
I[r:mmer I
Jarruari L965

EN

Grgaaft gewijd aan de problemen

iran de zelfstandige arbeidersstrijd



++++++++++++++++
+
+ BIJ ELKE BIJZONDERE HANDEIING GIJTT+



BIJ HET

1

EERSTE I[UMMER

TTDAAD EN GËDÀCI{IE'i, waarvan men hier het eerste nummer vóór zich hèeft 1íg-
genr is een bIad, dat word-t uitgegeven door een kleine groep, \taar{an d.e lederi
tien tot twintig jaïen achtereen deef hebben uitgemaakt van d.e 'rspartacusbond.rr .
Aa,n het orgaen rtSpartacus'r hebben zij gedurende d.ie tijd hun beste krachten gewiid,
tot aan het momént, waarop de inwendige verhoudingen in die bond het hen onmoge-
1íjk.maakten hun e,rbeid. voort te zetten. Na medio december 1964 hebben'z{j màt het
gamenstelfen vazr rrSpartacustr géén bemoeienis meer gehad-.

'De inwend.ige verhoud.ingen in de rtspartacusboï1dtr, waarop hier gedoeld word.t,
zou men het beste kururen omschrijven als een c onfLictsituati e - gedu-"ende ruir!
enderhalf jaar - dÍe vexoorzaakt r{erd door diepgaande neningsverschillen. In
hooftizaak zijn d.ie.meningsverschillen ter:g te voeren tot een verschil van opvst-
tiag,betreffende de ond"erzo ekmethod.e, die moet worden toegepast wanneeï men uit
de ontwikkeling van de sanenleving en haar soci.ale conflicten het held.erste in-
zicht LriI verkrijgen in de ontr.rrikketring van de arbeiders s triid.

Àan de verschillende fasen va,zr die conflict situati e willen tle samenstellers
van frDaad. en Gedachterr hier stilzwijgeàd voorbij g?"àrr. Zi nenen dat een .nièuw or-
gaaÍ!, gevijd. aan d.e problenen van de ielfstandigà t<tàss etówegÍngen, niet de plaats
is voor een rromzien ín rllokrt. ZÍj wilJ-en er daa]tom alIeen dit vaf,1 zeggen, d.at naar
hul inzicht de meningsverschlff en bir:len d.e tiSpartacusbondrr nog iiet tot een
scheuring hadden behoeven te leiden, Lrare het niet;dat de etructuuï,van .d.i e bond
de twee groepen van discussianten onvei:tijdetijk nàài eeí iinpàs's e noest voeren
toen d.e verschilfen eennaal aan d.e dag traden. noor het feit, dat,slechts een
zeer klein d.eel d.er rrS partacus" -Ieden - afleen de redactie va.n trspartacusrr prak-
tísch - zich actief met de problemen bezig hield, opstellen voor het orgaanr
schreef, van ged-achten wisselde en zich met theoretische kwesties bemoeide, kón
het niet anders of nen kwim in een slop te zitten, toen zich binÍren de redactie
tegenstellingen openbaarden, r,raaromtrent plotseling een g?otere €Boep kreeg te
oord'elen zond.er met het hoe of waarom vertrouwd te zÍjn. 

"roor 
henl rlie thans de

groep rrDa.àd en Gedachterr vomen - waarbij vj-er-vi-jfde van de vooïmalige rrSparta-
cus'r -redactie - bleek de enige uitweg uit dat slop tevens een kreg te zijn' die
hen buiten de rrSpartacusbondtr voerde.

Bij hun afscheid. van d.e organisatie, waarme e 211 zo la.ng op zrn nauwst verbon-
den wanen, hebben de med.ewerkers aan trDaad en Gedachteit er zich rekenschap van
gegeven, dat de tegenstelling tussen trhersensrr en rrledematenrt - om het zo te
noemen - die o? een gégeven ogenblik voox de "Spartacusbondfi zo funest bleekreen
restant vomt vaJr de part{jstnrctuur. Dj-e structuur, dat restant, maakte de zwak-
te van d-e ttspartacusbondrt uitreen zwakte, waaxaan d-eze in zekere zÍn bezweken is.

De groep "D.A-A! Ut GXDACHIETT vertoont d.ie structuur niet. Zii die er toe beho-
ren nemen actief deel aar aIle besprekingen en afle discussi-es, die met de pu.-

blicatie van een orgaafl als d.it onlosmakeliik ve"bonden zijn. Achter j-ed.er nunner
dat verschijnt staat een uitvoerig gesprek of staer d.iver§e gesprekken over a1le
praktische én theoretische vraagstukken r die in de huidige tijd voor de arbeiders-
klasse va,vt betekenis zijn.

