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I. E E N U T T G E L O K T E S T R IJ D

De Britse níjnwerkersstaking, dÍe op het moment dat wíj dit schrijven
al bijne el,f n¿andeu duurt, wordt doorgaans gekarakteriseeid als een ver-
bitterde strijd tegen het voornemen yan de National'Coal Board en van de
regerÍng-Thetcher om op grote schaal zogenaarnd onrçndabele mljnen te eluí-
ter¡. t'Iet evenveel recht echter kan men het in maart vorig jaar ontbrande
konflíkt een strijd van de regering en de 1.1.C.8. tegeû de mijnwerkere, tê-
gen de rnijnwerkersvakbond en tegen de gehel.e Britse vakbeweging noemen. Er
lcan geen enkele twlJfel over bestaan dat de stakÍng door de genoernde â,uto-riteiteu is uitgetokt en dat daarbíj van hun kant ãe bedoelíng heeft voor-
gezeten de NationaL Union of t{íneworkere in tt bijzonder en de Britse vak-
beweging ia het algeneen teen toontje lager' te dõen zíngen.

De op 6 naart 1984 aangekondigde eLuiting van de,onrendabele rnÍjnen
wae vol.strekt geen uitíng van 0eeonomisch realismef naar moet worden ge-
zien ale het z¡¡aaien met de rode Lap voor de reeds getergde stíer. Het is
wel waatr, dat de N"c,B. de afgeLopen jaren met verllee hãeft gewerkt. Maar
uitgedrukt ín guLdgns per ton gedolven kolen bedraagt de overüeídeEubsídie
in Groot-Bríttanniä slechts een fraktie van de subãidÍe waarmee elders Ín
Irleet-Europa qg kotenmijnen worden opengehouden. Bovendien llgt de produktí-viteít per nijnwerker in Groot-Britlanniä op een hoog nive"ul, zo beschouwdzijn de Britse kotenrnijnen bepaald n í e t onrendabel.

i{at voorte als bewijs voor een uitlokkíng kan worden aangevoerd is be-
halve de benoeming van lan l{cGregor - een keiharde manager dIe bij de af-
slanking van de Brltse staalíndustrie reeds goede díenstãn aan de iegerfng
had bewezen - rot direkteur van de N.c.B., ook tt tijdstip waar6p de-knuplpel in het hoenderhok werd.gegooíd. "l{ij", zo heeft éen rnijnwerker uit een
dorpje Ín Zuid-I,lales verklaard, rrzouden nooít maart voor een stakíng in de
kolenínduetrie hebben-uítgekozen. De kolenproduktie moqt je in de winter
Lan Leggen, nict bij rÈ naderen ven de lente.tt Hij zeÍ dat õm te doen uÍt-
konen, dat de N.U.l'f. genoodzaakt ruas geweest een toegeworpen handschoen opte rapen.

Er bestâat bovendíen een dokument, waaruit onomstotelíjk blíjkt, dat
de regeríng-lhatcher het op een konfrontatle met de rnijnwer[ers rit¿á t"-
ten aankomen en wel op een tíjdstip, dat de regering paáte. Ìde doelen hler
op een rapportr dat nog v66r et å¿n de regering komen van de Coneervat,íeve
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partíj werd opgesteld door het tot haar uit.ersee 'rechtere vleugel be-
horende parlementslid Nicholas Ridley. Het was uiteraard een geheim rap-port" l"laar de ínhoud lekte uit en die ruerd ín l97iì gepubLieeer<l door het
gezaglrebbende weekbLad. The Eeonomist. ileer dan zes jaàr'later , op 26 okto-
ber 1984, vestigde The Economíst, door mitldel van een pagina-grote adver-tentíe in The I'ímes, RoB eens de aandacht op cle ber,¡ustà ielrstl De beLang-rijkste passage eruit werd in die advertentiã geciteerd en daarboven stond
met koeíen van let:ters, dat de mijnwerkersstalcitrg oar lgB4 door The Eeono-
mist Ln l97B al ui.tvoerig r¡er,J beschreven" Daarmee was inderdaad nÍeÈs te-
veel gezegd. I{et navolgende viel onder meer op de bewuste pagina te lezen:

t'", .In een .aanhangseL bii ¿¿t napport omtrent rle ç¡enal;donaL{seey-de industrie.ën hebben de heey Rí.dLea en en\<eLe uan zijn me.de-au-
teu.rs oüennogen hoe een tpolit,ieke dt,eigíng ? ,Jan de kant uan hendie zij beschouuen aLs -tde 

o'i.jand.en uân âe eez,sttsoLgend.e Tong-
regeríngî zou moeten uorden afgeuend, z.i.j geLotten" rlaT ar,í.n h.bt
e_erste of .het tueede iaar na een ueykiezíngsouerwinníng uan d.e
Tories,lprake zou kunnen zíjn üan een belanþrdjke ueersiand, uan
een oakbond, &)e hetr.dj een Looneis zou kz¿nnen steLLen" Vtetzö,j
zou kunnen pz,otesteren tegen personeeLsínkrinpíngen. z.ij urezen,
dø,t dit zou k,unnen.gebeuu,en .ín een rr<¡etsbati ønao¿jfrtâk, zoaLs
de -kolenmdjnen" de eLektríeiteítsaeyken of d.e dokk-en en dar¿ nog
uteL met eteun uqvt teorwm,m¿stisehe reLsehopþerst. }rn daay,tegen op-
geuassen te zijn beueLen ze een u'ijfuouáigà strategie aan:

Van die strategie r¿erden onder meer de voLgende onderdeLen genoemcl:

Een ettentu-eeL konfLíkt zou dá,ãr. moeten worden uitgeuoeltten
u)aar het de -Toz,ies goed uitkomt en v¿et naay. hun m"ening doot,
hen kan uorden ge?tonnen (bíj de spoortu)egen, bij Brít'i,o1, Luy-
Land" bij het ooerheidspersctneeL b¡ tn -de 

staar.Tndust,ie) " 
-

Ez' zouden- de -groctst mogeLijke uoot zoz,gen d.ienen te wond.en ge-
nomen opdat d,e Leoering Dan eLekt?iei.teít of gas geen geuo"ar
zal Lopen" rnknöntpöngen pan deze industydën âullbn uel ndet
nodig zíjn. Haogsh,taaz,schíjnLijk zaL de beslössende sttíjd. in
de ko"f,eníndustv'1:e'uovden geLeuez,d." l.I?,j z,aden een door Tîzat-
chen geLeide z'egering aan om: a) zo gzìoot mogelijke koLentsoot-
reden te uov,men, Ðooyal bij de eLektiíehe centrales; b) pLan*
nen uit te werken ûoor euentueLe önrport uan kolen; c) te be-
Ðordeven dat niet bij een uakbond aangesLoten uraehtwa,gen-
ehauff-euz's uov,den aangeuoruen b¿j trarísportond.ez,neníngnn o*
zo 

-no.díg kolen te ueruoeren; d.) aLL. centïales zo spoedZg ma-gelïjk zoueL uoor het sto'l<en uøn koLen aLs uan ottZ gesbhikt
te maken,

