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Vijfendertig jaar na de tweede hrereldoorLog behoort de woníngnood nog
altíjd niet tot het verleden. In het ene deel van het l-and Laat hij zich
t4rêt sterker voelen dan ín het andere dee1, maar voelbaar is hij overal.
Hoewel níet kan worden beweerd, dat uitsluítend de arbeiderskl.asse er het
sLachtof,fer van ís, is het wel- zo dat zij er uooraL van te Líjden heeft,
samen met die bevolkíngsgroepen die - ofschoon zij niet tot de arbeíders
kunnen rsorden gerekend - met een Laag ínkomen moeüen zien rond te komen.
De bourgeoísíer.de vrije beroepen, de wel-gesteLde burgers, de hogere inkomensgroepen, ziJ aLlemaaL ondervinden van de woníngnood naulüelíjks of ín
heÈ geheeL geen Last. Op grond daarvan kan worden vastgestel-d, dat de ruoningnood een kenmerkend symptoom is van de klassenmaatschappij.
Deze karakterístiek wordt alleen maar bevestigd bij nadere beschouwing. hlat vijfendertig jaar lang, onder íedere na-oorlogse regeríng de woningbouwpolitiek beheerst heeft, dat is niet de behoefte van de woningzoekenden, maar de rentabíLiteit van de bouwondernemingen, TerwíLLe van die
rentabiLiteít is roat men de ttsociaLe woningbouw" pLeegt te noemen er Elaar
bekaaid afgekomen, geLet op de behoefËe en vergel-eken met de bouw van premíe- en koopwoningen, die voor de mínder bedeeLden 6f niet betaaLbaar r^taren of slechts betrokken konden worden ten kostle van onmogeLijk zware of-

fers.

In de t'Randstad", dat wÍl zeggen Ín het díchtbevolkte westen van Nederland, is de situatíe nijpender dan el-ders en bínnen deze "Randstad" is
zíj nergens zo droevíg aLs in Amsterdam. Bij het hoofdstedelÍjk huisvestingebureau staan etteLijke duizenden ingeschreven. Jarenlang reeds wachten zij op het moment dat hun een eígen dak zaL r¡orden toegelrezen, maar
die toewijzíng blijft uit doordat de eventueel- toe te wijzen ruoníngen er
níet zljn. trüeLíswaar neemt het ínwonertal van de stad Amsterdam aL gedurende enkele jaren af, maar de wachtlijsten worden groÈer.
Het beeLd van de AmsËerdamse won{ngsituatie kan als volgt worden geschetst: een te kleín woningbestand, dat sneL veroudert en dat Ëen prooi
ís aan verkrotting doordat in tal van gevallen de noodzakeLljke onderhoudswerkzaanheden achterwege blíjven. op deze veel en veel te krapPe woning-

-2zich al sínds geruime tijd de spekuLanten gestort. Iliet weiníg huizen worden er voor grof geld opgekocht en vervoLgens geslqopt om
luxetel plekke dure kantoorflats õf bankgebouwen te doen verrijzen of wel
upde
gedaan
aan
flats die tegen fabel-achtíge prijzen van de hand worden
handelsonderneper ten. Vooi zover banken en verzekeringsmaatschappíjen,
*irrg"o en modehuizen niet toË nieuwbouw overgaan, vestigen zij zich in de
ã"ãã p"triciärswoningen in de city, vraardoor de rrogelijkheid verdwijnt deze viâ een kLeine in[reep geschikt te maken voor bewoníng door diverse gezinnen of alleenstaanden. Afbraak ten behoeve van de metro of ten behoeve
van verlreersvoorzieningen hebben daarnaast een bíjzonder nadelig effekt gefraa op de woningsituatle, die bovendien weinig rooskleurig is tengevoLge
van dà steeds meer uiË de pan rijzende huren.
De aanblík van de A¡nsterdarnãe straten en wijken weerspiegelt nauwkeuríg de tegenstellíngen van de huidige noaatschappij: verveloze bal-kons en
raãúozijãen ín de ãverbevoLkte oudã en nieuwe arbeidersbuurten, ProtseridaarnaasË: leegstaande kantoorruimten
;;; b""Ërachtíge kanËoorkolossen en hoge
vraagprijs zÍjn verkocht of verãiå nog maar steeds niet tegen de
huurd en bovendien een om precíes dezel-fde reden onvoorsteLbaar grote rtloningLeegstand. In de stad waar de woningnood sehtijnender ís dan waar ook
in het Land schreeur¡en de lege vensteriniten de radeloze woningzoekenden
in
als het l,tare toe, wáár de oorãaak van hun misère moet worden gezocht:
twee
allerde private eigenåom en het winststreven van de huiseigenaren'
heiiigste zakãn, door de weË gerespekteerd, met eerbied en onzichtigheíd
bejegend door koLale en door l-andelijke overheden.
onderDit aLLes ís hete rnrat de achtergrond vormt van de kraakakties,
Ëe
geduld
wíer
nonen door hen wíe het !ùater tot aan de f.ippen is gestegen,
beLoften
lang op een te zware proef is gestel-d, die te lang meË waardeloze
;lt; gåp"aid, die begrepen hebben, dat woonruimte voor hén niet eerder dan
*"Ë Sî"t Jurieuris UeãcfrÍtUaat zaL zijn, díe het géén normale zaak vinden,
dat de ene weLgesteLde na de andere over een tl^¡eede huis kan beschikken en
die de uítwerklngen van onze r{arenmaatschappij op de woníngnnarkt níet lanmarkL hebben

ger pikken.

Krakers zíjn bepaald niet aLtijd typische vertegenwoordígers van de
arbeiderskLasse. Hun ättiu", die builen de produktíesfeer gevoerd ruorden,
kunnen heel vaak nauwelíjks als arbeídersstríjd worden aangemerkt. Níettenín hebben zíj mer de st;ijd van de arbeiders één belangrijk ding gemeen:
zij ríchten z-ich r,egen de i,apitalÍstísche verhoudíngen en zij ontstaan uít
naleríêle nood díe gebíedend dwÍngt tot praktisch optreden.
trrlaarín krakers veel-aL ook vaã

strijdende arbeíders

mogen

verschíllen,

bij hun akties dezeLfde víjanden tegenover zich en evenaLs het
,ij
"inàe"
het verLooP ervan p1otsel-ing een
À"í"f is met íãdere arbeídersaktÍe, weiptburgerlíjke
samenleving' Hoe vastvan
de
ñeLder l-ícht op heel de struktuur
dat r¡iL zeggen des
vastberadener'
te
beradener krakers zích gedragelr, des
arbeiders als kraZowel
op.
hen
tegen
te harder treedt de burlerfijte orde
al- hun krachten
en
met
kers díe zích werkeLijk vo1 ã.r"rgr*r., vastbesloten
van loonachwegwerken
het
inzetteo voor het berãiken van hún doeleinden
zich altegenover
vínden
leven
terstand; eindel"ijk nogelijkheid op eigen
macht'
rechterlijke
d"
de verregenwoordii""" i"o áe officiäl-e maatschappíj I
burgepoLitÍcí,
"socialístische'¡
de politfeke partljen, verantwoordeLijke
meesËers ê11... de MobieLe Eenheid.
Kraakakties dateren, zomin al-s aktíes van de arbeídersklasser van vandaag of gísteren. Gekraai<t wordt er al sedert de "bevrijding"rdie géén be-