"!44! U{ JPACEIE' is géén partii en d.eze groep beoogt d.at ook nj"et te ziyt, 211

is van men:.rLg, dat de partiienr ook d.e z ogeriaamd.e 't revolutionairerr partijenr tle
belàngen d.er arbelders niet vertegenwoordigen. Zii neent dat - duideliiker dàÍr

ooit tevoren in de geschiedenis - de maatschappii Laat zien, dat 'rde bevriiding
àer arbeidersklasse sfechts het werk der a?beidersklasse z61f kaJr ziin.rr Zi con-
stateert telkenmale, d.at r,ranneer erbeiders in strijd gaan vdor hun belangen, cle

partijen zo goed. aIs d.e vakverenigingen a1s hind.erpalen en vi isJrden op hun weg
' verschijnen.



-2

In tegenstelling tot wat de partijen d.oen, propageert de gïoep I'DAAD EN _GEDÀCH,
fE-'r geen id.ealen en geen pasklare recepten voor de maatschappelijke strijd.. trDAÀD

EN GEDACHTETT komt de arbeiders niet vertellen, wat of ztj d.oen moeten, Deze groep
wil, d-oor mid.d.el van d-it bIad., hen als het waïe een spiegel voorhoud.en, waarin
zij hun ei-gen hand.elingen kirnnen aanschouwen, waarin ztj hun eigen optreden kunnen
herkennen, in verband. gebracht met d.e samenl-evi-ng aIs t,otaliteit.

TTDAAD EN GEDACHTE, is een d i s c u s s i e g r o e p , d.ie de resul-taten
van d.Íe d.iscussie in d.it blad naaT buiten d-raagt in d.e bescheid.en hoop, d-egenen,
d.ie in een d.iscussie oveï d.e strijd- van d-e arbeid.ers geÍnteresseerd- zijn op hi.:n
beurt tot d-iscussie te bewegen , lretzlj ond-erIing, hetzij met d-e samenstel-lers van
d-it orgaan" hlaar d.ie sanenstellers :naar streven, dat is, d-ie geïnteresseerd-e &r-
beiders zélf tot g e d. ac ht en te brengen omtrenthun eigen d. a d e n.

In dit blad- rtlAAD EN GEDACHTETT zullen in het algemeen d e publicaties niet on-
d.ertekend- word.en. Ten eerste niet, omd-at d-e samenstellers van menlng ztJn, dat
het aankomt op w4t er geschreven is, niet op wie het geschreven heeft. Ten twee-
de, omd.at het merend-eeI der opstellen d.e vrucht zal zijn van collectj-eve arbeid.,
van gezamenli jk werk, Yattzelfsprekend echter zullen ook d.e med,ewerkers aarl t'@[D
Ery GEIACHTETT niet altijd. tot een col-lecti-eve mening, tot een gezamenlijke opvat-
ting kunnen. komen. In d.at gevarl zal de lezer geconfronteerd. worden met een ttdis-
cussie-artikef", d.at n i e t (of nog ni-et) au opvatting van d.e groep al-s zoda-
nig weergeeft, maaT enkel d-ie van d.e auteur.

De gïoep "DAAD EN GEIACHTE'i meent met deze u.iteenzetting haar bedoelingen,
al-smed.e haar positi e , vold oend-e duid.eli jk te hebben gemaakt . Voor zover dat nog
niet het geval mocht ztJn zal het een zowel als het and-er genoegzaam blijken uit
d.e inhoud- van d-it bIad., d-at rroorlopig met korte tussenpozen, maar op on-
regelmatige tijdstippen zal verschijnen en ook niet ied-ere keer d.ezelfde omvang
z'al hebben. De groep heeft gemeend- a,an een onregelmatige veïschijning boven een
regelmatige de voorkeur te moeten geiren, omd-at ztJ d.e inhoud telkenmale zo l-ees-
baar en zo aantrekkelijk mogelijk wiI maken t zo veel- mogelijk l-ed-en van de groep bii
d-e voorbereid.end-e besprekingen betrekkerr wil en in dit all-es niet bel-emmerd wil
word-en d.oor een vaste verschljningsd-atume die tot haast- en lapwerk noopt. Ook de
verschill-en in omvang z:-;n hieruit te verklaren. Wel- zullen wij er naar str.even
mirrstens twaalf nummers per Jaer te laten uj-tkomen.

