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ïN EmV Íntenriew met een red.acteur van het rrAlgemeen Dagbladrr over d-e juni-
gebeurtenÍssen in A-msterd.am heeft d.e Groningse socioloog dr. P. V a I k e n -
b u r g h gezegd.: trlk aeht het waarsc§nlijk, , d.at er in d.e toekomst meer ongere-
geldhed.en zul-Jen voorkomen en d.at zij nog in hevigheid. zullen toenemen""

Het geber.rrt niet vaak, dat wij een dergelijk man met instemming citeren"Dit-
maal is dat ind.erdaad. het geval. Weliswaar staat het voor ons vast, d.at d.r" Val-
kenbr.rgh Iangs. een geheel and.ere weg d.an w-ij tot z:-jn opvatting is gekomen. Maar
met zijn uitspraak op z:-chzel-f ziin wlj het volkomen eens.

Dr. Valkenburgh heeft in d.atzelfd.e intervierrÍ nog meer opmerkelijke öingen
gezegd. Hii verklaard.e bijvoorbeeld:

"Wij moeten niet vergeten, d.at d.e conflictsituaties d.ie wij nu beleven ont-
staan als reaeties van no::male mensen op een abno::male toestand., waa,rtltee d.e men-
sen niet langer genoegen willen nemen. Er is in oraze welvaartsstaat in feite nog
slechts een schtjn van vrljheid. over. Steed.s meer mensen zijn nu bereid. tegen d.ie
schiinvriflaeid. aarr te trappen.It

Dr.. Valkenburgh zei ook: rtr/at ziclt in Amsterd.am nu aJ een paar malen heeft
afgespeeld. d.oet hee] sterk d.enken aan het spookbeel-d. van een steed.s sterker Ín
de ban van d.e terreur komend.e welvaartsstaat, d.at werd. getekend in een enige ja-
ren geleden in &tgeland. verschenen boek van Michael Yor:::g. Yor.mg heeft in dat
boek geprobeerd. een toestand. te schetsen zoals een socioloog d.ie zoa kr.rruren be-
schrijven in het jaar 2O1O over ongeveer d.riekwart eeur^r d.us. Hij zíet een we1-
vaartsstaat d.ie zo ingewikkeld. is geword-en d.at d.e gelrone man niet meer kan be-
grijpen hoe ingewiklreld. d.e machtige bureaucratie is r,'raard.oor hij geregeerd. word.t.
Hoe groot d e welvaatt ook is d.ie hi j geniet, de gewone man word.t steed.s onzeker-
d,er en d.an komt onvermijd.elijk het moment waarop hij massaal en geweldd.ad.ig in op-
stand. komt tegen het apparaat van managers, plannerutakers en and.ere d.eskr-rnd.igen,
dat hem en zijn vertegenwoord.igers boven het hoofd. is gegroeid. Iets d.ergelijks is
bU ons nu aI gaande.f t

Bíj oppenrlakkige lezing zou men geneigd. ztjn te verond.erstel.l-en, d.at d.r. VaI-
kenbr:rgh het optred.en d.er arbeid.ers op het oog heeft, wanneer hij van rrhet spook-
beeld- véux een steed.s sterker in d.e ban van d.e terreur komend.e welvaartsstaattl
spreekt. Maar d.at is niet het geval. Hij zegt nad.n:lckelijk: "Eén van d.e manieren
(frii noemt ook nog twee and.ere, d.i-e voor ons mind.er interessant ziln en d.ie r,r[j om
d.ie reden hier brriten beschouwing laten) rt/aarop onze niet goed. meer firncti-oneïen-
d.e d.emoöratie opnieuw introud. zou icunnen krijgen is d.e straatdèqloc3ejie. Van zotn
straatdemocratie is sprake wanneer de massa al1een nog maar vaïL protestacties op
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straat en van stakingen geb:rrik kan maken om
sen van het gewone volk rekening te houd-en.

de overheid. te dwingen met d.e wen-

Dï. Valkenburgh zegt verd-er:rtHet begint steed.s meeï mensen duid-elijk te wor-
d.en d.at onze volksvertegenwoord.iging bezig is af te zakken naar het tweed.e of
d.erd-e plaJr. Ook d.at er and.eren zW d.ie meer d.an ooit in onze tijd. aan d.e touwtjes
trekken. Het besef groeit, dat het vol-k geregeerd. word.t zond.er d.at zijn vertegen-
woord.igers, d.e Ka.urerled.en, d-aarin tevoren vol-doend.e word.en gekend. en er invloed-
op icunnen uj-toefenen. Onze politieke d.emocratie, met haar typisch negentiend.e-
eeul^Ise structuur, firnctioneert nu aL niet meer in or.rze weJvaartsstaat. De mensen
zijn vo11ed.ig 1n d.e klem van een overd-aad. aan formuli-eren, vooïschriften en rege-
Iingen gekomen en zijn nu rijp voor verzet d.aartegen,fr

En tenslotte, om onze citaten-reeks te besluiten, nog d-eze uitspraak van d-r"
Valkenburgh: rtHebben d.e politieke partijen van thans nog wel een fi.mctie te ver-
rrurllen? Zal rt misschien niet goed- zijn d.at wij ons gingen afvragen of wij d.e demo-
cratie geen and-ere inhoud- moeten gaan geven?rr

Wat nu z:-jn tussen d.ï. Valkenburgh en ons d.e pr-mten van overeerrkomst en wat
zijn de pr.mten van verschil?

1" Dr" Valkenburgh zt-et - nét a1s wij in de naaste toekomst een krachtige::
verzet, xnaa.ï hij zlet en d.at is het verschil tussen ons d.at Yerze-u
nie:! a1s a,rEej*ËEye_rzet, niet als voortspruitend. uit d.e klqsse-verhou-
d.ingen. HU ztet niety d.at in d.e z.gn welvaartsstaat d.e z.g. welvaart no;;
altijd. hetzeLfde betrekl<efiike begrip is als 1n welke fase d-er maatsclrap-' pelijke ontr^rikketing ook en d.at, gemeten aàn d.e welvaart van d.e een, d.c

zogenaaJtrd,e wel-vaart van d.e and.er al,s betrekkelijke arrioede, verschijnt. '0r..
d-at hi j d.at niet ziet verklaart hi j het verzet van nu en in de toekomsl;
niet uit d.e maatschappelijke positie van d.e arbeid.er, maar uit een groe:- -

end. onbehagen met een schljnvrijheid.. Dat er iets d ergelijks bestaat zijn u j.j

we1 met hem eens, maar wl j zeggen nadnikl<eIi jk: iets , d.ergeliiks . . 
\4{ant als

d.ï. Valkenburgh over schi jnvri jheid-, d. .w oz. oveï onvri jheid. praat, da.n

heeft hfj toch ken:ne1ijk niet d.e typisch proletarische onvrijheiil op he-l;

oogr d.ie t t onverrnijdelijk gevolg is van d-e verkoop van arbeld.skracht;Na-
tur.rtfSf is het zot d.at àe arbeid.er ertegen rebeIlàert dat hij totaal- geen

: invloed. heeft, noch in het bed-rijf , noch in d.e samenleving of waar C.an

ook. Maar hi j rebeLleert ertegen, nie_t omd.at d.ie invloed. op z:oltzel,f een
begerenswaard.lg rf j-d.eaaIrr zoa ztjnT maar,iomd.at z\)n pogitie al-s uitgebuite"-
ne hem tot strijd. d.wingt . Zekery er is = tijd.ens d.e juni-gebeurtenissen in
Amsterd.am - d.oor bouwvakarbeid.ers gezegd.:trHet gaat niet eens om die vijf-
tien of twintig guld.eng het gaat om d-e onrechtvaard.igheid.. Dat geld. is
va,n ons en d.aar moeten z,e met hr.m poten afblijven. AIs wij gaan j-nbrek-c::
word-en we gearresteerd.;waaïom zoud.en and.eren d.an loond-iefstal op ons mo-
gen plegen?rf Maar er is tegelijkertljd. d.oor bouwvakarbeid-ers óók gezegö,2
ttZe ïoemen altijd. zo op het l-oon van d.e bouwvakl<ers maar ik leg eï een
grote d.rol op" ïk ben ongeschool-d., maàr ik loop een iaar of tien ffiee. Is
d.at d-an niks waard.? ïk moèt mijn qrqn maken maar al-s eï een feestd.ag is
kom ik met hond.erd.zestien guld-en thuis, Als ik in de vorstverlet ga 1o-
pen wat krijs ik d.an? Met dat trouwen van Beatrix hebben we een vrije dag
moeten nemen. Dat kri jg j e d.an wel ged-ispenseerd. met j e vakàntiebonnen,
d.ie je aan het eind. van het jaar terug kan krijgeor maar ik ben toch geen
voorschotbank. en. d.an nog d.ie twee procent ,ook. .rr ( rrParoof tr , P" S" 1B ju-
hi 1966) . Of : ttZe zegger- we1: de bour,nrakkers. hebben toch vaka:rtiegeld. ge-
noeg, ze gaan allemaal naar het buitenland.. Maar d.e neesten gaan nie-l;
naar het bultenland., d-ie hebben d.ie paar centen nodig om wat op te knap-
pen in huis of zo,tt ( t'Het Parool" , 15 jr:ni 1966) . Het gevoel d.at hem oe:
reeht word.t ged.aanl d.at hij van ied.ere zeggenschap beroofd.' is, d.at hij op

