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MRS BÀRBARA CASTLES

DE ÀNDERE KANT vÀN DE BÀRRÏCADE

IN U,K SOCIA.AI conflict il Engeland - zoals in rt jongste bjj d-e Ford.fabrie-
ken - is op het ogenblik een vrouw de sleutelfiguur: mrs. BARBARÀ CASILE, minis-
ter voor werkgelegenheid- en produktÍviteit in d.e zogenaamd-e T,abour-regering varr
premier Harold. Wj-Ison. Ongeveer met d,eze woord-en begon één d-ezer d-agen een ge-
schreven portret vatrr een d.er meest besproken figr:ren in het Britse openbare Ie-
ven. Het verscheen uiteraard- in een br.rgerlijk blad-rwant men moet bepaald d-e bur-
gerlljke beschouwingswijze zijn toeged.aan om in alle naïviteit te menen, d-at i:rd.i-
viduen sleutelposities bezetten in d.e mod.erne kl-assenstrijd.. Die kritiek echter -
essentieel genoeg om er hier terstond- de aand-acht op te vestigen - verhind.ert
niet, d.at wij het een g o e d. portret vond.en. En d-at laatste darr wel voorna.me-
lijk on d-éze red.en, d.at uit wrijwel- ied-er woord. van het d-esbetreffend.e opstel on-
dubbelzinnig blijkt, hoe w e i n i g juist ind-ividuen hr.rn stempel d.ruklcen op d-e

sociale ontwikkeling; hoezeer er in d-e politiek, in d.e economie, in d-e sociafe
wetgeving, sprake is van rn maatschappelifte wetmatigheid., d.ie zich vol-trekt vof-
komen onafhankelijk van d.e wil d-er handeIend-e personen. Zo men het bee1d. van d.e

sleutel al wil gebru-iken,dient te word-en vastgesteld, d-at d-eze zich nj-et in han-
d-en van mevrouw Barbara Castl-e berrind.t" Het is vee1eer zo, da,t zij iffi-Ïet ogen-
blik af , d-at zij haar intred-e d-eed- in Harer Majesteits regering, een gevangene i-s
d.ie zich niet zelf meer kan bevr{jd.en, juist omd-at zlj daartoe d-e sl-eutel mist.

Dat laatste geld.t natuurlijk niet slechts voor haar alleen, d.och voor ied-er
l-id. van het kabinet. Maar er is een bepaald.e red.en, waaïom het bijzond-er interes-
sant is d-e positie varr juist mrs. Barbara Castle nad-er te beschouwen. Aan haar
toch kan beter d.an aarr wi-e arrd-ers ook - Harol-d. Iiíilson zéIf misschien d.aargelaten
- word.en ged.emonstreerd., hoe vol-komen dwaas het is om te verond-erstellen, d.at
voor het beleid- van d.e een of and,ere hoogwaardigheid-sbekled.er, functionaris of
minister, persoonlijke politieke opvattingen en persoonlijke idealen bepalend.
zoud.en zijn. Want Barbara Castlergeboren in het roerige jaar 1912rtoen d-e Bri-tse
transportarbeid-ers een van hun grootste confl-icten uitvochten met het Britse ka-
pitalisme, d.ochter van een overtu-igd lid- van d.e Independent Labour Party,, d.e On-
afharÈelijke Arbej-d-erspartije w-ier leiders nimmer moe werd.en d.e grote Labour Party
van te grote toegevendheid. jegens het ond-ernemerd.om te beschuld-igen, behoort tot
d-ie richtlng jrr d-e officiële arbeid-ersbeweging, d.ie men in het gebnrikel-ijke (en
versl-eten) 3argcn met het woord- rrfiïÈs't pleegt aan te duid-en.