De gïoep tt AAD EII GED_ACHTEIT vraagt voor inaar orgaan geen vaste abonnements-
prijs. Zii rekent er echter wél opr dat d.e lezers van het bl-ad. beseffen zu11en,
d.at aan d-e uitgave d-aarvan héél wat kosten zijn verbonden, Zii vertrouwt er oP:
dat ITDAAD EN GEDÀCI{IE'i zi-ch vele vriend.en en sympathiserend,en zal rreïoveren en

d-at d-eze naar ma.te hunner sympathie en naar mate van hun financieel verniogen d-it
orgaan ook geldelijk zul-Ien willen steunen en zul-len b 1ii v e n steunen.
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H E f K O R T...

fn een koelkastenfa-
briek in de Engelse stad.
Smithfield heeft een be-
drijfsbezetting plaats ge-
vond-en. De ootzaak was,
d.at een aantal arbeid.ers
meb ontslag bed-reigd. was.
De arbeid.ers lieten luid-
de sirenes loeien, waaT-
op het bij and-ere ploegen
ingedeeld.e personeel met
grote haast ztch rLaar I t
bed-rijf spoed.d.e om d.eel
te nemen aan d.eze actie 

"De onts lagen ztjn voor-
lopig althans - niet ten
uitvoer gelegd..

o

Walther Reuther, oppeï-
chef Yan d-e vakbond" d.er
Àmeri-i<aans e aut omobi elar -
beid.ers, is een rel-atie
van presid.ent ,Johnson .

De direeteuren van Chrys-
ler en Ford. zljn d.at even-
eens. fÍ jdens d.e jongste
verki ez j-ngscampagne heb -
ben d-aarom Chrys l er en
Fod. een overeerrlcomst af-
gesloten net d-e vakbond:
hogere lonenrhogere pen-
sioenen, premies, 15 d-a-
gen betaald-e vacanti e .

Ied-ereen is blij:d-e ar-
beid-ers met wat hrrn in
d.e schoot ger^rorpen werd.,
de vakbond-s1eid.ers, d.ie
zich weer eens op tn suc-
ces kunnen beroemen en
de politieke l-eiders, in
d e v erwacht ing , d.at aIl e

autowerkers op Johnson
zoud.en stemmen, zodat d.e

Democraten aan rt bewinC.
zoud.en l',unnen blijvgn in
het belang vàrl. n . de di:
recties van Chrysler en
Ford-.

7)

ARBEIDERS BEZÏEN DE

DÏ1[GEN AtTÏJD ALS
ARBETDERS.

WIE ZOU WILLEXT BEU/ER.E1{, d.at christeli jke ar-
beid.ers minder strijd.baar, minder kritisch en
volgzamer ztjn dan arbeid.ers van and-eren huÍze, is
het slachtoffer eneï misleid.ing van d.e kant van
d.e sociaal-d-emocratie of haar wat armetieriger
geestelijke erfgenafleÍlr De sociaal--d.emocratie tra-
melijk of d,e progressieven, d.ie haar in de poli-
tieke arena ztjn opgevolgd , hebben altijd beweerd,
d.at 'rstrijCbaarhei-d-" een bepaalde geestelijke in-
stelling vereiste" Zoals men het vroeger uit-
d-rukte: d.e arbeid-er d.ient eerst trklassebewustrf
te z7-Jn, d.at uil zeggen de icleologie ener strÍjd--
bare of niet rneer stnjd.bare partij aanhangen.

Dit nu is een frase. De arbeid-ersklasse als
geheel en de individ.uele arbeid-er strijden niet
omd-at zij bepaald-e opvat+,ingen in hun hoofd heb-
ben, zai strijden ornd-at d-e led-en d.aarvan arbeid.er
zijn elr d-e arbei-d-er al-s individ.u a. r b e i d. e ï
.:^

En zel-fs lranneer ztj als ar:beid-er nog bevangen
z1-Jn in oud.e ziensv,,jjzen en i1lusies, d.an nóg be-
kijken ztj d.e zaak gans anders dan d-e heren (partij
en vakbewegingsbureaucraten ) met hu-n geesteli jke
bagage. Ten bewi-jzc. hier een briefje, d-at d-ezey
d.agen een gevrone christeli"ike arbeid.er stuurd.e
aarL het bestuur van het C.N.V. Het luid.t als
rrolgt 

"

Geacht bestuur,
Vorig jaar heb Ín in een tweetal- brieven mijn

bezwaren kenbaar gemaakt in verband. met d.e ge-
vraagd-e procentuele loonsverhogingen.

ïn de antwoord-en, d.ie ik van u ontving zlJn
mijn bezvlaren niet \^reggenomen, alleen heeft d.e
praktijk bewezen, d.at ze juist \^/aren. De mj-nst
verd.ienend-en houd.en er ni-ets a,an oveï, dF heren
met d.e hogere salarissen wel-. Het resul-taat is
d.an weer een groter:e afstand- tussen de arbeid.er
en d.e hogere éïïoep.

De vakorganisaties moeteri d-it toch ook weten,
durkt mij en toch gaat men maaï voort op deze
heilloze weg.