' zijn .eigen levenslot geen enkele invloed- heeft, d.at hij aari het korts-be
eind, trekt in een maatschappij, welker instelh-ngen geschapen zt;n o,ï1 vcor
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d.e bevoorrechte groepen een stevige vesting te vormenrwaarbinnen zij vei-
lig zijn voor zijn natur:rlijke aanspraken enerzijd,s, d.e sociale positie waaï-
in hij a1s loontrekkende verkeert en ziyt economische achterstelling and.er-
zijd.Àr. d.at alles is bÍj d.e arbeid.er niet te scheid.enl d.at alles vo:mt één
onverbrekelijk geheel .

Dr. Valkenburgh zegt, dat een confliet zoals zidn in Ansterd.a^m voord.eed.
ontstaat als reactie vaÍr normale mensen. Dat zijn wij vol-komen net hem

eens, Maar als hij er aan toevoeg:b,dat het een reactie is op een abnorma-
Le toestand,dan zoud-en wij d.aarbij aan willen tekenen, dat die |tabno::mal-err

toestand. vooï de kapitalistische maatschappij d-e no:male toestand. is en
d.at zíj als gevolg van d.e kapitalistische ontwlkkeling is ontstaan. Als
d-r. Valkenbr:rgh over de gecompliceerdheid. van d.e mod.erne maatschappii
spreekt en terecht constateert hoe sterk daarin d.e macht van d-e managers
en d.e bureaucratie is toegenomen, dan kr-mrren wij ons niet aan d.e ind.rr,:k
onttrekl<en, d.at hij d.ie gecompliceerd.heid. en d.ie managersmacht a1s een
ttabnomale uitwasrr beschouwt en d.at hij eigenlijk het rad. der geschied.enj-s
zolr. .wilJen temgdraaj-en naar d.e wlttebroodsweken d.er br.lryenlijke trvriiheid'r
maar d.an zond.er afstand. te d.oen van d.e voord.elen d.er mod.erne tec'hniek en
d.e voord.elen, d.ie de ontwikkeling d.er productiekrachten heeft opgeleverd.'

Wij zijn het unet d.r. Valkenburgh eens wanneer hij zegt, d.at d.e zogenaamd.e

volksvertegenwoord.iging begint af te zakken naar het tweed.e of derd-e

plan en d.at d.e d.emocratie niet goed. meer fi.rrctioneert omdat za1 een W-
pisch negentiend.e-eeuwse st:euctuur heeft. iv-laar wii zLJ:n het niet met hem

eens , tranneer hi j d.ie politieke d.emocratie orlzg d-emocratie noemt. De in
de 19e eeuw ontstane politieke d.enocratie is van meet af aan een burger-
Iljke, een kapitalistÍsche democratie geweest. Zi was nooit van ons, maar
altijd. sl-echts van een kleine categorie in de samenleving. Dat zíJ eens
floreerd.e liwam, omd.at n1 eens beantwoord.de aan de gegeven maatschappelii-
ke verhoud-ingen, omd.at ztj d.e passend.e politieke uitd.nrkking was van het
Iiberale kapitaLi-sme " Toen bloeld.e het parlementarisme, omd.at op die
trap d.er kapitalisti-sche ontwikkellng e1k d.er politieke part{jen fi:ngeer-
d.e als d.e behartigster van I t belang ener bepaald.e maatschappelijke groe-
pering. I[et d.e groei ttaae d-e mariagersmaatschappij en het optred.en van
staatskapitalistische tend.ensen, met d.e stijgend.e invloed. d.er bureaucra-
tie, zí1n d.e eens bestaand.e belangenverschill-en genivelleerd. Waar er
géén belarrgenverschillen meer tot uitlnrkking te brengen zrJnl daar vaLt
ook geen politiek meer te bed.rijven, daar verliest het parlementaire spel

ni-euwe inhoud. moet word.en gegeven, d.an zeggen wi j r d-at zulks een onmoge-
lijkheid is. De enige introud., d.ie bij d.ie voran van d.emocratie past, d-at is
d.e inhoud. d.ie AJ eens bezeten heeft. Die zola tenrgkerenrwa^nneer de libe-
rale maatschappelijke verhoud.ingen van voorheen herleven zoud.en. Maar d.at
is nu eenmaal alIemaal voorgoed. voltooid. verled.en tijd."

4" WU zin tt beslist niet met dr. Valkenburgh eens als hij d.e Kamerled.en be-
titelt al-s I'd.e vertegenwoord.igers van het volk", waartoe hij, aldus spre-
kend e, kenneli jk med.e d.e arbeid-ers rekent. Hij hanteert d.eze terminologie
vemoed.elijk op grond. van het {orue]g feit, d.at zli bU algemend verkiezin-
gen als gekozenen uit d.e bus komen, Juist echter gebeurtenissen als die
onlangs te Amsterd.aflr moesten hem d.e ogen openen voor het feit, hoe wei-
nig d.ie foruree] gekozenen d.e arbeid.ers representeren. Zij d.oen d.at aI e-
ven weinlg a1s d.e bestuurd.ers van vakverenigingen het doen, die men bij
ied.ere rrutlde'r staking in hr.m hend. kan zien ptaan t zo men ze aI niet
d.oor hr:n eigen led.en kan horen uitjour^ren.

1.

5. lnlij zijn het met d.r. Valkenbr:rgh eens, hranneer h{i
en stakingen een stuk d.emocratie noemt. Wij z:-Jn

prote stactie s
het niet met

op straat
hem eens,
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r,ranneeï hij tt voor mogel{ik houd.t, d.at d-eze _=tqga-tg-qugc*_ïgJig d.e afge}eef-
de burgerlijke d.emocratierd.e politieke d.emocratie d.er kapitalistische sa-
menl"eving nieuw leven in zou kurr::en blazen. En wij verschillen hierin
niet slechts met d-r. Valkenbuïgh van mening om d.e red.enenrd.ie wij hierbo-
ven reed.s uiteen gezet hebbene maaï óók nog, omdat d-eze stràatd-emocratie
een d.emocratie va"n gans and.er karakter d.an de burgerh,jke is. Zij is niet
d.e d.emocratie vaJl d-e manageïsmaatschappÍj, ztj is d.e d.emocratie van d-e ar-

. beid-ersrook aI word.t zij wellicht d.oor d.eze nog niet als zod-anig ervaren,

Ziehier d.an ons tot een pr.rrt genad.erd., waarbij het enöfine verschil tussen
d.e menj-ng van dr. Valkenburgh en orTze zienswi j ze volled-ig blijkt. De sociologi-
sche schets, d.ie hij op het papier werpt vertoont in wezen d-eze trekken, c,Lat 'tvolk - hij spreekt niet van arbeid.ers en zw: Tgt over klassentegenstellingen - in
verzet komt om zich opnieuw rrderr vrijheid. te veroveren, d-ie bij hem niet |tin het
rood.'r gekleed. gaat maaï duid.elijk gehuld. is in een jas j e vaïl br.rrgerlJjke snit. Wi j
d.aarentegen constateren, d.at d.e arbeid.ers op grond. van hun kl-asse-positie vooï
lotsverbbtering (it d.e mimste zat:- d-es vroord.s ) vechten en d.at 'n nieuwe d emocra-
tie, d-e arbeid.ersd.emocratie daarvan het onvermijd.elijk gevolg zaL ztJo. And ers ge-
formuleerd.: bf j d-r. Val-kenburgh gaat het (i" f eite) o* een _politiek ideaal, wij
zten in d.e social-e conflicten onzer d.agen een maatscha'ppel__iiEe__4._q4zA1<e1liEhet4.

HET Z"A t JE GEBEUREN

DE Ned.erland.se politie heeft in d-e

I[ed.er1and.se pers een aantal ad-verten-
ties d.oen plaatsenrd.ie met elkaar be-
schouwd. móeten word-en aIs een poging
om rnet woöïd.en d.eind-mkweg
te wissen, welke d-iezelfd.e politie
met haar d- a d. e n heef t gewekt.