De z'apport-eurs zijn uan meníng d,at d,e gz'ootste sLag díe aan
e-en of andere staking zott kunnen uoyden- toegebz,acht'd.eze is,dat 'de u,ùtkez,í.ngen aan stakers üond.en stopþezet en zij uít-
sluítend. op financiéLe steun üdn d.e bond ,íj"n aangn nrnln.
Er *íent een ^oïilangníjke mobiele politie-eenheid. te aoz,d.en ge-
üormd," speeíaal bestemd om de wet te handhauen tegenouer ge-
ueLddadige postez,s" lGoede" ongeorganíseeydp ehaufþeurs-e moe-ten warden aangetz,okken om onden- poLit.iebesch"iitng d.aay d.e
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eo?dons üan d.e postende etakera te b?eken, tî

Al.les wat Ín deze bewoordingen als aanbeveLing voor een toekomstige
Consenratieve regering op papÍer werd gezet, werd het afgelopen jaar tot
op de letter in praktijk gebracht.

2. S.,T R IJ D V A N D E BOND OF

STRIJD VAN DE KO}I PELS?

De ervaring met stakingen in Groot-¡rittanníä hrettigt de vraag of de
strijd van de míjnr¡erkers er een is van de bondo dan wel van de arbeiders
zêLf.. Het anttroord luídt: het een zonrel als het ander, niet op eendere,
maar t¡el op soortgelijke wíjze als de mijnwerkersstakíng van 1972 tegelij-
kertijd tofficíeelr was én een aktíe van onderop. Toen zwerrnden de konnpels
uit over het Land en brachËen zij op grote schaaL datgene in praktíjk waË
sindedien bekend heeft gesËaan als lsecundary pícketíng', het posten bij
bedrijven van een ándere industrietalc teneinde het effekt van de staking
te vergroten. Zij gíngen daarbij niet volgens ríchtlijnen van de bond te-
werk - bij wiens strategÍe een dergelíjk optreden ín het geheel. níet pas-
te - mâar zíj vormden konr¡iteers van onder op. In díe koruniteers, die wel-
dra de feitelíjke leidíng van de staking hadden, werd de doeLtreffendheid
van bepaalde naatregelen besproken en víelen de besl.issingen. lblendepots
en elektrische centrales wísten de nijnwerkers op deze wijze met eucces af
te grendeLen.

Vrijwel alLe maatregelen die in het rapport van Rídley c.s. r¡erden
voorgesteLd, zijn bedoeld als een antwoord van de heersende klasse op de
taktiek dle de arbeiders in de jaren f 70 hadden ontv¡ikkeld. I'laar onder de
regering-Thatcher was het bij díe n¿ratregelen niet gebLeven" Aangezien detíjzeren damer en haar adviseurs zich eenvoudig níet konden voorsteLl.en,
dat het de arbeídets r¡raren die de bonden tot stríjd noopten en zíj er heí-
1íg van overtuígd waren, dat juist omgekeerd de bonden de arbeiders tot
aktie ropriepent, hadden zij weÈten door het parLemenÈ gejaagd waarmee zíj
de macht van de vakbondsl"eiders zochten in te perken. Bovendíen ¡rerd op
grond van díe wetten het secundaire posten streng verboden.

De desbetreffende wetten, waaraan de naam van minister Norman lebbít
is verboaden, sLoten eventuele stakingen niet uit" Maar zij dienden pas te
worden uítgeroepen nadat er een stemíng onder alLe vakbondsleden was gè-
houden. Met dergetijke bepalingen dacht de zich op een konfrontatie voorbe-
reidende regering de vakber¿eging te temmen, díe zí3 ten onrechte uret de
stríjdbare arbeidersklasse vereenzelvigde. De vakbe¡uegíng is een instituut
van de burgerlijke samenLevíng, dat als zodanig de burgerlijke wetten te
respekteren heeft. ZíJ werd inderdaad nog meer dan voorheen aan banden ge-
Legd, of liever gezegd: zag îog meer redenen om níLirante leden tot de or-
de te roepen, Toeu typografen in l^trarrington zich bi.f een aktie niets van
de nieurve wetsbepal.íngen aanÈrokken en de typografenbond deswege aan ge-
rechtelijke vervoLgíng werd blootgesteld, haastte de toenmalige sekretarís
van het overkoepelende vakverbond Î.U.Co zich tussenbeide te komen. Dîaar
!üat de T.U.C. bÍj die typografenstaking lukte, lukte bíj de mijnwerkers-
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staking nieL. EvenaLs destijds in de dagen van premier [Idr^rard l{eath bleek
de achterban van de mijnwerkersbond als deel van de werkende klasse zich
bitter weiníg aan t,e treklcen van voorschriften die in het belang van de
heersende klasse hraren uitgevaardigd.

Presideñt Arthur Seargill en de overige leiders van de.N,TJ.it. hebben
voríg jaar maart de staking uitgeroepen zonder voorafgaande stemming onder
a 1 I- e aangesloten leden. Ðat betekende dat ook zij zekere bepal-íngen
uit de nieuwe, vakbondswetÈen veronachtzaamden" De druk rlie ín heË bijzon*
der door de mijnwerkers van Yorkshire op hen werd uitgeoefend heeft hen
daartoe genoopt. ltfaar deze overtredíng van de r¿et zinkt in het niet verge.-
leken bij de wijze $raarop vervolgens de wet door de kompels werd overtre-
den" GedeeLtelijk hebben zij daardoor Srthur Scargill tor sreeds heftiger
(woord)'radikaLísme gedwongen, anderzijds noopten zij hem zích duidefi5t
van hun. optreden te dístanciören. Tegen de methode van het secondaire pos-
terre, die spontaan door de nijnwerkers r.rerd toegepast, heeft Scargíll àicn
níet verzet. i'faar toen bleek, dat de daartegen gerichte maatregelen van'de
regeríng resultat.en boekten en de míjnwerkers van hun kant met een soort
van, tgueríLla=taktiekt begonnen te reageren waardoor er een escalatie van
het geweld ontstond, verklaarde hij oniniddellijk, dat de N;u.x. daarmee
níe.ts te rnaken had. Voor r¿ie tt nog nieÈ gekonstateerd had r¿erd het op daÈ
moment duídeLijk, dat er sprake was van een strijd van de bond en van een
strijd van de rnijnwerkers. De l-aatsten bewandelden kennelijk andere tüegen
dan de eerste.