3vrijding van uitbuíting, noch bevrijding van de woonmisère heeft gebracht'
en
En evenaLs de stríjd van de arbeiders telkens andere vorúen aanneemË
voortdurend nieuwe stiijdmethoden te zien geeft, is dat ook met het optreden van de krakers het leval, "ZíJ r¡orden voortclurend driester", konstazien zich
teert de burgernãn; zii worden aliraar wanhopiger; zeggen wijteen
!Íeren tegen
voor de bittãre noodzaâk geplaatsE zich steeds krachtiger
díetenen die ín naâm van freã ãigendomsrecht en de burgerLijke orde hun ellenãe ¡villen Laten voortduren. Als een gevo1g van cleze ontwikkeLíng rnrerden
Huygenser in de A¡nsterdahse vondelsËraat tten ín de Eerste constantijn
jaar
na
de barzesenveertig
in
eerst
voor
straat barrikaden opgerícht,
Jordaan.
Amsterdamse
de
in
werlclozen
de
van
rikadenbouw tijdens'ãe opstand
Voor de burgerman t it d. niddenklasse zijn vooral deze barrikaden een
onverteefbaxe zaãlrc geweest. Kon híj, zo hij niet áL te geborneerd was¡ nog

hem verenig begrip opbrengãt ltoo" het kraken, de barrikadenbouw werd door
deze bar-

hij aaarúij de autoriteiten na' die
rikaden - díe het stràatverkeer belernmerden - bestempeLden als grove aandan de ogen
tasting van de bewegingsvrijheid van de goegemeente en daarbij
woningpol-itiek
jaar-en-langer
gevoerde
dertig
¿ã
sloten voor het feiã, ãat
-bátekende
mensen-

oordeeLd" Klakkeloãs praaËte

ã"o oog veel ernstigår aantasting
rechten.

van nóg elementairder

Naar onze meníng haalt degene die spopathie met de krakers voorwendt,
maar de barrikaJen aiwíjst, ziõt net verwiJt op de haLs van huichelachtigvan de kraakheid. frlant de oprichting "áo de barríkaden was een onderdeel wie
het ernst
Krakers
gezíen.
worden
daarvan
]-os
aktie en kan onrnogelijk
panden
wil'bezette
hen
door
ãe
uit
keren
kortste
de
is en die níet binnen
l-en worden geknuppeld (men behoeft diverse tv-opûamen maar te zien on.t:
beseffen dat hei r¿oord "geknuppeld" alLermínst overdreven ís) díenen zich
l) is
te verschansen, hetzíi of au wijze waarop dat bij "De Grote Keyser'raan
de
het
kraakpand
rond
gebeurde
dat
gesehíed, ttetzíj op de-wíjze l4taarop
Vondel.straat.
i,faar de openbare orde dan?, roept de burgerman verschrikt ' Zíjn goedgespeelde onrsteltenis en .r"roniwatráiging zíi\ in onze ogen slechts lachñãr.le"¿. wat nij-ãã op""uare "orde" noðmr í" áíets anders dan de kapitalís-

eie, voor wat het wonen betreft, geresulteerd,heeft in die
kolossale t"g"r,"t"ílingen die we híerboven hebben gesehetst' En bovendíen:
van verkeersbeleÍrmerinl gesproken, r¿at betekent zorn barrikade in een verkeersader als de Eerste Constantijn Huygensstraat in vergel-ijking met de
opbrekeríj van de Amsterdamse díenst van gemeentewerken in onteLbare, veeL
bälangriji,er verkeersaders in praktisch alle delen van de hoofdstad? Van1íjn worzelfsfrekend: de opbrekeríj van pubLieke werken kan niet op éénwaarín
zit
Ilaar
den gästeLd met de äpbrekerij rond het bewuste kraakpand.
is
onderscheíd
het
Î'{aar
t"r ñ"a verschil? Verkeersbelemerend zijn beide.
;i;;h;

rnanoyde

I

)

Keyser" is een dubbelpand aan de Amsetrdamse Keízetsgracht, âat door krakers in gebruik is genomen. Ourdat het
pand inmídáels is verkocht en vríj rroet worden opgeleverd_aan
ã; koper/beLegger is door de rechter de ontruiming bevolen'
maar de krakãis hebben tot dusver geweigerd aan dit reehteren aangekondigd dat zíj zich in
Lijk beveL gevoLg re geven
îvesting'
herschapen kompLex tot het uíhet door hen ín ãen
"De Grote

ËersËe zuLlen verdedigen.

-4dít, dat publieke r¡erken het niet gemunt heeft op de partikuliere eigendom
.t á" kraters wéL. Dââr ligt de reden dat de Eerste Constantijn Huygens*
geworden iã van tomeloos geweLd na êen zogenaamd ultinastraat het toneel
Ît
holÀt
van de nacht werd uítgereikt met een looptijd van anin
dat
tgn,
derhalf uur.

Dat geweLd, waarover de frakties in de Amsierdamse gemeenteraad eersË
krokodíl-lãntranen hebben gestore en dat zij vervoLgens hebben gebiLLijkt,
was inderdaad het eníg mogeLijke antwoorrl van een op de private eigendom
berustende samenLevínf oõ hãt optreden van de krakers " Ilaar t'¡ie dat ínzíet, wíe zích - ,otitt al-s de krakers - omÈrent de houding van de burgeraan
lijk; maatschappij iLl-usies maakt, die zaL moeten erkennen, dat krakenburde
door
díe
degenen
al
voor
ís
aktie
mogeLíjke
cle andere kanË ãe-enig
verhoudíngen:ook-maar het primitiefsËe ütoongenot moeten ontberen.
gerLíjke
"
óp her momenr dar rvíj deze .egäLr schrijven zítten de krakers nog Ín
tt panä in de VondeLstraat en oog In de door hen bezette panden op de Keizersgracht, zoal-s ze ook nog in tal van andere panden zitten. Maar wat er
ook lebeurâ¡ zaL, eeo voortãuring van deze toestanden dan wel- een geweldadíge ontruiníng, aaû rt kraken zaL gêên einde komen zolang de sociaLe ver-'
houdingen bestaan díe er aan ten grondslag liggen.
Oã barríkaden ín Amsterdam \¡raren een direkt gevoLg daarvan, dat voor
ontelbaar velen de mogelijkheid van eigen woonruimte ís gebarrikadeerd. De
laatstbedoelde barríkãde i.r oog aLtijd niet opgeruimd. Dezel-fde "reehtsorãã;; ¿i" de opruíuring van de enã barrikade verlangt, houdt de andere juist
in stan<l . En dat beãekent, dat deze 'ty,echtsorde", vraatover door enkeLen zo
l;ri;;h en sentímenteeL gãsproken wordt, indruist tegen 1net reehtsgersoel
vän veLen. Recht,zo ís in Amsterdam gebleken, is voor de macht'hebbers datgene hrat net behúLp van,de "sterke aimt'¡¿ordt afgedwongen. DaL ís een oude
õaarheid. ZíJ zal- niet ophouden wáár te zíjn zoLang de kralcende maatschappíj bestaat ivaarop de truiAige machtsverhoudingen zijn gebaseerd. En zotang
zaL et ook worden gekraakt.