In het een of and.ere i-ngezond.en
stuf< heeft iernand opgemerkt, d.at d.ie
ad.vertentie s hem onwil-l ekeurig herin-
nerden aan' d.e ad.vertenti-es, \r/aaltmee
in bezettingsti j d propagand.a gemaakt '

werd- voor d-e 2,9,, Arbei.d.sd-ienst"
Daar herin:rerd.en ze ons óók aan. en

dat is géén toeval-. Er is tussen,die
advertenties voor d-e Arbeid.sd.ienst
d.estijd-s en d.ie voor d.e politie nu een
dubbele overeenkomst: beid-e ztjn opge-
steld. zond.er enig psychologisch be-
grip; beid.e . had-den precies d-e omge-
keerd.e uÍtwerking van hetgeen e::nee
beoogd. werd-.

', ïed.ere ad.vertentie van d-e politie
begon met d-e woord-en: f rHet zal j e ge-
beuren. o n orro He! zà! je gebeuren d.it,
het zal je gebeuren dat; er werd- tel--
Icens iets beschreven d.at je gebeuren
kon" En a1s d-at d.an beschreven was en
men vervolgens had. beschreven hoe
goed. d.e politie je in zot rt geval kon

jhelpen, d.an eind.igd.e zot rt ad.vertentie

steerrast met de woord-en: ÍrMaar goed-,
dat er politie is!r'

f rHet zal j e gebeurert't , zei d.e poli-
tie in een van d.ie ad.vertenties, d-at
je bestol-en word-t. Jaja, d.at kón na-
tuurlijk" De bezttters van kleine hoe-
veelhed-en spaargeld. wisten er juisi
in d.e d.agen d.at d-e be-wuste ad.verten-
tie verscheen van mee te praten. De
kranten stond.en er vol van hoe zij, bij-
na van d.e ehe d.ag op d.e and-ere hurt
ge1d. '\^raren i§^rijt geraakt en hoe ztjrof-
schoon d.e d.aCer r,re} bekend. wasrer aan
kond.en wanhopen ooit iets te zu1'J.en
terugkijgen"

Maar d.e politie kwam met een and.er
voorbeeld-. Wat mind-er realistisch. In
d.i e advertenti e jmme::s was nie t sprake
van de kleine flàÍte d.ie d.oor d.e gro-
te werd- bestolen, néé, claarin werd-
verteld. van een vrouw, d.ie uit werken
Sing, teis,rijl er bij ltaar thuis een ver-
bouwinl<j e werd. uitgevoerd.. f oen ze op
een d-ag f 100,- rniste g-ing ze naar d.e

politie. Nou d.ie had. het z6 geklaard..
\fie d-acht u d.at de d.ief was? Een vak-
bond.sbestuurder, d.ie tot de ontd.ek-
king was gekomen, d-at d.ie werkend.e
vrouw niet georganiseerd. was? Mis! De
aannemer? Nee, die waS vreL te 'vertrou-
hren. De d-ad.er wasr rreen van C.e bouw-
vakkers natuurlijk!rr

Neerd.at ,.inon ryij niet .rtriàluurli;k",
dàt is-d.e opinió van de'politie" AIs



er eïgens gestolen word.t dan zaL d.at
volgens haar wel een arbeid-er oB zijn
geweten hebben. Jarja, het za:, je ge-
beuren,,. Het zal je gebeuren als tin-
me:man of elektriciën, aJs lood.gieter
of als metselaarrd.at er in een adver-
tentie z6 over j e ge sproken word.t . 0f
d.e bouranrakarbeid.ers of ald.ere arbei-
d.ers d.ie dat lazen werkelijk gedacht
zullen hebben;rrMaar goed. d.at er poli-
tie isfr?Of d.at ze ged.acht zull-en heb-
ben "Krijg d.e kelére!r'?
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B:'fin, nog géén d.rie weken nad.at
d.e politie zot n visitekaart j e bij d.e

bouwvakarbeid.ers had afgegeven, iaram
ze zel,f haar opwachting maken. Juiut,
in de Amsterd.anse Maznixstraat, Nou u
weet hetc d.at is op rrï1lzierr uitgelo-
pen. T ja, d.ie arbeid.ers voelden ztch
bestolen. lviaar ze wisten best, d.at de
polltie niet d6órom kwan. Nee, d.ie
l§^ram om hen, d.ie ztch bestolen acht-
ten eens eventjes af te ranselen. Ja,
ja. . . het zal je gebeuren!

EEN PAAR WOORDEN OVER KÏ-,ASSE-JUSTIIIE"

IN HET rrGesprekscentn:rarr in d.e Amsterd.arnse Raamstraat werd. onlangs tijd.ens
een d-iscussie overigens over een totaal- and.er ond.e:r,aierp tussen enkele aaÍrwez:-
8en van ged.achten gewisseld. over het verschijnsel va^n d.e klassen- justitie, I emand.
wees er opr d.at d.e vonnissen, d.ie een Utrechtse rechter geveld. had. tegen enkele
Utrechtse stud.enten uit d.e zogenaamd. betere milieu's d.oor hun opvallend.e mild.-
heid. wel bijzonder schril afstaken tegen d.e vor:ni-ssen d.ie waren uitgesproken te-
gen hen d.ie in d.e d.agen van Het Huwelijk op d.e een of andere wijze blijk had.d.en ge-
Seven varl. hun republ-ikeinze gezindheid. en d.aarbij in conflict waren gekomen met
d.e justltie. Zo er een d.ing was, d.at het bestaan van een ttkl-asse- justitieri be-
wees z'o werd. er gezegd. - dan wel het in I t oog springend.e verschil in behand.e-
ling d.er respectievelijke verd.achten.

Yan d.e kant van een onzer kamerad.en is toen opgemerkt, dat op d.eze manier
het wezen van d.e rtklasse-justitie" toch niet ju-ist werd- ged-efinieerd.. Uiteraard
zijn er rechterlijke vonnissen, d.ie in flagrante strijd schijnen met een elementair
rechtvaard.igheid.sgevoel. Het zo17 echter onjuist zi jn om te menen, dat vonnissen,
d.ie tt normal-e reehtsgevoe van d.e d-oorsnee-burger w6 bevredigen gé6n voorbeel-
d.en van rtklasse-justitiett zoud.en zijn.

Dat er in onze maatschappij vanrrkJasse- justitiert sprake is, d.at is nameli jk
in veel mind.ere mate een gevolg van een f'partijd-igheid.r' va^rr d.e reehter dan wel
varr het karakter van d.e wetten en van het recht zéLf .

Het bestaand.e recht is namelijk een b u r g e r 1 rj k recht, d.at geschapen
is omd.e bestaand.e burge r l ij ke o r d. e te bescher-men end.e rrmensrr

die d.at recht kent is geen and.ere mens d.an d.e burger, d.an d.e bourgeois. Dat is
ook bij herhaling d.oor burgerlíjke rechtsgeleerd-en toegegeven.

De grote Frartse rechtsgeleerd.e Simon Nicolas Linguet, die in d.e achttiend.e
eeuw leefd.e, constateerd.e reed.s, d.at d.e wetten vervul- waren van d.e geest van d.e
rrelgend.onrr. ïn Nederland. heeft een bekend- jurist als d"e Utrechtse professor Pom-
pe in zijn red.e, waatsnee hij het a,rnbt van hoogleraar aanvaard.d.e, nad.rukkelijk het
burgerlijk karakter van het recht ond.erstreept. And.ere bekend.e juristen hebben
d.at eveneens ged.aan..

vAN YERSCHTTLEVDE TEZEAS MoCHTIII WïJ NOG GEIN BTJD.TfAGE VOOR HEr JAAR 1g66 ONT-

VAIIGflV. ZONDffi GI[,D KI]NNEII WIJ ECHTER NItrT DRAAIEIï. \À/ïE DUS NIEI BETx,'ltLT ZUtLmV

l/íIJ YAN ONZE IÏJST VAIV ABONNEE'S IVOETHV AFVOERUV" DAT IS NOODZMET,TJK,
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d.eir stakingen gewee st , d.i e zeer d.e aand.acht hebben ge trokken .

Bij de McDonnel vliegtuigenfabriek in St. Louis in d.e staat Missor-rri legd.en
17.O0O arbeiders, die nlet góster.md. werd.en d-oor een vakbond., voor verschej-d.ene
weken d.e arbeid neer. Daazmee zetten zti d.e prod.uktie stop van straal-vIÍegtuigerrr
die in Vietnam werd-en gebruikt, alsmed.e de produktie van ond.erclelen van d.e Gemi-
ni-ruimteraketten.