'lrllets is verkeerder dan de índruk, dat verbeten en halsstarrige mijn-
werkersleiders tot iedere prijs een staking !üensten vol te houden waarvoor
de achterban hoe langer hoe minder geestdrift opbracht. Medío november pro*
beerden funktionarissen van de ¡J.U.ì:I. in Zuid-ldales een einrfe aan de sta-
king te maken t)" De kompels reageerden woedend. Dat Scargill díe poging
afi¡ees sProot'daaruit voort, dat hij een zuiverder gevoel had voor !üat er
leefde aan de basis"

. Naar die basis' naar de arbeiders zéIf, is bij de Britse mijnvrerkers-
staking heu initíatief hoe langer hoe meer verschoven" Dat is in niet ge-
ringe ¡nate heÉ - uiteraard onbedoeLde - gevolg gehreest van mevrouvr That-
chers polítielc, Ðeze toch. leídde. ertoe, dai ¿e vakbond minder in staat r.ras
zich op beslissende momenten tegenover de leden tl"¡aar te makenr, met het
onvermijdelijke gevol"g dat deze, no!-r neer dan voorheen, zêLf tot handeLen
moesten ovgrgaan, dat zij méér rnoesten doen doordat de bond n6g minder dan
voorheen doen kõn"

Het stopzetten van de uitkeringen aan stakers, de honger en bittere
ellende waaiaan deze mede dientengevolge werden príjsgegeven, dat alles
heeft'tot een georganíseerde hut-pverlenin[ van ondàrop g..roerd die vormen
heeft aangenémen van een permanente aktiviteit van de gehele mijnwerlcersbe-
volking, vrouI,üen en kinderen incluís. Dat betekende ín feite, dãt lt gehe-
Le leven van die bevolkíng door haar zelf r,rerd georganiseerá en gekontro-
leerd in een omvang zoal.s in de geschiedenis van de iL""r"rrstrijd nog yrij-
r¿el niet was vertoond. De mijnwerkersbond rnoge dat wel-licht net voldãenín!
hebben gekonstateerd, ín r,üezen staat een ãergeLijlce zelfaktivi,teit eveã
haaks op welke vakbondspolitielc ook als iret gewelaaáaig optreden van de ba-sis tegen mijninstallaties, tegen onderkruipãrs .r, tegãn åe handhavers van
de burgerlijke orde.

l) Berícht ín The Tímes van 2l november t984"
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3. DE TAAIE VAKBONDS}IYTTTE

Midden november 1984 sprak T.U.C.*topman Norman I'Iillís op een vergade-
ríng Ín Port Talbot. Toen híj zich keerde tegen de geweLddadige tonelen
díe zich rond de schachten en in de míjnwerkersdorpjes afspeeLden, werd
hij door aanwezÍge míjnwerkers uitgejouwd en woedende kourpels lieten vanaf
het plafond van de zaaL syurboLísch een strop voor het gezieht van de spre-
ker hengelen. Voor de koLenwerkers was het geweLd dat hij veroordeeLde een
voLstrekt normale zaak. Dat een rmíjnwerkersleíderr als Ted lÍcKay er geen
goed woord voor over had omdat rvrouwen en kinderen er het sLachtoffer van
warent, zonder er bij stil te staan, dat de mijnwerkersvrourren en kinderen
het slachtoffer dreigden te worden van de aanval die lhatcher en },lcGregor
hâdden gelanceerd, vonden de konpels niet normaaL. In hun ogen hoorde een
vakbondsman zich anderg op te steLLen. Uít het feít, dat het gehele be-
stuur van het overkoepelend vakverbond zich achter l,lilLis schaarde en met
verontr'raardiging reageerde op de wíjze r/aarop men hem bejegend had, trok-
ken zij niet de konkLusie ð,at zíj en de T"U"C. tot twee verschílLende we-
relden behoorden, 7.\ zagen niet dat rùil1ís en I'lcKay de typísche vertegen-
woordÍgers ttaren van een ínstituut rraarnee zíj onherroepel"ijk in konflíkt
moesten geraken zodra zij ook met de burgerlíjke samenleving Ín konflíkt
raakten. Zíj beschouwden hen aLs slechte vertegen$roordigers van een Íneti-
tuut¡ waaraan zij geheel. andere eigenschappen t,oeschfeven en ¡.raarvan zíj
geheeL andere verwachtíngen koesterden dan men er aan toeschrijven kon of
die men ervan zou mogen verwachten.

trIat hun parten speeLde hras ín de eerste plaats de omst,andigheitl dat
de N"U.M", in het besef dat hij zich een kompleet gezíchtsverlies tegen-
over de achterban onrnogelijk veroorl.oven kon, zich nilítanter opstelde dan
met zíjn positie en ztn funktie ín de samenLeviog overeenkr,tram" De mijnwér-
kersbond hieLp aldus de vakverenigingsmythe, versterken, die het voornaam-
ste beLetseL vormde om duídeLijk en scherp het verschil te zien tussen hun
eígen optreden en daÈ van fhunt organisatie.

De vakbondsmythe en de vakbondstraditie hebben een uiterst taai Leven.
Zij beheersen nog altijd het denken van de arbeidersn ook dan wanneer het
arbeídersoptreden daarmee geenszins in overeenstemming ís. Nadat de rege-
ring en de poLitíe een antwoord hebben gevonden op de strijdmethoden ãie
de nijnwerkers ín 1972 ontwíkkelden, hebben de rnijnwerkers op hun beurÈ
nieuwe strijdmethoden ontwikkeLd" díe een antwoord vormen op de nieuwe
strategíe van de politie. lVl"iegende brigadest van mijnwerkers opereren
bijvoorbeeLd re nachts omdat ze overdag tegen een te grote politiemacht
zouden komen te staan en bovendÍen ?t nachtelijk duíster hun een goede be-
schermíng bíedt. Het, lijkt er af en toe op of de tijd van de Luddíeten, de
nachínevernielers van weLeer, is teruggekeerd. Dat dergeLijke stríjdrnetho-
den geen genade vinden in de ogen van de vakbondsbureaukratie, ís voor de
nijnwerkers geen enkele reden om ervan af te zíen. Aan het oordeel van derleidersr lat,en zij zích niets gelegen liggen. i.laar géén krítische opvat-
ting ontrent de vakbeweging Ligt aân die houding ten grondslag, op zíjn
hoogst ontwíkkelt zich een kritísche opvatting uit de in feíte krÍtische
praktÍjk, niet omgekeerd" lrlat de Britse míjnwerkersstaking wederom Laat
zien, is dat de strijd niet het gevoLg ís van een bepaal"d bewustzijn, rnaar
dat hij uit noodzaak v¡ordt geboren en dat het karakter ervan tang niet aL-
tijd overeenstemt met datgene $¡at de direkt betrokkenen daaromtrent gelo-
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ven. Om zrn beÈekenis te achterhalen moet men niet uitgaan van de voorstel-
lingen van de strijders, maar van hun daden.