DE
'

RECHTSORDE

TdAT IS

DAT

BIGEN

K?

tel"Aantasting van d.e rechtsorde" luidt de díagnose die tegenhToordig
de
groepen
in
bepaalde
zodra
gesteld,
kens weer door de autoriteÍten v¡ordt
hun
ontevredenheid,
hun
geven
van
samenleving op een of andere wijze blijk
veronthraatãigitg of hun onLustgevoeLens ten aanzien van een bepaaLde gang
van zaken. Aantasting van de reèhtsorde werd gekonstateercl toen de stakende s1eepbootbemanninlen in Rotterdam zich keerden tegen onderkruipers díe
hun aktíe zochten te dwarsbomen; aantasting van de rechtsorde werd de Amsterdamse krakers verweten; aantasting van de rechtsorde noemde mèn de protestaktie tegen de kerncentrale in het Zeeuwse BorseLe.
lB maart jongstLeden
In rt rãdioprograrma "Hier en nu" dat op dinsdag
justitie
de- vraag gericht
werd uitgezonden i; tot minister De Ruiter van
harde optreden
het
bijzonder
of hij hät daarnee eens was en of hij in het
betogers
vreedzame
volsÈrekt
MobieLe Eenheid t,egen het handjevol
.r"r,
"äo
in ZeeLand nu weL voor noodzakelijk hieLd.

-5bevestigend. "De gebeurtenissen in a¡nsterwerd teruggedredam,, (waar de llobiele Eenheid aanvankél-íjk door de krakers
er met ontoeindíen
gebeurt
zo zeíhLj, "hebben laten zien wat er
van de heeraantasting
de
wai
En
"ã"1,
reikend machtsvertoon wordt oPgeËreden.'o
sprake'
hierom
miníster
de
sende rechtsorde betreft, daàivan was volgens
It
rechterLijeen
htaaroP
!üet
¿.
gaat - een c.a.o.l
omdat de dingen vraarom
van een atoomcentrale - altijd het gevolg van
bouw
de
berust;
uitspraak
ke
aLdus miníster
een demokratischã básluitvorming zLjn. "In een demokratíe",
ándere
,,staan
niet
hufr, die het o,.i ¿u beslissingen
9"1" zijn er
De Ruiter,
naar
kunnen
zij
ziin,
ïíegen open dan die door de betrokkenen ber¿andeLd
hun
parlement
het
ín
en
streven in de bestuursorganen, in gemeenteraden
De bewindsman anÈhroordde

standpunten te doen zegevieren, gehoãr te vinden voor hun belangen"' dat de
Dat de c.a.o. van de zeesl_eiers ruerd goedgekeurd op een moment
formeLe meermeeste Leden van-de .r"..ro.t"bond met vakantie waren'zodat de meerderheid
werkelijke
derheid in feite sLechts een minderheid was; dat de
geprotesteerd heeft; dat de
maandenlang tevergeefs tegen de bewuste c.a.o.
gehlezen'
ãf 35 Jaar lang tevergeefs op hun noden hebben
vân
hij
I'laar
vergeËen'
"ooirrg"o"kãnden
dat aLles werd door Ae niiíster gãrnakshalve maaizogenaamde demokratie, die
;;giü, dar ís de p u u r .toräere kijk op ge k].ãsse is. Dat al-le aktie,
i"-ñ"r[åfíjkheíd de äenokratie van de häersãnde
verontruste
van arbeidãrs, van woníngzoekendenr van mil-ieubeschermerst van
van de

atoom-teg"r,.tro¿"r", j"iãt híeruit voortspruit, dat de instel-lingen
per definitie al
burgerLijke maatschappíj .r, *r.t-ã" Uurgeriíjke demokratie dan díe weLke in
ongeschíkt zijn voor t"i tr"ften van áãdere-besehikkingen
omdat deze ínovereensteming zíjn met de b.iangen der bezittende hlasse
daarover ís
stellen,
te
stel-lingen geschapen zíjn o* a"r"- Ëelangen veilíg
door de mínlster - uiteraard - niet gesproken'
Ïdijzijn-wehebbenhetalvakervastgesteld-hetmetdeminister
werd afgekeurd, een aaneens, dat het optreden dat zo duidelíjk door hem
i s een zodanige
tastíng van de bästaande rechtsorde belekent. Maar heË
in het leven is
díe
is
orde
aantâsting doordat de bewusËe rechtsorde een
tegen de beíndruisen
geroepen omdat de beLangen van de heersende klasse
de eigendom
om
langen van de onderdruktã klasse. De rechtsorde is bestemd
zíj ís een
armen"
de
re sreLl;;, or de rijken te beschermen tegen hun
Land'
vijandelijk
"ãiîig
u"*i¡.ãr, dar door de besírrers ís opgericht ín een díe dit
heeft
Het is de fransà rechcsgeleerde símon Ñícolas Línguet
-gezegd
l'Iat er sindsdíãn veranderd ís' niet de
vo.ot ûeer dan tweehonderd jaar.
îr karakter van de rechtsorde. De eníge verande;ËË;.î;; ää"ìãir"", níer

verdwenen zíjn en voor
ifiã-Uår."ãi tti"ri", dat de ríjken van zíjn tijd rijken
van toen vonden
àãn-.*4"" soort rijúen hebben pláats gemaakt. De
het de ge1roonste zãak van de werel-d, dat zij de armen van macht verstoken
hanhieLden en kwamen daar ook openLijk voor uit. De burgerLijke.ríjkdom
äËii-ã"aãrrl"ni: onderdrukt de aråen met de demokratísche schijn. Maar al-s

