. Aangezien bij deze machi-

ne de letters iets verdsr uit elkaar staan (hetgeen de Iessbaarheid bevordert),
doch a1le copy reeds op de oude breedte r,las uitgetlkt, zijn de marges aan de zijkantBn íets smaller dan normaal. lllij vinden dat natuurlijk niet zo mooi en zulLen
bij de volgende nummers de copy bij de nieuue machine aanpassen, zodat ue dan ueer
de normale marges aan de zijkanten van de paginars krijgen.
hlat achter minstens zo belangrijk is: de aanschaf van deze nieuue machine
heeft ong een groot deel van onze reserve gekost, een reseDv g, die nodig is om
eventuele tegenslagen op te vangen. Zo kunnBn ue bijvoorbeeld plotseling voor het
feit komen te staan, dat L,e een nieuue stencilmachine moeten kopen.
ItJilt u daaraan denken, LJanneer u een linancië1e bijdrage aan ons ovsrmaakt?
Cezamentijk moeten uJe er voor zorgen, dat rrDaad Bn Gedachterr kan blijven verschijnen.

