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Op 27 nei i.l. promoveerde clr. Th. A.J.IU. Jonkergouw aan d.e Tr¿entse
Technísche HogesehooL op een proefsehrift met een lange titeL" dat in feite hancleld.e over de fr¡nktie vtr,n de vakbeweging in cLe kapitalistische sârû€nr-evinq 1). Bij dat proefschrift w&s - zoals vaak het geval is - een aantal
StelLingen gevoegd.r waarvan de eerste acht eveneens betrekking had.dLen op
het fi¡nktioneren van de vakbelreging. In d.e achtste stel-ling verklaarcle d.ã
arlteur: 'tÙíegenen ín ons Land die W¿t¿ek leoeren op de eikerrd" ttakbewe03nq noet_en er rekeníng mee ltouden døt hen zuLks dobr de Leiding ndet in
dmk uotdt afgenomen.lt Zo et nog iemand Ì¡as die van deze va,nze]-f-sprekenclheicl een b e w ij s verlangd.en werd hij op zijn venken betl.íend d.oor o.a.
de heer Groenevelt van d.e fndustriebontl lTüV. Op zaterd.ag 12 juni - een dikke veertien dagen dus na d.e prouotie van dr. Jonkergoürr¡ - verscheen d.eze
sau.en met cle auteur van het proefschrift in het VARA-raclioprogra'nma "De
Rooie Ï{aanft, niet om met hem te d.iskussi.ëren, maar om hem on¿eruit te ha-

len.

GroeneveLt hanteerd.e geen enkel argr:ment en deed. geen enkeLe noeite
ðr. Jonkergouw zakelijk te weerreggen. Hij beperkte
zich ertoe datgene ruat Jonkergour,r naar voren bracht aLs- itonzíntt te bestempeJ-enn die men, juist omd.at tt onzin zou zijn, onnogelijk afdoende kon bestrijcten en hij schroh niet,terug voor de ber.reringo Cat zijn opponent niet
cle opvattingen van

1) Th. J. A. M. Jonkergour,r, ,,Vakbond,sLeidere ín NedenLand, úcrl
en indringer tot bonågenoot en steunpíLaay; een soeio!¿iqnd
'l,og'ísehe studie
ouer de ontt'tíkkeLíng in de aard tsqn het oakbondsLeidersehap" gepLaatst in de ràLatíe hßsen uakba,teging

en eeonomisehe orde en getLLustneerd aßn d.e Loopbønen oan de
beaoLdigde bestuurders der dtie erkenåe oakeentiaLen ín de pen'íode 7906-1.978r,. IIet proefschrift heeft een omvang van 6ÞO
paginars. De prÍjs ervan is ons tot onze spijt niei bekenct;
we r¡eten ever¡¡¡in of d.eze stud.ie inníttclels ook in boekvo:m ver-

krijgbaar is.

-2zou'weten waar hij het over had. Inlie naar het bewuste rad.ioprograJn¡na luisterd.e kon genakkelijk tot d.e - oppervlakkige - konklusie komen dat Groenevelt met Jonkergouw d.e vloer aanveegd.e. In werkelijkheid. r"ras er iets and.ers aan cle hand.. Het is llaar, dat Jonkergoul^r op de woortlenkraam van Groenevelt nin of meer het antr,¡oord. schuldig bleef, maar het is niet zo, d.at
hij tret antr,¡oord. schuld.ig blijven m o e s t
Na het rad.iod.ebatj e verscheen er, ond.er d.e titel îtTheo ís zo gek nag
niet¡î" een klein stukje in het weekblad. I'Vrij Nederland.l'. îtPríkkelende
steLLöngen fozrruLeren ís kenneLíjk iets ande?s dan ze onderboutu)entÌ, heette
het claarin. Idaar er is - getuige zijn proefschrift - geen sprake van d.at
clr. JonkergouÌ¡ zijn stellingen niet zou weten te ond.erbouwen. Hij was aIleen maar totaal onvoorbereid. op d.e manier vaarop een, anileren zond.er de
minste grond. van d.emagogie beschuld.igend.e, demagoog a1s Groenevelt ied.ereen te lijf pleegt te gaan, die het waagt hem te kritiseren. llet zijn dit
soort van d.iskussiemethoclen op grond. ï/aarvan Groenevelt in hetzel-fd.e stukje terecht met een llstraatüeehtert'werd. vergeleken, een straatveehter die,
zo r¡erd. er gekonstateercl, het proefschrift vast en zeker niet gelezen had..
Tegen een d.ergeliike straatvechter toond.e Jonkergouw zieh niet opgewassen,
maar dat wil uiteraard volstrekt niet zcggen dat hij ongelijk had.
Jonhergouws opvatting, ctat de vakbeweging een instrument is voor het
behoud. van cle sociale rred.e, d.at haar beleid de led.en niet meer aanspreekt
en d.at zij ttientengevolge haar eigen graf graaft, trachtte Groenevelt van
tafel te vegen met d.e kreet, d.at zijn opponentlluan oakbeuegingezoken n¿et
het minste benuL ,r?ãdtr. Dr. Jonkergourr zou er Groenevelt terstoncl op hebben
kunnen wijzen, dat zorn tuaalf jaar geleden de toenmatige NW-sekretaris
P.H" Hugenholtz in ietwat and.ere bewoord.ingen een soortgelijke zienswijze
verkondigde a1s hij in zijn proefschrift had geciaan 2), Hij zou Groenevelt
vervolgens hebben kunnen vragen of hij Hugenholtz soms ooir beschouwd.e als
iemand. d.ie van vakbewegingszaken geen benul had.. $Iaar d.r. Jonkergouw deed

dat niet.

A1 neteen ti j fret begín van d.e d.islcussie liet dr, Jonkergouw een kans
liggen. Naar aanleitling van het in het proefschrift ontwikkelde betoog dat
d.e led.en van d.e vakbeweging voor tle leicters een instrument zijn geworden
en dat ttie leitLers zich nogal eens tegen de eigen achterban keren poogd.e

de gespreksleider Groenevelt uit zíjn tent te lokken door op het ledenverlies van cle vakbeweging te wijzen. Groenevelt erkend.e rond.uit, dat het ledental van d.e Ind.ustriebond van 3I+O.OOO tot 278.000 vas ged"aald. Maar dat
was volgens hem uitsluitend. een gevolg van d.e ekonomische depressie. Onbehagen over het vakbond.sbeleid. zou d.aarbij beslist geen ro1 spelen. Hoe het
dan te verklaren viel, dat er ook lang voor d.e ekonomisehe depressie aL ledenverlies te konstateren viel - zeker relatief, d.w.z. in verhoutlÍng tot
de stijgend.e beroepsbevolking, maar ook absoluut - was een voor de hand
liggend.e vraag, d.ie d.oor dr. Jonkergou,r^¡ niet werd. gesteld, zomin als hij
aan Groenevelt vroeg of hij ooit wel eens gehoord had. van boze vakbonclsletten die uít l¡oed.e hun Litlnaatschapsboekje verscheurden 3).

Z) Zíe ¡t nunner van september 197O van het tweemaanilelijks tijdschrift 'tlnterLinkst'. Alôaar: bIz, 22 e.v.
3) ttraaat de toenmalige NW-voorzitter Vermeulen in april 1955 loíi
d.e staking van het Amsterdarnse tra,npersoneel a1s ronsel-aar van
ond.erkruipers,was opgetred.en ond.er and.ere.

