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KANTÏBKBI'{I}TG BÏJ EEN

PAAR KRITISCHE I(ANTÏEI(B}IINGEN

ïIet verhaaL over de strijd van de schoonmaaksters va; de u:riversiteit
van Durham dat onze lezers" in het decembernumxner van tuDaad en Gedaehtert
hebben aangetroffen r^rerd en dan veel uitvoeriger uiteraard in brochu-
revorm uitgegeven door de Britse groep "Solidarity". Deze groep heeft de

door Lynda-Finn en Gavin ï,Íilliams geschreven tekst voorzien van enkeLe kri-
tische kantteheningen. Bij deze kanttekeningen wiLlen wij op gnze beurt
een kanttekeniog ták"rr. : ': '

,,Solida;iË";isranci""id. zích, evenal:s rqij het zelf ook,'hebben ge-,
daan,l van de opvatting der beide auteUrs, dat err'7é'1 met' de belangen Yan
de schoonmaaksràrs rekáning lou zijn 'gehbuden indien deze maar de bogelijlc-
heid,hadden gekregen oui nuí :e: i'g-'e o 'áfdeling'Éinnen de vakbond'Ï.G'IrI'u'.
ai;;";il;r aía ce"="raL'Iilorkers UnIon) Ëe vog*en. "'sof idar'ityo' lcritiseêrt
À"á"à."". het doár ide 'beide schriJvers der'brochure íngenomen standptint dat
de vrouwen een tr'r,r e r k e'1 ij k' e rr vakbondsvertegenrvoordiging'hadden
moeten hebben of dat "het valrbonàslidmaatsehap van vrourvelijkg part-timers
een dringend vereiste zaakt' zou zíjn.Daartegeïroverrstelt 'trsolidar'ityt' vol-

i "Êl terecht, dat de vak[eweging áen instituut van de kapitalis-
i;ï:t:ïrÍiÏ"n"npij is dat seen andere runkti" il;;i;;"';ïr*i"'il;;;-;""
de arbeidslcracnt- op lae arbeiásmarkt te verschijnen.I"Iij zíin hetrook volle-
dig met ,'soLidarity" eenq, daË dergelijke qpvattingen-van Lynda Fínn en

e"íio 1^Iilliams' ' in strijá zíjr- uret de ervaringen en feiten d,oals ze rdoor

hen worden ges'childerql r :

voLsttekt 6o""nr zíjn "Het''rvordt 'en is hoog tijd", aldus de Britse groeP'
ttdat arbeiders er r," eens e.rnstig net elkaar over gaan praten wat voor een

soórt 
ionefhanlceLijke organisatie zíJ in de plaats van 'de vàkbeweging Lrrt -

nen stelLen. tt :' '

Dat r.ri j die opnerking niet onderschri jven spruit daaruit voort, " dat
wij in deze woorden niets anders kunnen lezen, dan dat de arbeiders zulk

""i "andere organisaËie" naar als nogelijkheid behoeven 'te zien en serieus
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behoeven te vr i 1 1 e n om haar van de grond te hrijgen. iiaar za simpel
gaat volgens ons de ontwiklceling van de arbeidersstrijd bepaald niet,

Arbeiders en arbeidsters zíjn niet z6 gemahkelijk bereid on hun eigen
boontjes te doppen als wel eens rvordt verondersteld. Ook dát leren de ge-
beurtenissen in Durham. De nieurue arbeidersbeweging die cláárdoor wordt
gekenmerkt dat zíj een beraeging van de arbeiders zé.Lf. is ontstaan a11er-
minst doordat de arbeiders (of arbeidsters) ein'lelijk hun lot in eigen iran-
den r,í i 1 1 e Íl nemen, maar zLj rvordt geboren doordat de arbeiders !Íor-
den genoodzaakt dat te doen. I,lanneer die noodzaak zich aandient ruordt zíj
telkensweerdoordebetrokkenen ervarenals een b i t t e re noodzaak,
als iets dat in strijd is met de gang van zaLien zoals die naar hun mening
zou moeten zíjn.

De nieuwe arbeidersber"reging (een ánder soort van organisatie, om het
met de woorden vaït "Solidarity" te zeggen) gaat niet aan de zelfstandige
strijd.vooraf, nee denieur^re arbeidersberveging is het p ro d uk t van
de zeLf.standige strijd.

=============

TTET IS EIIT BELA;1G VAN DX Oi.TDERiJE}ÍERS

DAT DE ARBEIDER.S VAKBONDSLID ZIJN

(Slot )

Uit het eersËe deel van deze beschour.rirrg I ) heef t de Lezer het oordeel
van John Zerzan over de ontr.riklcel ingen binnen de Amerikaanse vakbeweging in
de jaren t30 al enigermate lererr kennen. Tegenover de rvijdverbreide opvat-
ting dat het destijds gevormde Committee for Industrial Organízation (CIO)
het gevolg was van een radikalisering, stelt hij, dat het bij de opricht,ing
daarvan ging om een aanpassing van de vakbeweging aan de sterk veranderende
kapitalistische strulctuur. Aan heË daarvoor door hem op tafel gelegde, in
ons eerste opstel reeds vermelde, bewijsmateriaal voegt hij nog het nodige
toe.

Zerzan vestigt de aandacht op trvee dingen. Enerzijds rvijst hij er op,
dat een man als de ons reeds bekende Gerard Sruope, de president van General
Electrie, die al in 1926 voor industriële organisatie van de werlcnemers had
gepleit, zíclr. er over verheugde, dat er cloor politielc "linhseo' vakbondslei-
ders pogingen in het raerlc werden gesteld het nog ongeorganiseerde personeel
van zíjn onderneming te organiseren. Tot een van zíjn vice-presidenten, die
daar anders over dacht rvericlaarde Sraope: "Als je niet in staat bent met de-
ze mensen tot een akkoord te lcomen en de dingen te regelen, dan manlceert er
wat aan jo,r. " Om aan te Ëonen itoezeer Swope gelijlt had citeert Zerzan de
uiËspraalc van een zekere lonald Radosh, die lconstateerrde, dat "heË juist de
door politiek radilcalen geleide bonclen ríaren, die er toe bijdroegen de ar-
beiders in de bestaande orde in te metselen.tt

I) Zíe "Daad en Gedachte" van decenber 1976,
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Anderzijds bekfemtoont Zetzan het feit, dat de geringe organisatie-
graad van de Amerikaansê arbeiders ' ir1, de jaren 1935 en 1936'buitengewoon.
bevorderlijk was voor heË ontstaan van nieuwe strijdvormen van onder op,
strijdvormen die zowel het ondernemerdom als de vakbewegingsleiders in ge-
lijke mate vrees inboezemde.