Ik ben ongeveer 50 jaar georganiseerd en heb
altijd in d-e meni-ng verkeerC d.at het d-e taak d.er
orgarri-satie was in d.e all-ereerste plaats voor d.e

nind-ere man op te komen , maar ik sehijn me d-aarin
vergist te hebben, want het wordt alweer net als
vorig JaaT, l{en heeft V, genoemC en het is 5 ge-
word-en, dus weer meer onrecht er bij. U schrijft
in uw brief, d.at men bed-rijfstaksgewijze moet op-
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lossen , maaT d-at is een theorie, waar in d-e prakti jk weinig van terecht komt. fk
zou u d.aarom willen verzoeken intrDe Gj-d-s'r (tret orgaan van het CNV red.. D.e.G)
eens een artikel te schrijven, waarom d-e organisaties d-eze weg bewand.elen en nj-et
in d.e eerste plaats opkomen voor d.e minst d-raagkrachtigen.

Me t vri end.e lijke gro e t en ,
H. POST, Kampen.

HAVEi[STAKÏNG IT ÀNT'$IERPEIT.

SIIRGERI]JKE MOBI].fSÀIIE is tegenwoord.ig het recept, waarnee men in sonnige
fanden en wellicht straks ook in Nederland, stakingsacties zoekt te breken, die
met behulp van de traditionere nid.delen als daar zijn vakbond.sbemoeiïng e.d.. niet
terstond lnmnen worden beëind.igd.

Er is van burgerlijke mobifisatie sprake geweest toen België het conflict be-
]eefde van de stakende artsen - een conflict, dat ons va"nwege d.e sociafe positie
der betrokkenen, mínder belang inboezemt en dat wij, eerlijk €ezegd, een grof
schandaal hebben gevonden -, er i-s al evenzeer op zeker momeni; met de ged.achte
ener burgerlijke mobilisatie gespeefd. tijd.ens d.e grote trranse mi jnwerkerse taking
va.n de maand fiaart T961.

Thans heeft de Belgische ministe:: van economische zaken, d.e heer Spinoy, op:
nieulr naar dit anti-s takingswapen gegrepen toen d.oor de strijd van de r.k. bond.
van ovexheid.spers oneel de arheid.ers van de z.g. kapÍt einsdi ens ten, die lnde
Antwerpse haven befast zi.jn met het bedienen van de enorme d.oksluizen, d.e arbeid
had.dèn neergelegd.

De l-ezer kent ongetwijfeld. uj-t de burgerlljke pers een aantal bïzond.erheden. ïIij
herinnert zich, dat men een premie verlangd.e op grond van Ce continu-arbeid. (orn
vast bij voorbaat een fooienstefsel te fegafiseren, zeiden anderen) en men herin-
nett zich ongetwijfeld ook, dat de gemeente Antruerpen die premie - op grond. van
wettelijke voorschriften - niet betalen kon. Toen d.e patroons, d.at wi] zeggen de
Antwerpse s cheepvaartvereniging zich bereid verkfaarde d-ie premi.es (in totaal
een bedrag van Í 4 miljoen ts jaars) op tafel te leggen, titte tret gemeentebe-
s tuur van Antwerpen de onderrremers op d-e vingers. Het kon niet accepteren, dat
een deel van zijn personeel voor een belangrijk aeet (35y',) ui-t particuli ere zak
zou worden betaald. De reeds toegezegde premie werd weer ingetrokken en op d.at
monent werd de staking eèn feit, niet gesteund door het Algemeen Befgisch Vak-
verbond., dat met zijn opvattingen omtrent I overheidsproduc tierr en 'r s taatsbeheerrt
d.e ziensw{jze va,rr het Àntwerps gemeentebestuur ond erschreef.

Men weet wat de gevolgen waren: honderden schepen moesten, zonder d.at zij ge-'
fost kond.en Lro?d.en, in d.e Scheldemond (tot Vlissinger:. toe) voor a.nker gaan, vrijl
we1 de gehele haven kwam stil te liggen en de gronds toffenvoorzi ening van het in
dit opzicht zo kwetsbare Belg-ië kl{am ernstig in gevaar.

Dat is de aanleiding geweestrd.at minister Spinoy heeÍt ingeg?epen, na langdu-
rig en slepend overleg op hoog niveau, waarbíj de hoogste bazen der regering en
de hoogste bazen der vakbeweging betrokken uarer] en d-e belangen des lands, zoals
d.at dan heet, wel- zwaard-elr gewogen zullen zijn dan de belangen van de arbeiders
d.er kapi teins diensten, dle te kennen hebben gegeven, dat de 'rfoolen'i, ra/aamee in
d.it conflict vazr zoveel zijden is geschemd, door de bazen in ontvangst werden
genomen, maar dat zij er niet van profiteerden,

Hoe het zij, de burgerlijke mobilisatle werd afgekondigd. en menigeen, die het
verloop vaÍI stakingen nauwlettend en met diepe interesse pleegt te volgen, vroeg
zich bezorgd af of de stakers daar een antwoord op zoud.en weten te geven en rÍat
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of er in het algemeen op burgerlijke mobilisatie als tegenzet van
zou l§lnnen voLgen.