De stakíng begon op 7 november om precies midd-ernacht, het ti jd.stip, waaïop
het collectieve contract eind.igd.e tussen i,icDon::el- en d.e vakbond. van machinema-
kers. De vakbond. had. er in toegestemd, d.at het oud.e contract zou woïden verlengd.
zolang d.e ond.erhand.elingen over een nieuw contract nog voortd-ur"rd-en. Maar d.e ar-
beid.ers waren het niet eens met d.Íe beslissing van d.e vakbond- en gaven te ken::en
d-at hun actie zowel- gericht was tegen het beleid. van d-e vakbeweg-ing aIs tegen d.e
v1Íegtuigfabri ek.

De stakÍng eind.igd.e toen een nieuw contract d.oor d.e arbeid-ers werd- goed.ge-
keurd., ofschoon een d.erd.e van het personeel tégen het nieuvre contract.stemd.e.

+

Dezelfd.e vakbond. van machinemakers was betrokken ind.irect d.an - bij een
staking in één der fabrieken van d.e 01in Mathtesonts Chemische Ond.erneming,gele-
gen in llat Alton in d.e staat I1linois. Dit conflict d.uurcle meer d.an een maand."
Het was wed.erom een bed.rijf , d.at var. groot belang was voor de oorlogrroeri-ng in
Vietnam, omd-at het d-e enige leverancier was van buskruit voor d-e patroor-Èrulzen
van een bepaald. soort ger^reren en machinegeweïen.

Ook hier richtte ztch d.e actie zoweL tegen het bed.rjf a1s tegen de vakbond.
Tot viermaa1 toe lquamen d.irectie en vakbond.sleid.ing tot een akkoord. en tot vier
maal toe werd. d.at akkoord. velnÍorpen d.oor d.e vakbond.sled.en. Èr waren ongeveeï een
4200 stakersrwaarrran er ongeveer 1600 bij d.e yakbond. van machinemakers waren aan-'gesloten.

Bij d-e tot het General Motors Concern behorend.e fabriek van Fisher te Flint
in I'[ichigan begon op 2{ november een rrwilder? staking, d.ie ook ongeveer een maand.
duurd.e. Het gang over d.e arbeid.svoorsiaard.en en ook hier stond.en d.e arbeid.ers en
d.e vakbeweging (4" bekend.e organisatie van d.e Verenigd.e Automobiel-werkers) f:-jn-
recht tegenover el-kaar.

Het was niet d.e eerste maal, d.at. zoiets gebeurd.e. De geschied.enis vaÍI d.e
U.A.'r,'/. (De Yerenigd.e Automobielwerkers) kent vele conflicten tussen vakbond.slei-
ding en vakbond-sleden, in het bijzond-er sed.ert het eind.e van d-e oorlog. Bij prak-
tisch aI d.ie conflicten heeft d.e vakbond- het been stijf gehouden. Dat probeerd.e
hii nu ook, maar het l-ukte niet. Dat kwam, omd.at d.e hun eigen weg volgend.e vak-
bond.sled-en in toenemend-e mate een kracht bleicen te ontwikkel-en, d.ie d-e vakbond.s-
f eiOi-ï§TTet weerstaan kon. De valcbond., d.ie z:.ch aanvankelijk tégen d.e actie ver-
klaard.e en d-eze ook niet steund.e toen ztJ begon, was nad.ien genood-zaakt d.e sta-
king te erkennen en officieel te verklaren.

t-

Tenslotte waren er - ond-er and.ere
omgeving vT d.e stad Tol-edo in d.e staat

+

OhÍo , Deze l-aatste d.roegen
in de d.irecte
een enigszins
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merl§,raard.ig karàkterromd.at ze niet d.irect verband- hÍeId.en met d.e situatie in be'
paald.e bed.rgvenralthans niet op het eerste gezicht. Ze braken uit toen een vroe-
gere vakbond.sleid.eï, Richard. Gosser, ex-viee-presid.ent vart de UAW, tot d.rie iaar
gevangenisstraf veroord.eeld. werd. wegens onregelmatighed.en met vakbond.sgeld.en.Een
Amerikaans commentator schreef hierover: "Gosser was een d.er onsmakelijkste ind.i-
vid.uën in d.e leid.ing van de UAW. \rÍaarom het echter Sangr dàt was noch d.e vraag
of fq] werkelljk sehuÍd.ig rdas, noch zfin popularitelt. Wat d.e stakingen uÍtdrr,rkten,
dat was het gevoelen van d.e arbeÍ.d.ers, d.at zij zelf wild.en kunnen besllssén wat
of er metrdat soort ind.ividuen in d.e vakbewëging geber-lren moest en d.at zij' géén
behoefte had.den aa^n een ingreep van d.e rechter.rr

Het interessante hierbij was natuurl-Íjk, d.at het stand.pr:nt van d.e arbeid.ers:
aan d.e vakbond.sled.en komt het oord eel toe over d e d.ad.en der vakbond.sleid.ers, d.oor
d.e vakbond.sl-eid.ers niet werd. ged-eeId..

NOGMA AtS g DE FRAN SE BEDRIJFS

BEZE.TTINGEN VAN JUNI 1 9 1 6.

NADAT in het juni-nummer van'rDaa.d. en Ged.achterr een klein stt:kje was Sepu-
bliceerd. over d-e bed.rijf sbezettingen in Frarrlcrijk in juni 1916; ten tijd.e van d.e zo-
genaamd.e Yolksfrontregering, is er over een bepaald.e zinsneöe in d.at stukje in
d.e groepfrDaad. en Ged.achte'r een d.iscussie ontstaan. Het g.rng daarbij om een be-
paald.e passage aan het sLot, waarin d.e positi-e van d.e tr'ranse arbei.d.ers in' cle zo-
mer'van 1916 werd. vergeleken met de positie van het Franse proletariaat in het
verled.en en waarin gezegd. werd., d.at het ook in 1936 weer voor and.eren ttd.e kastan-
jes uit het rnn:r haal-d.erf .

In d.e d.iseussie is opgemerkt, d.at d.e schrijver van het bewuste stukje kenne-
]ijk ged.oeld. had. op d.e situatie 1n d.e burgerlijke revoluties vo,Íl d.e negentiend.e
eeuw - d.e revoluties van 1830 en 1848 en d.at een vergelijking van wat toen ge-
ber:rd.e met hetgeen er in d.e d.agen van het Volksfront geschied-d.e toch eigenlijk
niet opgang.

Als men schrijft - zo werd. in d.e d.iscussi-e opgemerkt - d.at 'thet proletari-
aat voor .ónd.eren d.e kastanjes.uit het rnrur haaltrt, d?n d.rukt men d.aa:mee toch
eigenli jk ui t , d.at die and.eren ( in f ei te d.e bourgeoi sie ) in ae een of andere ge-
vechtspositie stond.en, maar d.at d.e arbeid"ers het rmÍle werk kond.en d.oen. Dat is
exact wat er in 1810 en 1848 gebeurd.e. Toen streed- d.e Franse d.erd.e stand. voor d-e

vol-tooiing van d.e burgerlijke revolutie van 1789e die weliswaar aan ad.e1 en gees-
tel{jkheÍd. een d.od.elijke slag had. toegebracht , maar d.ie d.e heerschappÍ van'd.e bur-
gerij toch niet compleet gevestigd. had.. In 1830 }«ua^n d.e fianciëLe bor.rrgeoisie
aan het bewind., in 1848 werd- d.e burgerlijke ovemrinning afgerond. met d.e zege van
de industrië]e bourgeoisie.

fn 1916 echter was d.e Franse bourgeoisie niet in een gevecht gewikkeld. d.at
de hulp van d.e arbeid.ersklasse verej-ste. De Franse bourgeoisie was al- tientaJlen
jaren fang vol-komen heer en meester van d.e Fram.se staat en haar eni.ge.tegenstan-
d.er was het proletariaat, d.at d.us nimmer voor lnd6r'fkastanjes uit het nn-rrrr kon
hal-en. Daarom leek d.e situatie in Fra^nkrijk in 1916 niet bijzond.er op d,ie uit d.e
jaren 1810 of 1 848; ilàEr eerd.er op een soort3'eli.jke situatie als zich bijvoorbee}d
in Ned.erland. in 1918 voord.eed.. :. :

In1918}eid.d,ed-es.ituatieertoe,datdeNed.erJarrd.seheersend.ek]-asse
d.er d.e ind.n:k van hetgeen men frTroelsttat s vergissingrr heeft Benoemd. - opeens
zonder slag of stoot met een rad.icale he:rror-rning d.er sociale wetgeving voor d.e
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d.ag I«ra,m. llet wekte d.e ind.:ruk alsof d.e r{jpe vruchten van een belangrljke ove::vrin-
ning d.e arbeid.ers z6 maar in d.e schoot werd.en gewoïpen; Toen d.e hartstochten be-
d.aard. waïen en het mogelijk was d.e wezenljjke betekenis te d-oorgrond.en van d.e tot
stand. gebrachte henrormingen, toen,. c o bleken ztJ het karakter te hebben van een
modernisering d.er kapitalistische uitbuitingr toen b1eek, d.at in 1918 niet d.e
haan van de arbeld.ers victorie had. gekraai-d., maaï d.e haan van het grootkapi-taal,
dat bU goed.e sociale voorzÍeningen, d.ie ied.ere vofln van roofbouw op d-e arbeid.en-
d.e klasse yoorgoed. d-e d.eur uitbannen, meer belang had. dan wie ook j-n d.e samenle-
ving, ook al betekend.e d.at alles uiteraard. tn verbeterlng van d-e positie der ar-
beid-ers binnen het raam van het kapitalisme.