' Dê meest bekende van die nieuwe strijdvorrnen was de bedrij f sbezetting.
Dat het C.I.O. deze zou hebben geadopËeerd en tot de zijne zou hebben ge-
maalct, Zoals':Vaalc genoeg rorordt ,beweerd, is een sprookje r^raarvan Zerzan geen
sikkepit overeind',taat." Na te hebben beschreven da,t de bedrij fsbezetting al
tot een 'veelvutdig toegepaste: taktiek was geworden lang voor',het C. I. O. ge-
vormd'wérd, Éaar dat zij pas sterh de aandachË trok toen zíJ aLs methode
werd gehanteerd door de arbeiders van General l.iotors bij eèn staking die op'
23,december 't936 in Cleveland begon en die r+eldra ook naar andere vestigin-,
gen van General i,lotors oversloeg, verklaart hij nadrukkelijlc, dat de aktie
n i e rt door het C.I.O. werd uiËgeroepen en dat het C.I.O.'integendeel te- ;

veigeef s al'rhet mogeli jlce had gedaan on' haar te voorlcomen.
' I Zerzan is het volledig eens met John Lewist biograaf Saul Alinsky,

dat ,de bedrijf,sbezettingrt{e rsit-dovrnt-stalcing, geheel spontaan door de &x-,
beÍders in prakti. j lc werd gebracht en dat a1Le Amerikaanse vakbqnds leiders
er door werden gescholct. ïrlat de sit-dourn-staking in de auto-industrie ,be-
treft,Let,lis'-de:be1angrijksce1eidervanhetc.I.o.
woord van een zekere I'Ieliington Roe, "niet né6r mee te maken dan de eerste
der besËe inboorling van Patagoniëo'. lÍaar , zo laat Zetzan op:,dit citaat vol-
gên, :Lewis en het C. I. O. gaven zíetr er rekenschap van, dat zh de r.arbeiders
niet onder kontrole zouden kunnen krijgen indien zíJ de sit-dor,rns veroor-
deelden .:, "'ZíJ' gaven. 'zich' er oolc rekensehap 'van dat zíJ snel dienden te han-
de1en. Daarom verkïaarde Le.wis rof schoon de t sit-dorrns c ook hém vrees inboe- 

'

zemde, op 3l december 1936, dat ttlret C. I. O. et vierkanL achter stond" . Zet-
zan voegt daaraan toe, dat het C.I.O. de bedrijfsbezetting al,s strij'dmetho;
de weer verwÍerp zo gaur.r als, het zich dat ook maar enigszins kon veroorlo-
ven.

; Toen de staking bij jGeneral l4otors begon telde de bij tt C.ï.O. aange-
slo'ten vakbond.U.A.!,I. (Uuited Automobile Inlorkers) maar bitter weinig leden ,

oader het personeel. Het rdas aLlesbehalve gemakkefijk om de leiding van de,
strijd in handen ,te krijgen en daÈ za bLijlct uit Zerzant s betoog en uit
de doór hem gebruikte bronnen - niet in de, itaatste plaats vanwege het feit,
dat: de bedrijf sbezetting als methode niet geschikt rÀras om door een vakbond ,

te worden ,gehanËeerd, niet bij de vakbeneging aLs, zodanig paste,
, De leíders van het C.I.O.; aldus ,Zerzan, poogden ván het begin af aan

delbezetËing van de aan General lïotors toebehorende fabrieken te doen op-
hciuden j Hinister Francis Perkins heef t verhlaard :. 'lHet C.I. O, , stêunde ,de
staking of Schoon ik ,wist, dat John Lewi's evenals Si-dney HiLlnan en heel de
C. I. O. -leiding aL het mogeli jlre deden :om de arbeiders uiË de fabriekeq, t,e
krijgen. Maar dat gebeurde niet openlijk.,..t' 2). Toen er tenslotte een ak-
koord werd bereikt, werd daarin niet gerept over het :ritme van de lopende
band; dat voor de arbeiders de reden .\ras gerrreest om strij,d te voere4. Niet
om de eisen van de arbeiders ,bekommerde zíeln de U.A.W. maar om de erkepning,
ván de vakbond. Toen de voorzitter van het oorspronke,lijke - van onder op

. : . lr . ;

; ,2)' Franiis Perlcins geciteerd uit het opstel 'van John Zetzan, "Te-
Lostt r1r. 27, voorjaar 1976, blz. 153"
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gevormde stakingskomit6 vernam ruat de inhoud van het alclcoord wasrzei hij I
ttDat is niet \^raarvoor vriJ gestaakt hebben.tt Geen r'ronder dat Alfred Id. Sloan
als direlcteur van General ilot.ors zíe]n tevreden toonde meË het resultaat.

Zetzan zegt over het akkoord: t'De valcbond werd erkend als het orgaaïIt
dat de arbeiders in toom moest houden". Een betere definitie houden r,rij
niet voor mogelijk. Het zaL niemand verbazen dat de arbeiders uitermaËe oï]-
tevreden waren en dat er tussen maart en juni van t 37 nog 170 sit-dor^rn-sta-
kingen bij General L.Iotors i^raren, op tour^r gezet door werkers die niet zoflaar
voor de monopoliepositie van de vakbond wilden kapituleren. Vertegenrvoordi-
gers van het C.ï.O.e vertelt Zerzan, trolcken van de ene fabriek naar de an-
dere om deze sponÈane ber.regingen de kop in te drukken . Zíi beschour.rden ze

als een ernstige bedreiging voor de vatrrbondsautoriteit. Voor zover leden
van het lagere vakbondskader met deze sit-dor,rns sympathiseerden r,rerden ze

zonder p"ráot uit de bond gezet. De idew York Times maakte daarvan melding
op l2 april lg37 in een artiicel onder het opschrift "De bonden van het CIO

G strijd tegen niet erlcende sit-dor,m-stakingen". In het sËuk iterd er op

geïrrezen dat er een Ëegenstelling bestond tussen de arbeiders en de (nieuwe)
íakber,reging en dat de arbeiders zowel meË cle paËroons als met hun eigen lei-
ders in strijd waren gewikkeld. De verslaggevers van de iT. Y. Times gaven er
daarmee blijls van een scherpere bliic op de situatie te hebben dan vele zo-
genaamd tlí,nksen militanten. Idij schromen niet dit oordeel uit te spreken,
juist omdat ruij er zo dilcwij ls op hebben ger,rezen dat verslaggevers door-
gaans meË oogkleppen zijn toegerust.

Van de áogeràa*a i 1itrLr" c militant,en gesproken, John Zerzan verzuimt
niet te vermelden dat de bolsjer,risten in de Verenigde SËaten er al evenzeer
op uit. ruaren de tnormalet orde Êe handtraven of Ëe herstellen via de daar-
.rlor geêigende vakbervegingslcanalen als ruie oolc in het C.I.o' Za politielce
hysteiici in de heersende klasse a1 l.uidlreels de CP verentr^roordelijk moch-

ten stellen voor de bedrijfsbezetËingen, de C.P" zéLf distancieerde er zíeh
nadrukkelijk van.