De Antwerpse stakers hebben het antwoord. op d.ie vraag gegeven,
een stiptheid.s-en-ldnzaam-aan -actie, die wat d-e uj-twerking betrof
effectief bleek als d-e staking was geweest.

d e arbei-d.ers

Zij begonnen
minstens zo

DE BETEKENTS DER vi ÏLDE STAKITTGEN

DE DIEPE AFKEEE, d.ie ondernemeïs, managers e bedrijfsleiders en vakbondsleiders
jegens zogenaamd.e |twildeil stakingen koesteren, is begrijpelijk. Een 'rwild.eil sta-
king is een actie, d.ie daard.oor gekenmerkt word:t, dat de arbeid.ers zélf , zij d.ie
d.e ond.erste laag van d-e maatschappij vormen, beslissingen nemen, besluÍtvaard.ig
word-en en tot hand.elen overgaaJi. Niets is d.emocratischer, niets ook is méór re-
volutionair. Een 'rwildetr actie betekent in wezen een aantasting van d-e kl-assen-
basis d.er huid.ige samenl-eving. Een staking, waarbj-j d-e arbeid.ers zelfstand-ig op-
treden komt er in d.e praktijk op neer, dat een d.oor de heersend-e klasse a1s nor-
maal ("r, id.eaal) leschouwd-e stand. van zaken worC.t ond.ermijnd. De stand. van zaken
nameli jk, waarbij managers en vakverenigingsbureaucraten d"e beslissíngen nemen en
d.e arbeiders niets and.ers d.oen en hébben te d.oen d.an die beslissingen uit te
'\roeren.

AIs eï een I'wÍlderr staking uitbreekt ontsnappen d.e arbeid.ers aan d"e control-e
van hun meesters. Zij controLeren zichzel-f . Zij vormen niet langer een massar d.ie
ond.erhevig is aan invloed.en \ran buiten af, Zij zijn niet langer een volgzane kud.d.e
schapen, dÍe willoos d.e voetsporen dmkken hunner zogenaamd.e feid.ers en rnet ztch
sollen laten zoals het d-eze in d.e zin komt. Bij een ?twild.er? actie ztjn het d-e ar-
beid.ers, die initiatieven ontplooi.en. Er blijkt opeens hoevee1 mogelijkhed.en er Ín
hen schuilen, hoeveel kracht, hoeveel sol-id.ariteÍt. 0f %Lj zlch ervan bewust z\)n
of niet, zodra ztj zelfstand-ig optred-en d.oorbreken ztj d.e bestaand.e ord-e,. Daarom
laat een t'wi-Id.e'r actie vaak d.e hoogste vorm vaÍr strijd zier,:r. Daarom bevat een
ttwildett staking vaak de kiemen van toekomstigp organisatievormeï1, En d.it ook
vooral is d.e betekenis rran een clergelijk stuk strijd., d.at het de d.aarbij betrokken
arbeid-ers uit eigen aans chouwing en uit eigen ervaring l-eert , hoe volkomen over-
bod.ig zowel de vakbond.sl-eid.ers als de patroons ztjn.

(urr DE E'ITGETsE BROCIIIIRE,'BUSrERSoNEEI ïN srRrJD,, - uïTGEGIIVEI{ DOoR DE GRoEP
t'soLIDARITy" OVER DE STAKING VAN HET BUSPERSONEEL lN GLASGOhT, APRIL '64,)

WAT tsEIANGNTJK IS

bÍj een staking, dat Ís niet de vraag
hoeveel arbeid.ers eï aa:n d.eelnemen en
everimin het aanta} d.agen of soms u-
ren dat zq d.uurt. Onbel-angrijk is al-
evenzeer of d.e vakbond-( en) en zeLfs
de vakbeweging bepaald.e ord.ers geeft
en of zogenaamd-e lrrevolutionairert or-
gani sati es duchtlg d e trom ro eren.. B_g -

langri ik bij een s taking is d.e mani er ,
waaïop de betrokken arbeid-ers hun ac-
tie voeren.

Hr-rr wérkelijke eenheid- kan nooit an-
d.ers ztjn d.an een klasse-eenhei-d., die
eerst door zélf-activiteit en nergens
anders d.oor gesmeed. word.t.