H66r, Barbara Castl-e, ka"n men niet verwijten, wat men in haar land- aan de
MacDqnald.srd-e Snowd.ens of d.e Hend.ersons verwijten kan, namelijk: eigenlijk altijd.
a,I een openlijk of verkapt bewond.eraar van d.e kapitalistische produktiewijzerd-e
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burgerlijke cultuur en d.e bestaande sociale orcte te z{n geweest. t'H66r social-is-
fl€"r zegt d.e portrettist d-ie wij op het oog hebben, rrwas het robuuste, primitieve
en puri-teinse soort uit Yorkshirer s ind-ustriegebied-enrr , waarvoor - voegen wi j er
aan toe In politieke vos als wijlen d-e eerste minj-ster Lloyd- George in d-e twinti-
ger jaren van d.eze eeuw al- zorn Ciep ontzag had-" Natuurlijk is de omschrijving van
onze portrettist een r,reinig zeggende flase" l{iettemin is de bedoefj-ng ervan toch
wel vol-komen duid-e1ijk: Barbara Castle behoort nj-et tot d-e soort va;r Sydney \.{ebb
of d-e nobele Lord- Walter Citrine, voor wi-e d-e ad-el-sbrieven der Britse sociefir
méér betekenden d-an de strijd- van d.e arbeid.ers"

A1 diegenen in d-e zogenaamd-e arbeidersbeweging - en het z4n er bepaald niet
weinigen - d-ie id.ealistisch oenken, die eerfijk geloven, d-at het aankomt op d-e

goed-e wil en d-e gezindheid-, die d-e nederlagen d-er arbeid-ers aan ttslechte lei-
d-ersrr wijten, enzovoorts, zijn nii'irner opgehoud.en ons voor te houd.en, dat men aI-
Ieen maar d-eIIslechte leiders" rioor ttgoedetrhad- te vervangen om d-e klassenstrijd-,
of r,,rat men d-a.ar dan ond-er verstond-, met succes te voeren. Lenin bijvoorbeeld- ver-
kond-igc1e d-eze mening, toen hij zich in 1)20 keerd.e tot ,'de finkse stroming'r, d-ie
het stand.punt innam, dat successen in d,e klassenstr{jd a11een maar d.oor d.e arbei-
d-ers zéIf bevochten kond-en word-en. Die 'rl-inkse stromingrr, waartegen Lenin zich
keerd.e, vertegenwoord.igd.e - het zij hier terzijd-e en mogelijk ten overvl-oed-e opge-
merkt - natuurl-ijk iets geheel ónders, dan wat in de huis, tuin, of keukentaal
met het woorcl r'linksir word-t aanged-uid". Het was een stroming, d.ie d.e nood-wend.ig-
heid, d-e onvermijdelijkheid- vari d.e zelfstand-ige arbeidersstrijd- in het licht pro-
beerrj-e te stel-len, voor zover d-e maatschappelijke werkelijkàeid- van d-ie d-agen d-aar
enig inzicht in kon verschaffen" Tot d.ie stroming behoord-e d-e vacler van mÍnister
Barba,ra Castle natur-irlijk niet en zi1 zelf nog veel mind-er" De stromj-ng waartegen
Lenj-n zich keerde, fi;ld-eerd-e haar opvattingen theoretisch op het historisch ma-
terial-isme; d.e "linkse" opvattingen van Barbara of zeffs van d.e I"I.P. ker:mer-
kerr zich d-oor iclealisme. Vandaar d.an ook bijvoorbeeld, d-at d-e I.L"P. op 24 d.ecem-
ber van het vorige jaar, in zijn oïgaa.n trsocialist Leaderrr d-e verwa.chting uit kon
spr-^ken, d.at?reen minister als Barba.ra Castle, met haar iinks verledLen, wel niet
haar handtekening zot zetten ond-er een wetsontwerp, dat d.e vrijheid- van :rtaken
aan ba"rrd-e:n zoD- pogen te leggen.. ".rr Precies éórr week fater moest "socialist Lea-
derfr verklaren, zich. ín minister Barbara Casi-Le te hebben verg-ist" Kerrrrelijk
ha,d- haar rrfinks'r verfed-en er geen enkel bel-etsel voor gevorrnd-, dat zitr Íwrgeerd-e
afs de toegewijd.e d-i-enaresse van het Britse kanitaaf 

"

