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2 decenber zond de RTB (de franstaLige BeLgische televisie) een
uit, dat geheel was gewijd aan de grote stakingen die in de ryinter vån t60 op r6t ín Belgii! uitbraken uit protest tegen bezuinÍgingsmaatregeten van de toermalige regering van Gaston Eijskens, ÐíË ter geLegenheíd van het feit uiteraard, dat het preeies een lnuarteeulrr geleden r¿as dat
de gebeurtenissen pl-aats vonden. üat de televisiekijker geboden u'erd was
aLlereerst een fiLur, getíteld Íliuey 60-61 (Irlínter 60-61), vervoLgens een
Op maandag

progralma

dískussie tussen een aântaL forumledeno over het onderwerp mede naar aanLeíding van de vertoonde rolprent"
. Ðe fíLn, vervaardigd door Thíerry i,ÎícheL uít Charleroí, is ons zeker
niet tegengevaLlen. Zoals men begrijpen zal was t t een speeliil,m, vervaårdígd aan de hand van een skript, waarin akteurs en aktrices trepaal-de rol"len vervullen. De desbetreffende scenes echter werden afgerrrisseLd met arehiefbeelden, die goed gekozen r¡raren, zodat ze aanslotert op de gespeelde
scenes en omgekeerd de gespeeLde $cenes r"reer logísch volgden op de archíefbeelden in zwart-r'¡it.
IJe filrn had bovendien de o.i. níet gerínge verdíensteo dat de gespeelde scenes op zeet duideLíjke wíjze de tegenstell-íng tussen enereijds de
stakende arbeiders en anderzíjds de Bel-gísche vakbeweging lieten uitkomen.
De film Líet zien, dat de arbeicters grotendeels (d.r,r.z. ín de meeste bedrijven en de meeste plaatsen) spontaan ín aktie waren gekomen tegen de
voorgenomen regeríngsmaatregelen, díe tesanen bekend rserrlen als de zogenaamde reenheÍdswete o De film Liet ook zíen, dat er door de arbeiders iegen de r¿iL van de bonden stakingskomitees werden gevormd, omdat ze kenneLíjk de leiding van de aktíe niet aan de vakbondsbureaukraten rüensten over
te I'aten. Vervolgens zag de toeschouÌ¡Íer de woede van de arbeiderç, toen
díe bureaukraten acht,er hrrn rug kans zagen díe stakingskomítees lreer op te
losgeno
De

fiLm had meer goede kanten. Toonde zíj ener4ijds de kloof tussen
de arbeiders en de bonden, anderzíjds f.iet zí-j zíen hoe zrvaar cle vakbondstradítÍe nog een ro1 speelt in het denken en voelen van de rnrerkenden ¡ zeker destijds' De fílm toonde voorts nÍet enkeL beel'len van demonstraties

-2en barrikaden, maar ook taferelen uit ùt dagelijkse leven lnet ztn rnoeiten,
maar ook met zen dansa.vonden en feesten.
De film had ook zr¿ak-ke kanterr. Van hetgeen zich in het Vlaamse deel
van Belgiä afspeelde zag men r¿einig of niet$. iJat zai r,rel daaraan hebben
gelegen, dat de maker een i'laal was, die voor zijn onderzoek uitsl.uítend op
Iùaalse (clus Franse) bronnen r¡ras aanger¡/ezen" Dit gemis echter rverd eniger:
mate vergoed doordat in de diskussie na afloor¡ r+é1 op het gebeurde in de
Vlaams sprekende provineies werd ingegaan.
Tegenover dit nadeel" stond nog een pluspunt, clat wij tot clusver niet
r¡ermeld hebben" De film Êoonde eveneens in ¡¿ellc een sterke rnate cle kracht
van de akties heeft geleden onder her feit, dat een man al-s Anclré Renard,
de meest vooraanstaande vakber,regingsnan in T,Jalloniä, er een onzuiver elel
ment in brachL. I'liet op de ¿iråttã belangen der r¡erkende klasse legde hi.j
descijds het' accent, m.aar op het I,laalse federalisme. I,Jie aandachtlg keef,
naar hlat men te aanschouwen kreeg, kon niet anders dan konkluderen, dat
hec hieraan te wijten is geweesto dat de stakingsberveging destí-jds meer en
meer verliep"
De diskussie was inÈeressant om tr¿ee redenen. In de eerste plaats omdat door de forurnleden (twee vakbondsmensen, een (r"*k") arbeidei die destijds tot de stakers behoorde, twee historicÍ, cle maker van de film en nog
enkele anderen) zonder terughoudÍng rver<l erkend, <lat de arbeiders destijdã
door de vakbondsleiding niet weinig werden. gemanipuLeerd. Onze lezers zul-*
l-en begrijpen, dat het niet ging om een manipulatie teneinde aktÍe te versterken, maar om een manipulatie, die was gericht op het beäindígen van de
strijd" I'Ielis¡¡aar zag men ní.et hoe destijds André ltenard in hei plaatsje
St" Servais echter de rug van de arbei.ders om een kompromis sloot, dat een
einde aan de strijd maakte, zrrLks tegen de r.¡il van de stakerse maar de positie van Leíders en vol-gel"ingen ruerd volkonnen duidelijk en daarmee r¿erd
dan tevens duidelijk" dat het niet om dezelfcSe positiu ging. Integendeel"
l,üat in de tureede plaats cle diskussie belangwekkend maakte was dit,
dat de gespreksleider de vraag aan de orde stelcle of een stakingsbewegíng
tegen bezuinigingen van de overheid heden ten dage op dezel"fde schaal en
van dezel-fde o¡nr¡ang nog rnogelijk Lras.
0p die vraag rnrerden three verschilLende antr¡oorden gegeven, clie elkaar
naar onze mening, slechts schijnbaar r,¡eerspraken" I{et, ene antr.roord luidde;
ja. zeker, een herhaling van 60-61 is allesãins mogelijk. De rhans in Belgíä heersende sociale rust is bedriegelijk. ondei dä vredige oppervlakte
smeult het. Laat niemand zich vergissen: als de aanvaL op ñet iàvenspeiL
van de arbeíders grover en grover wordto dan zullen de arbåiders zich verzetten, hetzij onder leíding van de vakbelreging, hetzij buíten,Je vakbewegíng on. De bíjzonderheden van een dergeLijlc verzet kan uiemand van tevoren voorzien" Het \tas een antwoord, naarmee rvÍj voLLedig kunnen insterunen.
Het andere ant!üoord luidde; nee, een herhaling van 60-61 is onnoge*
líjk. De akties van <lestijds hadden een volstrekt éénmalíg karakter en ryel
hierom, dat zíj in feite de afsluiting vormden vån een rí.jdperk" Te hreten:
het tijdperk waarin de vakbeweging groot werd en UepaatAä idealen belichaamde. Ilet r,ras een antüroord, waarmee wij het eveneens vol-ledig eens ruaren. ZoaLs gezegd, bei-de antwoorden r^reerspraken elkaar sLechts in schijn.
oat !9 ene spreker de vtaag met nee, de andere spreker haar met ja ueantwoordde,
kr¿am hierdoor dat beiden over vÈrschi"llensle dingen spraken. l¡iat
uit hun beider antwoorden naar voren kwam was d.it., .lat eãn komendee grote
stríjd van de Belgische arbeiders, zodra zíJ plaats vindr, besl-ist niet