-30p een gegeven moment.riep Groenevelt uit, dat de Inclustríebond vele
stalcingen organiseerd.e en dat hij nirnmer konflikten uit d.e weg was geg&an.
Dr. Jonkergouw zou eraan hebben kunnen herinneren dat Groenevelt de man
rvas clie in april 1973 fret pJ-an opper'ile voor een 2.6. paasbestand, dat buiten weten van d.e op d.at moment stakend.e arbeiders werd. gesloten en d.at
neerkwan. op het breken van een stuk strijcl en een sanenwerking met de onilerneners l+). Dr. Jonkevgouïr zou ook hebben lçunnen herinneren aan Groenevelts uitspraak clat tthet geen gemakkeLíjk taak uæn de oakbeuegdng is konfLikten wùt te Lokken't 5) of aan tt feit dat de Ind.ustriebond. in zijn bro-

chure t'Fíjnísør¿ders'¿ denoodzaakvan mat i gi ng bepleitte endat
6n deze bond. én Groenevelt alleen ma.ar de schijn wekten (en wekken) dat ze
geen konflíkten uit d.e weg gingen (en gaan) on des te beter aan hun achterban d.e natiging te kunnen verkopen. I4aar Jonkergourr J.iet d.it achterwege.
Dr. Jonkergoìll4¡ verzuimtle ook om Groenevelt erop te wijzen, dat tte bestutrclers van de Algernene Ned.erlandse Metaalbettrijfsbond - de voorloper
van de Ind.ustriebond. - een lutte1 aantal jaren eerder d.e betrokken kad.erl-eden ertoe had.d.en geprest een staking bij Ae Deuka in Utreeht te breken
en clat d.e toerrmal-ige sekretaris Poppe van de itfetaalbedrijfsbond achteraf
erkende dat tt om stakingsbreking ging 6). Or. Jonkergouw verzuinde boven-

h) Oat Groenevelt het initiatief tot het paasbestand ontwikkelcte,
valt o.a. na te lezen in Bert Breij , î'Een la¡estíe üan pr¿nc¿pê", blz. 1l+0. De vakbond.sbestuurd.ers streefd.en er uiteraard.
naar hun nau't.re sa¡rq¡çs¡Ling net d.e werkgevers zo goecl nogelijk
voor hun leden te verbergen. Daarom r¡erd er een komedie opgevoercl. Ivlen d.eed. het voorkomen alsof het voorstel tot een paasbestantl afkonstig Ìras lran de heer De Pous, de voorzitter van
d.e S.E.R. De vakbond.sleid.ers had.d.en hem verzocht d.eze rol te
rrilLen spelen. De heer De Pous verklaard.e zieh daartoe bereid
op voorwaard.e, clat hem bij voorbaat r,rerd. verzekerd d.at de vakbondsbestuurd.ers ttzijntt voorstel- zouden aanvaarden. lrlelke voorwaarde r¡erd. vervuld. Jaren geled.en heeft een vakbond.sbestuurd.er clie in d.e IlW een eïen belangrijke positie inneemt als de

heer Groenevelt tegenover twee leclen van de groep "Ðaad en Ged.achterr erkend., d.at er bij het paasbestanct ind.eril.aad sprake
was van het breken van d.e strijd en van een optred.en tlat volJ-ectig ind.ruiste tegen het belang van d.e arbeiders. Hij kon het
weten, want hij was zelf nauw bij het paasbestand betrokken.
Maar n:isschien is GroeneveLt van oord.eel, dat ook d.eze kollega
van hem niet r,¡eet waar hi j over spreekt.
5) Ziez ttÛen kt)estíe oan pz,incipelt, bJ,z" 13.
6) O. kad.erled.en van het ANMB werden onder zware d.ruk gezet tijdens een vergad.ering in het Utrechtse Gebournr voor K. en 'tql.
clie d.oor een lid. van cle groep I'Daatl en Gedachterf wercl bijgewoond.. Toen Poppe enige tijd later als spreker optrad. in een
zaaJ.tje aan de Oudegracht in Utrecht, wierp hetzelfde lid.van
d.e groep D & G he¡n de houd.ing van d.e bestuurd.ers tijcl.ens d.e
Deuka-staking voor d.e voeten. Poppe gaf toen toe, clat tlit optreden t'uoLLeùùg fouttt Lras geveest. 0p d.e opnerking van onze

nakker, dlat het niet om een îfout¡
ging¡ zei Poppe, dat dít t'een lanestie
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welbeschouwd. geen van alle raak waren. Het proefschrift van dr. Jonkergouw
liep er geen enkele deuk van op.
In dat proefsehrift wordt de vakbeweging 'teen bondgenoot en steunrp'tLaar uan de heensende" kapitaListísehe, eeonomðsehe ov'derr genoemd. Zii is
ontstaan, schrijft dr" Jonkergourr,
"ín reactíe op de uih¡assen uart het steLseL der ondernewingsgeurijze produetie, }uey, dút feít is ueiníg oerselziL uan meníng mogeLiJ'k. Door Lzaar aayd tan reactíetserschíinseL bL¿i'l<t het Lot
oan de uakbeuegíng opgehangen aan het uigerend (d.w.z' het bestaande) sociaaL-economisehe besteL. I'Ieer dan andere organisaties heeft z¿J een afgeLeide functie. Zii ís oerbonden m.et de
markt-eeonomie en dus gebonden am che faetor kapítaaL" Daarnaast
poLitiek syateem, in *ie
is zíi een ¡sateLlíetî t:en een bepaaLd
-o¡
zin, d.at z'[i zotn systeem steunt endoor uordt gebruiktlî 7).
Tot d.eze en menig soortgelijke konklusie kont dr. Jonkergou\,r med.e aan
de hand. van uitspraken van mensen uit de vakbeweging z6tt. Zo citeert hii
woord. van de toonaangevende Amerikaanse vakbondsb.v. met instemming hetlttrade
Uníonism needs eapitaL¿sm Líke a fish needs
Ieider David Dubinsky:
u)atey| ("De vakbeweging heeft het kapitalisme nodig zoals een vis het water nod.ig heeftlt) B). En eveneens net insteuming d.eelt hii vervolgens mee,
d.at d.e Amerikaanse socioloog I'Iright }.lil1s aan d.ie uitspraak toevoegde " dat
,tuakbonden en pr,í,uate eígendorn deLen ziin uan hetzelfde sqsteem't 9) "
Dr. Jonkergouw schrijft voorts:
t¡Het ondenhandeLingsmonopolíe üdn de erkende uakbeweging en de
samern¡enking met onderneineys- en staatsmacht Leidt feiteLíik tot
ùiseiplínerí,ng uan de eigen aehtez,bart. ALs z'¡erknemer is hii oev'tsyeemd uan. de- productdernt ddeLen, aLs oakbondsLíd bouen&ien üarl
zijn ptotestmiddeLen'ì 10) .
De mod.erne vakber,¡eging word.t gedefinieerd. als een
"soeí,aLe ANVB" uaar Leden zích ínùiUidueeL oevzekeran t;egen C.e
geUolgen üan eonfLieten met Van broodhaer'... " zeggenschap o't)er
âoeLeh" beLeíd en uerkwíize uan de organisatie en haan Leí&ing
is een formele aangeLegenheid" D¿t geLdt t¡oor de oakbonden en
aLs geuoLg oan de getrqte nepresentatie nog in meerdere mate
uoor de uakcentraLesrt 11).
Groenevel.t schijnt van deze en d.ergelijke d.efinities van dr. Jonkerom

ten aanhore van

cle

T) Jonkergouw, proefschrift, bIz. l+gg.
B) Id.en, alz. I+gl. Het betreft hier een vakbond.sleid.er van wie
Arie Groenevelt ongetwijfeld. terstond verklaren zal, d.at hij
van vakbond.szaken geen flauw benul heefi en niets dan onzin
praat.
9) Jonkergouwe proefschrift, b1z. \gl.
t0) Iden, proefschrift, blz, 503.
'l 1 ) Tdeu.o b1z. 5o3/5oL+.