Wat voor "Social1 st Leacler" en d-e T.L"F. een onplezierige verrassing was,
is voor ons de d-ooo-gewoonste zaak van d-e wereld" De politiek wórdt nret op grond.
varr overtuigingen gemaakt, doch op Ce basis varr d-e nooCzakelijkhed-en der kapita-
listische prod.uktie. Toegegeyen, za.i- d-e reda,ctie van het I.L"P"-or€F.aJr wellicht
uitroepen. I\a,ar b1i jft er daarnaast c1a.n níet zoiets bestaan als het persoonli jke
karakter en het persoonlrjk inzicht, clat iemand-, het d.oet er niet toe wie, toch
in iecler geval geschikt noet maken voor de rol van e-ón kapitalis'bische minister?
Het antr,roord- cp d-ie vra.ag lu-idt ja en nee.

Het is wóór bijvcorbeeJ-d, dat niet ied-ereen voor b-Loedhond. in d-e wieg geleg.d
is" Maar zorJra rnen dat heefi vastgestelcl , ilcet ilen er aan toevoegen, d-a,t natuur-
lijk ook een Gustaaf lfoske voor die ro]- niet in de wieg gelegd werd-. Niet omd.at
hii rn rrbloed-hond-rr was heelt d-e Duitse sociaaldeirocratie d-e zel-fstand-ige beweg'in-
gen d-er arbeiclers neergeslagenemaar omgekeerd, óndat de sociaal dernocratie krach-
tens haar natur-r- en haar st::uctuur zich tegen d-ie bewegingen moest keren moest
d-e brave kleinburger Noske tot een bloed-i:oncl worcten. Om tot Barbara Castle terrg
te keren, natuurlijk was het nimmer haar becLoeling om aIs kapj-talistisch mj-nister
het stakj-ngsrecht van cle Britse arbeiders aan te tasten. Maar was er, vragen wij
in éón ad.em, ooit iets in haar opvattÍngen of haar politieke carrj-ère, dat voor
een d-ergelj-jke rol een beletsel vormd.e? Zo ö,e I.l,"P. gemeend- heeft in haar eens
gehuld-igde'rlinlise, opvattingen een barrière d-aarvoo:: te rnoeten ziert, wij niet.
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Barbara Castle, zo verrtemen wij uit d-e mond- van haar portrettist, rrleerd-e
aan d.e }crie van haar vad-er d-e wereld. te verd.el-en in "goed.etrwerkers en'rsl-echterr
d-irecteurenrr. Wat een extreem Itlinkse" opvoed-ing, zu1len sommigen geneigd. zijn
uit te roepen. Wetk een r,,iaard-el-oos en extreem gevoels-socialisme, z,eggen wij" Er
zi1n goed-e en slechte arbeid-ers en goed-e en slechte d-irecteuren. Maar karr een
rrslechterr arbeid-eri. and.ers dan afs arbeicler hand.el-en en een ttgoedetrd.irecteur an-
d-ers dan al-s d.irecter;r? D6,6ttn bestaat het wezen van het kapitalisme, d.at d-e wet-
ten d.er kapitalistische prod.ukti-e ook rtgoederr ond-ernemers nood-zaken ond-eznemers
te zijn" Niet om verheven I'socialistische'r id-eal-en gaat het, maar om d-e wetmatig-
hed-en d.er maatschappelijke ontwikkeling. Die bestaan op het terrein varr de poli-
tiek evenzeer als op het terrein van d.e kapitalistische economie. Blijkbaar meen-
d.e d.e l.t"P., die voortdurend - en terecht - d-e Labour-Party als een kapitalis-
tische partij gekarakterlseerd. heeft en het kabi-net van Harold Wilson al-s een ka-
pitalistische regering, d.at 'rlinkserr slmpathieën van een bepaald LabourlÍd. oí
vaÍI een bepaald.e minister, in casu mevrou\^r Barbara Castfe, vold-oend.e waren om

iemand voor typisch kapitalistisch optreden te bewaren. De LL.P. heeft daarmee
d-e plank vol-komen mis geslagen.