-3meer door de vakber,¡eging zal" worden'geLeidu en gemanípuleerd. Intat ín Bel*
gíä - zo kan men uít beide ântrrcorden af Leíden -' alleen nog maar mogel-íjk
zaL zíjn, dat is een zelfstandig optreden van de werkenden, tenminste als
men op een massaaL en grootseheeps optreden het oog heeft. I(lei.nere akties
van vakbonden zal men natuurlijk ook ín de toekonrst nog herhaaLdeLíjk zien.
Aan een dergeLijke kijk op de toelcomstige ontwíkke1-íng hebben wij in
het geheel níets toe te voegen.

DE ARBEIDERS

BESTAAN

VOOR

I.ITET

DE

P"S.P.

ZLj díe zich in de eerste heLft van de l9e eeuw socialist noemden beschourvden maatschappeLijke hervormingen als een wenselijkheid of al"s een ídeaaL,
dat moest r,¡orden nagestreefd. In de tweede helft van die eeur¡r stonden er
enkeLe soeialistische denkers op, dÍe betoogden, dat de vervangíng van de
kapitalistísche produktieverhoudingen door ándere produlctíeverhoudingen aL*
leen maar zou kunnen worden bewerkstelligd door de ki"assestrijd van de ar-

beiders
Anders gezegdå voor die socialistische denkers en voor hen díe eender
daehten, was .socíaLisme níers anders dan de uitkomst van de sociale strijd
die kenmerkend was (en is) voor het kapitaLísme. Voor de vroeg l9e-eeur¡se
social"isten bestond die socíale strijd eenvoudig niet, Voor het optreden
van de arbeiders hadden'zíj niet het minstê oog.
Nu zijn díe vroeg l9e-eeuv¡se sociaListen natuurlijk in zoverre geêxcuseerd, clat er - behaLve dan in Engeland - nog maar betrekkeli.jk weinig
van arbeidersoptreden sprake was. Of lÍever gezegd: het drong zich nog alLesbehaLve oil{teerstaanbaar aan de blikken van de sociale rìraarnemers op, getijk in Engeland, Íraar de industríäle revoLutie in het rnidden van de l9e
eeuw al aardig ver was voorgeschreden, wel degelijk het geval was.
Sindsdien heeft heeL de måatschappelijke ontwikkeLíng overÈuigend aangetoond, dat stríjd tegen en eventuele opheffing van het kapitalisme van
de stríjd van de arbeiders niet is Los te maken. idoch politici,
noch rvat
voor figuren of organísat'ies ook, kunnen de werkende klasse van de loonarbeid bevrijden. De bevrijdíng van de arbeidersklasse kan slechts heË werk
van de arbeiderskLasse zel,f. zíjn"
Iloe duídelijk dat ook het geval rnag zijn, het beleË niet, dat er nog
altijd Lieden of organisaties zíjn, die al"s ue. van sociaLisme spreken volstrekt niet het oog hebben op de opheffing van de l"oonarbeid of de strijd
van de arbeiders. Voor hen is de inhoud van hetgeen zij rsocíaLismet noemen een steLseL van maatsehappeLijke verbeteringen die neer ¡demokratier
meer 'rechtvaardigheidt, garantíes voor het behqud van de vrede, de af-"
schaffing van nucl-eaire wapens, de uitroeping van de republiek, de inperking van de ¡nacht der muLtinationals en geringere inkomensverschílLen te:

weeg brengen.
Hoe de strijd van de arbeiders
noodzaakt ¡,sorden níeuwe vormen van

verl"oopt, in hoeverre de r,rerkenden geaktie te ontwikkeLen en toe Èe passen,
wat of het betekent, dat er een steeds wijdere kloof ontstaat tussen de
l-eidÍng van de vakbewegíng en de aangesloten leden, enz. enz.e dat vragen
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ziJ zich niet af en daarmee houden zij zích niet bezíg,
Een duidelijk voorbeeld van <lit soort lieden vormt het gezelschap dat
met elkaar de Pacifísti.sch SociaListische Partij vormt. Llonelerlijk is dat
niet. De P,S.P" ís wat daÈ betreft geen uitzondering. Geen enkele partij
en geen enkele v'oorhoedegroep ziet de oÍNerr\Terping van de kapitalistísche
samenLeving als het werk van de arbeiders. Dat rvij niettemin híer naar de
P"S"P" verwijzen, is een gevolg claarvarr, dat men juist kort geleden nog

heel duideLijk heeft kunnen r¡raarnemen, dat voor haar de arbeidende klasse aL evenmin bestaat als voor hen die zich in de eerste helit van
de vorige eeuw tsocíaListent noemden,
I'laar in de vergaderingen van de p"S.P. de laatste tijd heftig over gediskussieerd wordt, daË zíjn niet de akties van de arbeiders en wat die
ons omtrent de ontr^¡i-kkeling van de samenleving te vertellen hebben, maar
dat is de t samenwerking van links r , zoals dat t¡eet. Frecl van der Spek is
er tegenr omdat naar zijn oordeel een clergelijke samenwerlcing tot vertrateríng van de socialistische begínselen zaL leiden en onvermijdelijk zal voeren tot 'reformismeo. André van Es is vó6r een Cergelijtce samenwerking. Ze
is - dat ín t,egenstelling tot \/an der Spek - kenneLijk geen ídeologe. Ze
is duidelijk even pragmatísch, dat wíl zeggen even praktisch en realistisch ingesteLd als bíjvoorbeeld haar collega Ina Brour¿er van de C.P.ljl.
meË r¿ie ze ín het parLement zit"
tSamenwerking van
Linkst is een prakÈische zaak ten dienste van een
politiek doel. t'let de strijd van de arbeiders heeft een dergefijke politielce samenwerking niets te maken. läaar het is niet om die reden, dat Van der
Spek zich er tegen kant. In zijn argumentatíe ertegen speel.t de strijd van
de arbeíders geen enkeLe ro1. Hij is er tegen in naam van thet spcialisme',
in naam van ieÈs volstrekt abstrakts, in naam van een ideaal, in naam van
een tbeginsell.
Bekeken vanuit de rqerkelijkheid van de arbeidersstrijd, heeft <le felLe diskussie binnen de P.S"P. geen enkele betelcenis. L-let is voor de stríjd
van de arbeiders van geen betekenis of Van der Spek rt gevecht zalr r.rinnen,
dan we1 Andrê van Es. Overigens verhrachten wíj het laatste ondat een eventueLe zege van de praktische ¡:ealiste waarschijnlíjk is r:m dezelfde reden
als de door Ina Brour¿er en haar medestanders gevolgde koers ín de C,P"t{"
voor de hand Lag. Als Van der Spek betoogt, dat nét díe koers 't socialisme wordt prijsgegeven, dan vergist hij zich. l,{et socíalisme, dat wil zeggen met datgene waartoe cle strijd van de arbeiders voêrt, en voeren moet
ook al- zíjn zíj zich daarvan niet bewust, heeft de P.S.P. niets te naken
en heeft zÍj nooit iets te maken gehad
'l^leer eens