Hun werkelijke kracht is iets, dat
d.e arbeid.ers erva ren moeten
hebben om ervan te lflmnen profiteren.
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HET STAKÏITGSRECHT

ll{ DE ACETffi. ons liggende jaren is er herhaafdelijk sprake geweest van een
wettelijke regeling betreffend.e de Lreïkstakingen van arbelders. De Pvd-À-minister
Samkalden is er mee bezig geweest en ook zijn opvolger aa.n het d.epartement van
justitie, de chris telijk-his tori sche mr. Beerman. Dezer dagen nu heeft diens par-
tijgenoot mr. Y. Scholten, de huidige bewind.sman, over deze materie tn advieg
ontva.ngen van de Stichting van d.e Arbeid.

Het is góén eensl-uj-d.end advies geword.en. ne vertegenwoord.lgers vaJr het ond.er-
nemerdon in d.e Stichting houden er een andere menlng op na d.an de vertegenwoor-
d.igers van de vakbeweging. De eersten zijn tógen een wettelijke regeling of Liever
gezegd: zij achten deze overbodj-g. De vakbeweg"ingsafgevaardigden achten een der-
gelijke regeling lréf nood.zakelijk.
. Voor wie gelooft in d.e trad.itioneLe vakbe\4regingsmythe en in de vakbonden dat-

gene ziet, wa.t zij zelf ook voorgeven te zijn, na.nelijk de bels,ngenvèrtegenwoozdi-
gers van d.e arbeiders, voor d.ie bevat het feit, dat t w e e opinies in het ad-

vles zfin neergelegd géén verrassend element.

Zie je wel, zal lnii uitroepen, de tegengestelde belangen vaÍI arbeid.exs en on-
d.ernernerdom treden ook hier weer aaJI de dag.

Zij echter, die zo red.eneren, zien enkele kleinigheden over het hoofd., trklei-
nighedenrr, die hun ganse kijk op de zaak ondersteboven lrèrpen.

In d.e eerste plaats is daar het feit, dat bij a1le meningsverschillen toch op
één pwrt zowel d.e ondernenere- als de vakbond.svertegenwoord.igers in de Stichting
dezelfde gevoelens koesteren. A16ehel e overeenstemniing bestaat el? namelïk omtrent
d.e opvatting, dat er zoveel- noe:etijk naar gestreefd dient te word.en dÍèigend,e ar-
beid.sconflicten te voorkomen en uitgebroken conflicten langs minnelijke r,reg - dat
wil zeggen via d.e Stichting van de ArbeÍd - op te Lo6sen, Dit ene punt is ej-gen-
lUk al vold.oend.e om gaÍrs het veroud.erde, sind.s lang a1 níet neer bij de realiteit
passende, door en door vafse beeld ener vakbeweging, d.ie voor het arbeldersbe-
Ia.ng zou opkomen, aan diggelen te s1aan.

De vakbeweging - kÍat sonrnigen, die moeilijk met tradities brekón ook geloven
mogen - strijdt dan ook niet voor het arbeidersbelang. Zij rnoge zelf krampachtig
de schijn in stand houden, wie de dingen op de kepeï beschouwt of het optreclen
van d.e vakbeweging uit eigenr'bittere, ervaring kent, weet dat wèl beter. El rnen
behoeft ook het advies va.rr de Stichting va,rr de Arbeid maar wat nauwkeuriger aaÍL
te zíèrr om tot de conclusie te komen, dat, wat het wezen varr de zaak betreftt
ondernemerdom en vakbeweging beide van stakingen 1ran de arbeid.ersklas s e even af-
kerig zijn. llet verschi-l tussen de beide meningen is niet, dat de ond.ernemers ale

stakingsxaogeLiÍ<hed.en beperken wi11en, de vaJ<beueging er daarentegen een uettefii-
ke mogelijkheid voor open wil laten. Nee, beperken willen ond emen:erd.om en
vakbíeging d.e stakingsmogeli jkhed.en van de arbeiders a11ebei. Àlleen: de onder-
nemers wiLlen ze zus beperken en de vakbonden zo"

De ondernemers zijn van mening, dat d.e thans geldende bepalingen uit het z.g.
verbintenis s enrecht, voLgens weíke lijfsdwang (gÍjzeling) en dwangsomnen kunnèri
worden toegepast d.e patroons voldoende wa&rborgeÍI bieden en dat men het hele
probleem met een gerust hart karr overl-aten aan de rechterliJ:ke i-nsta,rrtiesr d.lr.z.
aan de klasse-justitie der burgerlijke samenleving