In FranlcrÍjk was het in 1916 zírdat d-e arbeid-ers in staking gingen en d.e fa-
brieken bezetten om d-e positie te versterken van d-e regering Blum-Ar:rio1" Daar
was Bl-umrs Volksfrontregering hel-emaa1 niet zo gelukkig mee, evenmin aIs bijvoor-
beeld. d.e sociaal--d-emocratÍsche regering in Berlijk er in 1920 gelukkig mee rdas,
d.at d-e arbej-d.ers van het Roergebiecl in bewegrng laramen om haar te beschermen te-
gen d.e na d.e Kapp-putsch d.reigend.e d.ictatuur van rechts" Terwijl de Vol-ksfrontre-
gering i-n verlegenLreid. raakte, raakte d.e bor-rgeoisie van Fraïrkrijk in paniek. Pre-
cies al-s d-e Ned.erland.se bourgeoisie tn 1918 icrrram ze met een pakket sociale maat-
regelen op d-e pïoppen, d-at achteraf beschouwo. toch ook geen a.nd-ere betekenis had.
d.an een grond.ige mod.ernisering van het Franse kapitalisme.

Die mod.erní sering - d.at werd. in het bewuste stukj e in ons juni-ni;:nmer juist
gesteld. - was i-n wezen d.e uitkomst d-er bed.rijf sbezetting van jr:ni 1916.

IÀA G S ME T DE POTITIE

BURGEMEESTffi Van HaII van Amsterd.am heeft in d.e hoofd.sted.elijke gemeenteraad-
aan d-e Amsterd-amse Provors d.e schuld. gegeven van d-e gebeurtenissen van 11, 14 en
15 jux-i. fn een vraaggesprek voor d.e tel-evisie heeft d.e minister van justitie,
prof. d-r. I. Samkald.en ztch gehaast d.ie bewering af te zwakken zond.er d.e Amster-
d.amse burgemeester al- te zeeï in zijn hemd. te zetten.

Natuurlijk is öe burgemeester van Amsterd.a"m oveï oorzaak en achtergrond. d.er
gebeurtenissen meer tot oord.el-en bevoegd. d.an ik , zet prof " Samkald.ene rriaàr naar
mijn overtuigrng kdn burgemeester Van HaII nooit bed-oeId. hebben, d.at d.e Provo's
alléén d.e schuld.igen waren.

Men kon, geloven wi j 1 vaÍr de minister niet meer ve::vrachten" Van ons kan men
d.at wel. Wii hebben er d-aarom behoefte aan hier nad-rukkelijk te verklaren, d.at wij
d.e bewuste uitspraak van burgemeester Van Hall volstrekt in strijd. achten met d.e

feÍten. Wij hebben in een voïig nummer van '?Daad- en Ged.achte'r geconstateerd., d.at
het geweld.d.ad.ig optred.eïr. van d.e arbeid-ers niets te maken ]rad. met het princi-
pieel geweld.loze optred.en van d e Provo r s. Wi j hebben ook geconstateerd., d.at
niet slechts d.e Provor s zich van d.e arbeid.ers d.istancieerd-ene rrlà.àr omgekeerd. ook
d.e arbeid.ers van d-e Provors. Er is voor ons geen enkele aan1eid.ing om d.ie mening
te herzien. Wij betwisten eveneens ten stelligste, dat d.oor het optred.en van d-e

Provors in Amsterd-am een atmosfeer en een klimaat zoud-en z:'jn geschapen, dÍe een
excuïts zoud-en volanen voor d-e bijzond.eï agïessieve houdi-ng d.er politie o ,, '

Het is beslist onwaar, d.at d.e kozakken van Van Hal-l ztch pas aIs kozakken
ztjn ga,an ged.ragen als reactie op t t verschijnsel Provo . Zfi d-ed.en d.at a1 in de d.a-
Berlr d.at burgemeester Van d.er Vlugt nog in d.e stoel zat, waarj-n thans mr. Gijs-
bert van Hal-l zetelt en zelf s aI lang d.aarvoor. Omd.at de toenmalige burgemee§ter
een te weinig opvallend.e en te weinig 'J.e verbeeld-ing prikkelend-e figuur was r
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veregeLeken meí de wethouöers tenminsÉe,
d.an nu - sprak men in d.ie dagen, zoals

d.ie destijd.s heel wat meer kaliber hadd.en
d.e ouderen zteh nog best herinneren zvJ-

Ien, van d.e kozakken -van'Wibaut.

Voor het feit overi-gens, d.at de koza-.Jren van Van HaII kozgkken waren al- ge-
:ruiue tld eer er in Arnsterd.am sprake was vam. Provors vind.t ;A-;;-onweer]-egbàr
bewijs Íí net d.oor d.e uÍtgeverij De Bezige Bij gepubliceerd.e boekje ttslaags met d.e
polltleit, dat werd- s*,"ng"steia d.oor o.ào d.rs, J. P.A" Gnryters-(aie toàn nog in
d.e Amsteid.a^mse raad. zatt ), H.J"A. Hofl-and en Jan Yrijman.

Dat boekje verscheen in 1964. Toen waren, gelijk ied.er,r,,reetr, de Provots er
nog niet. 0p d.e in het boekje opgenomen fotots freen selectÍe ult de Nederland--
§e dag- e4 weekbtrad.pers, d.ie een beeId. geeft van vier iaar politiële actie i-n d.e
hoofd.stàd", zoals d.e achterflap vermeld.t ziet men d.e politie in actie bij een
staking van havenarbeiders op d.e Stad.houd.erskad.e in mei 1956, bij d.e anti-Afrika-
betoging in maart 1960, de anti-Portugal-d.emonstratie in jrmi 1961 en bij d.iverse
anti-atoombom-d.emonstratj-es. Het boekje bevat voorts een rtna-woord.tt van Han Ira,ur-
mers, d.ie o o 4. ingaat op interne ond-erzoeken, de benoemingsïegeling, d.e slechte
politiesalariëringen en d.e verantwoordingsplicht va"rr d.e burgemeester tegenover
de gemeenschap. Allemaal }«nrestj-es, waarover ook nu nog gepraat'word.t, maar d.ie
d.us.ook toen al de aandacht opeisten.

En wie komt d.aar beweren, d.at het zó is, d.at d-e Amsterd-amse politie d.oor a1--
ler1ei sebeurtenissen se1rilckela en geërserd. is u"- à"t à;;;il-;J;-;il;.;;;-""i-
klaard. moet word.en? Nie! hoofd.commj-ssaris Van d.er lriolen in ied.er geval, 0p ?JtJr.
gezag-kur:nen we zegg"rffit d.e Amsterd.a,mse politie niet geërgerd. i., rnru* ertfrpfr-
&s!. rrAls mijn manner er op slaan" t zo heeft hoofdcommissaris Van der liglen en-
kele jaren geled.en verklaard., rf dan raken ze in hr:n enthousiasme ook,wel eens
onschuldige voorbijgangers. r' Dat is een gans and-ere geestesgesteldheid ,d.an b,q-qge1
meester Van Hall aan. d.e A"ursterd-a,mse politie heeft toegeschreven.

Overigens .had. burgemeester Van ,HaI1, toen hij d.e schul-d. voor d.e ju+ri-gebeur-
tenissen aan d.e Amsterd-amse Provo's toeschreef en hén als d.e, zond.ebok gebruikte,
een illuster voorbeeld.. Hij volgd.e na^nelijk het voetspoor van d.e minister vaqr bin-
nenland.se zaken, rrr. J; Smal-l-enbroek, d.ie in d.e Tweed.e Kamer a1 iets d.ergeli. jks
beweerd. had..