P.S"

Inderdaad heeft Andrê van Es cp het icongres van de P.S"p. de overr,rinning
behaaLd op Fred van der spek. De laatste gaat nu een eigen partij oprich-

ten.
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Eind oktober j.1' heeft minisÈer Van Aardenne op een bijeenkomst in Franeonomwonden blijk
gegeven van zijn afkeuring van het optreden van de

ker

-5demonstranten' die ín de Haagse lloutrusthaLlen de minister-president hun
rug toekeerden" Volgens een verslag in een van de dagbladen vãrklaarde hij
dat t'zij daarmee toonden dat ze lak hadden aan de ar[unenlaËie van degenen
dÍe er een andere menÍng op na houdentt. Ðat z¡¡u bc.tekeûefle volgens Van Aardenne, dat rrde demokratische dislcussíe moet wijken
'ooor úet gãrijt van de
totaLÍtaire staâtrr.
Je moet maar durven. I'JÍe heeft er lak aan wie of v¡aË? Laat ons de zaken eens even op eerr ríjtje zetten.
Er heeft in Nederland nog maar heeL weinig jaren geLeden, een tbrede
maatschappelijlce disk'ussiet over het voor en tegen .ran k"rn"nergie p1-aats
gevonden. De organisatie daarvan kostte niet rveinig míljoenen. De uitkomst was, dat de bour,¡ van nieuwe kerncentral-es dienãe te v¡orden afger.rezen.
De inkt van het desbetreffende rapport was nog niet ciroog, toen .iã regeTi*B, voorop de minister van ekonomische zaken Van Aarãenne, aankonditcle
dat
er twee nieur,¡e kerncentrales zouden rvorden ¡¡ebouwd. Aan wat tijttens de
brede maatschappelijke diskussíe was gebleken, had de regeríng Lak.
Dat - zoals niet aLleen wij vast,steLlen, maar voor ons reeds vele andere kornmentatoren, onder r¡ie velen van burgerlijke huize, hebben vastgesteLd - de meerderheíd van het NederLandse volk de plaatsing van de Amerikaanse kruisraketten nieÈ wenst, daaraan heeft cie ràgerirrg ð.r*r,""ns voLko*
men Lak. Iüat zij,
die in de Houtrusthai.len aan Lubberr ãu rug toekeerden
wilden uitdrukken' ltras niet dat zíj lak hadcten aan hem of zijn argumenten"
Zíj gaven te kennen, hoezeet zíj iemand verachtterr, die toãnde, dat híj

lak had aan hén.

Dat de heer Van Aardenne daar r¿at op aan te merken heeft, kan alLee.n
maar hondsbrutaaL r,rorden genoemd, I{eeft hij zeLf niet blijk gegeven, clat
hij volkomen Lalc had aan de argumenten vaû bepaaLd niet iteiãig leden van
de Tweerie Kamer, die vonden dat hij rnoest aftreden, nadat hij getoond had
lak aan het parLement te hebben? De heer Van Aardenne, net anã"ie woorden,
had lak aan het parLement en hij had Lak aan die parlementsLeden die r¡iLden dat hij daaruÍt de konsekwentie trok. lrervolgäns beschuldigde de heer
Van Aardenne degenen díe Lubbers kwaLijk nêmen ¿ai trij l-ak aan hen had van
'gebrek aan eerbied voor de demokratier.
De ge.wone man zegt bij zoiets: lust je nog peultjes?

OVER

DE ONDERT^IERELD

DE KAPITALISTISCHE

AAN

DE

ToP

VAN

}fAATSCHAPPIJ

over r¿at men de witte boorden kríminaliteit pleegt te noemen verschijnen
de laatste tijd niet.weiníg, publikaries. ?,íJ ràrpett, menen wij, geen enkeL
licht op het wezenlijke kaiakter van de rruiãige iamenleving" "óu onderr.¡ereld aan de top van de kapitalistische raats"ñappíj bestaat al zo lang aLs
het kapitalisne bestaat. l{aar niet de aanwezíghàí¿-.r"n de tot die on<lerwereLd behorende líeden is de oorzaak van de uiiluitíng en onderdrukking van
de arbeídende kLasse. Al.s zij er níet zouden zijn, indien er geen sprake

-6Ì¡Ias van r,üiËte boorden kriininaliteit,
zou de positie van de arbeiders niet
verschíllen van haar huiriige. Uat nie|temin de genoernde publi.katies ínte*
ressant naakÈ is, dat .zij licht werpen op de nentaliteit en de huichelach*
tigheid van de bourgeoisie. Zij tonen bovendien ondubbeLzinnig aan, dat cle
t!,Iee soorten van hrimínal.i¡eit die zich voordoeno met tt¡ee verschil"lende
maten worden gemetên. orn het simpel en populair te zeggen"' vrie f l00r**
achterover drukt loopt méãr kans met de justÍtie ín aanraking te liomen,
dan de direkt,eur van een grootbedrijf d.ie tonnen voor de be1-astingen ver*
zwijgt of de eommissaris van een n"v. die voor zorn slordige niLjoen deklaraties uitschrijf t, die kant noch t,"'â1 raken"
Ben van de misdrijven, die topfiguren uit 't bedrijfsleven herhaaLdelijk blijken Èe plegen is rnrat 'bedriegelijke bankbrer.rkr heet: het ber.rust
benadelen van sehuldeisers in een faiil-issement. Fieter Lakemano díe in ztn
boek rHet gaat uitstekendo de pr:aktijken van het ondernemerdom en claarmee
gelieerde be¡¿indslieden aan de kaak steldeo heeft ín een nieur.' boek daaromtrent rrrederom een boekje open gedaan. Dat nieuç¡e boek heet tFailliet op
kredieto. Een van onze Lezers vestigt er onze aanclacht op, naclat hij bij

toevaL

in

een

of ander huis-aan-huis-blaadje

keman had gelezen.