De be<lrijfsbezettingen waren iets van de arbeiders zeLf.. In het voor-
jaar van lg37 verspreiddán ze zíeh als een lopend vuurtje door heel 't Ame-

iik".rrru bedrijfsleven. Oolc de textielindustrie rverd er door getroffen. Een

textielarbeidsler die bij een van dat soort akties hTas betrokken, verklaar-
de: "De patroon rverd. gek,de vakbondsleiders verloren hun gezícht en werden

eveneens dol. Het pas een vrolijke drg.t' In datzelfde voorjaar waarschuwde

de bekende Amerikaanse journalist Iíalter Lippmann de ondernemers ervoor'
dat hoe meer zLj John Lewis en het C.I.O. tot publieke víjanden poogden te
maken, des te moeilijker het John Lewis zou vallen om de discipline in de

gelederen van de arbeiàers te herstellen. FIij zou zich dan hoe langer hoe

meer als het ware verplicht gaan voelen te handelen. overeenltomstig de hem

toegeschreven reputati". . . l"laar op het moment dat Lipprnann deze vroorden op

p"pi"r zetEe hadden de meest.e Amerikaanse ondernel{ers het rvare lcaratrcter van

het C.I.O. al door en zích ermee verzoend.
Om te demonsËreren dat Lewis t talctieli van éérst de sit-down-stalcingen

s;eunen om er vervolgens zíeln meesËer van te malcen en er zích tegen te lce-

ren vanuit het stándpunt van het C.I.O. <le verstandigste en slimsËe hTas'

Laat John Zetzan ook zíen, hoe verlceerd het uitpakte (voor de vakbeweging

en het ondernemerciom dan) hranneer het C,I.O. van meet af aan zijn werkelii-
ke becloelingen ten Ëoon spreidcle. Dat rías bijvoorbeeld het geval bij de zo-
genaamde ttkleine staalstakingor. Diverse ï,raarnemers, aldus Zetzan, traren het
met elkaar erover eens rdat d; aktie veel minder heftig en met ninder geweLd
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zou zijn verlopen indien tt C.ï.O. niet met zoveel felheid st,eLling had ge-
nomen,tegen {e bedrijfsbezetting.

Ondernelgreg,s besef ten inuriddels al terdege r: dat, een kont,rakË meÈ het
C.I.O. een soort, vên verzekering tegen arbeiáersoptreden, vormde (vo9r zovel
dan de arbeiders gehoorzaamden aan de leiders natuurlijk), John Lewi-s sprak
dat oot openlijlr ui,t. Hij verlclaarde in 1937: 'lEen overeenkomsË 'met het--CIO
biedt een- goede bescherming tegen zit-'stakingen e lig-stakingen of lndere
soorten van staking".

John .Zerzan máakt aan het slot van zijn histoqische_ beschouYing,Bog
een opmerking op grond r,\raarvan yij eens temeer overtuigd zijn, van zíjn in-
zicht in,. de [enàlá, situarie 'en in: alles wat zich in, de Anerikàànse vakbewe-
gingswereld án in de vakbewggingswerel<i in het algemeen afspe.lt'Daal name-
ïi3Ë \Áraar hi j er nogmê+l'Ë' op-wiist , dat het voor het C . I, 0: niet ?ot Í1, eerl-
.ro,rdigu zaak was onn de'discipline te herstellen en de, arbeiders onder' kon-
rrole-te ,krijgen, legt hij ,titr'dat dit hierdoor werd veroorzaakg, d?t vak-
bondsbestuuráórs-alrijd dá schijn oq-moeten houden dt!-zij voor de-eisen en

belangen van de ,arbeiáers in het krijt treden. Doen zíi dtl nie.traldus Zet'
zan, àan Ëonen de arbeiders in de vakberveging geen enkele interesse. 

-- 
Omdat de schone s 'c h ij n op de duur gêên garanËie ervoor vormt da,t

de arbeidèËs ,êêt-r' de leiband van de valcbeweging zullen hlijven lop-en heef:t
de Amerr-kaanse vakbeweging tegeli jkerti j d bij die akties qit de jargT 

-'30
voor de t closed shop s geijverd. En met sukses . Slechts darr hTanneer zij het
uitsluitende recht 

- treètt verkregen om de arbeiders of,fi9i"gl, te vertegen-
woordigen bij r^rag men een kollektief overleg noemt, is,, zíi in staat de. ar-
beiderá v-olládig te beheefsen. , Idant ê€o, vêkbond,slid dat ,zích d"l tegen de

bureaukratie vetze't riskeert niet alLeen zíjn royenent uit de bond maar te-
vens het verlies van zíjn baantje. De zogenaamde I'Iagner-wet in de, Verenigdè
SËaten beoogde die t closed shon t tot stand te brengen: ,,Die ï'tragner-wet wdrd
dan ook door het overgrote deel van het ondernenierdon bejubeld. Iiaar de ar-
beiders hebben sinds het tot stand komen ervan hoe langer hoe meer hun orl,-

tevredenheid meË "hun" vahbonden tot uiting gebracht, ,'schrijft Zetzar.. Zíjn
geli jk in deze kan moeil i jk worden betr,rist . Ondanks 'de daaraao :verbonden rí-
i it oi " hebben de Wagner-wet en de gielosed shop t h9a Amerikaan:e ondernemer-
dom allerminst behoed voor "tti11:_,:Ï:*:_:" stakingen van oF$er oP.

BBN UITSPRAAK o t,í TB ONTHOUDEN

hli j hebben er vaak genoeg op ge\Íezen, dat de sociaaldemokratie of; an-
dere soortgelíjlce e ,.zogenaamd hervormingsgezinde partijen die het doen
voorkomeg álsot zíj de beLarlged van'de: arbeidersklasse behartigen zich
doorgaans dán êan het roer varl , de' ,burgerlidke staat bevinden $tanneer. de

heerJende klaében zíc;n voor:enorme noeiLijkheden zíen geBlaatst of wel het
kapitalisme in een depressie' verkeert . tlei is, dan hun politieke 

1á,ak -onderdergelijke, : vpor de geve-.st1ede orde minder plezierig", omstandigheden de

kasËanjes.uit het vuur te' halen.
nát is oSrs overKomen'. - in e,en mondelinge, diskus! i", als -wij ott goed

herinneren - dat d,eze 'ziensvrijze bestreden werd mg,.t de oprnerkingr. U"a r'rij
::
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plezier schenen Ee scheppen in het samenstellen van uiterst gekunstelde
konstrukties . ttDe enige redentu, zo werd ons toegevoegd, ondat bepaalde par-
tijen zích op een gegeven moment aan de regering bevonden of bevinden rras
en is gelegenineenbepaalde verk i e z in g s u i t s 1 ag opba-
sis ï,raarvan bepaalde politici al dan niet op meerderheden steunden of steu-
nen en al dan niet met behulp van politieke lcompromissen kabinetten van
bepaalde samensËelling konden of kunnen formeren.tt

Een dergelijke tegenwerping is natuurlijlc puur formeel. Zíj bevat be-
paald geen enkel element van analyse. Cp feiten, zoals deze, dat de Duitse
soeiaaldemokratie, de Britse Labourparty, een "soei-alist" als Léon Blum in
Frankrijk of tt kabinet-Den Uyl Ëot de regering werden geroepen in krisis-
perioden, slaat zíj niet de minste acht. i'ÍeË een verklaring als die van de
Italiaanse histori.kus Benedetto Croce, die heeft uitgelegd, dat de schijn-
bare uitzondering die zich op de reformistische en ministerialistische re-
gel in het verleden in zijn land heeft voorgedaan in feite geen uitzonde-
ring was I ), houdt zLJ geen rekening. Dat het beleid van we1lc kabinet in
welk land dan ook nog nooit door de wil van de iciezers is bepaald, wordt
geheel buiten beschouvring gelaËen" De tegenwerping, korL samengevat, kan
slechts opkomen in het brein van iemand die de parlemenËair-politieke of
burgerlijk-demokratische s c h ij n voor het h/ezen der dingen houdt en
er zídn dienovereenkomstig door laat verblinden.