:i=:::=:::::::=:*:=::=*:::=::::::lll=====1::=::::=::i::::::=lllllll=

ís het met minisNíet iedere verdediger van de bestaande rechtsorde
in de N'R'C' van
stuk
ingezonden
een
ter De Ruirer "ãor.--Oà "ãt"íjver van
ínzeLten (en opdonderdag 20 maart verklaarde; "HeÈ stuítend rechtlijnige
tegen au fond vredelievende aktíevoerders kan
treden) van Mobiel-e Eenheden
beter in de
krachten op.o"p"o díe de tbezoride ber¿akers van de rechtsorder
fLes hadden kunnen latenrr"
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In de nachE van woensdag 19 op donderdag 20 maart was het personeel
van het gemeentelijk vervoerbedrijf van Rotterdam - voor zover Lid van de
ABVA en de I(ABO - Ëi3.*tt in de gtãt. zaaL var¡ het theater Zuidplein' Gast
en spreker op die bijeenkonst wãs Jan Schroär, voorzítter van de Vervoers*
¡o"¿e" FNV, die eerãer in dezelfde zaal ook al het rvoord had gevoerd voor
de buschauffeurs van het sÈreekvervoer. Beide keren ging het uiteraard om
de demonstratieve aktíes Legen de Loonmaatregel van de regering die de FNV
voor donderdag de 20ste had gepLand. Van aLlet¡¿ee de vergaderingen troffen
\¡re een verslag aan in "NRC-Handelsbladt' van donderdag 20 maart.
uit dat verslag blijkt, dat bestuurder Jan Schroär de gemeenteLíjke
chauffeurs en trar¡bestnurders mateloos irriteerde door oeverloos gepraat
¿ut zíj níet verzuimden van die irritatie bLijlc te geven. Kreten als:
;pi.i, tiek die stekker (van de versterkersinslallatíe) er eens uiË" of
""
,,Een andere spreker graag" f.ieten wat dat betreft niets aan duideLijkheid
te r^rensen over. Met het geroep van "Akties en geen gepraatt' , werd Schroälr
Hi.i
tãrt*af¿ulijk geinterunrpãerd. Þfaar Schroär wiãt van geen ophouden'
kort
het
om
verzoeken
luidkeelse
van
trok zích ,ri"tã aan van het rumoer en
ongeLoofl-íjk te
te maken" En f,ij ""trrok er níet voor terug de aanwezigen
Inlemel-sprofessor
tegen
polemiek
.råt.r"f.tt met citaten van en een soort van
geschopt,
had
been
zere
hêur kenneLijk tegen het
felder, die
,t1tt l¡taarvan
kenrgeleerde'
gewone
vakbondsl-eden
(maär
wei v6é1 nuchterder)
ãe *ir,á".
nelijk nog nianer hadden gehoord.
t'akHeel sporadíschralduJ Ae llRC-verslaggever, nam Schroër het woord
op e1-tie" in de mond. En aLleen r¡anneer dat gãbeurde kreeg hij de handen
ü¡e
zitten
daar
rvant
met
ongeduLdig
"Ja,
kaar en reageerde de zaaL uíterst
hier voor."
In de voorafgaande bijeenkomst met de chauffeurs van het streekvervoer was het rustigãt toog*gá.o. Die hadden gel-aten alLe keurig op papier
gezette speeches vãn de aftleleiding en.het op zijn minst twintig-minuten
Schroër oõer zích heen lãten gaan' De dískussie
ãurende i:l .rertáaf-van
I'erg
netjes". Van de 114 aanr¿ezigen \¡¡aren lll voor
over de akties verLíep
een
ãen stakíng op de bäwustã donderdag. De drie overigen pleitten voor
staking van 48 uur.
ü bijeenkomsË meË de mensen van het gemeentelijk vervoerbedrijf verf.iep bepa"id tiod"r vlot. Daar waren niet drie maar "heel wat" voorsÈanders van een langere aktie dan de Z4-uursstakíng díe de-vakbevreging-voor
ogen zqleefde en õ".tt.t Schroär hardnekkig vasthield. In één woord: wíe er
dîe avond uit aLl-e machË remde, dat was Schroär, niet de tram- en busbestuurders.
Toen Jan Schroär aan het slot van zíjn betoog gekomen I^ras, leek het
het
er even op alsof hij toch nog dreígende taat wiLde uitslaan; "En aLs
we"
dan..zul-Len
gaat,
pãttur"rrt" vríjdag ået die l-oãnnaatiegel akkoord
"'
Schroär niet' "Dan
"Dutman l) sturenI", tiup de zaal. l"laãr dat bedoeldeonderhandelingstafel
"meË de werkgevers om de
,,rii.r,,"í',
""i"åfå¿ã-*,i:,
dank zij ¿e leemten in deze Loont^¡et." Taal,
dooidrukkãn,
toch
eísen
onze
die van de r¡íterste gematigåt.ia getuigde, maar die - zo schreef de versLaggever, geheel vei1oren ging in het aLgemeen tumult'
l)

Ðutman

ís voorzitter van de a¡nbtenarenbond

ABVA'

-7Bíj de stemrníng bleek níemand tegen de akties gekanL. Over de wijze
{raarop volgde er een diskussie, waarbij de zaaL r¡ederom van geheel andere
gevoelens vervuld bLeek dan de bestuurder. Schroär wíLde, dat de bussen
ãie zorgden voor het transport van werknemers van andere bedrijven gelÀ7oon
zouden Èti5.ret rijden (.). Voor de aanwezigen ltas dat een onverteerbare
zaak. "Als we 24 iur plat gaan ríjden er ook geen personeelswagens", meenden zij. Daarop ondernam Schroär twee pogingen om zíjn gehoor t,ot andere
gedachlen te brengen: "Dan staan die mensen die (van de bond) gehoord heb6ett, dat de persóneelsr^ragens wél zuLl-en rijden mooi voor niks te wachten.
En dat zijn ook je ko1-legats." Even later: "En als ik de hele dag gestaakt
heb, wil- ík weL met de personeel-sbussen naar huis r¿orden gebracht." t'faar
hel baatte níet. De gemeentelijke vervoersmensen peinsden er ger¡/oon niet
over de kracht van hun aktie door Jan Schroär te laten verzr¡akken en het
slot was dat híj bakzeil moest haLens "Geen personeeLswagens morgen", kon-

kludeerde hij.
De vergaderíng eindígde met een kLucht. De RoËterdamse zangverenieine
ttMorgenroodñ Liet zich horen en zeti'e tenslotte ttDe InternationaLett in.
Maar van de aanwezige vervoersmensen !Ías êr zegge en schríjve maar één die
het lied meezong. VãrsLeten synbolen en stríjdliederen (na een vergadering
notabene waarín de sprekers zich alLesbehalve strijdLustig hadden getoond)
zeiden hen die krachtíg op strijd aandrongen bLíjkbaar níets. Ze I^taren te
nuchter voor dat soorË poppenkast, zoaLs ze tevoren te uítgekookt Ìüaren
ger4reest om in de poppenkait-.nt Jan Schroijr te geloven. Zijn er werkeLíjk
lí"d"tt díe oprectrl gäfoven dat de FNV tot aktie aanspoort? De waarheíd is,
dat het de arbeíders zijn, díe de FNV tot aktie nopen.
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Portugal is het stiL geworden. Nadat de zogenaarnde AnjerrevoLu-