een intervier+ met de heer La-

bewuste interview vertelÈ Pieter Lakeman, rlat it bedrijf f llol-*
landia Kloosf - ?t bedrijf van de farnilie van minister-president Lubbers geprobeerd heeft orn zijn eerste boek uit de handel te laten nemen, omdat
daarin werd aangetoond, dat de staat enllele honderden miljoenen armer r.ras
gewr:rden, de familie Lubbers tien à trvíntig miljoen rijker ctoordat zi.j in
een bedrijf ínvesteerde dat fail-liet ging en waaruit zijo na het fa.íllissement de gezonde delen haal-de. Volgens Lakeman gebeurt zoíets om de haverklap en daarover handelt zijn tweede boek"
In dat boek betoogt de heer lakeman ook, cl.at rt ¡iederlandse bedriifsleven sinds 1979 mâ& aan steun of subsidie heeft ontvangen dan het aan belasting heeft betaald. Ifij l-aterr de bewering voor rekenin¡¡ van de heer Lakeman" hlij zelf hebben zijn boek niet onder ogen gehad. I{ij r¡eten wel, <lat
het LeeurvendeeL van de gelden v¡aarcver de overheid beschilct afkomstig is
van het bedrijfsleven en dat het bij steun aan dat bedrijfsleven om ni.ets
anders gaat dan om een herverdeLing van de meerwaarde of eeri voorschot clp
toekomstige meerh¡a¿rde" Aangezíen de heer Lakeman zich r.rel met f inancíiile
manipulaties, maar niet rnet ekonomische analyses bezig hotrdt, vinden røij
dit soort beweringen enigerma.Èe om niet t,e zeggen volledig onkontroleerbaar. Zoals gezegdr over de onderruereld aan de top van de kapitaListische
rnaatschappíj echrijft hij:
n i e t over het kapital-isrne, niet over de

In het

rvijze hraarop d¿t funktíoneert.

BRTTSE

VÀI(CFJ}.ITRAI,E

KRIJGT

SUBSIDTE

De overkoepeLende }ìri.tse valccentrale T.U"C. heef t zich bereíd verklaard om
in t t vervolg over de vraag of er a1 dan níet gestaakt zal r,'ord,ene schriftelijke sternmingen Ee organiseren" Verzending en terugzendirrg van de stembiljetten zou dienen te geschieden door de post. De kosten van dergelijke

-7 oternningen zoucien door de Britse overheid r,¡orden betaaLd. De regering val
:fhatcher r^¡iL daarvoor aan de vakberueging subsídie r¡erstrekken. De
Nijzeren damet meent dat
op díe wíjze, bij ri"*rítrg"n die volstreict geheínrr
zijn (anders dan bíj stemmíngen door nriddel van hand opsteken) de ,mãchtsposítie van de militante vakbondsleiders zaL rvorden doorbrokenl . fleil l(innoclc, de Leider van de Britse Labourpartij, is dezeLfde nening toeg,edaan
en heef¿ an zíjn invloed aangewend om de bestuurders van de T.U.C" zover

mevrou\'ü

te krijgen"

Ïntussen begaan zoruel mevrour¡Í ThaÈche-r al s de heer l(innock een schrorneLijke vergissíng" l{eÈ zí-jn niet de vakbondsleiders in Groor-ìSrittanníä
(er' eLders) die miLitant zijn, het zijn de
Dat nord.t bervezen door de gehele geschiedenÍs vân het '¡akbonclslerlen.
Britse vakverenigin¿¡sr.rezen, die
bLíjkbaar zornrel voor Thatcher aIs voor Kinnock een gesloten Uoãt is gà¡t.vefÌ.

Dat de T.U.C. zicho voordat 'lti-nnock de verantwoordelijke bestuurrJers
tot andere gedachten bracht, hevi.g tegeri de overheiclssubsidie en de ste11mingen per post verzette, zegt l,reínig of niets.
ileten Thatcher en l{innoclc niet, dat het in 1926 á,e T.I]"C. r.das ,1ie een
eind rnaakte aan de algemene staking? I^leten ze niet, dat ín,Je jaren 170 ¿.e
kopstukken van de t.U"C. net succes alles in het werk hebben gesteld orn
een reeds uÍÈgeroepen zeeliedenstalcíng te verhínderen? T^Jet,en ze niet, dat
het de T'U.C.'is geweesË" die een eind heeft gemaakt aan de typografenstaking in liloorC-Engeland? lleten ze niet dat de éeneral and l{uniäipal T.torkers
Union van tlord! Cooper lde onderkruipersvakbonclt r,¡ordt genoemd en dat bepaald niet zonder reden?
SederÈ de tweede werel,loorl-og zíjn verreweg de meeste konflikten in
Groot-Brittanniti tluilde geweest, d.r,. z" ,Jai. de bonden (beter gezegd rle ruak-.
bondsbureaukraten) er niet aan meededen, er tégen ¿elcant *ar.n en de aktíe
om zeep probeerden te brengen.
De verkeerde verondersteLling hraarvan Thatcher en l(innock uítgaan r*as
zorn dertien jaar geleden ook hãt uitgangspunt van cle Conservatiãve premier Heath" Díe heeft zIn vergíssíng *"t uij" val noeten bekopen. Tot dusverre is mevroul.r Thatcher een dergeLijic lot bespaarC gebleven. Haar dat
lígt niet aan haar. {ìeen mens zaL nãt tãgen¿eel wij-l"r, t*r.r"rr.
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laatste tijd hel¡ben zich ín I'IederLand heel wat social-e konflikten voor'
gedaan' Sonruige akt-ies v/êren rrvil-dt, zoals bíjvoorbeeLd de staking van
de
ruim tweehonderd werknemers bij het interne iaíLvervoer rran cle hoogovens
en die van de 160 personeelsleden van het overslagbedrijf Ín het westeLijk
havengebied van Amsterdam. Àndere daarentegen, zoals de akties van brandr¿eerlieden ín een groot aantal steden, ¿e étatíng van rle arbeirlers bij de
De

-Btwee grot,e zuivelbedrijven in het noorden en de strijd van de vrachtr,ragen*chauffeurs, hadden de steun van de respektievelijke valebonden.
Dit betekent echter níet. dat een ruTüe scheíding ín tr,ree soorlen van

optreden

- met en z6nder vakbondssteun * cok maar enigermate zov bijdragen

tot, een helder beeld varl de rverkelijliheid. In de achter ons liggende weken
heeft men ktrnnen zien, ciat rwilder en offieiäle aktj.es soms verbazend veel
van elkaar \deg hadden" Ook is het opgevallen, dat de ene door de valiber,reging gesteunde staking een heel ander verl-oop had clan de andere. '[.Iat, ver-.
der de aandacht heeft getrokken iso dat in twee gevaLl-en - in de zaa-tri van
de brandrreer en
ter is verlangd,