Dezer dagen troffen wij in de onverdacht liberale "Nieuwe Rotterdamse
Courant'ï enkele uitspraken aan van de tot de vaste redaktiestaf van dat
blad behorende kommentaËor J. L. Heldring, die r,ri j niet anders kunnen ver-
staan dan als een bevestiging van oÍtze opvaËting.

Op 7 december t76 schreef lleldring (itr een beschouwing getiteld: "Ge-
lukkig nog vijf maanden de tijd"):

t'.. o.. de PvdA moet, ootr- na mei 1977 (tijdstip van de nieuwe
Kamerverkiezingen red . D. & G. ) regeringsverantwoordel ijkheid
blijven dragen" ï,Iaarom? Niet omdat ik de socialistische beginse-
len ben toegedaan of ornda[ ilt het zo eens berr met het beleid van
Den Uyl c. s . Dat ben ih namelijk niet. l'Íijn redenen zíjn de vol*
gende I . . . . . in een periode van economische teruggang en sociale
spanning is het belangrijk daË de partij die heË dichtst bij de
vakbeweging staat regeri-ngsverantr.roordelijkheid draagt. ., tt

Drie dagen LaËer schreef Heldring in zíjn vasËe rubriek in dezelfde li-
berale krant:

I) In zíjn "Geschiedenis van ltalië'u heeft Croce opgemerkt, dat
het nt et deelnemen aan de regering door de sociaaldemokraten,
in een bepaalde periode dezeLfde funktie had als elders hun
regeringsdeelnemingrte lveten: de beheersing van de arbeiders-
klasse. ï^Iij onËlenen de opmerlcing van Croce aan het boek "Der
Faschismus" van lgnazio Silone (Ziirich 1934, b].z" 66/67), die
er aan toevoegt dat Croce I s zíenswíjze door diverse lËaliaan-
se reformisten is bevestigd en dat een sociaaldemoktaat als
d8Aragona zich er op beroemde "de trevolutiee te hebben ver-
hinderdtt.
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"De 
:parlementaire 'democratie zoals wij 'die nu kenne'ri', is, his-

torisch en feitelijk, onlosmakelijk verbonden,met het economische'
systeem zoals !íij dat,nu kennen,.. Zíjn de conservatieven'aan de
macht dan wordt dat systeem ondermijnd'net tindustriële actier;,
vormen de socialisten de regering dan gaat men over Ëot tklassêo-
samenl^7erkingl . . .itt

Dat lleldring' er Èotaal geen oog voor schijnt te hebben dat heË geens-
zins de '' a 1 t ií d op klar"Ërr"menierlcing ""irturende vakbonden zíln dietindustriële actier voetren maar steeds'de'arbeiders en da! deze daartoe ook
dan genoodzaalct worden r^/anneer er zogenaanrd ! linkse t gegeringen zíjn, doet
aan de strekking van zíjn woopdqn nauwelijks iets af . l.Íen behoeft zíjn bei-
de uitspraken stechts naast elkaar t9 leggen om in te zíen, dat hij eni zijn
klassegenoten geen moment in truij fe1 verlcêren omtrent de werkelijke funktie
en betekenis van zogenaamde tprogressievee of tsocialistischer rêgeringen.
Het is hun taak het bestaande ekonomische sËelsel te verdedigen op momenten
dat ándere partijen daartoe minder goed in staat zíjn. Zíj rvorden aan het
bewind geroepen om impopuLaire maatregelen door te voeren, daar er op wordt
gerekend dat deze eerder worden geahsepteerd vtanneer ze afkomstig zijn van
politici en -parËijen die zích in heË politieke earnavalsgedruis altijd aLs
rvrienden van de arbeiderst hebben vermomd. Dááwoor zíjn ze aan de rege-
ring.

r En de verlciezingsuitslag' dan? Een regering wordt niet gekozen. Zíj ís
het rgsultaat van de kabinetsformatie, die na de verkiezingen een aanvang
neemt. ['lat er bij zo'rt kabinetsformatie uit de o-us komt hangt af van het-
geen de diverse partijen, gezien de maatschappeLijke situatie van het ogen-

VAKBONDSBBSTUURDERS: EEN VOORBEEL.D

vooR I.ÍANAGERS EN BBDRIJFSLEÏDERS

ten, nagaan hoe valrbondsleiders r.rerken, hoe zLJ rvord.gn geselectéerd', opge-
leid en gemotiveerd ,en , hoe zij er in slagen tegenover hun 'ieden hun geloof-
waardigheid Ëe behouderr. 'f , , ,

Zíedaar geciteerd ult het "RoËterdams }iieuwsbiad" van 30 oktober
1976 - de goede raad van de heer John ltarsh, 'oud-voorzitter van het, Bri-
tish Instiiute of l.Íanagement (een instelling ten behoeve' van bedrijfs'lei-
ders en direkteuren van ondernemingen) "r, 

.Jo voeraanstaand adviseur voor
ondernemingsbeheer in Groot-Brittannië. Hij gaf dit advigs aan'Nederlandse
managers en aan managers uit andêre hlesterse, landen tíjdgrls e.en interna-
tionaal management-kongres dat in 'Den l{aag rverd gehouden. r'r ':

, Het r"á bepbald-niet voor het eerst dat, =ópr.runtatieve 'f iguren uit
het Britse ondernenerdom qr blijlc van gaven een, uí'terst reaïistiÀche,;kijk
te hebben op het wezen van de valrbevreging en, dê funktie. van de vakbondsbe-
stuurders. In de dagen dat de Conservatieve regering-Hearh de Britse , vak-
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beweging verantwoordelijk stelde voor de vele o'wildeu'stakingen en de ak-
tie van de arbeiders poogde in te <lammen met behulp van de ruet op de in-
dustriêle verhoudingen (Indtrstrial Relations Act) had de Federatie van de
Britse ondernemers a1 laten doorschemeren, dat zíJ een samenhrerking tussen
ondernemers en valcbonden een veel betet middel daartoe aehtte.ïdaË de woor-
den van de heer iiarsh betreft s Ínen kan er slechts uit af leiden dat hij er
diep van doordrongen i", dat de vakbeweging et veel beter in slaagt de ar-
beiders onder de duim en in het gareel- te houden dan menig ondernemer.

De vakbeweging, daar komt de opmerking van deze Britse deskundige. op
neer, it een veel beter insËrurnent tot beheersing van de arbeiderslcLasse
dan het instrumentarium van de ondernerning of het ondernemerdom. Vandaar
ook dat de heer ilarsh konsËaËeerde dat heË onvoldoende stijgen van de pro-
duktiviteit ten dele aan de managers zéLt nnoest worden geweLen.

De ondernemers zo kan men die opmerking vertalen - moeten, als zíJ
meer van de arbeiders gedaan rvillen krijgêo, bij de vakbonden in de leer
gaan. 