Een dergelijk standpunt k é n de vakbeweging natuurlijk niet j.nnemen. Indien
zii zj.cih achter deze zienswijze zou scharen zou de vakbe!Íe8:ing§mythe - de schiinl
d.at zï in d.e sociale st"iiA aan de kant van de arbeiders sta,at - natuurliik meteen
verdtoord zijn. De vakbeweging moet het daaron over een &ndere boeg gooien, de
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boeg van het schip van staat. Dat is maar een d.oekje vooï het bloed.en natuurlijk,
omd.at wanneer de staat (in d.e persoon vaÍr de hi-ridlge minister, d.ie eveirtueel een
wetsontwerp zou moeten voorbereid-en) zic!'L op dit terrein zov gàan bewegen, uit-
eindelijk alleen maaï nieuwe wettelíjke bepalingen zoud-en word.en geschapen en uit-
eind.elijk natuurlijk ook d.dn de burgerlijke rechter het laatste woord- zou hebben,
Overigens is natuurl{jk d.ie ingreep van d.e staat in d.e bestaande situatie voor d.e
vakbeweging aantrekkeli jk. Zij zou een stuk I'ord-enirg" r een brokje praktisch
ttstaatskapitalismert vertegenhroord.igen en d-at past in het straatje, waarin d.e
vakbeweging pleegt te wandelen.

Àfgezien hielr\ran: kijken wij nader toe, hoe d.ie ingreep van d-e staat er in d.e

ogen van d.e vakbe.weging uit zou moeten zten, De wetieli jke regel.ing van het sta-
kingsrecht, meent ztjr zov in dÍe richting moeten gaalr dat staklngen, die door
d.e vakbew.eging gepro.clameerd word.en, in beginsel rechtmatig z1-Jn, stakingen van
d.e arbeid.ers zélf daarentegen, geleid. d-oor actie-comitéts onwettig. ' 

,,

Vbelt u rm? Daar komt de hele aap u1t de rnour^r. l,'lant d.e vakbond-en, d.ie'procla-
meren praktisch geen stakingen en d.e stakingen, die we1 geproclameerd. word.en ztjn
stakingen van d.e arbelclers ze1.f, Cie men nu jr-rist onwettig r,vi1 verkl-aren"

Eerlijk gezegd.: wij begrijpen niet goed-, waarom d.e ond-ernemers zlch niet aan de
kant van d.e vakbeweging geschaard hebben. 0f zou d-at alleen maaT geschied. zijn, om
d-e schijn op te houden, om rnee te helpen de il-lusie omtrent het karakter d.er vak-
beweging in stand. 'te houd.en? Wie zs,ch d.e gang van zaken bjj d.e rtloonexplosief' rvan
196, herinnert, zal moeten toegeven, d.ai; ,het rrlet onrnogelijk is.

DE SOCIAT]STElï.

IIET ZAL GEWEEST ZIJITT nee d.at noet geweest zijn ií 1907. Zeker, ik was toen 16
jaar. rt ï/as èen feestd-ag voor me, r*ant ik moest voor de baas, de d.Írecteur der
ttVerenigde Eenhoorn-apothekenr' . vaar ik flessenspoeler, loopjongen, receptarius
en leerling was, 1k moest voór de.bs.as naar Amersfoort " Met de treín naar Ameis-
fooïtr naar Amersfoort en weer terug. Zo'n iej-s mèt de trein, dat was altijd nog
een evenement en zeker voor een 16-jarige. Nlet werken en fijn je laten rijen'en
naar buiten kijken, zien hoe alles voorbij vliegt met een ongewone snelheid. En
binnen steed.s and.ere gezichten. Bij el"k station rensen in en uit.

0p de heenweg een boeme] en dat lras dus: Muiderpoort, Weesp, Bussum' ËilVer-
sum en tenslotte, veel te gauw, Arnersfoort. Àlles ongewoon, belangvekkend. en af-
ldssefend.. Merkwaardig: schuin tegenover me zat ienand te lezen; te Lezenr 'rÍaar
zoveel te zien wae. I emard d.i e veel reist zeker. trAmersfoortl .q,'rersfoort!..,."

I{A I{ET l,OPmI in zotn l"reemd.e stad, met indeidaad een vreemd. gevoel' kwa.m dan
de ten:greis. naar was weer de trein, een andere treín, een vreende trein, met
grote ramen. Was dat nou wel goed? Maar het stond er duidelijk: rrAmsterdam'r. na.t
kon toch niet missen. Toch nog es vragen. Maar wat moest dj-e conducteur, die ma.n

we1 denken? Iïet stond èï toch: AMS T ERDÀM.Ik stapte dus brutaalweg in.
Dat Écheen toch een ander sóótt trein en twijfel overviel- me wee?. Coupé''s met