in de zaak van de chauffeurs -. de tussenkomst van de rech-

Er zíjn nog meer punten v¿ln overeenkomst en van verschil. Ðe aktie
van de chauffeurse om r,råt. te noemen, is van het begin af aan door de valc*
bond geLeid" Ðie vande brandrr'eerkorpsendaarentegen is s p o n t a a n
begonnen en vervolgens door de Abva/l(abo cvergenomen. Ook na díe overnane
ontvrikkelden de brandv¡eerlieden nog alti.jd '.¡olkomen spontaarr hun eigen vormen van strijd en de AT:va/Iiabo zag zíeh, onder hevige druk van cie 1olsale
magistraten genoodzaalr"t zich van hun opLreden te dístanciören.
InÈeressant is het ook om even stil te staan bij de resul-taten r^/aartoe de diverse konflikËen hebben geleiC" De lrvílde' stalcing bij de hoogovens en de lwilde' sÈaking ín het Amsterdamse havenbedrijf hebben vrijrueL
terstond succes gehad" In minder dan geen tijd gaven de di-rekties Ëoe aan
de gestelde eísen. Ìriet succes bekroond is ook de officiäle staking bii de
zuivelfabrieken "Domoot en oFriese l.ilago. i/,e was gericht tegen reorganisati.eplannen, die gepaard dreigden te gaan met ßroot verlies van arbeidsplaatsen. lIet werk rverd na betrekkelijk korte tij<l hervat nadat clie plannen voorâlsnog van tafel waren gehaal-,1 .
Bij de akties van de brandweer deect zich het typische feit voor, dat
die in sonmí-ge steden tot zeltere resultaten l"eirlden - al r¡erden dan niet
all-e eísen ingewilligd - ín andere steden daarenuegen niet of hoogstens
in de vorm van een uiterst onbevredigend kompromis.
Ttree van de gevoerde akties - clie van de brandweerl"ieden en die van
de chauffeurs - bleven niet zonder gevolgen voor het publietc, of dreigden
aLthans niet zonder gevolgen daarvoor te bi-ijven" Bij een ander konfllkt,
de stakingen bij de ertsoverslag in Rotterdamu dreigden er * zo wertl er althans beweerd * ernstige gevolgen voor de nationa.le ekononie. Ia alle drie
de gevallen werd rveer l¡et oude liedje gezongen: als arbeiders in de dienstensektor (brandrnreer, transport, goederenoverslag) zieh genoorf zaakt, zien
voor hun materíiile be1"an¡¡err op te konen, clarr r,¡orclt tegen h e n L¡eschuldigend de vinger opgeheven, rlan zijn z \ het die overlast bezorgen, de
veiligheid in gevaar brengen of ernstige schade verocrzaken" liooit hoort
men zeggen, dat de overheíd of de patroons nât hun veel te Lage belonÍngen
voor de overLast, het opÈredend gevaar of de schade verant!,roordeli-l lc zijn,
Tachtig proccnt van de behoefte aan erts van de hoogovens en de industrieän in het Roergebied wordË in ij.e haven van Rotterdam orrergesl-agen,
Als gevolg van cle stakingen, zo rverd et zeer iui-cie geklaagd" r.rijken de
ertsschepen naar Antwerpen en naar lloord-Duitse havens uit en dat zou r+el
eens van meer dan tíjdelijlce duur kunnen zíjn. De sËakers, zo heette het,
spelen met vuur en zeËten de positie van de Rott.erdams'è traven op het spel-.
BLíjkbaar is het zoo dat die positie slechts via sl-echte betalinB en vertrerpelijke arbeidsverhoudingen kan r¿orden gehandhaafd" llet zijn niet de
arbeiders die de positíe van de RoËterdamse haven bedreigen, maar werkge-

-9vers' die het been proberen stijf te houden. I{etzel-fde gelrtt natuurlijk
voor de transportondernemers voor lrat betreft de blokkades van de vracfitwagenchauffeurs en voor de gemeentebesturen voor r¿at betreft de akties van
de brandweer.
Overigens hebben die brandweerlieden oolr ditmaal weer naar d.ezelfde
meLhode Segrepen, die zii Èwee jaar geleden op het Haagse Binnenhof en bij
het provínciehuis van i.loord-Brabant ook al eens hebben gedemorrstreerd" Dit
maal omringden ze het Amst.erdamse stadhuis met blusschuim" Ðat voerde terstond tot each-en*r^ree-gerûept vail ?geschokter burgers en funktionarissen,
voorop de Amsterdamse burgemeester van Thijn" Hij eiste dat de Abva/Kabo
iets dergelijks onmiddellijk zou verbieden en hij r:aakte niet weínig stam*
pei met de beweringo dat mensen eernstig te lijdenç hadden geha<l van ?gift,ige rook? "
In een ingezonden st,uk in NRC/HandeLsbLad is er ons inziens terecht
tp 8e!üezen' dat burgemeester Van Thijn wel de laatsie was die het, recht
had om een dergelijk protest te laten horen. Vier jaar geleden liet hij op
betogers tegen kernenergie het eeer schadeLijke CS-gas 1os, waarmee hij onlangs ín de Amsterdamse Staatsliedenbuurt r.¡ederom op de proppen kr,rarn. Toen
werden aktievoerders, zegt ínzender, opzettelíjk met het gas bespoten, bij
het Amsterdamse stadhuis zijn ambtenaren per ongeluk met írriterende rook
belaagd' I.Iant het blusschuim werd op de binnenplaats gedeponeerd en niet
op hen gerieht.
Hoe is het eigenlíjk gesËeld met de hinder díe derden van stalcingsakties ondervinden? I{oet díe hinder inderdaad r¿orden venneden? Is het redelijk of belachelijk om zodra díe zich voordoet een aktie te verbieden?
Een van de buschauffeurs die cleeLnam aan een blokkade ergens in heÈ
land, heeft naar onze mening terecht gekonstateerd, dat akties van arbeiders die voor hun beLangen stríjden a 1 t ij d schade aan derden berokke*
nen en dat, indien men dit kriterium r,ril hanterene men :i-edere staking r.rel
verbieden kan.
Inderdaad: de schade die er berokkend r¿ordt is juist het drukmiddel"
dat iedere stakingsaktíe of een daarmee vergelíjkbaar arbeidersoptreden
kenrnerkt" Er kan ook geen onderscheid worden gemaakt tussen sehade die aan
hgt teigent bedrijf en schade die aan'derdenl wordt toegebrachr" Dat kan
niet, in de eerste plaats omdat in een zo gekompliceerãe samenleving als
die waarin wij l-even van u schade aan derdeni altijd sprake za:r zíjn ãn de
mate daarvan (of t t om een bijkomsÊige schade dan r¡el een schade in hoofdzaak g,aat) zaL afhangen van het soort arbeiders dat strijd voert. Bij een
aktie van arbeid.ers iri openbare nutsbedrijrren of bij 't ivegvervoer zal deze schade nu eenmaal groter zijn dan bij een optreden van arbeiders in een
andere branche.