_

KLAS SENS TRIJD IJ PH IL PS

Nog niet zo lang geleden hebben wij in "Daad en Gedachte'r enkele ma-
Len de aandacht gevestigd op de stelling van de Amerikaanse publicist John
Zetzxt, dat het absenteïsme een vorm van arbeidersverzet is en dat het on-
dernemerdom bepaald niet zonder reden zích daar zeer ongerust over maakt
en er een gevaar in zíet. voor de huidige samenleving. ï'lij hebben er toen
in dat verband ook op ge$rezen, dat de Britse schrijfster iiary t'icAuley in
een uitvoerige studie tot de konklusie is gelcomen, daË ziehteverzuim een
middel is r^taarmee de Russische arbeiders aL sinds jaar en dag gevolg van
bijzondere historische omstandigheden zích verzetten tegen de bedrijfs-
leidingen en tegen de situatie rvaarin zij zich bevinden. De konklusie die
zích uit een en ander opdringt is deze, dat men het ziekteverzuim als een
vorm van arbeidersverzet heeft te beschouwen.

Deze konklusie vindt hrachtige steun in daËgene wat de socioloog Ad
Teulings dezer dagen gepubliceerd heeft in een - net medewerking van ee
groep studenten van het Sociologisch Instituut van de Amsterdamse univer-
siteit tot stand gekomen studie over heË Philips-concern l). llet bewuste
boek laat geen spaan heel van de, van de kant van de fanilie Philips zelt
sËeeds rdeer herhaalde, beruering, dat arbeidskonflikten bij goede onderne-
mers nieË voorkomen en dat Philips het voorbeeld van zoon goede onderne-
ming is die altij d in vrede met haar arbeiders heef t ltunnen leven 2) .

0p het eerste gezicht en afgaande op de officiËle statistieken lijkt
léék althans tot aan het uitbreken van het arbeidskonflikt bij de Phi-

lips-vestiging USFA in Helmond er rdaarheid te schuilen in het sprookje
van het stakingsvrije Philips-concern. Op de keper beschouvrd, zoals in het
boek van Teulings, onderscheidt dit sprookje zich niet van andere sprook-
jes. Zeker, êÍ zijn luel minder s t a k i n g e n, maar er zíjr. - het
tegendeel zelfs is \^raar niet minder arbeidskonflikten. LÍen mag zídn op
de afwijkende vorm daarvan niet doodstaren en men moet zídn niet op een



dr,raalspoor laÈen brengen door het feit, ,\at zij in de
van het Philips-be,clrijf zêLf (zoals de Philips-l(oerier
onderrreming niet als zodanig irorCen aangeduid.

Forneel ,Ë1og€ heË i"1"t-,zijn, dat ]ret zogenaamde progressieve onderne-
ningsbeleiCo:r.rêêf Philips zo "troËs'' op is;, sË4l"iirrgen heefE r*eten te voor-
lroraen, rêuT..?lieuriger bezien is datróndernemingsbeleicl. een r e a tri t i e CIp

sociale l';onflitrtàn.f,iien van cle arbeid.ers r+erden bij Philips in eetrste,in-
stanËie altijd ï.rruuql; afgerrezen. Pas rdanrleer dat géén effelct sorteerde, gaf ,

de bedrijfslei'ling voor een deel aan die,eisen Loe. .:et andere rvoorden; cle

3esehiedenis- vaïl ilhilips is nict arr'r aan i'.lassekonfliliten, integencleel,. z.íj ,

is er varl <ioortrof:!1en,
Bij r'hilips -,qp blijkt ult, lieË,boel..- van Teulings aan'hen,clie iret Írog,

niet r.risterni =1 ig,de arl.reid varl bijna alle merlselijlce hr'ralíteiten,onËdaaB
en tot de allersirnpelste'hánqlef ingen'tcrugg-elracht, handcliirgen d,ie r..reten-
schappelijk :26 ,zíjn uitgeiriênd itat zij lret grootst rnogqlijlce rendernenË op-
leveren. ,:Als, gevo;lg vaq de 'funlttieklassif,illatie wordt cle arbeicler beloond
rlaar dat s,tuliie .-;uiterst gering..-' scholing daË voor het vervullen jvan de
cloor hen bezetLe arbelclsplaats'rVereist isi 0at ,LeverË cle onderneming op de
lange duur,jeen aanzierrlijke besnaring:op,cfê loonkosËen op,"fiaarvoor, aldus
Teulings,i;:,i1n, voor dg giqerste versimrreling van de arbeiishandelingen, de
geringà zel,fsta&digh;icï ,run tle arbeiclersl het gepstclodenilá liarairter vêÍl ,

hun rverh, 'heef Ë Philips het gelag moete,n betalen rapt een oirvangrijl,l zíeL<-
teverzuii'lr'r De icosten, vap..het nrassale zieliËeverzuin bij Phitips zijn hoger
dan hetiverlies Ëengevol-ge van cle grooËste stalcing bij wellce onderneming
in de r're5terse r.rereld ooir.

Volgens-re.rf i";; ,r"rf.f*ura dit zielcËerr erzvLm ten delê ''t zo Lage sta-
hingspercenËage bij i:hilips. À1 1ijl'.t zielcteverzuim heeï iets anders dan
een staL;ingr',iret Llarr niatLenin als eeir vorn van proEest rrorden beschour.rdi
13ij Pirilips 1ijlrt iret iroge nercentage zi-ei-t,egeva1lgn - in"'1970 aanzienlijii
iroger clanlhet landelijir !"riaautA. : een,lcoLle-htieve reatriie op de arbeids-
siËuatie'.' : -: ':

IIet ,is deze zien$r..rijzerclie'naar onze r,rerring niet r.reinig liijdraagt toL ,

de beteilenis ''van , feulings t jongste onclerzoel',.,.Ilet í-s eeir onder2oe.lcri Cat cie
nodige steun geeft,aan'de onCerzoeicingen,die anderen over heË absenteïsme
hebben verricht. j, -

9

diverse publikaties
3) of die over de'

r)

2)

rlil Teulirgq, "Plilins,- CescirierJenis en pralctijk van een:r.rê- :

relclconcern'e uiciiave Vau Cennenr, r^vnsterdam, prijs f 24r5A.
rDe ,schrijy,qr,:van +it artihel heeft aan deze bei.rering nooir !t
,nirtste geloof gehecirÈ. Ii=ij rrcrd al in de jaren t30 en nog'
' voor het verschijnen van j'aurits Deitliere s aan Philips ger.rij-
de roman "De nerlsen nrenenr 11et goecl met cl.e mensen"r ' dbor ie- -,,

rnancl die het wéten lion uitvoerig geïnformeerd over de prah:
tijken van de cloor héêl Erabant opererende bedriJfsp'olitie
van Philips.