Ê

niet d.e ninste weet gehact te hebben toen hij met hem in "De Rooie
kruiste. Anders zou hij zieh er wel voor hebben gewacht om
inzake debeleid.svorming inttevakbeweging een zuiver f orme e1 reclenering af te steken, trtaa^rmee de ziensTíijze van zijn opponent nog €êrrs extra werd onclerstreept. t'Het beLeid uan een uakbond uordt door het kongres
uaatgesteLdît, zei Groenevelt. 'l&et beLeid is een za.a,k 1)an de heLe bond. Zo
gouv

Haantt d.e d.egens

uez,kt dat.tl
Zo werkt dat op

papier, zott dr. Jonkergouw hen hebben kunnen toevoegen. Alleen rt blote feit reed.s, dat een aantal jaren geled.en d.e zogenaande Maatschappij l(ritisehe Vakbeweging de eis stelde, dat de leden van de
vakbeweging 'tbaas ðn eigen bondt' diend.en te zijn, bewijst d.at de Ìr e r k e1 ij k e gangvan zakenvolstrekt tegengesteld.was aand.e fo rme 1 e . En die Maatschappij l{ritische Vakbeweging bestond bepaalcl niet uit
figr.ren d.ie men als rrreemdeling in Jeruzalem kon beschour¡en. Er zaten personen in die hun sporen in d.e vakbevegíng had.den verd.iend., zoals Jaap van
der Doef, Cees Schelling, J. Stekelenburg (aie nog maar kort geleden kand.iclaat voor het voorzitterschap van de Industriebond r¡as) en Poppe, die
- naar wij zojuist gezien hebben - bepaald wel wist dat de arbeiders zélf
over het bond.sbeleid. geen donder te vertellen hebben 12).
Maar om terug te keren naar bet proefschrift van dr. Jonkergour4¡, het
is niet alleen belangwekkend. vanwege zijn kijk op de vakbeweging, die in
nenig opzicht overeenkomt met de onze en met <tie welke vel"e tientallen jaren lang reed.s d.oor critici van d.e utouile arbeitlersbewegingrr r,¡ordt verkon¿ligd.. Het verd,ient al evenzeer de aandacht d"oord.at de auteur zich geen
knollen voor citroenen laat verkopen voor wat betreft het karakter van d.e
huidige naatschappij.
De kapitalistische ekonomische orde, zo betoogt Jonkergoul¡/
ttis naar zt)jn aard ní.et oeranderd. Arbedd heeft nog steeds de
status oav¿ Loonarbeíd en wordt nog steeds oerhanÅ,eld op een anbeidemaykt...., de y,eLatie uerkgeuey<¡erknemer is naar zíjn aard

níet gewíjzígd.... t' 13).
Beide stand.punten - d.at omtrent de vakbeweging en dat omtrent het karakter van de bestaand.e maatschappelijke ortle - worden door dr. Jonkergouw
uitvoerig bered.eneerd en vanuit d.iverse invaLshoeken belicht. Vanzelfsprekencl kunnen wij zijn uiteenzettingen hier niet tot in details volgen. Ifij
moeten ermee volstaan enkele, voor zijn inzichten karakteristieke, uitspraken te citeren:
nog

t'Ðe uakbeueging ontuikkeLde zieh'ùan nawieLijks geduLd.e emancípatíebeuegí,ng tot onderhandeLíngspantner díe op diuepse niøeaus

îtaar pantij meebLaast dn de centrale besLuítùonnringsstruetuup
uan de samenLeuíng" (brz, \9'l )....
Het styíidtoneeL heeft zieh
oezpLaatst oan de fabriek na.ar de eonferentietafeL, oart strí,jdorgaan uerd de uakbeueging ooenLegorgaan en ínstm,ment uoor het
behoud uøt de socia.Le uredert (b].'z. 500)... " 'îEen op aybeídsorede

12) En uiteraard. zal Arie Groenevelt niet aarzelen om te ber¡eren
d.at al cleze vakbond.sbestuurðers, Poppe en Stekelenburg incluis, geen flauw benuL van vakbewegíngszaken hcbben en niet
weten va;ar ze over praten.
13) Jonkergouw, proefschrifto blz. l+gl+.

6

gerieht beleid bvacht een ûe!.ze,keL¿jking úan V¿et ouerleg met
zieh mee. ,.. Daardooz, uerd het eeonor¡risetz-poLdtieke systeem gehandlnafd en üerdez, aitgebouud. ALs geuoLg uan. het in toenemende

mate- teehmisch-adwinistnatíeue kayakter pan regeren en socíaaLeeonomíseh bestu.z,en" uaste het uakbondsapparaat aan, oønzeLf*
standígde het zðch, bureanæatísearde het en werden de Leden
naar een ondergesehí,kte positie geschotsenrt (bl-z. 501).. ". rtln
zðin sttwetuur gíng dp oakbeueging sterk Lí.jken op die oan d.e
tegenstandens, naneLíjk oLígarcliseh-autort)tadr en eentralístdseh" opdat de door de Leiding met andere elítes aan de top genaakte afspnaken ook aan de bøsís konden uorden nagekomen" (b12.

5oz)

1l+

).

Zoa1s uit de titel van Jonkergou\rs proefsehritt al kan r¿orden afgeleid. spitst hij zrn analyse toe op d.e ontwikkeling in d.e aard. van het vak-

bond.sleid.erschap. Hij oncterzoekt haar tegen de achtergronð van d.e ontwikkeling van d.e vakbeweging zelf. nij ¿at onderzoek heeft hij over de period.e
tussen 1906 (oprichting van het NW) /1909 (oprichting van ITI{V en CNV) en
het jaar 1979 alle carrières nagegaan van d.e gesalarieerde bestuursleden
d.er drie Ned.erland.se vakcentrales. Deze tijd.rovend.e speurtocht door de vakbond.sarchieven voerd.e hen tot diverse konklusies, vaarvan de belangrijkste
deze was, clat "een technocratíseh qparaat tot een technoeratiseh beshut'
Leidt en dat een dengeLijk bestuun steeds beter uittvisseLbaar is met de
eLite uan ooerheíd en bedrijfsLeüenrt.
Karakteristieke uitspraken van d.r. Jonkergour,¡ omtrent het leid.erschap
van d.e vakbeweging zijn ontler meer ôe volgende:
ltúoeaeL er een oev,schiL ín maehtsbasis ís" is de taaL uan de uakbonåsLeider steeds meer dezeLfde geuoz,den als die oan zíin maat'
schappeLíjke tegenooeter, de manager¡t (bl,z. 506).. .. tîDe pn'imaí'
re oríëntatíe oay¿ de Leíders ís ev, á,án op instandhoudíng en uit'
bouw oart de eígen ongarñsatie" íncLuis de eigen positíe daarbín'