Een staking als die van cle Britse mijnwerkers is noch officieel, noctrtwiLd', of wel zij is het¡ zo men r¿iL, allebei. tegelijk, hoe paradoxaal
dat ook rnag kLinken. ZíJ is officíeel naar de vorm, zíj is officieel in de
voorsteLlíngswereld van de overgrote meerderheid van de hompels" Tegelij-
kertijd vertoont zíj niet weinig kenmerke.n van een zelfstandige aktie. Zo
gekompLíceerd is de r¡erkelijkheíd nu eenmaal. I'Jelk van de tr¡ee facetten
tenslotte het meeste accent zal krijgen kan níet r*rorden voorspeld. Vast
staaË slechts dat de langdurige en felLe stríjd diepe sporen na za1- laten.
Als mevrouw Thatcher overwint zul.len de mijnwerkers en zaL irraarschijnlíjk
de geheLe Britse arbeidersklasse zich diep moeten buigen onder het kapita-
I-istisch juk" Of zij en de heersende kLasse zich op de lange duur over een
dergelijke zege zulLen kunnen blijven verheugen is de vraag. Idant van een
aan de vakbeweging toegebrachte nederl.aag herstelt hoe dan ook de achter-
ban zich het snelst en op die achterban hebben de bureaukraten nog rninder
greep dan ooít. Juist een nederlaag van de vakbeweging zou zich - overí-
gens pas na geruíme tíjd natuurlijk - weL eens als een boemerang Ëegen cle
overwinnaars kunnen keren"

DE KLASSENSCHEIÐIt{C I^IORDT ZO SCHBRP

ALS HET }f AAR KAN GETROKKEN

Informatie die wij ontvíngen uít de Duitse Bondsrepubliek laat er be-
paaLd geen twijfel over bestaan, dat rle ekonomi.sche krisis err de bijzonder
grote werkloosheid waarmee die gepaard gaatu de Duitse arbeiders allesbe-
haLve rgedisciplíneerdr, dat vril zeggen Èot een slaafse massa hebben ge-
maakt" De Volkswagenfabrie\ ín l{olfsburg lclaagt nog altijd over een enoïm
hoog absenteÏsme" õver een jaar gerekend'-is daãr edii¿aárã *."i ri"fsr 3ty"
van de Êrbeidskrachten-afwezíg, ofschoon volgens aLle voorspellingen en
theorieän het absent,eisme onãér de gegeven omãtãndifñãaen iã'.,r"traãr].ozen
zou moeten zijn.

Er heersË in deze grootste autofabriek van l,fest-Duitsland een kl-imaat
r¿aarin duidelijk sprake is van intense spanning, om níet te zegger- kenne-
lijke vijandigheid tussen de arbeiders rlie er aan de lopende band staan en
zij dÍe het tot voorman, opzichter cf afdelingschef t¡ãU¡en gebracht. De
klassenscheidíng wordt er messcherp getrokken tussen hen díe r te gehoorza-
rnen hebl¡enf en hen die op enigerlei niveau ireveLen kunnen uitdelén of op-
drachten verschaffen" T,lie in l-aatstgenoemd mil-ieu verkeert kan er vol"-
strekt op rekeneno dat hij door het andere míLieu met de nek wordt aange-
zíen en genegeerd.

In de Volkswagenfabriek tonen de arbeiders een duidelijke minachting
voor wat hun ís voorgeschreven of waartoe ze of.tícíeel verpl-icht zijn" De
duur van de pauzen moge op papier ín het direktiekantoor worden vastge-
steld, in de praktijk maken de arbeiders r¡el uit hpe lang ze over het vár-
orberen van hun kuchie ¡¿ilIen doen of hoe lang ze zích onledíg willen hou-
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den met t t geLiefde Duitse kaartspeL skat. Vaak zíjn ze ûet de voorman eenI'angere-rusttijd. overeengekomen (buiten medeweten van de !,reer r,,rat hoger ínrang zÍjnde ehef) op voorütaarde, ôat ze er voor zullen zorgen dat dã pro-
duktienorm roordt gehaald

In tal van afdelingen te lfolfsburg regelen de arbeíders hun eigen ar-
beídstempo en een voorman haaLt het niet in zíjn hoofd om op te treden te-gen een ondergeschikte die beschonken ís, omdãt híj ín zotn geval de heleploeg tegen zich in het harnas jaagt"

Kortom: er woedt bínnen de fabríeksmuren een stili.e, naar permanentekLassenetrijd. De arbeiders van Volkswagen staan met de direktie op voetvan oorlog. Bn zoals heË hier ís, ís het in vele andere grote Ueaiijven
ook.

MAG A.[J.8" DE POLTTIE IN DE ROMANS OP

DE POLITIE TN DE SAI,f ENLEVING LIJKEN?

Ifíe ooit door de poLítíe verhoorrl werd omdar hij of zíj zich áL tefris van de lever uítliet over rle monarchie of over de een of andere eLi-t¿íre naar bekromPen minister, heeft ongetwíjfeld omtrent de politie eenbepaaLde opvattíng. HetzeLfde gel.dt voor ñe., d-íe benen hebben moeten makentoen de politie ingreep bíj een bedrijfsbezetting, die de kogels om deoren van postende stakers hebben horen fl.uiten of die - zonder oõk maar er-gens iets mee te maken te hebben - door renthousiastet (het woord is afkom-
Itíg vån de vroegere Amsterdamse hoofdkomcríssaris Van der lloLen) 

"g"rrt.r.in elkaar werden geslagen.
- De poLitíe, dat kan rnoeilijk worden tegengesproken, is een maatschap-peLijk instituut, dat een bepaaLde funktíe-heãtt" in een u.p"ria" samenl"e-vÍng, een instituut waaraan de veranderingen in de samenlu.riog niet spoor-Loos voorbij gaan.

In de zogenaamde tpolitíeronans I valt dorgaans níets van dat alleste bespeuren. voor zover daarin van de politiã sprake i*, Àr.t het, overeen poLitie, die in het luchtLedige schijat te opereren. Geen moment komtde Lezer tot de konklusíe, dat de polítíe de maarschappij rÀ"r"pi"gelt aiede achtergrond vormt van haar optreden. I(ortom: ae poiiti.e ín die misdaad-verhalen heeft met de vrerkeLijkã potitie niets te maken.zijn gelukkíg uitzonderingen. Bijvoorbeeld de tíen romans van hetzweedse echtpaar Maj sjöwall" en Ëer t+antÚö, rraarover wij ooít ín lovendebewoordingen hebben gesehreven"
rn een boekenbíjlage bij het weekblad vríj NedeyLand, heeft onl.angseen zekere heer Ten Braven over die Zweedse seriã een aantaL opmerkÍngãngemaakt. Híj vertelt dat híj 'destíjdsr de eerste sjöwalr en-watriöörs nîermínder dan-tgrandioost heefi gevondãn omdat daarin i, e.rrs níet een super-speurder (zoaLs b.v. James Bònd) tegen een superieure misdaadorganisatiestreed, maar omdat uit de z,weeds" .eãk" tLangzãan maar zeker een overtui-gend beeldf naar voren k¡¡am tvan de potitiemai ar.s mensr... (sic.)
Dat beeld nu komt uít díe boeken allerminst naar voren" IntegendeeL,
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de auteurs beschrijvenhoehet politie-app a r aa t depolitiernannen
vormË en hr¡e deze dientengevolge Langzaam maar zeker vân rnenselijlce trek-
ken - zo ze die aL hadden - r¿orden beroofd.