die in reit.ti¡tteid geen revolutie was, doeh een potitieke ingreep
díe een revolutíe roé"t vooikomen, geruime tijd in "línkse'r níLieus Luíd
bejubeLd werd, deed men er het zwíjgen Èoe. Om dat zwíjgen te verklaren en
om toch maar vooral te verbergen, hoezeer men zich ten aanzíen van die zottkontra-revogenaamde t'revol.utiet' had vergist, werd eerst nog de Portugese
lutíett uitgevonden, rraêrvoor vervolgens geen interesse aan de dag werd gelegd. Een vreemde zaak, indien er werkeLijk een revolutíe ware ger¡leest en
die revol-utie "links" écht ter harte zou zíjn gegaan. Maar wat op het eerzin hronbij nadere beschournríng veeL vaÍr
ste gezícht vreemd Lijkt verlíest
orkontra-rettlínks't
aanvangen met een zogenaamde
aertljtctreid. Idant r47at moet
voLutie" waarbij een partíj in het voorste ge1-id staat, die naar de mening
van datzelfde t'linkst' ook .rooraat heeft gestaan bij de zogenaamde "revoLutie": de portugese C.P.?
In Zuid-Portugal (de Alentejo) zijn felLe botsingen aa! de gang tussen de in l-andbouwñoöperatíes geórganióeerde boeren en veilÍgheidstroepen
van de huidige konservatieve regering van Sã Carneíro. De C.Pn van Alvaro
CunhaL staat daarbíj níet aan de kant van de boeren, maar tracht hun verzet in toom te houdãn op dezelfde wij ze a1-s deze partíj in 1974 de arbeÍders ín toom trachtte te houden. Het een zoweL aLs het ander ís uíÈernate
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leerzaam, vooropgesteld dat nen leren wil-!
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I-Iisschien zaL er nog een epiloog, een soort van naspel volgen, maar
de ontknopíng heeft plaats gevonden en het eígenlíjke stuk is afgelopen.
De Chinesä rãvolutie die in het jaar lgll begon, heeft die naatschappelijke kraehten vrijgemaakt díe ondergronds de eigenLijke drijfkracht van de
sociaLe omwenteling vormden. De slotalcte, die werd opgevoerd in de Laatste
februaridagen, bracht de ontknoping, die men al geruime tijd zag aankomen:
níet tulao Tse-toeng blijkt de grote held, maar de, evenals hij trouwens, al
sinds lang van het historische toneel verdr^renen Lioe Sjao-tsji. De revolutíonaire ioes en de iLlusies hebben plaats gemaakt voor de werkelijkheid,
\^raarvan al- gedurende enkeLe bedrijven Teng I{síao-píng de grote pleitbezor:-

ger ís

gel^reest.

I{at betekent precies de rehabilítatie van het vroegere staatshoofd
Líoe, die door de maoisten aLs "de Chínese Chroesjtsjow" werd beschouwd en
díe tijdens de "Kulturele Revolutie" r¿erd weggezuiverd en vermoedeLijk de
dood íã ingedreven? In "Het Parool" heeft de socíoloog Bart Tromp gesehreven, dat Lioets eerherstel- 'oeen garantie is dat China inderdaad doorgaat
op de weg die het in 1977 insl-oeg" nadat Teng weer in het bezít was gekomãn van zi3n voormalige machtsposities. I^Iíj zijn een andere mening toegedaan. Niet Lioe's rehabil"itatie garandeerË de voortzettíng van Tengs poLitíek, maar de steeds toenemende kracht van de nieuwe managerskLasse. Toen
deze klasse zich ín Chína stevig in het zadel nestelde als gevolg van kapitaListische ontwikkelingen, die steeds sterker aan hun eigen rvetmatigheden
bleken te gehoorzamett, ir¡erd het eerherstel- van Lioe Sjao-tsji een onvermijde1

íj kheíd.

In dít opzicht heeft de Chinese revolutie laten zíen, ûtat men ook bij
so-.ige burgerLijke omwentelingen in het verleden heeft kunnen htaarnemen.
Toen in de l7e eeuw in Engeland de eerste schreden werden gezet op de-weq
naar de kapitaListísche maãtschappij, beriepen CromrveLl en zijn repubLikeinen zich óp de tegen onrecht predikende Flabakuk en andere joodse profeten
uít het Oudà Test"*"nt. Toen de Britse samenleving eenmaal burgerlijk was
geworden werd Habakuks pLaats ingenomen door de Britse filosoof John Locke.
ÑatuurLijk valt de Chinàse revolutie minder met de Britse dan met de RussÍsche omwãntelíng te vergelijken, \^raar welíswaar ook van een soortgelijke
maskerade en van een soortgeLijke zelfmisleíding sprake r¡Ias, maar rilaar
niet - zoaLs in Engeland en later in Frankrijk - de geesten van voorheen,
maar díe van de toekomst schenen te worden opgeroepen. Maar waar het ons
om gaat is dit, dat het zeLfbedrog dat de helden nodig hebben om hun hístorische roL te kunnen spelen en ãe maskers rvaarachter zich de beperktheid
van de maatschappeLíjkä mogeLíjkheden verbergt, iedere betekenis verlíezen
zodra de heroîscñ" páriode van de revolutie is afgesloten en haar werkelíjke resuLtaten zichtLaar zijn geworden. Locke heeft over tlabakulc en Lioe
heeft over Mao om dezelfde reden getriomfeerd en de vergelíjkíng is zelfs
nog zínvoLLer dan men op heË eersEe gezicht zou denken.
John Locke heeft in wat al-s een van zijn bel-angrijkste geschriften
wordt beschouwd de stelLing verdedigd, dat menseLijke kennis en menselíjke
ídeeän uit zíntuigelijke ervaring stannen en Èheorie l¡Ias voor hem het konstateren van ervaiíngàfeiten. Nu heeft Lioe Sjao-tsjí voor zover wij weten

-9geen boek gepublíceerd r^raarin soortgelijke opvattingen r,rorJen verkondigd,
rnaar hij heeft wéL krachtig steLLíng genomen tegen de romantisch-utopísche
opvattingen van IIao Tse-toeng, die bíj bepaalde theorieän uÍtging bij ziin
streven de Chinese werkelijkheid te veranderen en niet begreep, dat theorie, wil daar enige betekenís aan rvorden gehecht, de veranderende werkel.ijkheid moet \nreerspiegelen. En er Loopt een direkte lijn van Lioe Sjaotsji naar Teng Hsia-ping
0p l l mei l97B publ-iceerde het Chinese blad "Kwang-ming jih-pao" een
artikel van zijn "speeiaLe konmentator" waarín werd betoogd, dat "de praktijk de eníge maaÈstaf voor de waarheid is". Een paar weken later rverd
hieraan groot gezag verleend doordat Teng Hsia'-ping precies heËzelfde verkondigdel Hij-legãe er daarbij de nadruk op, dat "de waarheid uan de feiten ûoet worden afgeLeid".
Bind december r78 noemde de "Peking Revíew" een dergelijke zienswíjze
ttvan vêrstrekkende historische betekenís". Een Ar.rerikaans I^Taarnemer sprak
van "de eerste belangrijke poging tot het ontwikkelen van een onafhankelijk, niet op Maors zienswíjze stoelend standpunt, hraarmee de weg werd gebaand naar soepelheid en naar een ideoLogische heroríäntering die beantwoordt aan de behoeften naar modernisering" l). Volgens deze Amerikaanse
China-deskundige ging het bij dit aLLes om een ideoLogische omzwaai van de
maoîstísche naãr ãen maËerialistische fíLosofie, ook aL ís dan oppen)La,k'
kig besehouud de opvatting dat de waarheid aan de praktijk moet worden getoetst niet vreemd aan Mao zeLf.
I,Iíj wíL1en hier níet uitweiden over de uíterst fel-l-e ídeologisehe diskussíe ãí" t. mei '78 in de Chínese Volksrepubliek is gevoerd. Belangrijker dan aLLe fiLosofische argumenten en haarkloverÍjen ís het fgi!, dat
het híerbij - net als in het i7e-eeul^rse Engel-and - om een ont-ntythoLogíseríng ging, die een einde maakte aan de període waarin aan het.denken van
voorzittãr Mao een bijna mystieke waarde werd toegekend. legeLijk meË het
besLuít tot Líoels eerherstel heeft het centrale comité van de Chínese partij verordonneerd, dat het afgeLopen díent te zijn met de leídersverheer1íjkíng en met iedere personenkultus 2).
Nu komen de gedachten niet uít de hemel vallen" De oude llegel 3) roist

al, dat iedere filosofíe de tijd weerspiegeLt waaria zíj is ontstaan. DaÈ
geiat voor die van hemzelf, voor die van John Locke en voor díe welke nu
in Chína een voortdurend grotere terreinwinst boekt op het maoisme. Ideolo-

gieän hebben een maatschappelijke ondergrond. Op de vraag' wat dan rvel de
maatschappelijke situatíe is waaruiÈ de jongste ontwikkelíngen aldaar moeten worden verklaard, hebben Teng Hsia-ping en zij tot wíer spreekbuis hij
kan worden gerekend, een ondubbelzínnÍg antwoord gegeven"
"De stõrmachtige període van klassenstrijd", zo stelLen zij, "behoort

l) BrantLy ï,Iornaek in "The China Quarterly", dec. '79, bIz. 769.
2) Ìqag men de "Far Eastern Economic Revier¿" geloven, dan zijn de
huidíge Chinese l-eiders zeLfs van plan om Maots mausoleum af
Èe breken