ll+) .ronkergour,r spreekt op verseheid.ene plaatsen over het oligargisch karakter van de vakbeweging. Telkens werden we dan onwillekeurig herinnerd. aan de in '1952 verschenen studie van
de jonge Amerikaanse socioloog Joseph Goldstein over cLe Brítse vakbond.en in tt algemeen en d.e Transport and General llorkers Union in het bijdonder (titer; tThe Goüetnment of Brítísh fuade tlnionst')" Ook zijn konklusie na,rnelijk luid.de, dat
d.e genoemd.e bond - en de val<beweging in het algemeen - niet
and.ers kan word.en gezien dan a1s een oLögarehie in ied.er opzicht. Als pikante bijzonderheid. zii hieraan toegevoegtt clat
GoLd.stein door d.e sekretaris-generaal van de TGtr^lU r'rerd. aangevallen op soortgelijke wijze als Jonkergouw werd aangevallcn
d"oor Groenevelt: Gold.stein zou de feiten die ter besehikking
verd.en gesteld. verkeerd. begrepen hebben of hun betekenis
niet hebben verstaan. A1s Groenevelt een leittende funktie in
cte Britse transportarbeid.ersbond zou hebben bekleedo d.an zou
hij uiteraard. te kennen hebben gegeven dat Golcistein geen
flaur¡ benul van vakbewegingszaken had. en kennelijh niet wist
waar hij over sprak.

-7 rrllet type Leidensehap paste zieh qar¿ bíi de
ontuikkeLing uan de organí,satieît (¡lz. 50?).... "t',lie organisatie
zegt" zegt earriàye. ". " Het píoníey-Leidersehap uan het eerste
uun'ís gaandeueg."," uerÐnngen dpor het teehnoeratdseh Leíderseîtnp Ðan een Log professioneel buteaueratíseh appataat. ",. Een
Leídersehap dnt deel uitrnaakt uan een earyièrepatroon" uaan aLLeen funetionarissen uåt het eigen apparaat of uít de aangesLoten bonden deeLaehtóg aan kunnen zíjn. Een organísatíe díe zozeer is ingeulochten ín een eornpLeæ nett¡ez,k Ðan orgsl¿isat¿es in
het Vteensende maatscltnppelijk bestel staat onder de aanpassíngsdruk daawan en neemt ueLhaast ongemerkt de kenmerken oan die
andere organísaties ouez." Deze tendens heeft ook eonsequenties
uoor de aard en de ken¡nerken üan het Leidersehap" Zo zaL baøntjesjagerij" eay,rùànísme en eonformisme eez,dey nege| dan uítzondering zijn" (¡rz. 5o?)..". "het type uakbondsLeidey heeft zíeh
onh'vikkeLd uan de Vwnåarbeídey,-autodidaet-atLes-7a¿nner en -doener naar de (soms uniuersitair) gesehooLde speeiaLíst" Zíjn arbeidsloopbaan in Loanùienst buíten de takbeueging is doorgaans
zeer kort en in een þoenemend aantaL geoaLLen geheeL afweaig..""
striidensaring ís winder beLangz,ijk dan teeh*tiseh reLeuar¿te ondez,handeLíngskennis. I'Ien uordt genenaaL zonden ooit so\daat te
zijn geueest't (b:'z, 5oB)"
nenrt (bl'z,,

506)....

Niet alleen Jonkergour'¡s kijk op cle vakbeweging aLs zodanig kont in menig opzicht ¡ret de onze overeen, maar ook - men zal het hebben gekonstateerd - zijn kijk op het vakbondsLeiderschap en op de leid.ers. Niette¡nin
bestaan er tussen de opvattingen van Jonkergouw en d.ie van ons verschillen.
Jonkergouw - het blijkt wederom ook uit tle titel van zijn studie ziet het 26, dat, de vakbeweging is begonnen als vijand van d.e kapitalistische ord.e, in d.ie ord.e is binnengedrongen (vand.aar dat hij inaal- aJ:s ttindringertt definieert) en vervolgens in de kapitalistische maatschappij is
îlgeïntegreerdît" net cle bestaand.e orde is vergroeid. Van deze |'íntegratíetî
spreekt hij op vele plaatsen in zijn geschrift

zienswijze is een andere. llij menene d.at cte vakbeweging van haar
begin af een onderd.eel van het kapitalistische systeem is geweest
en d.at er derhalve van een 1 a t e r e ingroei in d.at systeen geen sprake kan zijn geweest. Precies zoals zich i n de gevestigde ekonomische ord.e verand.eringen hebben voltrokken lraarvan Jonkergouw met nadruk vaststelt
ctat zij niet tot een verandering v a n die ord.e hebben geleid 15), tretben ook d.e onclerlinge betrekkingen tussen d.e vakbeweging en d.e kapitaListische maatschappíj verand.eringen ondergaan die al-lerminst een p r i n c ip i ë 1 e verand.ering teweeg brachten. De vakbeweging is niet van vijand.
tot bond.genoot geword.enu zij is van tt begin af bondgenoot g e r¡ e e s t"
Datr om geen andere red.en dan d.ie welke d.oor Jonkergourr zeJ-f wordt aa.ngegevenr namelijk aat d.e vakbeveging (als verkoopcentrale van de waar arbeidskracht) rtoerbonden ís met de markt-eeonomie en dus aar¿ de faeton kapítaaL
gebonÅ,en isìt. Het is d.eze verbinding ciie get-eid heeft tot een praktijk die
voor vat Groot-Brittannië betreft d.oor het echtpaar lleb )treffend gekarakteriseerd ' is met de term t¡industviëLe díplomatie¡t en d.ie rn" Roihstein,
een and.ere historikus van cLe Britse arbeid.ersbewegingo niet nind.er trefOnze

prille

15) Jonkergouw,

proefsehrift, blz.

l+93.