Toen men - in d.e Kamer - d.e minister naaï bewijzen vroeg voor d.e beschuld.i-
ging, dat d.e Provor s bij d.e gebeurteni-ssen betrokken waren, riep d.e bewiRd.sman
triomfantelijk uit, d.at er zelfs een Provo d.oor d-e politie was geaïresteerd., Een
val:r. d.e Kamerl-ed-en trok d.at al- terstond. in twijfel en nauwelijks 2{ :uur later spat-
te het rrbe!{ijsrr van d-e minister als een zeepbel uit elkaarz rnr. Smal-Ienbroek r^ras,
zo bl eek het , d.oor d.e politie al s gevolg van een persoonsve::uli s seling : onjui st
geïnf orme erd..

Overigens: als Van Hall achter d.e gebeurtenissen van juni d.e Provo's meent
te ontwaren, d.an lijdt hU aan lIAllucinaties. Yan het soort, waaraan d.e ed.e1e rid-
d'er Don Quichotte d.e la Mancha ten prooi was toen hij zin tegenstand.er alsmaar op
d-e verkeerd-e plaats zocht en in aI l.i-Jn tegenslagen d,e hand. zag var. rn gevaarlijk
tovenaar, d.ie natuurlijk alleen maar bestond in zijn verbeeld-ing. :

V]IHANT!/OONDII\TG VAN DE VOOR I'DMD H[ GIDACHTE" BIITNINGTI(OIIilI GELDET]JKE BIJDRAGMT

2e kruartaal 1966

f 6,-3 B.vnB. te M. f 5,-i Covod.;B. te A, f "6.---i.
v.d..H, te A. f 5.-, B;I(. te A, Í Zr5Ai J,K" te R..
te B. f 21 .-; G" d.e P. te B. Í 25,-; Verg. 'te R.

J.II. d.e V" te A. f 8.-; 
T..,U. 

te A_. f 31 ,,5O1 C.W.

C"B. te A. f 11 ,5O; J.B. te A.
Gebr, Y.C. ,te D.,H. f 10.-; Th.
Í 5,-i J.U. te A. / 21.-; Th"M.
f .1r55i A,'v.Vo te D"H. Í .42.-i
te R. f 2 ,50. Totaa,l- f, 22|2 ,55
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KANTTEKENINGEN DE STAK]NGBIJ
VAN DE BR]TSE ZEEL]EDEN.

0P HET MOIIU\TT d.at wij d.eze rege]s schrijven - einde jr:ni duurt d.e staking
der Britse zeelied.en nog altijd. voort. Er is weliswaar in zoverïe een wljziging Ín
d.e sitr:atie gekomen, d.at de zeelied.enbond- ztc\t ir:mid.d.els bereid. heeft verkfaard.
met d.e werkgevers besprekingen te heropenen, maar d-e arbeid- is nog altijd- niet
henrat. Di e bereidheid. to t overl eg heef t to t gevolg gehad- , d.at e en be schouwing
va^n F.A. Rid.ley in trSoeial-ist Lead.er'r, tt orgaan van d-e Onafhankelijke Arbeid-ers-
partij van Groot-Brittannië ( ae f . L. P. ) , d.ie ons met enige vertraging ond er d.e o-
gen kwam, veel van haar actualiteit heeft ingeboet. Rid.ley' s artikel, getiteld.
ttPolitieke l-essen van d.e zeelied.enstaking[ verseheen op 11 jrini. Toen speeld-e d.e

secretaris-generaal- van d.e Britse Zeel-ied.enbond., Will-iam Hogarth - vermoedelijk
ond.er d.ruk van ond.erop - nog met d.e ged.achte, d.at aan d.e actie d.er zeelied-en mo-
gelijk kracht zou ku:or.en word.en bijgezet, ind.ien d-e zeelied.enstaking werd. omgezet
i-neen algemene stakÍng 1)

Een d.reigement in d.ie geest had. Hogarth aan het ad-res van d.e Britse ïege-
ring laten horen en ook waren Hogarth en ztjn collegars reed.s bezig voor d.at d.oel
sterke pressie uit te oefenen op het centraaf oïgaan van d.e Britse vakbewe&ngr
d-e T.U.Ó. Met dle d-reiging (en met d.ie mogelijkhei-d) houd-t d-e I"L"P.-man Rid-Iey
z:-ch bezig. Zijn beschouwÍngen zir, belangwekkend genoeg om er op in te haken, ook
al bestaat d.e mogelijkbeid., dat wanneer óns opstel eenmaal in 'rDaad en Ged-achtert
staat afged.rukt, d.e zeelied-enstrijd. in Engeland al- weer vol-komen tot het verled.en
behoort. !íij zien d-aar nj-et zotrt bezwaar i-n, te mind.er, omd.at Ridley een kwestie
aansni jd.t, d-ie mind-er aan d-e actual j-teit gebond.en is d.an wel- een algeaee4 aspect
heeft, de \ïTa,a.g namelijk ond.er welke voorhraard-en een 'talgemene stakingtt eigenlijk
mogelijk is.

Engeland., met weet het waarschijnlijk wel, heeft er één gekend.. Dat \^Ias veeï-
tig jaar geIed.en, in 1926, Zij duurd.e negen d.agen ("Negen d-agen, d-ie,Groot-Brit-
tannië deden wankelenr' , schreef Al-len Hutt later in zl1n rrNa-oorJ-ogse geschied.e-
ni-s van het Britse proletariaatrr) , namelijk van 2-11 mei | 26 en Éid.l-ey herirucert
er aan, d.at wanneer nu uit d.e zeelied.enstaking opnieuw een alg,emq4e staking zou
(zijn) ontstaanrd.e geschied.enis z:oh Ín zoverre zou hebben herharald, dat ook d.es-
tijd.s in 1926 d.e algemene stalcing ztclt ontwikkeld-e uit d-e staking van een be:
paald-e categorie: nu van d.e zeelied-en, d.estijd.s van d-e mlnwerkers "

Rid.ely schrijft ook - zoals voor hem Allen Hutt en and.eren hebben ged.aan,
maar niet G"D"H. Cole in zijnrrKorte gesciried.enis van. d.e Britse arbeid.ersbewegingrr
d.ee1 IïI , hlz. 2O7) d.at d.e algengne-§.lqEiry van 1926 Engeland- tot aan d-e rand-
van d.e sociale revolutj-e bracht" Dat is vooï Rid-Iey niet all-een een feit,dat ie-
d.er d-ie de grote staking beleefd-e zeLf kon waarnemen, het is voor hem ook iets,
d.at men kan bered-eneren.

Een algemene stakingt zo zegt hij namelijk, is een staking, waarbij de gehele
arbeid.ende klasse is betrokken. Een staking van een bepaal-d-e gïoeJl van arbeid.ers
is een ind.ustrieel conflict tussen een d-eei van d.e arbeid-ers en een deel van d.e

ond-ernemers. Een algemene §laking is een conflict tussen d.e ganse arbeid.erskl-as-
se en d.e gehele ond.ernemersklasse, tussen het proletartaai en het kapitalisti-
sche systeem. Vroeger of l-ater moet zot rt conflict het karakter kri jgen van een
worsteling tussen d-e arbeid-ersklasse en d-e kapitalistische staat, d.ie van d.e ka-
pitalistenklasse het rrultvoerend. comitér' i s. f n d-at geval s zo vervolgt Rid.ley,

Wij hebben in een eer'Ste artikel- over d-e Britse zeelied.enstaking d-e haa:n ' van
\,{11Iiam Hogarth niet genoemd-" Hij is weliswaar d-e algemeen-secretaris rmaar w{j
hebben toen de nad-ruk gelegd- op achtergrond.-figuren, die d-ichter bij d-e ar-
beid-ers staan en meer invloed. uitoefend,en op het gebeuren.

1)
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noet dë: algeEene stakin8 zich er natulrrliik op richten d.e staot een neclerlaag toe
te brengen, de staat te rrversla,antt - tÍat op de revolutie neerkorot - of omgekeerd.
rle staat zal de algeuene stalcing breken, wet in werkeLijkheid dan ook gebeurde in
de neids,gBn van 1926. Itet gpbeurde, voeg:t Ridtrey alaara.a,rr toe, ondat <le refo:mis:-
lisc.he feiderskllek vaÍr de Sritse vakbelreeÈnB 

.íiet bereid was tot het uiterste
ie gaan, voor de konsekwentieg van cle ràvoiutionaíre eituatle terugschrok en
prgnp! de algeuene staking ophief.