Maar is, zal een enkefe lezer misschien vragen, het optred.en van mevrouw
Barbara Castfe nu wel zó kapitalistÍsch a1s wij beweren? Is het ni.et 26, d-at haar
linkerwJeugel-opvattingen toch we1 d-egelijk een zekere stempel d-rukken op haar
beleid? Is het niet zó, dat d-e Britse arbeid-er nog veel slechter af zo1) zijn in-
d-ien een and-er Labourl-id- aan het hoofd- van het d.epartement zoa staaJr, d.at zij nu
beheert? Men behoeft ziln oor naar in het publiek te luisteren te leggen om d-er-
gelijke vragen - va.ak met betreiJ<ing tot Énd-ere, soortgelijke situaties en óndere
personen - herhaal-d-elijlc te vernemen.

blij vind.en d.ergelijke vragen vreemd.. Vlord.t het arbeid-ersvijanilLge van Barbara
Castl-ers optred-en mind-er arbeid-ersvijand-ig omd-at mogelijk een Tory-minister het
op nog lreeï een ónd.ere manier zou d-oen? Word-t een karweitje minder vies rdanneer
men het met fluwelen harrd.schoentjes aanpakt? En men late zich d-oor d.it beeld-
vooral niet on de tuin leiden. Mevrouw Barbara CastIe met haar kinderlijke voor-
stellingen va^n goede arbeirlers en sl-echte d-irecteuren pdkt de arbeiclers niet met
fluwelen handschoentjes aan. En het is ook niet waar, d-at een Tory-minister het
allemaaf nog veel erger zou d-oen. De waarheid. gebiedt te zeggen, dat d-e fories
d-ergelijke karweitjes als nu het Labourkabinet van Wilson en mrs. Barbara Castl-e
opkeappen he1emaal niet d.oen. Daar hebben zij juist Barbara Castl-e voor. Juist
d.e Tories d.oen d-e direct tegen d-e arbeid-erskl-asse gerichte zaken met f-Luwefen
hand-schoentjes. Barbara Castle is het fluwe-Len hand-schoentje van d-e Tories. En
zij is voor d.ie ro1 gelcript,niet ond-anks haarrrlinkserrverl-ed-en, maar juist van-
wege haar rrlinksrr verl-ed-en!

Id.ealiste als ze is, ziet Barbara Castle d.it laatste natur.rrlijk niet. Maar
ze heeft, volgens haar portrebtist althans, vaak genoeg momenten, dat ze zíclt
toch wel afvraagt of ze wel 'raan d-e goed-e kant van d.e barricad-e'r staat. Dat d-oe
je a1s z:-nníg mens natuurtijk niet voor niets. Overi-gens is zotrt vÍaag of iemand-
aan d-errgoed,err dan wel aan de'rsl-echterr kant van de barricad-e staat, een vraag
d-ie onmidd-elIÍjk éndere vragen oproept. Deze bijvoorbeeld-, wat of dan wel d-e goed-e
en wat of d.an wel d-e verkeerd-e kant is en wie of d-at dan wel uitmaakt.

Op d-ie laatste vïaag heeft Barbara Castle zéLf een antwoord gegeven. r,Ikrt,
heeft ze gezegd- (volgens onze portrettist), I'mijn kant van d-e barricad-e is goed-.tr
Maar and-eren, en tot hen behoort ook d-e onaangenaaJn d-oor haar verraste ILP, be-
twisten dat en zeggen: I'Waar Barbara staat, d.at is d-e verkeerd-e kantt'. En om d-e
venuarring helemaal compleet te maken, komt zi-ch in dat gezelschap ook d.e bols-

jewistische rrMornj-ng Staril voegen, d.ie volgens d.e I.L.P" zéLf aan àe verkeerd.e
kant van d-e barrlcad.e staat, maar d.ie verklaard. heeft, d.at Barbara ind-erd-aad. aan
de 6ndere kant staate een l-akei van het kapitalisme is. Wie dat verneemt uÍt d.e
mond- varr een blad.r d-at a1s lakei varr het Russische staatskapitafisrne fungeert en
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bovend-ien zijn rol speelt bij het beklad.d.en van zelfstand-ig arbeid-ersoptred-en in
Groot-Brittarrnie, vraagt zich terecht af, of hier geen 4nd-ere maatstaven gehan-
teerd kunnen word-en d-an d-ergelijke vage kr,ralificaties alsrtgoed-e kant'r en'tslech-
terr kant, d-ie blijkbaar bijzond_er subjectief zijn.