3) c.!f.F. tlegel (1770-1831), Duíts f ilosoof díe kan røorden bevan de opkomende
schouwd als een typisch vertegenhtoordÍger
t
proces, als(nog)
Ë
historisch
heeft
voor
oog
burgerij , díe
de maatvan
en
de
betrekkeLijkheid
mede voor de samenhang
schappeL ijke verschijnseLen.

t0tot het verleden. Voor zover er in China nog sprake is van tegenstelLingen
betreft het geen klassentegensteLlingen en consolidatie van het heersende
regiem kan niet door klassenstrijd geschieden naar sleehts door een vergroting van de nationaLe kracht." Dat is níet de taal van een partij, die
gesLieht is om een politiek insËrument te vormen in de strijd Èegen een feodale grootgrondbezittersklasse en díe denkbeel-den huldigt die direkt met
deze funktíe samenhangen. Het is de taal van een klasse, die haar zaalc ge-

weete die haar tegenstanders van gísteren voorgoed verslagen heeft
en die voorbij hrenst te zíen aan het feit, dat er ándere tegenstanders
zíjn opgestaan die zich gereed houden om morgen een ánder soort klassenstríjd te begínnen tegen de overrrrinnâars van vandaag" I{et is - om de vergef.ijkíng met de klassieke burgerLijke revoLucies in hlest-Europa door t,e
trekken - niet de taal van de JakobíjnenkLub, maar die van het Directoire
4), niet de taal van Cromwell maar die van de bourgeoisie uit het tijdperk
r:.a de industríäl-e omwenËeling.
t{atuurl-ijk is het niet rvaar dat er heden ten dage in China geerr klassentegensteLlingen meer zouden zíjn, Van het tegendeel hebben nog maar betrekkelijk kort geleden grote sÈakingen van belangrijke delen der Chínese
arbeidersklasse in verscheidene sted,en en indusEríegebieden van het uitgestrekte land getuigenis afgelegd. In een maatschappij díe, zoaLs de Chinesêr op loonarbeid berust bestaat er een permanenü konflíkt Ëussen de verkopers en de kopers van de waar arbeidskracht. tlaar het is wél waar, dat
de vroegere klassentegenstelLingen verdwenen zijn en dat de daaruit voortspruitende klassenstrijd tot de geschiedenís behoort. Het is om die reden,
dat de bij die voormaLige klassenstrijd behorende denkwereld een dode wereLd is geworden, üraarmee in het land van de Levenden niets meer te begin*
nen valt. 0m die reden keren Teng en de nieur^¡e managers zich tegen }iao en
tegen de ?rbende van viero'; om die reden keren zij zich in feite ook tegen
een man als Hoea Kwo-feng, die tfaors opvoLger werd en díe in sonurige opzíchten met het verleden brak, maar díe er in andere opzichten nog volop
in vertoeft.
De strijd van wijlen Lioe Sjao-tsji clestíjds en van Teng'Hsia-ping en
de nieuwe managersklasse thans tegen luiao en de zijnen wordt nieÈ daardoor
gekarakt,eríseerd dat de nieur¿e managersklasse geen oog heeft voor de betekenís van de strijd der Chinese arbeiders, de fraktie der maoÍsten daarentegen r^ré1. Noch de opvattíngen van Líoe en Teng, noch die van Mao zijn aan
de proletarische klasseworsteLÍng ontleend. Ì,leliswaar is er door l'Iao voortdurãnd van "proletarische kl-assenstrijd" gesproken, maar ð,e inhoud van dat
begrip is totaal- anders dan men op grond van heË woordgebruik zou denken.
!üat hij onder "proletarische klassenstrijd" verstaat is in I,rezen niets an-

r^Tonnen

ders dãn de sÊrijd tegen de vroegere maatschappeLijke verhoudingen ín China, vóór het behoud van de verhoudÍngen die ervoor in <ie pl-aats zijn gekomen. Ilat de maoîsten de trgrote kulturele proletarísche revolutie" noemen
ís niets anders dan een hevig gevecht tussen de partijbureaukratie en de
nieuwe managersklasse, ook al is dit gevecht, dan begonnen met een feL arbeidersvetzet in de stad l^Ioehan. En ï¡aar t{ao het erover heef t dat Ín de
naaste toekomst níeuwe revoluties zullen voLgen, daar zinspeelt hij niet
op de toekomstige botsíng tussen managerdom en proletariaate maar op een

4) Dírectoire heette het regiem dat in Frankrijk optrad na de
vaL van Robespierre en na de kleinburgerlijke diktatuur.

ll
voortzetting van dat gevecht tussen de rnanagers en zijn partij, dat nog
níet was beslist toen híj de ogen sloot. t{et dat soort opvattingen víel
weínig meer aan te vangen toen de managers eenmaal stevig ín het zadel za'
ten.

het geval toen Teng llsia-píng in 1977
werd gerehabilíteerd. Zijn eerherstel r,ras slechts het bewijs ervoor dat de
managerskl-asse bezig r¿as zích te herstellen van de nederlaag díe zii ín de
"kuLturele revolutie" had geleden. Truee jaar later - in april 1979 - moest
een Chinese r^raarnemer 5) konstateren, dat Teng nog volstrekt geen konplete
macht bezat en dat hij, zo lníj die wenste te veroveren, op krachtige tegenstand zou moeten rekenen. l'{aar in het sindsdÍen verstreken jaar is de op
het managerdom steunende Teng de machtigste man van China geworden. Die
polítieke verandering, direkt resultaat van de maatschappelijke overwinning van de nieuwe managersklasse, heeft - Logischerwijze - ook geLeíd tot
een andere ínterpretatie van de "kulturele revolutie". Zoals te begríjpen
vaLt heeft men haar niet plotsel-ing in een ander licht gezien, maar is het
oordeel omtrent haar betekenis stap voor stap gewijzígd, waarbij iedere
DiË laatste

r^ras

nog alLerminst

stap korrespondeerde met een schrede voorwaarts vao de managers.
Aanvankelijk verklaarden Maots opvolgers - Hoea Kwo-feng in de eerste
plaats - dat de "kuLturele revolutiett voor 70 procent was geslaagd en voor
30 procent was mislukt. Het sukses ervan zou te danken zíjn aan het wijze