Rid..ley vertelt ook nog, zij het met slechts enkele woord.en of 1n de vo:m ïan
een aanduialing; dat d.e neeste vakbond.sbureaucïaten in 1926 d.e eituatie ïolkomen
verkèerd. beoord.eelden. Zij had.d.en geen flauw ialee van wat zij tegemoèt gingen, om-
dat zij - en voo! d.it iletail berust onze schildering op het f eitenÍaatériaaI van
CoIe - een pog'ing van preni.er Baldwin om in rt oihrrerkeiscon-flic t tjjd tè uihíeít
ten orrechte voor zríal*reid agrrzagen. Zij had.den dé illusièrdat zij naar met dè a1-
geroene stakjng behoefden te dreigen -om Safdwin d.oor d.e krrieén te krijgen. Toen
Baldwj-n opstoncl, de conf erentieka.mer verliet en de deur net een haxd.e d.reun vqo!
hun versch.rikte gBzishten d.ichtsloeg, àagen zij zich genood.za€lrt - ale woorden ziia
van Cole - een d.reigement ten uitvoer te leggen, dat zij eigenlijk niet hèIeriààI
serieus bed.oeLd hadden.

Het artikel varr Ridley nu haalt d.eze ge sch-ied eni ssen op bii wiize va.n een
soort ws,arschuwing. Een traarschuríj-ng aan het adres vam. Hogarth en de zijnen. Ritl-
]ey ! aarschuwt hen ervoor, dat ile huid.ige l-ej-d.ers van de T.U.C. aI even I'refor
mistischrt zijn a1s hun voorgangers van 1)26 zodàt ook zd, terstond. bij het ihtrei-
d.en van d.e revolutionaire situstie als gevolg van een alAenene staking àLe sta-
king pro4p! weer zoud.en opheffen. Ri-d.1ey waarschurÍt Hógarth c.s. bovendien voor
de kracht van de regering. Zeker, sch4jft hij, het Britse kapitalisme is nu veel
en veel iwakker dan in 1926 en d.e Tories (dé Conservatieven) zgn slechts een
schatluw van lrat zij geweest zijn. llaarc, zo gaat §j verder, dat men zich niet ve:r:
eísse. Zo de zeeLieclenstaking uit zou g?oeien tot een .3fg9gg9*g@!ilg zou de
L,abou-rregering vaJI Earotd. Wi]son even krachtig , 

optred en a1s Baldwin en Churcb-i1-I
d.ed.en in 1926. Nu a1, nu tle zeeliedenstaking alIeen nog maa-r het karakter van In
beperkt lndustrieel oonflict draag:b r staat d.e Labourregering volleàig aaJ} tle zii-
d.e d.er ondernemers. Zou het tot een algemene stakÍng komen, d.an zou L,abour a1les
d.oen wat in haar vermoger ligt oo die te breken en Wilson,zou ook stellig niet
terugschrikken vóor het ínzetten vaÍ) gewapend.e troepen. ï,abour isr zo zegt Rid-
J-ey rnet nad.ruk, de laÀtste hoop van 't Sritse kapitalisme. Dat er nu een l,abour-
kabinet aaJr het bewind is verand ert totaal niets aan d.e zaak.

0verigens - en daaríDee besluit hij ztn artikef - is Rid.ley vaÍI mening, dat
de Britse zeélied enstàkiÍg wel eens het begin zou kuÍmen zijn vaÍi eeir nieuwe en
stomachtige perioèe in d.e klassenstrljrl in Grcot-Brittahnié.

Tot zover RidleyrbjJ wiens be s chouwj-ngen wli heel graa,g een paÉrr ]canttekenin-
gen willen plaa,tsen. nai is ni-et zorn geoakkeliSfe taal<, omdat Riclley een aantal
d.ingen zegt, alj-e - zeker op het eerste gezicht - nauwel{jks voo? tegenspraak vat-
bs,8,r ziin. en rij niettemin - bij nader inzien vooraf - toch grond.ig met hen ían ne-
ning of lievers van opvatting verschilfen.

Natuurlijk heeft Rid.ley volkdnen gelijk wat zijn ka.rakteristiek van Labour en
van de huldige Britse regering van premj-er Harold Wilson aangaa t. Dat díe be-
scherTrend vqox het kapitaal staat en zeker bij eon gfggmgns _EEkin€ en misschien
a1 Írel veef eerder gewapende lctachten in za] zetten, d.at staat ook voor ons a1s
een paal boven water, gelïk 14j ex evenmin aan twijfelen of cle t.U.C. zou een glgg-
m€ne staking nog.sneller afgeladten d.an zij geproclameerd. werd..

Voore het overige echter bekijkt Ridley naar onze smaak heel het probleem van
de algenene. staking (en vrn stal<ingen ií 't algemeen) veel te veef..op een tratli-
tioÍrELe en klassieke rÍijze a1s zo1), zii een conflict bëtekenëx ven d.e vakbeweging
waarbij het dus vooral op d.e karaktereigènschaÉÉn rran dé vakbond.àleiders en op
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hun aI d.an niet revolutionaire gezind.heid. aan zou komen. Dat is volgens ons vol--
komen onjuist, 

:

hlat Ridley niet schijnt te zten. - maar wat bjjvoorbeeld. een Rosa Lu.xemburg wé-
zag .- d.at is d.at een algemene Ftaking niet op het beve1 vart "een generale stafrt
kan word-en geproclameerd., d.at een massa-staking een proces is, d-at zti van ond.er
op groeit in d.uizenderlei vertakkingen en haar algemeen karakter pas krijgt d.oor
hetsamenv].oej-envanonte1bare(staJdngs)"i.vieffiriviereni-,,éénmachtige
bred.e, onweerstaanbare stroom. Al-s men ons d.an zov \ïTagen hoe of het d_an wel in
1926 gesteld. I,{as, d.an antwoord-en wij, dat het nog maar zéér d.e vraag is in hoe-
verre d.e Britse algemene staking van d-at jaar beantwoord.t aan het beeld. d.at wij
er hier zojuist varr schetsten en d.at het bepaald. niet onmogelijk is, d.at toch
G. D.H. Cole gelÍjk heef t, \^Ianneer hij beweert dat d-e algemene staking van 1926 ei-
genlijk helemaal geen algemene staking Írras.

Wat wij r^reJ met,-lid.Iey eens ztjn, d.at is, d.at in 1926 d.e situatie revol-utio-
nair was" Maar w{j zijn het beslist met hem ónegq§, wanneer hij zegt, d.at pas bij rn
gfggmgre qt+E_ig zot n revolutionaire situatie ontstaat, I{et huid-ige ti jd.vak van
het kapitalisme word-t juist d-aardoor gekenmerkt, d-at d-e strijd. van d.e arbej-d-ers
er een totaal- and-ere betekenis in heeft d.an in het verl-ed-en en d.at ook bij zeer
geringe of zeer beperkte confl-icten d.e arbeid-ers onmid.d-elli jk in botsing komen
met d.e kapitalistische staat, De zeeliedenstaking is eï zélf een voorbeeld van;
d.e staking van d.e Britse tankautochauffeurs in d.e herfst van 1951, toen in het
Lagerhuls al op het gebruik van troepen werd. aanged-rongen, een and-ere"

Nergens in het beeId., d.at Rid.ley heeft getekend., passen d.e 'rwil-d-e" stakin-
genr past het zelfstand.ig optred-en van d-e arbeid-ers, d.at ook in Groot-Brittannië
aan de ord.e van d.e d.ag is t zo zeer. zelf s, d.at een aantal jaren geled.en de Britse
regering bijvoorbeeld- in d.e haven van Bi::mingham een ond-erzoek naar d.e oorzaak
van d.e vele rrvrifderr stakingen heeft laten instel-len, Voor R.iclley is een staking
een aangelegenJreid. van een rr strijd.baïe?f vakbond., de opheffing van een staking een
zaak van treen reformistische toprr .Hij d.enkt in termen van ttstrijd.baarheid." eii ttïe-
formismert en heeft voor d.e maatschappelijke positie van d-e vakbeweging en van ie-
d.ere vakbond-, d-at wil- zeggen voor het feit, . d.at ze volkomen met d.e burgerlij'ke
maatschapplj vergroeid. is, in het geheel geen oog. Hij ztet d-erhalve ook in het ge-
heel niet, d.at d.e Britse Bond van Zeelieclen d.e huid-ige staking alleen maar ond-er
d.e dmk van d-e zeeLied-en zelf begonnen is en d.at het verschil tussen Hogarth en
de T.U.C.-Ieid.ers bijvoorbeeld- a1leen maar hierin bestaat, dat llogarth ztch d-ich-
ter blj d.e arbeid.ers bevind.t. Gelijk bijvoorbeeld in Ned-erl-and. een aantal jaren ge-
led.en d.e d.oor d.e mijnwerkersbond. van Frans Dohmen geproclameerd-e staking alleen
maar te verklaren viel uit de omstand-igheid., d-at Frans Dohmen moeilijker weer-
stand. kon bied-en aan d.e d.ruk van d-e kompels d.an d.e landeli jke bestuurd-ers van d.e

K 
" 
A" B. ( zoals d.e kathol-ieke central-e toen nog heette) , d.ie "veï weg" in Utrecht

zaten. Het verschil in optred.en tus sen Hogarth en d-ichte:: bij d.e zeelied.en staan-
d-e vertrouwensmannen spreekt in d.it opzicht reed-s boekd.elen.