Ind-erdaad,r er zijn objectieve maatstaven. Het gaat niet om goed, of slecht
maar om het wezenlijke karakter d-er d-oor Barbara CastIe gevoerd-e politiek. Want
elke politiek is tegelijk goed én sl-echt en i-ed-ere kant van de|tbarrÍcad-erreven-
eens. Wat goed- is voor het kapitaal , is slecht voor d.e arbeid-ers en omgekeerd-.
\tlelnu: de politiek van mevrouw Barbara Castfe, clie met haat anti-stakingswet d-errwÍld-eil stakingen onmogelijk probeert te maken, c.ie d-e prod-uktiviteit va,n de ar-
beid poogt op te voeren in een op l-oonarbeld gebaseerde samenlevi-ng, is regel--
recht gericht op d.e belangen va.z: het kapitalisme. En het zijn nj-et alleen wij die
d-at zeggen, het zijn u-itgesproken kapitalj-stische blad.en gelijk rtThe Financi-al Ti-
mesrre d-ie haar een goed,keurend- schouderklopje geven.

Ted.ere arbeid-er, d-ie verrreemt, hoe zí7 zích - met afkoelingsperiod.en e.d-. -voorstelt om d.e stakingen d.e nek om te d.raaien, tréét wat hij aan mevrouw Barbara
Cast1e heeft. En als onlangs zelfs een vakbond.slei-der (t) naa"'rd.e ergste minis-
ter'r genoemd- heeft, d-arr is er geen arbej-c1er, d-ie er aan twijfelt, d.at zij het weI
hééI erg moet hebben gemaakt" Dan heeft zotn arbeid-er het bepaald- niet nod.ig orn
van iemand- al-s onze portrettist te ve:memen, dat mevrouw Castle bepaald-e ad.vi-
seu-rs in nég1igé ontving. Voor hem stond. ze ook zond.er dat wel in haar hemd."

OVER VIRANTWOORDil, I JIGIEID GiISPROKEN

WA1VNEER eï een vakbond-sbestuurd_er
moet word-en gekozen, een partijleider,
een kamerlid- of mÍnisters, d_an heet
het altijd-, d-at d.aarvoor d-eskund.igen
moeten word.en benoemd-, die het m,etier
beheersen en d-e boef niet in d-e soep
laten lopen"Zelfs de Kamerfractie van
de PvdA wil geen verantwoording veï-
schuld-igd ztJrr aarr 'i partijbestuur om-
dat het bestuur niet deskr-rnd_ig genoeg
inzake het fractiewerk zou zrjn. Nlaar
niemand van al d-ie ]«rappe koppen is
ook maar op d.e ged.achte gekomen om in
welk geval dan ook de arbeid_ers be-
slissingsbevoegdheid te Beven" Welnee
d-aar ziTn d-ie arbeid.ers natuuriijk
niet cleskr.md.ig genoeg voor.

Nu is het opmerkelijke echter, dat
wanneer de boel wéf in de soep loopt,
of LÍarineer d-e l«iappe koppen anders
hand-elen dan ze altijd- gezegd hebben
te zu-Llen cloen, het d-e arbeiders zijn,
d-ie de schuld- krijgen" Toen in 1!l{
vrijwel d-e gehele internationale soci-
aal--d.emocratie achter de nationaf e
bourgeoisies gíng staan en voora.an in
d-e imperialistische oorlog g.rngr toen
rechtvaard.Ígde men d.at l-ater door d.e
schul-d te schuiven op het lnternatio-

nale proletariaat, d-at zich niet te-
gen de oorlog had- verzet. Àlsof dat
een verontschuld.iging was niet afleen
voor het feit dat men vooraan ging in
d-ie imperialisti-sche oorlog, maar ook
voor het feit o-at men zích tegen d-e

strijd-ende arbeid-ers keerde, zoals in
Duitsland-, maar ook elders, gebeurd-e.