Om terug te keren tot de akties die sedert einde oktober ín tal van
bedrijfstakken en tal van bedríjven zijn gevoerd ¡ zè zíjn in veel mindere
mate oP eea stríjdbaarheid van de vakbeweging terug te voeren dan het op
het eerste gezicht wel zou kunnen sehijnen. I,tre wezen er reeds op, daÈ de

strijd

van de brandweerlieden pas door de bond werd overgenomen nadat híj
uitgebroken. Het feit wíjst nu niet direkt op grote
strÍjdbereidheid van de organisatí-e. Ì{aar .r is meer aan de hand.-Uãt ís
bepaald geen geheim, rjat de door de brandweerl-ieden gestelde eísen haaks
stonden op het beleid van bijvoorbeeld de Industriebond FllVo dat níet op
loonsverhoging is gericht, mâar op arbeídstijdverkorting. Bn cie recente
akties - afgezien dan van díe bij de zuivelfábríeicen * ,¡loeken bepaald
geheeL spontaan was

l0 niet net het beleid van enkel maar de Industriebond"
De Vervoersbond van de FllV bÍjvocrbeeld. is in botsing gekomen met de
werknemers van het Rotterdamse bedrijf Qtrick DispaÈch omdat die vr:or hun
roostervrije dagen een regeling, rnet de dírektie l:ebben gerroffen, die sfr,rijkt van wat, er is vastgeLegd in de door de bond gesloten c.a.o. Voor de
bond gaat et- bondsbelang en de betekenis die de organisatie aan een c.a.o.
hecht, boven de verlangens van een bepaaLde kategorie arbeiders. T,Iat deze
via de OR bereikten ürenste de valcbond terug te draaien en de boncl dreigde
da.arvoor zelfs naar tt cao'-scheidsgerecht, voor de haven le gâan. Dat maaktê, dat <ie arbeiders van Quick Dispatch een 'v¡i.lde' staking begonnen, een
staking níet sLechts buitelr de bond om, naar zelfs t ê g e n de bond gerichÈ

"

Die stakíng bij Quick Dispatch r"'as niet de enige'r,rilde' alctie in het
I,rlaterweggebied" Er r¡aren er meer - o.a, bíj het havencontrolebedrijf Ca.leb
Brett - en zij droegen ertoe bij, dat in andere bedri-jven akties door sneL

toegeven werden voorkomen.
Idat derhalve kan van de jongste akties - n6t de bond, zonder de bonð"
tegen de bpnde met een bond die er zich tegelijkertij¡l van distancieert r¡orden vastgesteld? Dit, dat zi^1 niet in 't keurslijf van het een of andere schema kunnen r¿orden geperst. en cl.aË zoruel het karakt,er als het verloop
van een arbeidersoptreden van allerlei ornstaridigheden en faktoren afhankelijk is en dat die omstandigheden zeLfs nog tijdens een aletie in belangrijke mate kunnen veranderen.

SOCIALE

INFORMATIE

TlT.T JOEGOSLAVTE

Het in Zagreb verschijnende Joegoslavische tí-jdschríf.t Dana.s ('i{eden') publíceerde op 3 september j.1. een belangwekkend artikel. De ínhoud daarvan
Itterpt namelíjk een duídelijk ii-cht op de maatsehappelijke verhoudingen ín

dat land" !'Iie het stuk leest, raakt er - voor zovex hij of zij dat nog
niet v¡íst - van doordrongen dal er claargínds geen sprake is van 'socialis.
met en dat de samenlevirrg er rrrordt gekenmerkt door dezelfcle tegensÈellingen, die men aantreft in íedere op 1-oonarbeid berustende maaLschappij "
Het arËikeL r"raarvan wij spreken is te lang om in zijn geheeS- in vertaling af te drukken. Ide volstaan ermee - í.n overigens r¿ill"ekeurige volgorde - enkele karalcteristieke passages r.,/eer te geven.
UÍt het stuk blijkto dat een derde van de totale Joegoslavische be*
roepsbevolking minder verdient dan het gemiddelde maandloon van 30.000 Dinar, dat echter 5,77 daarvan m66r verdienÈ. Van de indusËríearbeiders verdiende in de eerste helft van r85 2Z gemiddeld 50.000 Ðinar, doch alleen
al in Kroatiä verdienden 20.000 arbeiders mínder dan 16.500 Dinar. Bij een
aantal- exportbedrijven en bij sommige bedrijven in de díenstensektor r¡orden lonen betaald die varíären van 160,000 tot 300.000 Dínar, r,råt neerkomt
op tien maai. het gemiddelde loon. I ) .
Een fabriek in Serajewo gaf" ztn personeel. braakliggend terreín om er
aardappeLen en groenten op te telen. Geen instantie haalt het in z'n hoofcl
dat te verbíeden nant voor een dergeLijke aanvulling op het loon lcan nie*

il
alternatief bieden.
In Serviä - aldus het tijdschriftartikel - kruam men tot de schokkende
ontdekking, dat 302 van de ¡'rerlcende arbeiders al-s enige maaltijd de ruarme
hap nuttigt die onn 12 uur in de lcantine van de fabriek verkrijgbaar: is.
0nderrvijzers en Leraren clreigen, zo l-eest men, in Zagreb rnet staking,
omdat ze, ondanks een recente loonsverhoging, nog aLtijd ni.nder ontvangen
dan r¡at ín die stad het gemiddelde loon is.
In SLavonski Brod (inot vruchtbare Slavoniä geLegen) rnreigeren de arbei.ders kategorisch sociale bijstand. Volgens de voorzÍtter van de plaatselijke vakbond, beschouwen ze die aLs een beledíging van hun menselijke
waardigheid. irlíetternín tonen sornmigen van hen hun verlrÍttering over de vermand een

hogíng van de Levensmiddelenprijzen door aan de winkel-kasse hun persoonsbewijs te tonen inplaats van te betalen.
In vrijwel alle steden u'ordt door steeds meer mensen de huur niet
meer betaald. I'le hebben, zo luídt hun korunentaar, niet genoeg om te eten,
laat staan voor de huur. Dit ofschoon de huren in het algemeen niet meer
bedragen dan ongeveer 5 à l0Z van het i-nkomen.
Voor een goede socíaLe politiek ís veel geLd nodig, zo wordt ín het
bewust,e

artikeL

gezegd.

ltAangezien dat er níet is, heeft het geen zín een ooydeeL te geÐen oüe? de kuaLö'bedt uan de sociaLe huLp, De soeiaLe kaaz,tt,
een soort uan beuíjs, da.t. de bezittey erüqn uerkelíjk huþ nodig
'heeft, is ey nog niet. ALLe pLannen am de ay,moede, ook uan de
werkenden" te bestríjden, ontmoeten sLeehts een schouderoph,aT.erz
en aorcasme uan de kant uan de aybeöders" Van hun opuatting getudgen zij met het gezegde: tme.t een Lee.g lzoofd kan men hondey.d
iaar Leuen" met een Lege mq,a,g mczar hee!. kort"tl
e