schuifd.euren. .. en zo mooi. Derde klas stond. errderde. k1as. Er waren and.ere men-
sen birnen gekomen.,. die eens vragen? trGaat cleze trein naar Amsterdan?tr Of ttzit
ik hier goed voor Amsterda.m?" 0f... I{aar die vrouw had het aL over de Franse Ba-
za!, wa,a\ ze even dit of dat zou kopen. l{ee, het was wef goed. Ik keek.d.us naar
weer naar buiten, tot d.e deur resoluut L.erd opengeschoven en de oonducteur bin-
nen kwam. De mensen tastten naar hun port emorurai à en begonnen te bèta1en. Seia-
len?.... waarvoor? Ik had toch een kaartie, hierr... in me har}d. Ilaar ze betaal-
d.en en lieten ook hun kaartje zien. Daar stond. ie tegenover me, ztít geldtas voor
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ztn buik. rrMag ik 40 cent van u?rf |tVeertig cent?tr ttJa, toeslag voor d.e D-trein.rf
ïeertig cent ! Hoe moest ik d.ie verantwoorden? 40 cent ! Kleinigheid!

DE TREIN s topte alleen in Hilversurn en 1i ep zowat leeg , maar d.aarna weer aar-
d.ig voI. Tegenoveï me kwam een d-ame te zitten, ja een d-ame. Een meisje van zes
of zeven of acht, nee toch van zeven, stond. half, hing half op haar schoor. Ze
liet haar naar buiten kijken, Die man in d-e gang, d-ie met twee and-eren stond- te
praten, was zeker haar matl. Dat kon j e wel zterL.

Er was iets aan d.at gezelsohap, d.at me pakte ,maar dat ik niet thuis kon bren-
gen. De heren waren naar het scheen want ik kon ze niet veïstaan - d.nrk in
gesprek. Er hing iets b:-1zond-ers om d-eze rnensen, dat voeld.e je. Er ging gewicht
van hen uit, Daarbi j. o . wie v/as er nu mid-d-en in d.e week om 5 uur vrij en kon rei-
zen? 0nde::wijzers. , .? Dat was op ztchzelf al een apart soort. Di-e grote, met die
slappe hoed. en d.at sikje, Ja; d.at bleek Lraay man.

ttHeb je d.e nótul-en niet vergetel?" , riep ze naat hem. rrDie zrjn 1n d-e tasrt. En
hij wees naaï het bagagenet. Nótulen , . . . wat was d.at ook weer? Nótulen. o . ?

WAT ZE VERDER spraken kon ik niet verstaan, maar d.aar viel \^reeï het woord. nó-
tul-en. 0l'Ze bed.oel-en nótulen; en d.at had- iets met vergad.eringen te maken. Mijn
belangstelling en ontzag namen toe.

rrGaan r^Ie naar Amsterd.am?rf , vroeg lijzig het meis je.
'rNatuurl{k, dat wéét je toch hé? En waar gaat mamma dan heen?r'
ili{aar d.e vergad-ering.rt
frJuisr! En vrat gaat mamma d.aar d.oen?tr
trSpreken. rt

nJuist I il

Zte je wel. Een vrouw d.ie op vergad.eringen spreekt... socialisten.
Bij het spreken had ze al-d"oor ttaar buiten gekeken, al-sof het gesprek ma.ar half

haar aandacht had-. Maar ik 'had het gevoel, d.at <1ie woord-en nu juist voor mi j be-
stemd. waren. Wat spral< d.1e vrouw and.ers d.uid.e1ijk, met d.ie ïrï zo hoorbaar.

DE IANGE in d.e gang was in gesprek geraakt met anderqn en de stemmen verhj-e-
ven zich. Ik hoorde d-e lange nu duid-e1ijk.

r?A1l-een de sociaald.emocraten. . . .rt
. ttDat beweert u meneeT , .màar ik heb meegemaakt. o o n 

tt

ítDaar krrnt u toch het socialis. o ..o rr

rlNatuurlijk meneere wat and-ers. o . . rr

ttMeneer, het socj,g.. . .rt
rrDe liberalen hebbe4 altijd. gezegd.o'n nfr
ttHet so. o. o Ja al-s u zo begint.rt
De trein hielcl stil en men gang uitstappen. Ik wist het nu zeker. Dat waren

socialistenr €r d.ie waren voor d.e gelijkheid.: er d-at was goed.. Die 40 centen zal
ik "gewoon aítrouen en niks zeggen.

Hoe moest je d.aar toch bij komen, bii d-ie socialisten?'. ' o

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

3IJ ÍDAAD B'I GEDACffiE" is vergchenen dè brochurei

\.TAS DE SOCIAAT.D${OCNATIE OOIT SOCÏAI.,ISTISCH?

(Een beschouwing over ha4r wezen)

Deze prachtig uit$evoerd.e brochure rnet stevig onslag kost sfechts 75 cent' Fra'nco
per post 1gulden. Sestellingen aan:

' J. Meulenkamp, Corn. Outshoornstraat t't AIÍSTffiDAM' i{'