R

fenð, ltde pnaktijk oan het pakteren'¿ heeft genoemd." l'{aar het is geen nieur're
praktijk die oir een gegeven moment in d.e plaats van een vroegere praktijk
zou zijn getreden.
Vanaf haar ontstaan vervult d.e vakbeweging voor het kapitaal een onmisbare ro1" Naarmate het kapitalisme zich ontplooit, zich als produkt,iewijze ontwikkelt, springt d"at feit hoe langer hoe meer in het oog " Dâârd.oor doet zich d.e s e h ij n van een :;integratíe't voor: d.e achter ôe vakbonds n y t h e angstvallig verborgen ond.erlinge betrekkingen tussen d.e
vakbeweging en d"e kapitalistische maatschappij ruerd.en eerst langzamerhand
geheel d.uidelijk, wat overigens niet wil zeggen, ôat zij aanvankeliik ook
voor seherpe Traarnemers volstrekt dnd.uideLijk zouden zijn ger,reest " Tegen
het einde van d.e 19e eeui.¡ schrijft d.e Britse historikus I'Iilliaro Lecky, dat
lrde grootste" r,ijkste en best georganíseerde uakbonden eï, ÐeeL toe hebben
bijgedz'agen om het aantaL arbeídskonfLtkten te doen afnemen, ''r omtrent dezelftie tijd. konstateert het echtpaar llebbo d.at sedert de vakverenigingen
(in Engelan¿) tot een normaal verschijnsel zijn geworden d.e arbej.d.sonrust
is verminderd.. Het is het zichtbare teken van d.e door d.e bond.en te vervu]len en vervulde funktie op d.e arbeidsmarkt.
Het optred.en van de vakbeweging eld.ers is d.ienovereenkomstig. Ruin
driekwart eeuw nad.at in Engeland. de in lBe5 legaal verklaarde Trade Unions
een eind hebben genraakt aan tt spontane en zelfstand.ige proletarische verzet uit de voorbije periotle 16), keert de vakbeweging in llederland zich tegen wat z ii noemt "de stakingsgAîmqstiekîtvan een vorige generatic. Het
6én en het ander vloeit voort uit 66n en dezelfd.e oorzaak, die rnoct r'¡orden
gezocht in het w e z e n van de vakbeweging.
Als iemand ons zou vragen of d.r. Jonkergouw in zijn proefschrift tot
d.atgene wat vij als het 'r/Í e z e n van d.e vakbeweging beschour.ren (haar
funktie ten behoeve van de arbeidsmarkt binnen d.e kapitalistische produktiewijze) nu we1 of niet is doorged.rongen, d.an zoud.en r^rij noeite hcbben
met het antwoord. Het zou in zekere zin, vanwege sornmige van zijn uitspraken, bevestigend. moeten luid.en, and.erzijds echter - gezien zijn opvatting
omtrent lnaat rtintegratíe r? - zond.er enige aarzeling ontkennend. Zeker, ook
dr. Jonlçergouw is het niet ontgaan, dat rLe pratctijk van de eerste leid.ers
van het NW'nauwelijks vcrschild.e van die d.er latere 1?), naar dat is voor
he.u toch geen red.en om vraagtekens bij d.e zogenaamd.e integratie te plaatsen, geen reden om zich af te vragen of er wel van een f ingroe'itt van d-eze
vakcentrale in de burgerlijke maatschappij kan worden gesproken.
Ilet niet onbelangrijke geschilpunt d"at wij hier signaleren is bepalend voor alle andere - in zeker opzícht afgeJ-eid.e - geschilpunten tussen
dr. Jonkergoul¡ en ons. Als hij het b.v. heeft over d.e toekomst van d"e vakbeweging en stel-t, d.at zíj waarschijnlijlr zaj. kíezen voor een strikte,
overkregend materiële, ind"ivid.uele belangenbehartiging, alleen voor d.e ei-

16) oe betekenis van het op d.e basis van de burgerlijke samenleving opererend.e Britse vakverenigingswezen voor het herstel
en de hand.having van de arbeiðsrust is o.a. in het licht gesteld door E.P" Thompson ("fhe Makíng of the EngLðsh {,Ìorking
CLass't) en d.oor d.e Araerikanen John en Paula Zerzan (îtþko kíLLed Ned Ludd?tt in Ned.erlandse vertaling zol¡el verschenen in
"Daad en Gedachtetr als in "Internationale Korrespondentiett)'
1?) Jonkergou'rr, proefschrift, blz" \93"
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gen leden en zond.er maatschappij-kritische pretenties, d.an I ii k t het
op het eerste gezicht alsof hij bepaalde soeiale wetmatigheden formuleert "
',{aar zo is het niet, ook al gaat het hier om een ontwikkeling die ten dele
- bij de Tnd.ustriebond bijvoorbeeld en bij de Bouw- en Houtbonden - aI enigermate zichtbaar is. Dr. Jonkergour.r gelooft kennelijk in een v r ij e
keuze. Dat bLeek niet alleen uit enkele van zrn opmerkingen in het genoemd.e rad.ioprograrnma van d"e Vara, rt bleek al evenzeer uit hetgeen hii, bliikens een verslag in ttDe Volkskrantlt van 26 mei en een beschouwing in "De
ond.erneming'? van 11 jr:ni j.1. - naar voren bracht tijd.ens een in Utrecht
aan d.e vooravond van zijn pronotie gehoud.en perskonferentíe " D"a6,r na.nelijk
betoogde hij, dat d.e vakbeweging, indien zíj haar eigen graf niet r,¡i1de
graven, zich eventueel ook zou kunnen ontwikkelen tot een beweging die
zich richt op zelfbestuur en zelfhulp in d.e bed.rijven, met een bevlogen aIternatief leid.erschap van korte duur, r^raarvoor d.an een type als Lech'ttralesa ideaal zou zijn.
iliet een d.ergelijke opmerking bewijst d.r. Jonkergouwo d.at hii - anders
tlan wij - ÌIalesa niet beschour¿t als de exponent van een organisatie, die
in Polen als de bondgenoot en de steunpilaar van de bestaand.e (staatskapitalistische) ekonomische orde optreedt, niet als de leider van een vakbeweging, d.ie aLs vakbeweging niet 'wezenlijk verschilt van de vakbeweging in
het westen.
Dr. Jorrkergour,¡ is een id.ealist. Hij heeft het (in ziin vierde stelling) over
îreen hístoytsche fout uan de oakbondsLeiding om de beginseLen
uan de atbeídensbeueging en de beLangen oan het uakbond.sappataat
te oev,eenzeLtsígen, de Laatste te Laten pt'euaLeren bouen de eer*
meer
ste en bíigeuoLg de uer.sterking Dan het appataat zonder
i'
begínseLen.
ùan
de
ttoor te steLLen aLs een uev'sterlcing
Naar onze opvatting gaat het hier niet om een historische fout, maar
om een historisehe onvermijdeLijkheid.. Doordat enerzijds de vakbeweging
- zoals Jonkergouw zel-f konstateert - a1s reahtie op cle uitwassen ván de
ondernemingsgewijze produktie ontstond, and.erzijds met de kapitalistische
protiuktie onlosmakelijk vcrbonden is" moest zij Ae belangen van de arbeid.ende klasse weL rnet de belangen van het vakbewegingsapparaat vereenzelvigêrtr mede omdat deze vereenzelviging (de vakbewegingsroybhe) de voorwaarde

voor haar funktioneren.
Fouten kunnen hersteld. vorden; onvermijd.elijkhed.en d.ient men te aceepteren. Zulk een aanvaard.ing eehter staat lijnrecht tegenover ied.ere gedachte aan een mogelijke vernieuwing van de vakbeweging, zoals die d.estijd.s
d.oor d"e Maatschappij Ï{ritische Vaftbeweging werd gehulôied en nu kennelijlc
toch ook weer d.oor dr. Jonkergoulr word.t aangehangen. A1s hij het bijvoor-

vormd.e

beelcl heeft over
r¡het ontstaan oan a.rbeidenspro test buíten d.e instítu.tíoneLe kana.Len om" een bewegíw &ie zieh meer zou moeten ríchten op zeLfbeetuuv in de bedyijuen"o enz.
d.an heeft hij het n i e t over d.e zich aand.ienende beweging van cle arbeid.ers zeLf, los van en tegenover de oudettarbeid.ersbewegingt', die haarwerkelijk karakter niet langer kan verbergen, maar d.an schildert hij wat naar
zijn inzicht de inhoudvan een v e r n i e ur¡d- e vakbe¡¡eging Zou. Illoe-

ten zijn.