fn de jaren 1946 tot en met 1949
waren het hier te land-e weer d-e soci-
aal-d.emocraten, cij-e med-e d.e verant-
woordelijkheid voor d-e oorlog tegen d-e

fnd.onesische republiek op zich narnen.
De knappe koppen haclden weer eens be-
sList r,rat er moest gebeuren. We1nu,
wat er is gebeurd- in Ind-onesië hebben
we lcu.tnen beluis.l;eren i_n d-e maand_ ja-
nu-ari- van d-it jaar, toen de Vara d-rie
tv-uitzendingen aan d.ie militaire ac-
ties r+ijd-d-e. En opmerkelijk feit, niet
d-e knappe koppen, d-e d-esicund.igen, ztjn
schuldig aa,n de cor-log tegen Indone-
sië, maar schuldig is 'rhet Ned.erl-a:rd--
se vol-krr. In koor ::oepen heren af s
Wigbold, Verkuyl en wie aI niet meer,
dat d-e verar.twoordelijltheid- voor die
militaire acties en voor d-e miso-ad.en
d-aarj-n begaanrbij het Ned-erlanclse vol-k
ligb" En dan te weten, dat er altijd
over en zond.er dat vol-lc word.t bes_List.

Het Ís voorts een opvallend.e bij-
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zond-erheid., dat er in aI die d.rie tv-
uitzend-ingen van d.e Vara d-oor niemand
maar dan ook d-oor niemand- d-e staking
in d-e zamer van 1946 te1en d.e troe-
penuitzend-ingen naar Ind-onesië is ge-
noernd-. Het is af sof die staking uit
het geheugen van d-e heren is wegge-
r,vist. 0f zot het zíjn omdat af d-Íe
lcaappe koppen zich toen tegen die sta-
king hebben gekeerd- en de staking
zel-fs in opd-racht van d-e CPttI a1 in t1
beginstad-ium de nek werd ornged.raaid-?

Zond-er meer kan worden geconsta-
teerd, d-at alleen d-e arbeidersbevol-

king zicb' met de daad heeft gekeerd
tegen de besfissingen d.ie d-e hrappe
koppen hadden genomen. ITu d-ie verant-
woord-elijkheid. af te schuiven op I'het
Ned-erland-se vol-krr en d-e lcrappe d-es-
kund-igen zoveel mogelijk te veront-
schuld-igen is de huichelachtigheid-
ten top gedreven.

Of we and-ers had-den verwacht? Na-
tuurlijk niet. Tenslotte weten we aI
lang, d-at van politici - van uiterst
rechts tot uiterst finks - niets an-
d-ers te verwachten is. De ervaring
heeft ons d-at wel geleerd-.

Boekbes preking

DETER\dIJL ZES MILJOtrN STIERVE}T

li-IET AILEtrN heeft elke oorl-og een psychologische voorbereid.ing nod.ig, d-och
hij belroeft ook een ethisclrc enf of icleafistische rechtvaard-ig'ing" Zo verkl-aard-en
de Duitse sociaal-d-emocraten tijd.ens de eerste wereld.oorlog - een argunent, dat
ook hier vrel werd- oveïgenomen - dat nuitsfand. wel de oorlog tegen Rusland. moest
voeren omdat anders Europa zou word-en overspoeld d-oor het Russische absol-utisme
e:r fecdafisme. De oorlog, clie llederland- in d-e jaren 1946 - 1949 ín Indonesië ge-
voerd. heeít, werd- gerechtvaard-igd met het motj-ef dat d-e Ned.erfand.se troepen tot
taak ]radd-en de fnd-onesische bevoiking te beschermen tegen dertrampokkers'f en I'ex-
t::cmistenrr. Wat er van die bescher:ming der InC.onesische bevofking terecht geko-
rnen is hebben we lflrn-ilen horen in d-e televisie-uitzendingen, d-i-e er in d.e maand.
januari va;r dii jaar over die militaire acties zijn geweest"