Wat Rid.ley voorts oveï
wing aan Hogarth c. s o neer)
war.neer men bereid. is tot d.e
aarl een d.ubbel- e dwali-ng"

d.e Algemens s_t+k_i-4g zegt (daarop komt z:-jn waarschu-
is d.it, d.at men ltaar eigenli.ik alleen mag proclameren
sociale revolutie. Aldus sprekend.e is hij ten prooi-

De eerste komt hierop neer, d.at hij blijkbaar ten onrechte meerlt, dat d.e so-
ciale revol-utie op een gegeven ogenblik een feit zal z:-jn, wanneer d.e vakbewe-
gingstop ond-er soortgelijke omstand.ighed.en a1s d.ie van 1926 of nu,niet I'reformis-
tisch[ is, maar vastberad.en. Dat houd-t in, d.at hij omtrent het wezen van d.e vak-
beweging volkomen in d.e mist vaart.

De tweed.e dwaling van Rid.ley, d-ie hierbi- j aan het licht komt, be staat h-ier-
uit, d.at hij blijkbaar gelooft aa:n d.e mogelijkheid- van I'een arbeid.ersstrijd.", waarbij
men met een eventuele rrrevolutieil rekening houd-t en er innerli jk toe bereid. is.



Een d.ergel$ke arbeid.ersstrijd- is er nooit gevíeest en zal- er nimmer zin, Niet voor
d e sociale tgyol}Jlej gaan d.e arbeid.ers tot actie over , maar om concrete eisen
kracht bU te zetten, eisen d.ie verband. houd.en met hun d.àgelijkse levensomstand.ig-
heöen en d-e verhoud.ingen in hun bedrijfstak of hun bed.rijf .

De Britse zeelied.en, d.ie waarschi jnlijk we1 hopen d.at hr.m worsteling met d.e
red.ers d.oor anC.ere arbeid.ersgïoepen zal word.en gesteund-, red-èneren niet: als on-
ze actie ztch uitbreid.t kr.u:nen we revolutie maken, nee, ze red.eneren: als we van
and-ere arbeid.ers steun krijgen moeten d.e red.ers onze ei-sen inwÍI1igen"

Omgekeerd- is het met andere arbeid-eïsgïoepen zo gesteld., d.at ze volstrekt
niet zeggens kom Jaten we d-e zeel-ied.en eens gaan helpen, d-an komt er misschien
wel revolutie. Neer6ls ze ztch bij d.e zeel-j-ed.en aanslui-tenrd.an geschied.t d.at om-
dat er ook in hrm bed-rijf of bed.rijf stak een conf lictsituatie heerst. Het gelijktij-
dig optred.en van d.ergelijke eonfl-ictsituaties heeft ztcb. in d.e geschied.enis van
d.e proletarische klasse vaak genoeg voorged.aan. Zó kwam het bijvoorbeeld tot d.e

massastakingen in Rusl-and. van het Jaar 1905, tot d-e Belgische massastakingen uit
hetzel,fd.e jaar en tot d-e massastahingen in Franl<rijk in 1916 of 1953" Dergelijke
massastakj-ngen ztJrr iets geheel and.ers dan d.e Atge*e"q Staking van het type, d.at
Rid.ley nog altijd'voor ogen zweeft, ofschoon Èosa Luxemburg - om er maaï één te
noemen - er aI tientallen jaren geled.en onverbl-oemd. d.e d.raak mee stak. Bjj d.erge-
lijke massastakingen behoeft men ook geen waaïschuw-ingen tot d.e top van d.e vakbe-
weging te richten" In zotrt geval weet d.e vakbeweging heus wel, d.at er d-oor het
optred.en d-er massar s van ond.er op een revol-utionaire situatie ontstaat en zi1
d-oet vangelf wel al-les wat zij kan orn d.ie d.e kop in te dru-lcken.

Natuurlijk is 1926 vooï alle arbeid.ers een bel-angrijke Ies. Maar d.ie les is
toch and-ers d.an Rid-ley meent" ZtTn stelling is z 1926 moet aIleen herhaald. word.en
met een revolutionair gezind.e leid.ing. Maar d-at is een utopie r gellk nad.ien vele
hond-erd.en keren is bewezen. De werkelijke les varr 1926 is d-eze, d.at d.e vakbe\^Ie-
ging d.e arbeid.ers niet kan l-eiden, maar d.at zti oB zlcnzeJ-ve, op eigen kracht ztjn
aangewezen.

RÏDDER ZONDER lijk niets voor voeld.e d-ie ro1 te la-
ten spelen d-oor burgemeester Van Hall-.

Er is geen arbeid.er in Amsterdem r
d.ie er rouwi-g om zal wezen en er zul-
l-en hoogstwaarschijnlijk maar weinig ar-
beid.ers in Amsterd.am zLJn, d.ie d.e illu-
sie koesteren, d.at d-e tegenstelling
tussen cle arbeid-erskl-asse en d.e heer-
send-e ord-e er ond.er een ónd.ere hoofd.-
commissaris nu mind.er op zul-l-en wor-
d-en.

llat men, bij zijn vertrek, van d.e ge-
slachtofferd-e hoofd-comrnissaris moet
constateren is, d.at hij is vertrokken
a1s een rid.d.er zond-er vrees of blaaar.
Zond.er vrees, omd-at hij gewei-gerd. heeft
zélf ontslag te vragen - aI zocht ,men

hem daartoe wél te bewegen - en zon-
d.er blaarn, omd-at óIle autoriteiten -
te beg"innen bij Van Hall- en te eind.i-
gen bij Smallenbroek en Samkalden - om

het hard.st verzekerd- hebben, dat hém

VREES OF BLAA}T.

0P d.ezel-fd-e avond- van d.i.e 11e juni
d-at in aè Rmsterd-a.mse Iuïarnixstraat d.e
ongeorgaïliseerd-e bouwvakarbeiders in
botsing kv,ramen met d-e kozakken van
Van Hall- bekroop ons het gevoel, d.at
het lot van hoofd.conmissaris Van d.er
Mol-en was bezegeld.. Wanneer een groep
arbeid.ers slaags naakt met d.e politie
dan is óat een héél wat ernstiger en
explosiever zaak dan één of meer bot-
singen tussen d.iezelfd.e politie en d.e
toch in ied-er geval op burgerlijke bo-
d,em staand.e Pïovor s.

De gebeurtenissen hebben ons gelijk
gegeven" I'len heeft Van der Molen s Là
enige aarzel:,ng kerurelijkrvoor d-e wol-
ven geworpen, omd.at er nu eenmaal een
zond.enbok moest wezen en men er duid.e-
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geen enkel e blaa.m trof .

Zeker, iedere verklaring Ín d-ie
geest id. d.oor Van HaI1, als het hem
paste, prompt weersproken, Maar wie
d.aaruit d.e conclusie zou trekken, dat
Van d.er Molen toch we} d.egelijk blaam
Zov treffen, vergist ztch. Hij heeft
de belangen d.er heersende kl-asse goed.

behartigd.. Dat hij daarvoor tenslotte
geen d.ank geoogst heeft ligt nlet aarr
hem, noch aan wie d.arr ook. Het is een
gevolg d-aarvan, d-at men d.oor d.e loop
d er gebeurteni s s en ged.wongen i s ge-
weest d.e d-ienaar van het stelsel op
te offeren om het stelsel- te behou-
d-en.

ad.vertentie
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waarbij d.e rust in hun ond.errr.e- ffi

winsten in het ged-rang komt" Dan ffi
rd-e schatten; d-an ervaart inen d.e ffi
l-eeconomiel voorhetheersend.e #

ffi productiestelsel.ooo 1iÍ

m 
v+r§co 

ffim
md^Énn^m-nrmm GOED DAT ER EEII VAKBOND IS. il
mpurrYrlflsvmiÍi ffimm

iïi