Aangezien de beide schríjvers hun lezers naar de politie laten kijken
door de ogen van hun hoofdpersoone inspekteur tlartin Beck, brengt dat mee,
dat hij en zijn allernaaste meder¿erkers wél menseLijke trekken vertonen.
Maar daÈ is niet meer dan een schrijverstruc. Voor zover hun enige reali-
teít toekomt, is 't de realí.teit van rnensen, die zich eigenlijk tIj ae po-
1itíe niet thuis voelen" Het sehrijversechtpaar laat dat Beck ook-ronduit
verklaren.

De Zweedse poliÈie verandert in de desbetreffende reeks samen meË cle
Zweedse maatschappij" lrlant, zo lieten wij reeds uitkomen, het is de grote
verdienste van deze auteurs, dat de poliiíe die zij beåehríj'ven wéi een
maatschappelijke achtergrond heeft. Dat echter vindt de heer Tãn Braven nujuist géén verdíenste" De kritische kijk van Sjäwa1l en l,tahlöö (en dus van
hun hoofdpersoon) op de Zrveedse samenleving ís hem aanvankelijk volledig
ontgaan. Toen hij ze tenslotte wel m o e s ! opmerken were trij er dooiafgeschrikt' Hij beschour.rt die kritiek als tverveLende trekjeãr .en hij
steekt níet onder st,oelen of banken r¡raåromå rt".. De Zweedse staát, die wil
voor een wonder van socialístische regeerdrift hadden gehouden ontpopte
zich Uða ûoetlrofúãgekigöjTotQeb"atrTeen uirermare naief zijnn maar ook nog
êen paar forse oogkleppen dragen om ín Zr,¡eden zoíets ais reen socialisltisch nondert te ontl¡Iaren" Zweden behoort tot de alLermodernste kapi.talis-
tische landen in de wereld, llergens, ook níet in de Verenigde Staten of Ja-pan, werd op zulk een reLatÍef vroeg tijdstip de beheersinf van de vraar ar-
beidskracht zó doeLtreffend, d.w"z. in-tret ùe1ang van het kapitaale gere-
geld als in Zweden in 1938 gesehiedde bíj de tussãn werkgevers en valcbewe-ging gesloten overeenkomst van Saltsjäbaåen" IIen zal mðeilijk een tweede
land kunnen aanwij zett, roraar de produktieverhoudingen eerder ã"r, in Zruedentot apathíe, een ontworteling van de jeugd, aLcoholísme en al dat soort
díngen hebben gevoerd die 1atãr ook in *ttã.i. kapital-ístische landen zich
voordeden

Volgens de heer Ten Braven bederft de kritiek van Sjöwall en hrahläö
op deze dingen tde toets van herkenbaarheidr. I,Jij zien hei omgekeerd" Se-dert de typische trekken van d.e zi¡eedse tapítatistísche maatsðhappij ziehook elders (en oolc hier te lande) vertonen, herlcent men het beschrevene
des te beter. De heer Ten Braven noemt t'spanning de enige funktíe van een
misdaadronan die tel-t. I^lie daar tegenin g"àt doo" te vertellen hoe onmense-lijk de Zweedse samenleving in elkãar zil, verbreekt de enige clraacl die deI'ezers aan zijn boek bíndÈ'î, zegt hij. Geen sprake u^no 

""Ç6en 
vríj. Juistmet die mi.sdaadromans die o.rur å" samenleving zwijgen náuueãïi¡ gåen enke-Le binding. onze binding met, de boeken van sjäwali-en r.tahLöö beàraar hier-ín, dat daarín de Zrveedse samenLeving voortãurend op de aehtergrond staaten zí j daardoor l.evensecht is.

De heer Ten Braven zegt, dat het schrijversechtpaar de Zv¡eedse sâmen-leving niet schÍldert zoals zij werkelijk i;. Hij noemt vûorrs de schílde-ring eenzijdig: "niemand in het politi.eapparaat of in de rechterlíjke
macht schijnt meer te deugen". l(om nåu, de rräãr ren Braven heefr niet gãedgelezen. l'îen Lette sLechts op Beck en zijn naaste vrienden.

I{at voor bewijs heeft de heer Ten Braven voor de beweerde eenzijdig-heid? Geen ander dan het - door henzelf toegegeven - tcomrnunÍsmet van de
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auteurs" Dit tcommunismer betekent echter níets anders, dan dat Sjövlall en
ïrahlöö ten opzíchte van het staatskapitaListische RusLand even rräi.t ,ijrt
aLs de heer Ten Braven het ís ten aanzíen van de sítuatie in Zv¡eden. Een
roman van het echtpaar over Rusland zou men met enorm rtantrouwen tegemoe¡
hebben moeten zíen. tlaar hun misdaadromans spelen níet ín RusLand, en voor
een oordeel over hun boeken is hun (verkeerde) kijk op RusLand níet reLe-
vant.Ilet gaat erom of hun kijk op Zweden de juiste is. Uitgerekend de her-
kenbaarheid van het door hen geschetste beeld, de omstanAigneiA dat ze aan
é6n stuk door dingen en toestanclen beschrijven die men net z6 aantreft bij
ons en in de ons omringende Landenn staat er o.i. borg voor, dat zij mei
hun kritische schíldering de spíjker op de kop hebben gesLagen.

Dê heer Ten Braven pLeit in feite lroo" .år, soort folítleromans waarÍn
een politie voorkomË, die volstrekt niet op de poLítie ín de samenLeving
lÍjkt. Hij schijnt te geloven, dat die ro*"t" dan pas boeiend en spannendzijn" l.lag het alstublieft anders?, vragen wij.

DE VAKBET,üEGTNG IN NqOD

De industriebond FNV, die tien jaar geLeden de grootste vakbond van
NederLand T,¡as meE,:. 3F"000 georganiseqrden, teLt nu nog maar een kleine 200
duizend leden. Volgens de Nederlandse stichting voõr de Sratistiek, diehet verloop heeft onderzocht, zal deze daling van het ledental zich dã ko-
mende jaren voortzett,en. Over víjf jaar zouden er niet meor d.an I27.000 te-
den over zíjn" In 1975 r,¡as één oã ¿i drie in aanmerkíng komende werkn"r.rt
bij deze industriebond aangesl-oten, wâË neerkont op ãen organisatiegraad
van circa 337";' 'Thaís is é6n op de vijf werkneners in deze Ëond geor[ani-
seerd. Dat betekent, dat de organisatíegraacl is verminderd Eot 207". In
het Jaar 1990 aou de organÍsatie¡¡raad nauwelijks l0z bedragen.

Het verschíjnsel dat zích bij de Industriebond voordoet kan bij de ge-
hele vakbeweging worden hraargenomen. Ðe ledenaant,allen lopen bij á1Le bon-
den gestaag teruge mede doordat jonge arbeiders níet meer als vànzeLfspre-
kend naar de bonden stromen, zoaLs vroeger *t geval was" Î{et díen verstan-
de dan, dat de organísatie.graad in ons l"and nooit meer dan ongeveet 4A%
bedragen heeft.