Iiet is dan ook niet verwcnd-erliijk, dat van d.e zijd.e d-er rrdemocratischerr sta-
ten de tweed-e werefd-oorlog steed-s is gerechtvaardigd. met iret motief, dat de oor-
Iog werd gevoerd- tegen het barbarisne van het Derde Rijk. Ja, als men alle propa-
ganda -'ran c1e heren rid-emocratenrr had moeten geloven, dan w.aren d-e geallieerden
slechts van de nobelste gevoelens bezie.l-C. en l,íaïen het l-outer humanitaire over-
wegingen die hen de strijd tegen het fascisme d-ec1en aarrbind-en.

Hoezeer echter ook aan cle l-aatste wereLloorlog all-e menselijke overwegingen
vreemd 'Í/aren, hoezeer ook het barbarisrne van het Derd.e Rijk d-e "d.emocratische'r
staten wezenlijk koud liet, ka4 men nog weer eens duldelijk lezen in het onlangs
verschenen boek van d-e Amerikaan Arthur }lorse "Terwijl de zes miljoen stiervenr'.
Veef boeken zijn er verschenen over d-e ui-troeiing van d-e Jod.en. Dr. J" Presser,
o-ie ook een inleiding schreef bij d.e Ned-erland.se vertaiing van l'4orse's boek,heeft
zel-f het voortreffelijke werk rtDe Ondergangt' geschreven, een boek, dat zich voor-
namelijk bezig houo-t met d-e likwid-atie van de Nederfandse Joden. Er is ook het
verbijs'Le::end-e boek van Alexander Weissberg rrMensen als koopwaartt. Doch het boek
van Morse is anders. Het beha:rdelt niet zozeer d.e uitroeíïng valt d-e Jod-en, maar
veel- meer - of beter gezegd-: in hoofC-zaak - d-atgene wat is nagelaten om zoveel
mogelijk Jod-en te redden. En Morse d.oet dat afd.oende. liet feÍten, met bewijzen en
d-ocumenten toon'; hij aan, dat niet a-L1een Paus Pius XII niets heeft ged-aan om d.e

Jod-en te red-den en zelfs nal-iet er tegen te protesterenrda-v ze werd-en afgeslacht,
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maar dat ook d,e rrd.emocratischert staten en dan vooral- d-e Verenigd-e Staten van A-
merika en Engeland niets ten behoeve van d.e Joden hebben ged-aan, ja, d-at d.e ïege-
ringen varr d-eze staten ontvluchte Jod-en zond-er rneer l'reer uitl-everd-en aan d,e na-
zi-beulen of hen zond-er meer lieten verrekken.