3) I^Iij beho.reÊ tot,cle geïnter:esseercle ;lezers,van de Pirilips-I(oe-
rier'. ',iiet is ons niet ontgaan, ;dat,o1,r,het mom.en('clat" er s.pfê-
lce tvas van ee} staicing in cle Spaanse Fhilips-vestiging daar-
over door dit blad in alle calen r;erd , gez\.re?,en.
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VAiIBOÏ'IDSLEIDIRS?OVER

GEBiJ GEI( IDEE EIGENLIJI(

Half december heeft de Britse "sunday Times" op de voorpagina het be-
richt gebracht, dat de Engelse regering al vele jaren lang door de diverse
inlichiingendiensten het doen €n laten liet nagaan van Britse valcbondslei-
ders. Ah zal de enigszlns met Blitse zalcen op de hoogte zijnde Lezet
misschien uitroepeh een initiatief ongêfirijfe1d van de Conservatieve pre-
mier Ted Heath. tnlas hij niet de man, dle actrter iedere stalcing ln Groot-
Brittannië de hand vdn de valcbeweging speurde? Beschourvde hij de vakbonds-
bestuurders niet als de verspreiders van het virus dat de zogenaamde "Eti-
gelse ziekte" veroorzaakte? Beschouwde hij zijn beruchte Industrial Rela-
iionr Act nieË als de medische ingreep r{aarmee aan de 'ào besmettelijke
kwaal een halt zou kunnen rvorden toegeroepen? Ï.nderdaad, maar desondanks
wordt met een dergelijke veronderstelling de plank volledig misgeslagen.

Volgens de t'Sunday Times" brengen de Britse inlichtingendiensten a1

zo'rt tien jaar lang rapporten over de valcbondsleiders uit. Tien jaar gele-
den nu stond niet Ted lteath aan het iroofd van het Britse kabinet maar h7as

de Labourrregering van Harold trIilson aan t t bervind. HeaËh voLgde hem pas op

in lgTl en hij werd in 1974 ten val gebracht, nieL door de vakbonden,
maar door de mijnwerkers. Hêt idee. om vahbondsbestuurders te laten.,bespio-
neren is 4erhalve geboren in de schoot van een bewind van precies dezelfde
politieke }:leur als het huidige, , _h€t rverd voor het eerst in praktijk ge-
bracht door een zogenaarnde "Aibeidersregering", well';er minisÈer van arbeid
birtere krokodillentranen vergoot over tret afnemende respekt voor morele
begineslen I ).

Volgens rle "sunday Timesuu circuleerden de door de inlichtingendien-
sten uitlebracirte rapporten steeds ondar een slechts kleine groep van mi-
nisters, die rechtstreeks te maken hadden met de vakbonden of met de vei-
ligheid van de sËaat. Tijdens zíjn laatste periode als premier dat r..riL

zeggen Ëus sen het voor j aàr van lg7 4 en daË van 197 6 - maakte Ïíilson die
gróàp nog kleiner dan ze rías. Er r,raren r.rat meer ministers die tot Labourts
ílirrt"rvíeugel" behoorden en I^lilson rrras, volgens de "Sunday Times" bang

dat het laten schadurven van valcbondsleiders bij "linkst' niet zo best zou
val1en.

Om kommentaar gevraagd lieten zor'rel de huidige Labour-premier Cal la-
ghan, a1s minister ,iichael Foot in het voorj aar varl r 

7 6 mede-kanshebber
voor het premierschap en Ëweede man in de Labourparty - en ex-premier I{il-
son het volslagen afweten. Foot verlclaarde - wat wáár zou kunnen zíin
dat 1tij van niáts rvist en er ook niet over r"rilde praten. Callaghan zet 9"t
"Dor^rniig Street 10" (de ambtsr.roning van de eerste minisËer) nooit inging
op zaken betreffende de veiligheid. [íilson, die niet wist r"taË voor kornnen-

tàar Callaghan had gegeven , zeí niettemin dat hij daaraan niets had toe te

I ) t.ÍinisËer van arbeid Ray GunËer verhlaarde in 1965 op een lcon-

gres van de Britse coóperaties in Edinburgh, dat "er nu een-
maal morele principes zíjn, die geresPekteerd moeten r,rorden-"
Zo niet, dan zaL, zeí hij, de arbeidersbeweging (hij bedoelde
uiteraard de oude arbeidersber,regitg) te gronde gaan.
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voegen.
(6rqmeetaar ltwam er wál van diverse valibondsleiders,maar het was merk-

rvaardigerrvijze, uite::maËe tam. De meesten zeiden, dat ze de spionage ruel
hadden vermoed.sl:chts een enlcele roeni: hari ttuiLerst, betreurÍlnswaardigt'.
Bn dat rras dan <ie realctie rnet de meeste "verontrvaardigingtt. idog merkrvaar-
diger dan diË is de mededeling van de "sunday Times'o omtrent de bronnen
van de uitgebrachte rapporËen" De j.n.t.ichtingendiensten zouden hoofdzake-
lijk gebruik naken vêr. n.. het bolsjewistische dagblad "!Íorning Star"o het
(trotzkistische) blad "Socialist Idork-er" en andere soortgelijke publika-
tigs..o..

trrlat ons betreft: vrij vinden her eigenlijlc nog zotn gek i-dee niet om
het doen en laËen,van de valcbondsieiders naurvl;eurig in de gaten te houden.
Niet via de.inl-ichtingendiensten der heersende klasse uiteraard en nieË
ten behoeve van haar rege.ring. Evcnnnin zou er van de handel en wandel der
bondsbestuurders een ge/zedm rapporE moeten r.rorden opgemaalct. noch zouden
de gegevens ervoor uit het dagblad v;-:l de C.P. de"n wel uit trotzlcistische
of maoïstische periodielien diene.n Ëe r.rorden gehaald. De Ëen opzichte van
de vakbeweging met ooglcleppen uitgeruste zogenaamde "linkset' i)ers pleegt
doorgaans over lnáár het soort sprooirjes op Ëe dissen, dat de besËuurders
zêLf niet ongaarne horen vertellen en rraetraan - vooral als ze in de taal
der inlichËingendiensten worden rreergegcven somrnige politici maar aL te
gretig geloof hechËeno

Dat de korsinentareÍr der Br-itse ";alcbonclsleiders tam Í.raren is bij nader
inzien'minder merllrvaardig dan het op het eerste gezicht iijlit . Het zou r.reL

ander:s gerveest zt-jn, indien ten behoevc vên de arbeiciers '- in breCe la-
gen der rverkende bevolk-ing dat soort informatie versËrekt lÍas als bijvoor-
bee:ld wordt aarigetroffen in het doo: ïony Lane en Ke:-netir Roberts geschre-
ven b'oek over de staking bij t'ilkington, waar:in spr4lce is vên €€rr Jim tlat-
thews gehet,en bestuurder van cLe G:neral an.d t'Íuni,cipal ïv'orkers tinion, die
regelmatig achter de rug 'v'êÍr de bcnds,eden gemene zaak maalcte net de pa-
troons. , Het zou 66k anders geweest zíjn indien ,ieclere arbeider regelmatig
kennis qgu |<,unuen nêrnen 'r,"ên daÊ soort uitsi:raken tls Cie rvelke <ie heer
Backx deed bij zi-jn afscheirl als s.-cretaïis van dc Scheepvaartvereniging-
Zuid toen hij, de yakborrdsb:'-stuucder ilulsker zíin t'beste vriendt' noemde neË
wie hij ,l'a1.[een t-e,rr+iJ-le varr de wederzíjdse achLerban" jarcn' achtereen een
spiegelgeveght had geleverd.