Leiderschap van Diao Tse-toeng, de misLukkingen moesten worden gel^teten aan
de "bende van víer". Toen echter de maatschappelíjke ontwikkeling, dat wí1zeggen: de groeiende betekenis en de toenemende macht van de nieuwe managerskLasse, tot polítieke koerswijzíging noopte, verklaarde Hoea, dat de
'rkultureLe revoLutÍe" tot een volledíg sukses hras geworden dooç de val van
deze ttbendett.
Deze nieurnre interpretatie van Hoea lcon niets anders betekenen dan een
tussenstation. Zíj deed opgeld in een periode waarin zij dÍe het roer van
de Grote Roerganger hadden overgenomen onder de druk der maatschappeLijke
krachten de steven wenden, maar het nog altíjd deden voorkomen aLsof zij
op het door l.lao uitgezette bestek koersten. Niet zh weken af van Maors
zo betoogden zij, maar Chíang Chring (Inlaots weduwe) en de overíge
koers
leden"van de "bende van vier" - de felLe tegensËanders van Lioe en Teng rlraren daarvan afgeweken. De beschuldigíng had weinig met de werkeLijkheid
te maken maar diende polítieke en ideoLogische oogmerken op een tijdstíp
dat de nieuwe managersklasse zich weLishtaar sterker voeLde, maar nog niet
sterk genoeg voor een kornpLete de-maoisering, Zí3 volgde een ándere !üeg
dan l'fao, maar zij torète daarbij nog aLtijd l,laoÌs vlag. Men zou het op paradoxale wíjze aldus kunnen formuleren, daÈ zíj zich in naam van l'lao van
Mao Losmaakte. Dat bracht met zich mee dat zLj de "kultureLe revolutiert
waarin zij zoal niet volledig dan toch voor 70 procent de nederlaag leed
("door toedoen van lIao") gíng voorstelLen als haar overwinníng (nog altijd
ttdoor toedoen van dezelfde }faott). I{aarmee men hier te maken had was een
vervaLsíng van de geschiedenís, zoals ook voorafgaande (offícíële) interpretaties van de "kulturele revolutieu' een verval-sing van de geschiedenis
r^raren gevreest. En elk van deze geschiedvervalsingen diende, zoals met iedere geschiedvervaLsÍng het geval is, ideologische doeleinden.

5)

Fang Hsüeh-ch'un in het ín taipei uitgegeven tíjdschríft
sues and Studies", voL, XV, no. 4, april- 1979.

"Is-

l2definitieve overr"¡ínníng van de nieutr'e managerskLasse verd¡oeen
de behoefte zich op luiao üe beroepen. Zíjn theorieön, paskLaar voor de harde strijd Èegen het oude Chinau üraren in het nieurue China niet aLleen een
Met de

anachronísme geworden, ze vormden een beLerunering indien men werkeLijk de
problemen wÍlde opl-ossen die de dageLíjltse praktijk van het maatschappeií3t f".r"n stelde. Daarnee verdween ook de behoefte aan daÈ soort van ideofolie. Vandaar dar tegelijk met cle opvatting dat "de r,raarheid uit de feiteã noet worden afgeleld" ãn tegelijk met het eerherstel van Lioe Sja-tsji

die het belangrijkãte sLachtoffer van de "kulturele revolutíe" was, óók een
"verbod" werd-uilgevaardígd tot het verdraaien van de geschíedenís.

Dat met de vãrscherping van de tegenstel-Ling tussen de arbeidersklasse en het managerdom in Ctrina nieuwe ideologieän zul-Len ontstaan' ís een
onvernijde}ijke zaak. l'taar door cle oude ideol-ogieåln ís de bezen Segaan en
toekomsiíge ldeologíetln zuLLen van een ander soort zijn dan het verdreven
spínrag. Zij zul-len er evenveeL van verschiLl-en aLs de nuchtere periode
aãr ¡¿pitaliãtísche maatschappij verschílt van de heroische' evenveel aLs
de heerschappij van een uit ää bijzondere verhoudingen voortgekonen parr.ijbureaukratíä- verschil-t van een ondernemersmaatschappij. Vanzelfsprekend
za¡ een dergel.ijke ondernemersmaatschappij in China niet aLs twee druppels
rirater gelíjñen óp de ondernemersmaatscñappíj in tlest-[uropa en_de Verenigde Sta[en. Zíl Ls op andere wíjze ontstaan en tot ontwikkeLing gekomen.
Het is gok volstrekt niet zo, d.at Tengts Lerugkeer naar een toLerantie die
iijf.t op de tijd van de "Hondercl bloãmen" persé betekent dat de poLitieke
boirenboüw ín China identiek zal- zíjn met de zogenaamde demokratie in de
werel-d van het ontr¿ikkeLde moderne kapítaLísme. l4aar in de període díe nu
ín China is aangebroken en die gesyroboLiseerd wordt door het eerherstel
van Lioe Sjao-sj í zaL evenal-s in de ontwikkeLde kapítal-istische werel"d de
akkumulatiã .t"o h.t kapítaaL maatgevend zijn voor de politieke besLissingen, en niet omgekeerd.
De Brítse ãkonoo* Christopher Horve heeft, ín zijn boek overtuigend aangetoond, dat er ekonomische redenen \^raren om de ttbende van viertt in staat
i"r, U.sånuldiging te stel-Ien 6). voor cle volledige de-naoiseríng zijn dermínder kLemmend gel4teest. Vandaar dat ín
gãiijL" etonoãisãhe redenen níeË
t'bekr¿aam
u in het denken van voorzitter l'Îaoil
de Chinese Vol-ksrepubliek het
produktie"" Iüat het karakter
grotere
u
tot
het
is
door
vervangen
"bekwaam
zijn,
ook
nogã
"produceren' produceren" ís
of
managerdom
van kaiitalísme
er steãds de LaatsËe en eníge r^rijsheid van de heersende klasse.

=====:l=:::::::::::=llll"==l::::=:=::lllli===l:::::=:::l:========E=== =====
Toen de maoisËen zích tijdens de "kultureLe revolutie" tegen Líoe Sjaotsji keerden schreef het dagbLad "Kwang luling¡' (op 8 mei 1968): "Lioe víndt
dai elk bedríjf wiost moeË maken... dat de winst de richtsnoer voor de bedríjfsvoeríng moet zijn en niet het denken van voorzítter Mao. Daar zijn
wíj tegen. Wlt dat zeggen dat wij de winst negeren? Nee.... lfij hebben behoáfte-aan kapitaal. De r¡insten moeten zich vermeerderen. Ifaar naar onze
meníng noet dà politiek de richtsnoer zijn en niet de r'rinst." Duidel'ijker
dan nãt deze woorden kan níet geíLLustreerd worden wat er in China aan de
hand ís geweest. Het eerherstel van Lioe betekent de erkenning dat kapítaListischã produkÈíe datgene betekent wat Lioe wílde onderstrepen.
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"NÏiet spreken

meÈ

MEl

de bestuurder'r

I}E

BESTÜURDER''