-10Dit laatste is geheel in

overeenstenming meè

zijn opvatting, d.at

de

ttinuLoed oan soe'taLe bewegíngen dn het maatseTrcppeLðik kraehten^
ueLd r'ñet zoz,eer bepaaLd uordt door haar LedentaT. aLsaeL doov' de
m o t i o a t i e uan haar Leden" (ster-ting VIr, spatiëring van

ons).

i e
Cnze opvatting is deze, d.at het juist niet onde mo t i vat
gaat, noch om d.at wat de mensen w i 11e n , rtaar om sociafe wetmatigheden. Vanclaar dat wij d.an ook moeite hebben met de tr'reed.e stelling van clr"
Jonkergcuw:
lttlí,e d"e Tuidige eeonomösche orde wil ueroangen doan een" sociaLístðsche, zal tegen de erkende uakbeaegi,ng ten striide moeten trekken" "
Ons bezwaar, d.at zal d.uid.elijk zijn, spruit n i e t d.aaruit voortu
d.e erkend.e vakbeweging beschour^¡en a1s een voor het socialisme ijverencle instelling of organisatie. I'Iij beschouwen echter het social-isme niet
als een zaak van het menselijk r,¡ i 1 1 e n lTiet zíj d.ic het sociaLisme
v i 1 1 e n zijn de d.oodgravers van de bestaande economische orde, maar

dat wij

de arbeiders die voor hun belangen vechten. Bij de strijd voor hun belangen vinden d.e arbeiders hoe langer hoe meer de vakbeweging tegenover zich
als een hun vijand.ige nacht" Ze zien zich gedwongen hun eigen boontjes te
doppen, zélf te hand.elen en zó1f beslissingen te nemen. Het is volstrekt
niet iets wat zij willen, het is iets waartoe zij zich genood.zaakt zien.
En niet zodra gaan zij d.aartoe over of zij zíjn bezíg d.e huidige maatschappelijhe verhoud.ingen om te wentelen, t:f zij zieh d.aar nu rekensehap van geven of niet.
De botsing Ì/aarvan nij trier spreken d.ankt haar ontstaan niet aan socialistische id.ealen, maar aan kapitalistischc tegenstellingen. Ilet is allerninst een botsing waarvan wij (misschien) rnorgen of overmorgen getuige
zul.len zíjnu vooropgesteld. d.at d.e mensen voldoende "gemotiveerd"'? zijn; het
is een botsing d.ie ied"ereen thans kan r^raarnemen, d.ie ogen heeft om te zíen.
Ðr. Jonkergouïr gebruikt ongetwijfeld. zijn ogen goed" Hij ziet seherp
wat de vakbeweging i s , hij ziet ook wat zij, tot het afiverpen van overbod.ige en hinderlijke franje genoopt e zal \f o r d. e n " Het verschil tussen hem en ons bestaat hieruit, dat hij aan ðeze scherpe analyse nog ,1atgene toevoegt r.rat de vakber,reging volgens hem zou m o e t e n r'¡orclen.
Dr. Jonkergourrcs proefschrift is gepresenteerd. a1's 'reen d.oorbvaak ín
de tyaditíoneLe oakbonds-soeioLogíe in. Ilederland". Als daarmee bedoefd is,
dat hij nieul're wegen heeft ingeslagen en dingen ontd.ekt heeft die andere
onderzoekers vé6r hen niet ontd.ekt hebben, dan moeten l.rij d.at met kl-em tegenspreken. Het wezenlijke karakter van d.e vakbeweging l¡erd in Engeland al
in d.e jaren r80 van de v o r i g e ceut¡ zeer d.uidelijk en kernachtig beschreven en sind-sd.ien is er in vrijr,¡e1 alle moderne ind.ustrielanden een
vloed. aan literatui:r verschenen, vaarin op het bondgenootschap van kapitalisme en vakbeweging een even held.er licht gevorpen r"¡ordt. Aan de verdienste van d.r. Jonkergourr¡ het allenaal nog eens goed op een rijtje te hebben
gezet d.oet d.at natuurlijk niet het minste af .
Dr, Jonkcrgour4r koesterde de verwachting "dat zijn proefsehríft de dÍs"
cussíe zaL oproepen die in zdjn ogen ?nrd nodÍg is om de anbeidersbet'tegíng
uteey een spiong uooy,uit te doen gaan. ¡¡ Daarontrent konstateren r'rij, dat
het de reë1e botsing tussen de arbei*Lers enerzijds, ondernemerd.om, vakbel¡e-
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8Íng en staat anderzijds is, die de arbeid.ersbeweging vooruit brengt, soms
r:et een sprong, soilts z6 Langzaa¡,r clat het naur,¡etijks te lconstateren valt.
Enclevooruitgan6bestaat hierin d.at d.e arb e i ¿ e r s b eire g i n g
nu eens zichtbaar, d.an weer bijkans onzichtbaar, plaats maalit d-oor c't-e ¡ e.1:rê ß i n g d. e r
arb e i d. er s ltaar clezeontwilJrelingliomt niet
C'oor d.e d.ísliussie over een proefschrift of l,¡at voor boek d.an ooh tot stand-.
llatuur"lijlt hebbcn geschriften hun beteirenis. liaar het zijn nict geschrif-

clie r,eatschappelijke verand.erinp;en tot stand- brengen, ¡laar maatschappc.".
ve::and.eringen, die hun i.reerslag vind.en in gesehriften"
De arbeiilersbeweging,, zeiden r'iij, zaI pLaats nraken vocr ct-e beueging
cl-er arbeiders, cle beweging we1 te verstaan van d.e arbeici.ers 261f, cen-bel
r'reging d.ie zich naast en in voortd.r:rende strijd. met de oud.c ber^reging zalontwiklielen" Die cude be'¡¡¡eging is in feíte geen arbeidc::sber,¡egingr--zij r.".is"'cen

lijlce

bruikt alleen maar rlie naan. Ook d.át ziet dr. Jonleergouw 18). Inderd.aad..
Theo is r,rerkelijk zo gek nog niet. l,iaar juist d.aarom va1len zijn id-ealisti-.
sche ontsporingen des te sterker op.
Or¿ een laatste voorbceld. d.aarvan tc noemen; hij i,ríjst er o"i. vo1lio."
:ren terecht op, d.at raensen al-s Lanser van 't Ctry en \lijhstra van het voor,malige ltrW in d,e toei<omst steed.s ¡ninder uitzonderin¿¡en zr.illen zijn en d.at
valcbond.sbestuurd.ers steed.s beter uitl¡issel-ì:aar zullen blijken i;ret de elite
van overheid en bed.rijfsleven. Daar hebben idj niets op af te d.ingen. Ooli
over de vraag hoe cf d.at'lcomt verschil-1en i+ij niet niet dr. .ronkergoulr van
nening; d.e vakber,¡eging is een orgê,nisatie d.ie in nicts versehilt van het
ê'en of and-ere bed.rijf en soortgelijke organisa.ties brengen ecn soortgelijl;
type leiders voort' llaar) maar
Aan zijn .- eercler reed.s p;eciteãrde .opvatting, dat 'ìeen tecltnocrat'ieclt a¡>paraat tot een teehnocratiseh bestuuy,
Le'tdt:, voegt dr. Jonlcergoul,r toe, clat er ook van een omgekee::de ontwikiie.
ling sprake is. Dat wil- zoveel zeggen als d.at niet sleeäts ¿e vakber.reging