Dit soo::t feiten - ríe zouden de reeks nog veel en 'leel langer kunneh
maken 2,\ dringt zelcle: door Ëot de "linkse" pers?, die zích inplaats van
ze te vernelden licver uitslooft Ëe bel,'eren dat de valcbondsleiders met een
klein beet j e clruk van cn,Jer 'op in de "goedet' r:chting kunnen worden gedre-
venrDat zijn van die bei+eringen díe een man als Ted l{eath of els Hans Wie-
gel triomfantelijk "Zie je t.rel?" dc'en uitroepen.

' , Ondereemers onder elkaar Caa:entegen, ài. op grond van htrn ervaring
een beterr inzicht in de vakbeweging hebbeu, zouden daarop "ï1: zíe, ik zie,

Tot clit soo:t f,ei'ten behoren ook d.i.,e r.relke de vroegere voorzit-
t,er van NVV-Voediugsbond , 'de heer Sake van der Ploeg, omËrenË
zíchze\f en zijn verhouding Ëot een or:.dernemer als Rinske ZíiL-

: stra vermeldde in een strilt dat hij notabene opstelde Ëo:t zijn
eigen verdediging. 'Z!-e Daad en Gc4achte van augusËus 1973, het
opstel ttAchter de coulissen van het.PaasbesËandtt. , :

?\
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\,rat j ij niet zLet" liunnen laten iroren. .lcr heer jSacLlx i+as 6ón van hen maar
zijn indisl"'"retie is een uitzonderi:rgo i,re situatte r.raerop hij doelJe iras
dat stelli-3 niet. Il.oe neer de arbeiders claarorntrent te r:eEen liunnen lcomen
des te beter.

VA.] Dx ;\I.DEI}:

ï'T

Sinds 1974 ir.eeft de regerinlr van de )uitse ilonCsrepublielt de niet ge-
ringe son r.rarr zor,ret honderC rniljoea riarli liesteed tcn behoeve van een on-
derzoelc, dat gericht is op rrat nen noei,rt de humanisering van het arbeids-
proces. I)e totale lcosten van het nrojellË zijn nog aanzienlijk hoger. I'Iet
bedrijfsleven zelf ireeft er rond hoirderdveertig niljoen iiarii voor op tafel
gelegd" Er r'rordt nageÍ.,aan oir r;.eli:e r.rijze er cen einci zou lcunnen r'rorCen ge-
maakt aan allerlei met de irrtiustriele prociul:tie verbonden nenselijlie nisè-
re j men poogt ecn a.rbei.istechnologie te ontr'.iltlcelen i.raardoor de mensen hun
r+erk meË ïn?er nLezí.tr liunneir verrichte.n: ncrr poogt zoaLs er gezegd r.rordt

iets te d.oen tegen irerrie, vercirict eÍl onbehagen" tsij dat alles, aldu; cle

bij het onderzoelc't,ctroklcenen, riint de overtuiging veld, dat humanisering
van de arbei<l niet slechts een sociaal goed is naar Eevens eerl ekonomisch
belang.

ïJe rroeËen bij die r+oorden onr.rillel-euri3 terugdeniien aan cle Sritse on-
dernemer Robert Or'ren (1771-l:158), cli"e in z:-jn spinnerij ia i.Íer Lanarlc het
ber.iijs tracirËte te leveren en ooLt inderdaad gel:'rrerd hêêft '.iat zoneL
hogere lonen als beËere arbeicl.sverhoudingen een krachtige sËimulans beËe*
kenden voor de proCtriitiviteit en verre ervan de lrapitalistisctre belangen
te schaden, inËegendeel deze sterli l-revorderden. Ll.et noderne Duitse oncler-
nenerelon - en bepaeld nict hec }i-ritse- alleen trou:'Iens is 3eil overtuigtle
aanhanger van Cr..ren ? s ideeËn

Ilet is I,Jest*Duitslancl verrietrte onCerzoel.- heeft aangetoond, clat huma-
nisering van cie arbeic.l een vcrdergaande irumanisering dan clie rrelke sinds
Lobert Or.ren inmiddels al tot stand is gebracht tot een grotere rentabi-
liteit voert.

-laar zíjn, zaL nen vragen, ::ter1s\.raardiflcr arbeidsverhoudingen cian niet.
van grotc betellenis voor de verltnenters? IIet ltomt niet bij ons op dat tegen
te sprel:enrnaar r.re willen bij die betelcenis Loch r.rel een Daar leantËelcenir'-
gen rnatrcen. In Juitsland bijvoorbeelrle ríaar de uitkomsten van het onderzoek
oolc tot maatres,elen irebben geleid, zíjn bepaalde gieterijen niet langer
t'het voorportaal vaÍr cle hel". l;at is onder meer iret geval bij een indus-
rriële gigant als Ïioesch" {,lie dat zonder iieer een'ngroot goed" voor de ar-
beiders noemt, zíet over het hoofcl, dat in rle schonere en minder t,al^raaiiïge
fabriek alLerlei toeslagen op het loon l',ornerr te vervallen, die ltrachtens
de sociale r^.?eLgeving of de c.ê.o. oD grond van ongunstige arbeidsverhoudin-
gen eersË r,rê1 noesten r,rorden uitgelteerei. Er is nu eenmaal geen medalje of
zíJ heeft haar l<eerzijde.
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:.ien moet het bovenstaande niet 26 opvatten, dat de hurnanisering van
.le arbeid autoinatisch tot een rlaling van het loon voert. ilet gaat on een
tendcns rtaar áirclere teldcnsen t,cgenover staanrFiet loon rzordt anders samen-
ges:telc1"l1eE bestaat niel langer 'uiË eeir. loon + toeslagen voor zríare of on-
aangenane arbeir.l.r, inaar uit iraË nen ecrr prestatieloon noemË en dat ican bo-
ven heË voorheen betaalcle loon uit3aan als geyolg v-an de 'groÈere prorlukti-
viteit.. ...; , ' ': 

:

Jr". daË te illuslrercn y'1íjzct. r'rij er,oD:. dat als gevolg van de zoge-
naanride iiur,Ëniser:ing,,ool., een rrateriaalbesperipg verd;bereilr1.. In een ván de
gieterijen tras,er on r.iat te noer.rqn -' olr lC00 lrilogram geprqduceerd staal
rond ,600 trri,l-ogram afval. i]a de tocnassing der aieur.re'produlrtienethotlen bd-
droeg de hoeveelir':icl afval aiet neer dan 50 l-;ilograr:r. ïn êén rvoorcl; loons-
verirogingen zíjn onder ci:rgelijlce o::'standigirecl"en niet gelcopneld- ean dezeli-
de hoeveelheicl einc.lcrodulit, r raar aan een grotere hoeveelheid daarvan in
een gelijile arbeitisËijd" Dat is trour'rens precies,;rat door lret begrip gro-
Ëere pro<lulctivireit Ëot uiudrulclcing r"zordt gebracht. De arbeiders zíjn, aaÍl
hun eigen omstandigheden gerreten, beter at dari. voorheen, de onderneming is
nog veel beter af. De voortgang van een dergeli-jk proces is-aan de techni-
sche ontr*il;iieling gebonden,en vindt d'aát zijn grenzen. Genneten aan de to-
taal geproduceerde,\'-rêêËd€ zí7n de arbeiclers er oD achteruit gegaan.De, uit-
buiting is ondanks verbeterde a.rbeidsverhourringen en niettegenstaand, een
eventuele loongvernogi-ng - toegenomen.