Dolinar, elektro-íngenieur en voorziËter r¡an de meubeLmakersheeft híeromtrent zijn eigen idee?in, díe nogal verschíllen van die van andere funktionarissen" IÌij beweert, d.at sociale huLp
tot nivellering leidt en niveLlering, zegt hij. onderrnijnt het systeem van
tbeloning naar prestaÈier. Zelfs als soeiale hulp selektief is, betekent
díe naar zijn nnening tbeloning volgens leve-nsstanrlaardt en niet tbeloning
naar behoeftel, volgens het rkommunistische' principe.
Roman

bond

in

Nova Gorica,

Dolinar:

'tALsof het nog niet genoeg is, dat ae niet-ueyken uetteLijk bes-chermen, beLonen u)e. dat niet-werken nog met soeiaLe vtuhp " ile
doen er niets aan, omdat ue bang z.ijn uoòr, soc,ia\e orrusi. ALs
ue &ie moeten Ðpeze?t, dan ín de eevste pLaøts door díegeneno die
goed wark hebben, maay uie het een d,coyn ín het oog íâ" d.at ze
de sLanrpampers moeten onderhouden, A.Lç oakbondsLeí,der schaûn ¿k
me e?1.)oor, dat. ueykenden bíJstand kr,íjgen" Ik ben uan meníng d,at
díe. bestema ís poor uev,kLozen die ot:erbodig zijn ge?nord,en tângetloLge uan automatísez,ing of door de sLuítí.ng uan onrendøbeln -fnbríeken, "

rn het artikel in het Joegoslavische tijdschríft
t'we ha?en steeds uaker

Lezen we voorts:

beüeren" dat een opLossing uan de uenk-

t2*
Loos'h-eöd pas d.an in zichtt k.ctml; als cle Leuenss'tani|aard- uan d.e
çye*
pensioneerden l,sordt ue,y,bel;erd. nw,4,ers Ðolqens r¿eit oi.tcj.erzoe'l< zTjn
er rnéêt' gepensioneerd.en itde bLíjten zoex!<eln;, c!.a,it er uez,kLozen i;e'b
tlnknn1,ai.7ínn
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lun ,:|itdeue
üez,Lengert, z,e v¿ebben ouez,igens gtrcot gel¿jk. llei genidllelde pensioen iv¿ Joegoslaudü bìcLraagit sLec'hts iJ.e h,eLft iran
7æi Lc¡on uan uerkentlen, in sez,uíë ;:eLf's r:tal¿r 401t. in dø-t ís hi.¿n
stev'ksi;e argtunenl;" Tolgens tle nöetu,:e ttel; op Ce socrale itul.¡t (L'l.e
"zdíi¡t
bi.istønd
ds'Ls) nag cLe uúl;'l<ertsry niel; Lagez,
cl¡r.tt cte Lrc\.fl; ucttz
'het gemiddelde
Loon" zoLang læt pt"a-r;1;igbn is om 'br¿ Leûen. oi" nn,
lsoc'Laa.L geucL'
dnn inet ee¡t eerli.jl< uet'di\ei,¿ci penstoen^ zuLLe¡t c7.è
¡nensan u^ctn d.e d,erde genexatíe ziah e¡:ty,a uey,liet'tstett iz,ùet ot¿l;z,eo.gen. Z'ij clie op het pu:nt staan geytensíoneet'd. |;e z¡oy,d.en slagen ei
peri,ode

te

gepension.eei:r}.eit probeten

meestal dn hun otbeídspLaal;s te behouden"
bli¡uen dí,eni;engeuolge in de kou s-baan" ,

De

a¡e:r,kLoz"e

jonl¡eren

IJit de hier letterlijlt geciteerde passages bli.jlct, rlat er ool: irt .Joe-.
¡1oslaviä r,Iordt gepleit voor loonverschiilen ieireindã -le on.lerlÍnqe l:onhrr::-.
rentie Lussen de arbeiders t.e bevorderen en claË oolc ¡i.aar over Lr-en di-e niet
'meer aan het arbeídsproces deelnenen of l:"unnen d.eelne¡ren
ou .leselfrle laatCunlcende rvijze r¡ordt ¡esproke-n a1s son¡nigen in het rtesten Coen" .â.chter l:r¡n
r¿oorden gaan kapitalistische of staatslca;ritalisrische helanîen schuil.
l) cen be;l-rag van 300"000 Ðir¡ar
drag van f 3"000,
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Errgeland onËvin¡4en wij dezer dagen een Íotoboe!.i over de grgte.riin¡.rer*
lt,ersstalcing van maart- 1934 Èot.t'râart. ?85. ,le titel Llidt Tl.te i,|ðners? ,Stri^
ke L9B4-85'i,n pðetunes, I:et vri-j dilcke r.^¡erl'" bevat zeuentien lil.oehe fotols
in kl.er¡r en 252 zr+arl-v¡it*fotols. Ðeze prenten Saarr vergezelá r.an l:ij.
schrif ten (uiteraard.) r:aar voor het overi¡;e rra.n ,betrehheli jk r"reinig tehsl"
Iìet boek is verscltenen trij d-e uitgeverij vair. 4e r¡loy,'l<eys Re.tsoLutï,onàty pa:t*
bA, de fotots zijn gemaakt door cle fotografefi ì/an ileu)s ï,ine,, het.lá¡blad
van deze partij. ilat daÈ betelcent zullen anze lezers vêrr:rroec{-ej-ij!: r.rel kun*rten raden"
Ðe tekst is ronduit sleeht" Ìfat ¡laarin r¡orc-l t u,ezet4 l'.oqrt. hieroir nec:r.
dat het aLi-einaal veel" beter za17 zijn g;egaan en ¿i.erhalr¡e oolc r¡eel. beter zou
zijn afgelopen indien er naar een sterlte en invloerÌrijke. l.eninistí.sch*
trotskistische pârtij de leid.ing van het l,:onflii::t zotr hebben qeha,l." Ðe les
r¿elke <le sarrrenstellers van het boeL", uit de r"'rijnverirersstakin3 t,re!.'-ken is
deze., dat er noodzaltelijhen'íjze een dergeli jlce Þartij a.an het hoofd rran
de tlriËse arbeidersberreging moet konen" Ðat L¡ont àr ¿eitratve o:):reer,, rl,at
strijdende rnijnr'rerkers voor:taan r:1aar bete:: rloen net naar ,le'1.n":. en naar
ilevrs

Line te luisteren.