haar bestuurd.ers maakte maar d.e bestuurders oolc cle vakber"¡eging maken" De
konsekrn¡entie dáárvan is, d.at ánd.ere bestuurdelîs een á,nd.ere vakbeweging ::ral."en.. En ja, d.at komt er.i-an weer op neere cl-at met bijvoorbeeLð.;:beoLogen,;
of ::rlemot'tueerd.e't leiders (precies: zoals I'Ialesa: of liever gezegcl_ van het
soort !¡aarvoor men L-lalesa houclt ) ¡-e arbeid.ersbeweging "- r.¡at men C.aarond.er
ook:,rag verstaan *'tçnn sprang uooruit::zou lcu¡nen nakcn. liet is een nijclverbreide illusie 1p), die o.a. uitstekend. te ontïraskeren valt m.et.... d.e
analyses van d.r.. Jonhergournr.
Voor die analyses, het zi j nad.ruhleeli jk opgenierkt , hetrben r.ri j veel ber'rond'erin¿¡ en respekt. Zij getuigen van een oordeel omtrent d.e iuaatschaprre*.
fijke r'ierkelijli:heid., d.at men bij ae lneeste intellel"tueLen +r,evêf,geêfs zal
1

B)

1

9)

Jonkergouw, proefschrift, bL2" 503"
Deze ilLusie heeft er toe g;eleid., d_at op een €legeven o€!enbrik een aantal Britse d-olcwerkers, ontevreden ¡ret de prak",tijken van de grote transportarbeiilersboncì, een nieuwe vak-.
bond stichtte met nieuwe leid.ers, clie het rrel beter zoucr.en
cloen" rets dergelijks d.eden d.e stakende glast'erkers van pil-

kington in St" Ilelens, d-ie in het voorjaar van 1970 uit d-e
General and. lf.unieipal l,torkers llnion van Lord. cooper traden
en gezamenlijlc d.e nieuwe Grassrt¡orkerse union oprichtten. De
even horte a1s trieste ervaring met beid.e nieur^re organisa-.
ties vormt een bevestiging van Jonhergoul,rs analyse.

12zoeken. I'taar zoals reed.s gezegd.: hier en daar laat d"e werkel-ijkheidszin
van dr. Jonkergouw hem plotseU.nE¡ in de steek" Na in zijn proefschrift veIe blad.zijd.en lang een indringend beeld van d.e teehnocratische en burea;u*

kratische vakbond.sbestuurd.er te hebberi geschetst, verklaart hij opeens in
éón van zijn stellingen:
'ìiæt te betz,euren is dat uakbondsLe'iders in ons Land. geen aul;obíografieën seTtrij üe?î "
De verzuchting zal wel zijn opger,reid. bij het zich vercliepen in de nemoires van buitenlandse vakbondsleiders, zoals b.v. Bill Ha¡rwood" of SarnuelGompers. l'{aar die behorcn tot een triioniersgeneratie en d"ic gene::ati.r: kon
zich nog d.e luxe van zelfmisleid.ing permitteren, arl liegen Gompcrsr herinneringen er nict om. Voor Nederlandsc pioniers geld.t in beginsel hetzclfde,
maar door alLerlei omstandigheden heeft hun vcelai ile tj-jd. ontbroken. Latcre generaties van bestuurders stellen - ook in het buitenalnd - hun Iei?

ven doorgaans niet'be boek" 7-,e kijken we1 uit. And.ers dan d"e mannen van
het eerste uur, Ì^leten ze nauwkeuríg wat; ze d.oen cn ze passen er r,rel voor
op dat rt publiek en d.us hun achterban aan d.e neus te hangen. Gej.ooft Jonkergou:w Ìrerkelijk dat hij ooit op cen goede d.ag in cj.e 6én of andere keurige band van d"e n"v. t'De Arbeid.erspcrstt zou kunnen lezen" . . .
Ze noemden me Barvdeaden-'Atie" ondat ík ooit rttot op de bar'
vieadenì? tot de iongens had geroepen, lulaar í.k hoopte in nriin havt
natuurLi.jk dnt het ey, núet oan zou komen en ík uas natuurLiik aL'
Lev'rnönst ongeLukktg toen ík door mn" Stheeman" de pres'ident oan
de Amstevdamse v,eehtbank uerd ge.z,ed" cloordat ?t'ii de stakíngen z'egeLrecht uerbood". " "
of rlat er in hetzelfde boek een hoofd.s'buk met de titel Het Paasbestand zov
prijken? I(om nou Theo. Ze kijken wel uit.
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Van verschillend.e kanten wordt het ziekteverzuim als een strijdmiddel
getytrreerd. Zo ook in de brochure 1'Arbeidersstríjd ín de Rotterdamle hq,úen
1"960-L980" 1 ) " In deze brochure valt altijd wet een lichtpuntje te ontdekken aLs er geen itopenlijhe strijd.tf is " Er wordt gelroon op een anclere ma*
nier gestred.en, volgens d.e schrijfster, ilus lrees gerust: d.e havenarbeiders
blijven steeds even fel, Of ze nu staken d.an vel ziek zijn, d.ie mannen
blijven fanatielc. Ze weten ger^ioon van geen ophoud"en. Kortom d.e Rotterdarnse
haven bruist van ziek zijn en verzet.
I{oe kornt men nu tot zoln theoríe? Uit teleursteJ-ling, als het een
tijdje gewoon duf aan het verzetsfront is? fk weet het n-'ret, maar ik ',,¡ord
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doctoraalscriptie van Yvonne Heygele die wij
eníge tijd. geleden uitvoerig in t'Daad en Gedachtel' hebben besproken en d.ie onJ.angs - bij de Rotterd.a,mse uitgeverij Oerlemans - ook in boekvorm is verschenen.
Bedoeld. wordt d.e
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er ziek van. I'trat
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is, dat "ziek vieren" a1s strijd.vorm mij
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trIatuurJ-ijk is het zo, d.at zi.ek zijn de baas een heleboel lcost en <lat
het voortdurend. een probleen is voor d.e kapitalisten hoe je dat verzuim
terugdringt. Dus tot zo ver kan ik erin nreegaan, d.at ziek zijn van d.e arbeiders geen pretje voor cle baas is. l.{aar d.at arbeiders d.at ziek vieren
a1s verzet gebruihen ís te doI"
Ziek vieren is in d.e meeste gevallen gerroon baaltLagen opnemen. En d.ie
neem je op als de sf'eer in de ploeg slecht is, het wcrk z,\ràaî of het r,¡eer
slecht. Als de sfeer in d.e ploeg goed. is, zodat je met clkaar kunt lachen
en knokken, rlan neemt bijna niemand. baald.agen op" Als er van die kleine akkevietjes over ploegensterkte of veilÍ.gheid zijn en een ploeg píkt die din-