,Een. van'rie g"toi.g"r. .r*n een dergeliji:e technische ontrriklieling is het
ontstaan vêo:een geheel ander soort van proletagiaat. Daarvan van een
ander type arbeider is ook spralce in de vgrslagen omtrent het onderzoek.
En, ,oblc ïrierbij: hebben ï1re. te natrcen met een onLr^riidreling diu a_l sedert Olren
aan de gang isrmaar die bij de stonrachtige techniscl-re ontr'rilckeling in on-
ze)'tijd in versneld tempo zichtbaar r'rordt" t)e voorbeelden ervan liggen om
oïIS heen voor het opscheppen. Philios-president Van lLiemsdijk heeft dins-
dag l4 december in een bijeenl:ornst van de riaatschappij voor Nijverheid en
Handel in ArnsËerdam gesproken over , ''arbeid op een hoger kraalitatief ni-
veau''r' een niveau dat ontstaaË als gevolg. van de - door hem ''onvermijde-
1i;jlc" genoenrde - voortgang van de auEomatisering"

'ilet ,een , dergelijlce arbeirl op hoger l'-r'ralitatief níveau wordË volgens
Van ,Rieursdijlc tegeÀoetgel:omen aan de, behoef te aan inËerissanler en verant-
t.,roordelijlcer nrerlc. ; 0f dát nu een juiste lcarakteriseging van de uitr.repking
der automati,ser.i.ng is, betrvijfelen r*ij ï om,het maar zachË uit te drulcken

sËeïlr. En ,als.Var, R,iennsclijk beËoogt, dat,,ciie ontr,rikkeling 'iêansluit Uïj
opleidings- en vorïningsmogelijkheden'r keerE hij naar o nze mening de za-
ken'precie.s orn" I,iieÈ de arbeid van hogere technische l<r.raliteit sluit aan
op de op.leiding en vornirg, naar dóór cle technische ontr,rikkeling ontstaat
de behoefte aan technisch bekvramere ea beter gekr.ralificeerde arbeiders. 0m
die'reden dan oolc,is zotn,dertig jaar lang u"tr h"t technisch beroepsond.er-
t'rij's altre aandachr,besteed en. o,m die reden en geen 4ndere heeft het oude
qnbacht,onderr.lijsvoorteehnischonderr,lijsptraatsgemaal.'È'

Dat'diË om socieLe rederren ,zeu z\ln geschied is een :sprool'.je, zoals
het oolc een ,sorookje, ,is, dat,,de ;mqt, het rvoorcl ]thumanisering'' aangeduide
veranderingen in:het:produktieproces,om hunranitaire of soeiale redenen ríor-
den,dootgevoérd; ,Ilet een zorve-L, als het ander heeft een puur elconomitcti'
techniscÀe reden,en za is it - op, kLeinerg schagl, dan ,rp,-'ook in het'ver-
l,edeí steeds gerueesË, alle ethische arguÍ-nenten * te bgginnen meÈ die van
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Robert Or'ren ten spij t.
Is er dan met dit alles geen enkel ander facet verrueven? O zeket wel.

De maatschappelijlce rrerkelijkheiC is gekonpliceerd" iiaast dit alles, maar
als bijtcomende falitor, speelt mee de ven.rachting dat heE nieur,re arbeiders-
type, het volmaai.:Ë ándere proletariaat, minder geneigd zaL zijn Ëot so-
ciaal verzet. Die verr,raehting is een illusie. Ir zíjn voorbeelden te over,
dat juist de best bctaalcle arbeiders en Cie r+ellce onder r'iat rlêr noêtnt ''g.rt-
sËiger arbeidsverhoudingen hun r,rerli verrichten, de meest strijdbare zijn.
Idat de "humanisering' van de arbeid r.rorcl-t genoeind nnaal<,E de ltloof tussen de
arbeiderslclasse en iret ondernemerdom nrl"et kleiner, maar integendeel juist
groter

PP.OF. Ell DE \JAI(BETíEGIiJG

Een aantal r'relcen geleden hebben hoge funhtionarissen van de FeCeratie
l'trederlandse Valcber.'eging het aogal z\.taat te verduren gekregen in enkele te-
gelijlrertijd in verschillende plaatsen van Lret land gehouden vergaderingen.
Viee-voorzitter Snit lcreeg het verr,rijt te horen dat hij sprak als een pro-
fessor en zag zich gelconfronteercl net "boe'-3eroeo. De bestuurders r.rerden
vergelelcer. met een "r,rerlcgeversCelegatie". Er r.rerd oolc vasLgesteld dat ze
zích net zo opstelden als d.irekteuren.

De gebeurtenis is voor de Groningse etrconoom prof. dro J. Pen aanlei-
ding ger.reest voor een l:ormnentaar in ''Het Parool''.

Pen schreef o.E.: "Vakbondsleiders rveËen van die prins heleiaaal geen
kttaad... Van een kloof of zoiets rnet de achterban, stel je voor zeg. liiets
aan de hand. . . '

I"Iet sari:asrne rrekt de schijn, rlat de Croningse hoogleraar \reet wat of
er aan de hand is. Die schijn is va1s. r{ieË voor niets schrijft Pen, dat
de vatribondsleiclers van die prins geen krraad r.reten. liet die prins bedoelt
hij "de 1inl:se criticirren hij versËaat rlaaroncler; ae Gllenboulrers van
de CPld'r, iiet andere woorden; Pen zíet z6Lf al evenmin een kloof met de ach-
terban. Hij zíet slechts een tegenstelling cot een min of meer georgani-
seerdeu bolsjer,'sitisch geïnspireerde en geïnf iltreerde oppositie. of rvou
hij soms ber..reren, daË de hele aenËerban van de vakber.reging uit CPt'I-ers be-
staat? I(om nou professor.

ToË cle vahbondstop zeí Pen, dat deze geen idee heef t \.raar de opposi-
tie vandaan lcornt en l"rlijkbaar nooit De Ilaarireid" leest" Zou Fen, zo vragen
r,rre ons ef , zê]-f ''De IdaarLieid" wél l.ezen?

Uit eigen ervaring r^reten r.re, dat je in een vergaderiirg maar heel wei-
nig principiêle lcritiek op de vahber^.'eging hoeft Ëe uiten om terstond CPll-
ers Ëegen je te krijgen. I'lie konstateert daË er een lcloof gaapt tussen de
vakber.reging en haar achterban strrit onmiddellijlc op hin tegenspraak.

lJn r'rat meent de professor nu eigenlijl', precies? Dat er een Lloof tus-
sen de val'-beneging en haar leden gaapt? Of zíet irij slechts een leloof tus-
sen de vakber.reging en een handjevol CPï,T-ers? Als hij dat Laatste bedoelt,
wat de enig mogelijke konlc,lusie is, is hij abuis. Tussen die beiden zíjn
slechts geringe verschillen. Tussen de arbeiders en de vakbondsleiders is
er wé1 een kloof en precies dezelfde l:loof gaapt er Ëussen de arbeiders en
de ïreren bolsjewielcen.