Toen enkele jaren geleden de daling van het ledentaL begonn meende de
valbewegíngsdemokratíe die te kunnen verklaren met een verwiS zíng naat de
ekonomísche krisis en de troostrijke vroorden, dat ook. tijdens de grote de-
pressie van de jaren t30 de vakbeweging, om voor de hand liggende redenen,
met Ledenverl-ies te kampen had. Nu is rt ontegenzeggelijk wãar, dat l-oons-
verLagingen en vermindering van koopkracht als g.vãfg van prijsstijgíngen
de betaling van de vrij hoge vakbondskontrÍbutíes lichr cot áen probleem
maken. l'{aar als men bedenkt dat hetgeen men de sociaLe rzekerheidl noemÈ,
ondanks de afbraakpolitiek van staatssekretaris Ðe Graaf, ín de jaren tBó
toch-heel wat groter is dan destijds, dan zal- men moeÈen toegeven, dat dezojuist \¡teergegeven rtroostrnroordenr niet meer konden zijn dan een iookgor-díjn, waarachËer de werkelijke oorzaken verborgen werden" Althans: verbor-
gen werden zolang aLs het maar kon.
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nd.gt anderéibeËekenen dên ee4 voor de bondéil'rainp_zat'iþe aantast,ing, v,ar¡,,f.e-,.
machtspositie in de bedrijven ' en van.'dþ oli¿ertrari¿etilgspositie iã,Ae te-,
dr{.,jfstakkenr,,Da,t daarnaast de vakbeweging òok fínancíeãl in de knel ko'mt,'
dat haar takenpakket moet woiden í-ngekt'ompen, het aantal funktionarisserì
geLeídelijk moet v¡orden teruggebracht, is,êen probleern.van secondaire,aa¡d"
Dat de machts- en onderhandelíngspositie ín ernstige mate wordt bedreigd
ís veel ernstiger, aangeeíen dat tegeLijkertíjd een bedreigíng vormt waar-
door het bloËe bestaan en de bestaansreden van de valcbewegíng op het spel-
komen Le staan.

De vakbewegíng is een inscituut, dat de verkoop van de arbeidslcracht
tegen de geJ.dende marktprijs regelt. Voorrraarde voor een dergeLijke rege-
ling is, dat de partijen op die arbeiclsmarkt - om onnaspeurlijlce redenen
wonderlijk genoeg tsociale parlnerst genoemd - er van uit kunnen gaan of
althans kunnen doen a 1 s o f zij ervan uitgaan, dat de vakbewegíng d e
arbeiders verËegenvroordigt. tiatuurlíjk weet ierlereen, dat bij een organisa-
tíegraad van nauÌ/elijks 407" daarvan geen sprake is" I'faar men wíl" graag
doen alsof en bij een d.ergelijke organisatiegraad kan men zich dat nog nét
veroorloven" l'Iaar bíj een organisatiegraad van nauv/elíjks l0Z ís dat na-
tuurlijk met de beste wíl- van de wereld níeË meer mogeLijk. Vandaar dac de
vakbeweging naarstig zoekt naar h'egen om het ledenveil-ies te keren. Of díe
rregen er z íi n en het z6 simpel al.s een koerswijziging zalr \rezen, is
íets dat ernstig moet wordeu betwi.jfeld"

De vakbeweging is, het ligt in het bovenstaande reeds opgeLsotenu een
instituut van de burgerlijke, van de l<apitalistische sanenleving" Zíj is
daarvan zeLfs, zoals de conservatieve Britse rnínister l(eith Joseph enlceLe
jaren geLeden heeft verklaard, "een onmisbaar ínstituut" I ). zij bewijst
bíj haar optreden op de arbeidsmarkt, rie kapitalisten mínstens even goede
diensten a1s zij het de arbeiders bewíjst. llaarmate echter de maatschappe-
líjke onlwikkelíng ertoe heeft geleido dat de aanvankelíjke roofbour¿ op de
arbeídskraeht verdwenen is, naarmate de uitbuíting van de werkende lcLasse

I ) Keith Joseph, hoewel een lid van mevrouw Thatchers kabinet,
legde nnet díe woorden rnéér begrip voor ot wezen van de vakbe-
weging aan de dag dan aLLe overíge minísters bíj elkaar"
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vía sociale wetegeving nâar de eisen van.het ogenblik is geregelcl en de on-
der de burgerlijke produkti.everhoudingen noodzalcelijke beheersíng van de
arbeidskracht haar besLag heeft gekregén, Èreedt een veran<teríng ot" Vak-
bonden bewíjzen dan aan het ondernemerdom ín feíte betere díensten dan aan
cle arbeiders. Weliswaar doen zoweL rrndernemers- aLs vakbondsfunktionaris-
sen terltilLe v¿n de r.vederzÍjdse achterban aLsof zij als verbítterde víjan-
den een hevig gevecht leveren, maar die komeclie verandert in het geheeL
níets aan de werkelijke feiten.

Tfet is een noodzakeLijke komedie, aangezien de schijn van een tegen-
stelling moet r,rrorden gehandhaafd, Voor het goed funlctíoneren van de vakbe-
weging immers is die schijn onmisbaar. l,Ianneer het té duídelíjk wordt daË
de vakbewegíng goede diensten aan het kapitaal bervijste \nranneet ze té goe-
de diensten aan het ondernemerdom verleent, bewijst zij de ondernemers een
sLechte dienst. Want dan oefent zij geen aantrekkíngskracht uit op hen die
zíj voorgeeft, te vert,egenÌdoordigen. zij verliest haar greep op å" arbei-
ders, zij verliest ha.ar betekenís aLs instrument rùaarmee de arbeidskracht
wordt beheerst. Vandaar dat de vakbeweging - iedere vakbeweging - heen en
weer LaveerÈ tussen twee posíties r een sehijnradíkaLe en een die haar te-
genover de werkenden en naast de bedrijfsdirektíes pl-aatst"

ALs het erop lijkt alsof de vakbeweging tnaar linkst koerst, zoals
men-pleegt, te zeggen, dan is er geen spralce van dat thet roer wordt omge-gooidr, nâar dan gebeurt er iets, røat precies past bij een in het kader
van de kapital-istische produktieverhoudíngen fungerencle ínsteLling, ìfiet
om een verandering van het - als rverkeerdt ervaren - beleid gaat het, nee,
om een bepaald aspekt van dat beleid, tüaarope vansrege de posítie der vakbe-
weging ín de samenLeving, onherroepel"íjk weer het anderä aspekt van heË-
zeLfde beLeid moet volgen.