niet, dan geeft

d.at een kik en een verbond.enheid. Dat rrerzet werkt
stinulerend. en ied.ereen heeft het naar d.e zin,
Zoiets is ook werkelijk verzet waar ieilereen aktief bij betrokkcn is
en wat net zo belangrijk is a1s een staking. En hct is ook vaak het enige
d.at mensen nog lol in hun werk geeft. trlant in de balen zitten of fittings
op een containerboot sjouwen is nou niet bepaald boeiend en er komt zeker
geen vakmanschap aan te pas, dat bevrediging geeft. Je gaat moe naar huis
en de volgend.e dag kora je r^¡eer ongeschoren met ti.e pest in je 1íjf terug"
Collegialiteit, hr:nor en strijdbaarheid zijn dan juist de d.ingen die het
werk aantrekkelijk houd.en. Maar als een ploeg uit elkaar gegooid. wordt of
binnen de ploeg zit je elkaar het leven zuur te ¡naken, d.an kun je vaak
niets meer d.oen d.an stom werken, et-ke da6 d-ooro en je natuurlijk blaur¡ ergeren. En d.an is ziek vieren een hemels ding om uit de sLeur te komen.
Kortom: ziek vieren is je terugtrekken omdat je vaak niks meer kan.
Bij bedrijfssluitingen zie je d.an ook vaak, d.at de maanden die eraan voorafgaan ied.ereen het er duchtig van neemt.
Overigens wil ik niet zeggen, dat je ziek meLden geen strijðvorm kan
zíin, in enkel-e geval-len. Het gebeurt r,¡el eens d.a'b iemand. ontzettend. belazerd. ¡¡ord.t en zich d.an plotseling, tijd.ens het werk, ziek neld.t. Dan is
het voor iedereen ook duid.eJ-ijk waarom, en dat kan ook succes heb,Ïho want
hoe vind. je zo gauw een plaatsvervanger? Dat is ðan 6én van d"e zeLdzane
vormenr waarin ziek zijn een strijd.vorm is en als verzet kan r¡ord.en aangegen

nrerkt.
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I¡traarom is deze discussie nu zo belangrijk? Volgens mij om een beter
inzicht te krijgen hoe de zaken er voor staan" A1 die d.agelijkse, vaak
kl-eine knokpartijen zijn vaak van groter betekenis dan grote stalcingen.
trrlant door d.at d.agelijks verzet hou je je r,rerk nog dragelijk. fk kan me
d.an ook niet aan cle indruk onttrekken, d.at in d.e stakj-ng van 1979 de bed.rijven d.ie het felst waren, zoals Pakhoed., in feite de bedrijven waren

d.ie d.aarv66r het meest a-sociaal \¡raren. Asociaal, omdat d.e mensen d.aar dingen toeJ.ieten als eombifuncties, ond.erbemand. en onveilig r,rerken en k1aar,
naar huis' Daar r,¡as in feite minder dagelijks verzet, zodat die mensen het
sterkste afreageerden om daarna aI1es weer te slikken.
Ziek vieren geeft in zorn geval geen oplossing" Sterker nog: r1e ond.erlinge band" r,rord.t nog losser d.oordat je mensen vaak lange tija niet meer
ziet en degene d.ie er r¡eer is opnieuw moet r,¡ennen aan de ploeg en aan het
r¿erk. En zotn lossere band is uiteindelijk voor baassie het bestc l¡ant dan
kan hij nog meer mensen tegen el-kaar uitspelen.
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Bepaald.e gebeurtenissen, <lie verband houden met cle ontwikkeling van
d.e Sand.inistische revolutie in }licaragua vornen cen tcken aan de wand. vc¡or
al diegenen die d.eze ominrenteling voor een socialistische onwenteling hou*

d.enn voor aL diegcnen die rnaar al te gemakkelijk en kritiekloos nationale
bevrijd.ingsbevegingen in ðe Derd.e llereld. in rt algemeen en in Latijns Anerika in het bijzond.er op é'en lijn plegen te stel-len met cie strijd van c1e
arbeid"ers in d.e mod.erne r,¡esterse inrlustrieland.en"
Voor zovcr revolubionaire bewegingen in land.en, r'¡aar het kapitalisrne
nog op geen stukken na d.e heersende produktiewijze is gevorden" succesvolzijn en d.e overwinning aan "het vo1k" brengen, gaat het d.aarbij vrijwel
steeds om een ìtvoIk" waarbinnen de tegenstelling tussen de burgerij en cle
arbeidersklasse nog niet of nog r¡laar nauÌ{elijks ziehtbaar is ger,rorden en
niet d"e allesbeheersende faktor bij het rraatschappelijk gebeuren. In een
d.ergelijke omventeling halen de arbeid.ers de kastanjes uit iret vuur, staan
zij in de eers'be geled.eren, maar voeren zij een l-,otaal ándere strijd, dan
d.e arbeid.ers in de land.en waar het kapitalisme al geruime tijd. tot bloej.

is

gekomen.

De revoluties in Latijns-Arnerika zijn tot dusver zonder uitzond.ering
b u r g e r I ij k e revoluties geweest, d^at ge1d.t voor Cuba en voor Bolivia, voor l'Íexico en welke staat in d.it gebied. ook" De d.irekt bctrokkenen
mogen nog zoveel over ?îsocialismett praten als zij r'ri1lcn, l^¡est-europese of
oost-europese voorhoed.egroepen of -parti.jen mogen de regiems d"ie er zijn
gevormd. d.e hernel inprijzcn, dat a1les verand.r:rt niets aan het feit, d.at d.e
arbeiders ald.aar niet meer (roaar ook niet minder) bevochten hetrben dan de

kapitalistischc
of staatskapitalistis c h e verhoud"ingenwaarbinnenhun e i g e n strijd tegenhet kapitalistische ondernemerdom eerst kan r'¡ord.en uitgevochten.
Degenen d.ie - om rrrelke red.en d.an ook ., geloven aan soeialistische mogelijkheden in een situaÌ;ie die als v6ór-kapitalistisch, feodaal of halffeod.aal kan word.en aangeûerktu d.ie staan hetzij de grootst mogelijke desillusies te r¿achten ofwel zii lopen het risilco he-+, k-apitali.sme zoals zich
dat in bepaalcle vormen in zo'n land. ontwikkelt, als soci.alisme aan de man
te gaan brengen" De laatstc variant heeft zich niet weinig l<eren voorgedaan: in Oost-.Erlropa, in China, in Criba en noem maar op" Ooi< het staatskapitalisme, d.at zich n¿r de Sand.inistische revolutie in Nicaragua begint af
te tekenen d.ient zich als 'rsocialisme" a.an of wordt als zod¿nig aanged"iend."
Maar iemand. als de Sand.iníst, Ech,én Pastoras, d.ie vo:'ig jaar Nicaragua heeft
verJ.atenu omd.at d.e revol-utie niet ¿át tot stand. bracht rdat hij ervan verr^rachtte, d.ie vond. d.at ze IthaLuemtege bLeei sta.an'ì, j.s er een lcvend bevijs
van, dat revoluties niet verd.er kunnen springen dan hun polsstok l.ang is"
Hij is eerlijk genoeg om rond.uit zijn protest te laten horen tegen de nieurn¡e heersend.e klasse die hij zich in het land ziet installeren, hij is naief genoeg om te menen, d.at het anders had kunnen lopen" Het konflilçt tussen tle Sand.inistische machthe'bbers in Managua en d"e Sand.inistische opposant Pastoras is het type konflikt, clat zich in zor¡rat al-le burgerlijke re*
voluties heeft voorged.aan en het werpt juist d.áárdoor een schrí1 licht op
de l¡erkeli.ike betekenis van een - overigens even belangrijke als noodzakelijke - bevrijdingsstrijd.