t3

""

i,iat verder nog over de (¡elukki.g spaarzainei cekst kan r"'orien opge*
is dít, dat hij r'rernelt van het trotskistische jargon" llij si)aren on*
ze lezers de voorbeelden. ìJe r.rillen hier alleen nåar vermelden, dat cle re-'
çbonapartistj.scheu

merkc

r:ering van m.evrourv Thatcher een
re3ering rjrorrll genoer,iil,
op dezelfde manier rüaarop r,;ijlen:¡lroLski in de.iaren tie-r:rig bepaalde flroe.pen of bepaal<le regerinqen van een dergelijh eti.ket voorzag"
i:'laar hne slecht de teLsÈ ook nra¡1 r¡Iêz€r-ir de foto's zi.'i n r.reric.elí-jkschitterend., al zij:r er naar onze srnaa.lt te veel platen van het politíege¡velâ,. te rveinig platen rlie iets laten zien'¡an rle zelf".aktiviteiten van c1e
bevollcing van rnijnr+erlcersdarpen of van nijntrerl:ersvrcur,ren, rlaar cl,at irangt
natuurlijlc sa:nen met de politieke op\./atringen van de samenstellers"
Iìet, boelc kost F- 5.00 (ruin f 20,*-), I{et is uitgegeven rtoor llerr parlc
Publications T,td., 2lb ûld Tor.rn, Londen sri,J ir 0 JT. of van c1e opbrengst een
cleel ten goede kornt aan de slachtoffers van de stakin3, \^reten r.re nj-et" llen
aanvrijzlng daarr¡oor hebben rüe ni,et in de tekst lcunnen vin,{en. In dat geval
zouden r.ze hier te maken hebben met een uiÈgave clie corunercieeL r,ril- profíte*
ren van de strijd van een ñïoep arbeiders. Ðe vrees elat dit i-nderrlaad zo
ís, l ij kt ons Ílerechcvaarcl igd "
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een ç¡eekblad dat hoofdzahelijlc '.,rordt ¡ieredigeerd door '1inl,,se1 i-ntel1e1¡.*
tuelen en in een dagblad dat rle spreekbuis van de líberale bourgeoisi-e lian
r,¡orden genoemd, anders gezegd in De Groene Amsterd.anrner en ín IVRCftIcrncT.eLs*.
bLad, zijn onlangs, betrekkelijk kort na elhaar:, beschourvingen r¡erschenen
cver de nroeilijkheden rüaarrûee, bijna overal, de rzahber.regí-ng zich telconfronteerd zíet. Dat is natuurlijk niet toevallig. llie moeili !lcherien ,'lringen
zich eenvoudig op, 'T/andaar oolc, dat er hetreklie-1ijtrr kort gàled-en in thãs"tricht een äuropese studiekonferencie is qehou.{en, I'raaroû r!-e proble¡ÌeÍì vâ11
de vakber.¡eging uitgeb::eid aan de orde r,rerden ßesteld"
Een van de deelnemers aan.ieze studi.ekonferentie heefË de sitr:atie uiterst kernachËig samengevat'r '?Ðe vakbonden", zo zeí hij o "i.rebben in een
aantal landen hun glanso socíale aantrelllcinqskracht en rlaarcloor ooh hun
macirt verloren." Het genoemde da¡¡i..lad, ïraaraan r.¡e ,l1eze uit.s¡-:raalc ontlenen,
voegde hier een uitgebreid komnentaar aan toel 'ni-jna overal r'erlíezen r1e
bo¡r'len ieden. In de Vereirigcle Slaten heeft de rlaling van het organisatie-percentage in sorunige 'iiedrijf statrrken lcaiasÉrofale vormen aanfleno¡ìen".. n::
"
is geen tr+í.jfel aan, dac de vaicberçeging ín Ìrec.{.efensief is en in een buitenget7oon-moeilijke positie verkeert om zich aan te p.?s6en aan strultt,rrrel-e
veranderingen in ekonomie en sa¡nenleving \"Iåarop zij nisschien üe laat ne-"

reageerrf heef to o o o"
In de rest van het lcolnment.rar: en ooli in het artikel in het Amsterdam-se røeeliblad, konen de maatschappelijlce verande:ringen clie mede cle oorzaal;
vorTnen van de perikelen van de vakbeveging uitvoerig aan de orrle. r)at is
ook iogisch' De valrber,¡eging is een instituut vair de liapitalistísche maatschappij en de ontwikkelingen die deze maatschappij doormaaht en rfe veran*.
deringen rvelke zij on<lergaat laten de vakbel,reging niet onbereoerd.
Betekent de situatie waarín zij is l¡-omen te verkeren,, het einde r¡an
de vakberuelqing? Gaan r,re naar het. valcl,ond,sloze tijrlper:k? Ðeee r.¡ragen r¡orclen
in De Groene Amsteydûnírner (van 27 novetaber jrl.) {i¡n ålile,:êrnsL geseelrt.

r4 het desbetreffende artikel is een uitspraalr toegevoegd van een ven de
direkteuren van het chemisch be<íri.jf AKZO, die verltlaarde: "De vakbonden
beleven op dit nÕment misschien wel hetzelfde als <ie kerken. De rnensen
zijn monrlig geworden. Ze hebben de ber+egi-ng niet rneer ncCi¡i."
ZoweL uit het weekbladar-tike1 aLs uit het dagbladartikel biijkt.,
dat
de respektieveLi.jke auteurs níet zonder meer een vakbondsloos tíjciperk aan
zíen br:eken. Ilij zien dat evermin en wel .juist op grond van de funktie <iie
de vakbeweging in de huidÍge samenleving heeft-. l/an een rrakber,reging zaL
sprake zijn zoLang er van kapitalisme spralte is. I{n zolang als het l...apitalsime aan veranderingen onderhevig -is zolang zal ook de vakber,reging aan

Aan

veranclering onderhevig zí.jn.
De studíekonferentÍe in l4aastrichto de beschou¡,ringen r,raarÈoa zij aarrleiding heeft gegeven, de cLiverse onafhankeli.Íli claarvan geschreven beschouwingen, zij weerspiegeLen allemaal een aan de gang zi"jnd proces" De rrit*
komst van dat proces is nog onzeker " Van .de vakf¡er^reging van lnorgen tekenen
zich nog maar heeL vage omÈrekken af" Ðat die vakbeweging van morgen echter een vakbeweging zaL zLjn, <lie funktioneert overeenkornstig de behoeften
van het kapitalisme van morgene daaraan twíjfelen rrre níet.
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Omdat er nog geen verantwoording is afgelegd van de bijdragen over 1935,
doen ¡¡e het hierbij in é6n keer. Sonrnige íniti.alen komen meerdere keren
voors die lezers hebben meer dan een keer een bedrag overgemaal..t. Er zijn
eehter ook lezers die hun initialen tevergeef s zuIlen zoelcen. ï,Ii.j hopån
dat zÍj fluks een giro-overschrijving zullem plegeno ryant oolc al r.rordt C.it
blad bekostigd uit vrijwilLÍge bíjdragen, dat is toch heus nieL hetzelfde
als gratis. Het is niet erg orígineel om naar de portohosten t,e verwíjzen,
maar die worden we1 steeds hoger. De hardnekkige rrn'anbetalerst zullen persoonlijk benaderd lrorden en daarna zonodig van de lezersli.jst wcrden verwijderd. Aan hen, die ons het uí.tgeven van 'oDaâtl en Gedachte'î mogelijk
maakten door hun financiäle bijdrage, zeggen r,iij hartelíjk dank.
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