is de titel van een pamflet, dat

op

donderdag 13 maart j.1. we.rd verspreid
ders en buschauffu,rrã. De titel - ontleend aan't bekende, vó6r in de bussen en trams gemonteerde bordje - komt overeen met de titel van en zopas
verschenen boãkje, dat handelt over de werkomstandigheden van het ríjdend
personeeL Uij hát Gemeenüe Vervoer Bedrijf van de hoofdsËad. Het pamflet
teoogde voor dít boekje de aandacht te vragen van de direkt betrokkenen.
Het boekje is geãchreven door Rijkert Knoppers. In een kort voorwoord
deelt de auteur mee] daË hij in l97B - toen híj moest afstuderen aan de
Technische Hogeschool Ëe DeLft - begon met een onderzoek naar het funktioneren van de afdeling vervoer van het G"V.B. De opdrachtgeversr zo vertelt
hÍj, gingen er aut;matisch van uit, daÈ de resultaten van heË onderzoek
sfããntã aãn hên bekend zouclen worden gemaakË. De onderzoeker ¡vas het daarmee van het begin af aan 6neens" Het k¡nram hem belangríjk voor dat de tramen busbestuurdãrs daarvan kennis zouden kunnen nemen. Dat verschiL in opvatting heeft tot een konfl-íkt geleíd en daarop besloot l(noppers rnet zíjn
onderzoek te stoppen. Uit de inmiddel"s door hem verzamelde gegevens, geput
uit ínterne publítaties van het bedríjf, gemeenteLíjke nota's, interviews
met personeel-sleden, uit door het personeel geschreven teksten en krantenhij
U.rilftt"", ís zijn úoekje samengesield. Ìtíj schreef het, zo verkl-aart
plaaËs
allereersÈe
in zíjn na het .rãorroorá volgenáe "Inl"eiding", in de
voor het rijdende personeel.
ook op de
"Niet ãpreken met cle bestuurderrr - de titel slaat uiteraard
belangrijk
even
achtergrond van het híerboven bedoelde konfl-ikt - is een
als uilstekend gesehrift. Dat het hier en daar Ì^taË beknopt Ís, is eigenlijk het enige irrt r"r, er op zou kunnen aanmerken. Maar die beknoptheíd is
wei begri5peliSt en heefr her voordeeL opgeLeverd, dat het ook voor smalle
beurzen nog net betaalbaar ís gebleven.
Na de "Inleídíng" vo1,geã enkeLe bladzijden met algemene informatie
over het G.V.B. Oaarãp aansluitend is er een hístorisehe beschríjving van
de gang van zaken tussãn 1943 en nu. Daarbij wordt ingegaan op het beleid
van-heã bedríjf ten aanzíen van het rÍjdend personeeL en op het verzet daÈ
dít daartegen heeft gevoerd. Ter sptãku komen onder meers de modelaktie
van 1953, de stakínf, van 1955 (inkl-usíef de."luizero1-'t van CPN en EVC, de
onderkruí.persrol van het irlW en de "komedie" van het, scheidsgerecht) n de
nodelaktiã .rar, 1960 en de akties ín 1974. Tot sLot bespreekt de schrijver
een aantal kennerkende aspekten van het huidige personeelsbel-eid, zoals de
bestrijding van het - níet voor nieËs hoge - ziekteverzuim, de toenemende
kontrole op tut personeel en de plannen iot vérgaande beheersing daarvan'
lntãár ãe sctrrijver staat is äan geen twijfel" onderhevig en blijkt ondubbelzinnig uit zíjn "Konklusie". Híj zegt daar o.a.:

onder de Amsterdamse trambestuur-

"Zoals bij eLk will-ekeurig partíkulier bedrijf wordt ook bij het
G.V.B. ín eerste ínstantie een beleíd gevoerd, waarin de financiäle aspekten voorop sfaan. llet zíjn vooral de trambestuurders
en buschauffeurs die de gevolgen van dít beLeid ondervinden: als

a

het niet in hun portemonnee iã, dan wel- Ín hun werkomstandigheden. Lange werttíjden van rond de ll uur, krappe rijschemats,
een toenemende taakverzv¡aring en een slechte verlofregelíng zijn

t4enkeLe van de konsekwenties...ffuJ

ís geen r¡onder dat de behandeling van het personeel verzet oproept. I.Ianneer ¡ye híerbíj
al1een
afgaan op de opent-Íjke voroen van verzet, zoars etakíngeã of modelaktíes, krijgen r{re een onjuist beeLd. ook tondergrãnJsr verzet speelt een belangrijke ro1. Het rafwezíg zijn welens ziekte'
is zotn vorm van verzet.... Ook het zich niet ñoudeã aan de van

boven opgelegde ríjschenats kunnen r¿e zien ar-s een pogÍng van het
personeel o¡¡ verl-ichting in de werkomstandigheden tã ureãge'. o..
Slechts r{Tanneer het personeeL zich blíjft verzett,en zal van verbetering van de werkomstandigheden spráke kunnen zijn."
De rrKonkLusíe" waaruit wij híer hebben geciteerd berust op een- onderzoek naar de werkomstandigheden waarvan de resultaten door heel het boekje
heen (ook in het historísche deel.) worden vermeld. In het laatste
hoofdstukje ("tledendaags personeeLsbeleíd") wordt in het bijzonder aandacht
besteed aan de moderne technieken (de komputer) met behuip rraarvan de direk-

tie een.totaLe greep op het rijdend p"t"or,""i poogt te trijgen.
trNiet spreken met de bestuurderlt (lees, "
ovãr dit aliãs dient voorar
meË de bestuurder te worden gesproken) telt ruim 80 bLadz., inklusief
veLe
íLLustratíes. Het boekje is-voãr f 6 onder meer verkríjgbáar bíj de boekwínkel trllet Fort van Sjakoo'i, Jodenbreestraat 24 i¡ enslãr¿anrãie des niadags is geopend. Ilen kan rt ook bestellen door f, 7190 (ínklusíef portokosten) over te maken op girorekening 3992616 t.n.v. A.II. Bosshard - rekening
Het Fort van Sjakoo - te Amst,erdam.
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"o... Zeer ontstemd toonde de vergadering zich over het feit dat toen
er spijkers met koppen gesl.agen díende te r¿orãen, de bondsbestuurders bLeven zwijgen... De verklarÍng van enkeLe bestuurders dat zíj níet bevoegd
zouden zijn aehter een of andere vorm van daadrnrerkelijke actíe te staan lokte algemene afwij zing uit. . . ',
o'De

besturen van de gezamenlijke bonden hebben...in Krasnapolsky vergeefse pogingen gedaan de stakíng (van lg74) te voorkonêr.... Groot tumult
ontstond toen de heer Van Gastel van de ABVA erop r¡rees dat men wethouder
Riethof een kans moest geven.... Vakbondsleiders die daarna het woord wíLden voeren konden zich naur,relijks verstaanbaar maken..."
"Iüat opvaLt is, dat wanneer verzet georganíseerde vormen aanneemt het
personeel niet op de vakbonden hoeft te iekenen. De vakbondsleiders zíjn nísschien - wel bereid het een en ander voor bet personeel. te doen, ã""t
zodra het personeel zéLf zíjn zaken gaat regelen scharen de vakbonden zich
aan de kant van de bedrijfsLedíng".
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