Indien het juist isn dat wat wij hier besctrrijven uit funktie en $re-
zen van de vakbernreging voortvloeit, dan moet d.eze beschrijvíng gelden voor
devakbeweging inhet a 1 g eme en enniet sLechts.roorãeldederLand-
se ín het bijzonder of voor de IndusÈríebond, díe onder Arie Groenevelt op
een gegeven moment naar llinlcsf en l-ater r¿eer naar ?rechts? koerste. I^Ielnu,
in de ons onringende landen, GrooË-Brittanniä, trlest-DuitsLand, Belgii! en
Frankríjk, pendelt de vakbeweging voortdurend tussen beide uitersten", zi1
ondergaat soms een bestuursverandering alvorens zíj een radikaLer beleiãschijnt te volgen. Dat was bijvoorbeeld het gevaL met het Britse vakver-
bond, dat in 1956 op zíjn kongres in Brighton nieur¿e funktionarissen kreeg
en vervolgens een poLiciek ging voeren die minder dan tevoren hras afge-
stemd op het dírekt zichtbare belang van de parroons. i.len zag in tilederlandiets dergeLijks ín de ja:en '70, roen bij ãe voedÍngsbond ian her Ìt"v"v.
een man als Cees Schelling de opvolger werd van Sake van der Ploeg. Vaak
genoeg echter wendt het vakbondsschip tijdelijk de steven zonder dat er
eprake is geweest van een komnandowisseling.

De jongste ontwikkelíngen bínnen de Franse vakber,regíng zijn bijzonder
leerzaam voor wie de rverkelijke betekenis van dergel.ijkã 

"ðtti"¡ãuare 
koers-

veranderíngen wil verstaan" Zoals men hreec werd er, nadat Uitterand totpresident was gekozen, een regering gevormd waarin ook de C.p. enkele mi-nisters had' i{et die regeríng, die vóorgaf in het belang van de r,¡erkenden
op te treden, rnaar die ín r¿erkeLijkheíd aI haar krachten wíjdde aan de, in
verband met de krisis noodzakeLíjke, reorganísatie en moáerniseríng vanhet kapitalisme, r^rerkte de lcomnunístischãr vakcentraLe van harÈe samen"Als gevol'g van díe samemrerking dreigde na drie jaren zowel voor de C"p"
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als voor de centrale C.G.T" erûstíg egezíchtsverliest. De C.P.-r,iinisters
zijn uít de regerÍng geËreden, de C.G"T. ging zieh wederom tstrijdbaart op-'
stelLen" A1thans".. " zo léék het"

l¡trat er sindsdien in werkelijkheíd gebeurde, r^ras, dat de C.G.T" onder
z$rare druk van haar achterban, zich tegen aLlerLeí maatregelen van rege*
ring en ondernemerdom scheen te keren, in feíte echter een taktiek toepas-
te <lie níet onbekencl ís aan de bestrijders van zware bost¡randen" I'laar ze
de fakkeL van het arbeidersverzet leek te ontsLeken, 't,ras ze in feite druk
bezig met het aanLeggen van een rËegenvuurî. Terwijl haar konkurrente, de
vakcentrale C.F"D.T" de nauwe samenr,¡erking met overheid en patroons voort-
zette, ging de C.G.T" e ín de oppositie!, r^rat er echter op neerkwam dat zíj
het verzet van de arbeidersklasse kanaLiseerde. Het r,¡as een poLítíek, díe
de C"G.T" zoaLs gezegd ná het vertrek van de C"P"'rninisËers volgdeo maar
Ìüaartoe ze eigenlíjk al" eerder had besl.oteno toen tijdens een ernstig kon-
fLikt bíj taLbot, haar achterban zích praktÍsch tegen haar direktíeven
keerde"

I{et is hier níet de plaats om in detail op dit aLLes in te gaan. I'laar-
op wij slechts hebben r,rilLen wijzen is, dat de vakbeweging aLom 'in noodt
verkeert en dat de zígzagkoers díe zij overal voert ciaaruit en in l-aatste
instantie uit haar positie in de kapiralístísche samenleving valt te ver-
klaren. Men kan rích sLechts, zo heeÈte het aL omstreeks het nídden van de
vorige eeuhr, tegen bepaaLde g e v o 1 g e n van het kapitalísrue lceren,
wanneer men zích tegen het kapítaLisme a 1 s z o ð a n i g keert. Dát
echter is nu juist precíes voor een ínsteLling als de vakbeweging een on-
mogel ijkheíd.

DE OPVOLGERS VAN DENG XIAOPING HEBBEN

ZICH II\II.{IDDULS AL AANGEDIE}10

Op 30 januarí j"1" berichtte de korrespondent va¡ NRC/HandeLsbLad. uít
Peking: t'Een derde generatie jonge Chinese Leiders díe de continuering van
het tDengísmer op langere terwijn moet garanderen is prominent op het Chi-
nese nationaLe poLitieke toneel verschenen"" Uit wat hij verder schrijft
blijkt dan vervolgens, dat het om mannen gaat díe tientallen jaren jonger
zíjn dan de huidige ChÍnese topleiders en zeker berluídend jonger dan de nu
al zowat Bl-jaríge Deng. In hun handen zijn inmiddels drie van de beLang-
rijkste sleutelfunkties Ín de partij geraakr. tlet feír dat zíj hetzíj als
natuurkundige, hetzíj aLs íngeníeur of financíeel deskundige zijn afgestu-
deerd aan de Quínhua-universiteit van Peking, in l:loskou als technikus wer-
den opgeLeid of aLs adjunkt-dÍrekËeur reeds hun sporen in het bedrijfsle-
ven hebben verdiend, Laat er geen traíjfel over bestaan tot weLke maatschaP-
pelíjke groeperíng, zij behoren"

ItALs Deng er nieÈ meer ístt ¡ zo schreven rvij ín het januarinurmner van
Daad en Gedaehte" 'rkomt er ongetwijfeld een níeuwe exponent van het Chíne-
se managerdom naar voren"" tr{ij zíjn, mogen we wel vaststellenu min of rneer
op onze r^¡enken bediend en zelfs meer dan dat. l'líeÈ één, maarverscheidenen
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blÍjken zich aan t,e clienen om aan d.e top van de Chinese parrij of op ander--soortige .belangríjlce posten her beleid. van Ðeng )(iaopíng, aåt r,ril zeggen
<le nodernisering van China, voort te zetten. iiãt voortbestaan van ctrínãos
níeur'¡e heersende kLasse, daË wíl zeggen de handhavír:i¡ van haar rnaclr.t, l<.an
men voor de naa¡¡te toeicomst L'el verzekerd aehten"

Dat is ook de rnening van de korresponclenË in kr.¡estíe, Aan het sl"ot
van zijn belangwele.kencl arËikeL verklaêrt hij: "Díplo¡nâtenr zakenlíeden enchina-experts taken er steed.s meer vån ovàrtuigd dat proiessional.ísering
en verjongíng van de Chí.nese l-eí.<iing geen holle vroord,en ineer zijn en daã
de vooruitzichten voor een voortzetting van Dengrs ekonomísehe po1itiek
met de dag beter r¡trorclen.ir

rlolgens de Chinese medía za1- et l;ourencte røand sepÊember een specialepartíjbijecnkomst - ßeen algemeen kongres * r¡orden gehåuden, tíjclens weLlceingríj¡rende veranderi:rgen in de gehele topleiding zulLen r¡orden bezegeld"Dergelíjke veranderingen in de toplei<líng zijn ãL verscheídene maLen aande o::de ger,Teest. ireng hoopte op rt in I982--gehåuden partíjkongres een åan.-tal ervan te kunnen bewerkstelLígen" itij i.s roen ïn ,ijn ofzet níet ¡;e-slaagd, maar daË er telkens opnieuw over die ?op handeo. 
"i3naåe 

.¡era¡rderin-
gen wordt gepraat, toonË genoegzaan aan, d.at ze onvermijaerijk zijn en toË
datgene zul-len leiden r¿at als heË r,¡are d.e garantie vorml .rool d* ¡racht vanhet Chinese managerdon.

B E T E l( B l,l T I( O R T E fi. tÍ E R I{ E i:f l.t E A R I.¡ E ¡rl. K ?

Op het gevaar af eentot:ti¡.¡ te rororden, lcomen r,,¡e hier nogmaals terug opde.aLtijd nog aktuele vraag of arbeicl.stijclverkortång incercìaad in belãnglrijke -rnaÈe tot vergroting van het aantal arbeidspläatsen bi.j zal ,åragen"
Ðe direkte aa.nl-eiding vormen uitlatíngen ,r*n ruupãktievelijk FIW-vr:orzit-ter idirn Kok en r.rinister De l:-t¡ning van sociale zãlsen" Reiciãn beantr.¡oorden
de vraag ín bevestigende zín" iii:î zijn nog, altijd van mení-ng, dat daarbíjin het gunstigste geval de ¡¿ens tle. vacler elár geclachte is ur, årt i-n het onlgunstigste geval" praatjes voor de vaak ororã*r verkocht om bí.j het 1eger
r¡an de werklozen in een goed blaadje te komen

I^Iie zou het vrí1len tegensft'eken, clat. rl.e ínvoeríng r¡an robots, chíps,soortgelijke elekt¡:onisehe appar¿rÍ:uur en andere technische vernieuwíngeáin de bedrijven er toe leidt, rlat r¡r net nínder manlcracht dezelfde of eengrotere hoe-veel-heid werk kau r,rorden verricht? ilaar roboËs aan de lopende
band staan zíet men géén arbeiders ståan" Dat ís juíst de. bedoeling vän Aeinvoering van de robots" l-rorden er in een clergeii¡t.u fabrieh g6.én arbei"-
ders,ontsl"agen, dan zal- men zien dat de claar i"rr"ikgu"tei.den een kortere
arbeidsdag rnaken" I'lerktíjdverkortíng is ee.n gevolg l"r, cie automatisering
en de nìechanísatíe en zíj rraalct omgekeerd de mãchanisatíe en de automaLisà-ring aantre-kkel.ijk. î'Iant indien er telíen werlctijdverkortíng vexzet varr be*tekenis rijst, ís J:et voor een onclernemer cle vraag of investeringen voor
een nieuwe techniek weL l_onend ziln"

iilatuurLíjk øijn er bedrijven en branches te bedenhen $raar personeel
moet rvorden aanget,rokken als l¡eÈ ín clienst zíjnde personeel een kortere



\'rerktijd krijgt" llaar het echter om gaat is, ryaL r.+erktijdverkorting uit-haalt in het argemeêrr watdegevo'r¡¡enervanzijn, nietvoor een deeL van het bedrijfsleven, maar vcor het bedrijfslevei in zijngeheel. Inlelnur v¡at daL aangaat moet^\,rorderr, vastgesreld dat de arbeídstíjã*verkorting die tot dusver verl^rezenlijkt is, ni-et of nau.welijlcs tot 1ieerwerkgelegenheid heeft t:eleid, althans op geen sÈukken na tot zoveel r,rerkge-legenheid als men ervan verwachtte"
I('ok neent dar er op den duur toch i.¡el degelijk in aanzienlíjire matebanen door zuLlen wo.rden gesclrapen. iiirrí.ster õe Kãnirrg tleeit verklaard,dat die banen in-aanzieniijlce mate al gesehapen z ij n llij noenrle eengetal van 15CI.000. Tr'¡ee redakteuren van het i¡eekb{aa vnt.¡ lleäerLana zijilríj top-ambËenaren van het roinisterie van socialr¿ zalcen !*a'r, informerenhoe rniníster Ðe l(oníng aan diË cijfer was gekomen. De meesten antwoordden,

d19 zij er geen ídee van hadden. E6n vertelde.le vtrl-journalisten dat de Ínl9B5 t e ve rv¡a ch t e n nieurrre arbeidspl*.L""rraivastnaarr¡raren
neegetel"d" Zo lusten r,ríj er natuurlijk ook nog ivel een paar" I-{eË gaat na*tuurlijk niet aan om verl¡tachtíngen te teLlen, i-r*r, moet räö1e telliãgen ver-.richten om te zi-en of de verwachtingen kloppån"

l,^lat de vakbeweging betreft, die vinclc uijvoorbeeld dat de havenbaron*
neno die in Rotterdan bezíg zijn te automaÈisàr"rr, ook níeu¡,re banen iloe.ten
scheppen (Bericht in De VoLkeknant van 3l januarij, Leidf dan automatise-ríng níet vanzelf ËoË nieuwe arbeidsplaatsãn? I(ennelijk niet, r,rant de" bon*den zeggen, dat er 5000 banen rnet .lie automatiserín! g"rno"íd eijn cn datzij zieh tongerusto malten" Vr:or dÍe ongerusthei,å i" rã¿ãrr" Technische r¡er-nieuwing leidt tot korËer of tot míndei r+erk. I.laar ter lcompensatie daarvande banen vandaan noeten lcomen blíjft, ninister De l(oning ten spijt, eenvolstrekt onduidelíjke zaak.
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crpgelets oÐ Ðag. i; zíir- rje rerels ? 1 en 2?. r1-oor een of anriere techni-schestoi:in¡.; door elhaar gelopen,, rle fr¿ee regels l-ui.rl.en ;lJ-s r¡o1fit:
zicir als een v/or:L.rstelci lte l¡olocli " " .l'len noet, vinden i+Í-i, niet ¿-lleen uí.terraf:e na-ief zi jn" naai: ool., no¡

Hij die elke maand Daad. en-Gedø.ehte op stenci.ls Ëvpr (ik zelf n"b.)had bij het tikken van het januarinummer brí.jrctaar de sr.ag niet te pahken.Er zatert namelíjk nogal wat tikfouren ia. l,îaär dar nier aLleen. i; i;-;;;-
ste artikel "De kleine kriminaliteit" is in de Laatst e zín van dat stuk oppagina 6 een woord weggevallen. Daar staat nu: "Tot zolarrg 

",rrrur, r^7e rrloe-Èen leren leven met de lkleine krinínaliteire, die tenslotte veel en veelrnínder..bedreigenrl is dan de krirni.naliteit"" Ðat irad natuurlijk ¡roefenzijn: ttTot zolang zullen r¡/e moeten l-eren leven meÈ rie tlcleine kriminaLi-teítf, die tensLotte veel en veel minderr bedreigend is dar¡ de grote krimí-nalíteit. llijn excuses voor cle gemaakte fouten"
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