Daar is b.v" het verhaaf van d.e St. Louis, een h.xeschip van d.e Hamburg-A-
merikalijn,dat op 1J mej- 1919 .uit Hamburg vertrok met aan boord. !60 Jood-se vluch-
telingen, d-ie nog net a,an d-e greep d.er nazj-rs had-c1en weten te ontkomen. De be-
stemming van het sehip r,ras Havana op Cuba. Ied-ere Joodse passagier was in rt be-
zit van een officieel- landingscertificaat, ond.ertekend, Cocr d-e Cubaanse d.irec-
teur-generaa.l voor immigratiezaken, kolone.l- Manuel- Benites" Voor lJ! vhrc}rtelin-
gen betekend-e Cuba sl-echts een tijdelíjke bestemining, omd-a,t ze vold-ec1en aa,;1r d-e A-
meri-kaanse ir'.rnigratj-eeisen en in het bezit waïen van quotanurulers, die hen in
staat stel-den zícbL na een periocle - variërend van drie maanclen tot d-rie jaar na
iLu:e aa.nkomst op Cuba - in d-e Verenigcle Staten te vestigen. Hefaas, niemand- van
d-e vluchtelingen nist, dat acht d-agen voordat de St. Louis uitvoer, presid-ent Fe-
d.erico Laredo Bru van Cuba een clecreet h.ad- ondertekend- dat d-e d-oor d-e vluchte-
lingen met veel geld betaalde land.ingscertifica.ten ongeld-ig maakte. I,Ien raad-t
het al : toen het schir op Cuba aankwam mochten d-e vluchtelingen niet aan tand-"
De toegang werd- hurr geweigerd- omdat de ,Landingscertificaten ongeld-ig zouden zijn"
Een beroep werd- ged.a,ian op d.e regering van de Verenigd-e Staten om a]thans ai_e Jo-
d-en, die over een Anerikaanse quotanummer bescLrikten in Amerika ioe te laten"
Het verzoek werd afgewezen. De Si. Louis zag ziclt genood-zaakt net zljn )60 Jood.se
vluchtelingen de terugtocht naar Ha-mburg aan te valgen. l{at het 1ot bij hun te-
r,rgkeer in Duitsland zou zljn geweest behoeft men zrch niet af te vragen. Zover
is het gelukki-g niet gel<omen. Op 't aiferlaatste noment bleken de regeri-ngen van
Engeland, Frankrijk, Beigië en Nederl-and bereid c1e vlu-chtelingen op te nemen. Het
resultaat was natuurlijk wéI, dat al- die Joclen welke asyl gevond.en haclden in Bel-
giër Ira^rÈrijk en Nederland l-ater toeh 't slachtoífer van d-e naz: rs zijn geworden,
omd-at d-eze land.en nog geen jaar l-ater d.oor cLe nazít s zoud.en word,en overrompeld"
Hoezeer: d.it all-es koren op d-e nofen der Duitse na,zi-rs was bliikt dui-d-elijk uit een
bericht, d-at in het augustusnummer van 1919 tn het Duitse blad. I'ner \'/eltkampf rr

verscheen: I'Idij zegéen operrlijk dat wij de Jod-en niet willen hebben, terr^rijI de d-e-
mocratieën verklaren d-at ze bereid- zljn hen te ontvangen - maaï d.e gasten dan in
de kou laten staan! 'r

lirlij hebben hiervcor gesprcken over quotammmers, die 714 passagiers van de
St. Loui-s had-d-en. Deze quotanumrners hield-en verband- met d-e immigraiier,vet van d-e
Yerenigd.e Staten. In 1924 was een wet aangenomen, d.ie bepaalde, dat d-e V"S. per
jaar slechts 150.000 vreemd-elingen zouden opnernen en d.at C.e helft d,aarvan was
bestemd. voor peïsonen uit Engeland of le::-Land-. AIle voorstellen, d.oor d.i-
verse personen in d-e oorlogsjaren geda:n om d.ie wet te wijzigen, werd-en verï^ror-
Penr evena,ls het voorstel om het overschct van Engeland en Ierfand - d-ie hrm

quotum sl-echts ten ctele gebru-ikten - ie bestenmen voor Jocdse vluchtelingen. Ja,
ook presid"ent Roosevelt - die eigenaarclig genoeg de geschiedenis is ingegaan al-s
een humane pre's-icient - heeft steed-s geweigerd meer viuchtelingen binnen te laten
d.an de imniigratiewet van 1)2! toeliet of dÍe wet te wijzigen. Sterker nogs in ja-
nua,ri 1940 benoemd-e Roosevelt een zekere Breckinrid-ge L o n g in een frurctie
op buitenlandse zakertrwaarbij hij de verantwoor.Jelijkheid- kreeg voor maar liefst
2J van d.e {2 afdelingen op het departement. Hierond.er viel- ook de Visa-afcleling,
d-ie moest toezien op de vreeurd-elingen die de Verenigd-e Staten binrrenkwaJnen, en
de speciale afdeling, d-ie i.raakte over d.e uitvcer van Amerikaanse valuta," Dit be-
tel<ende dat all-es dat in verband stond net mogelijke redciingsacties voor E-uropese
Jod-en over Long liep: visa voor bezoekers of ii:imJ-gra,nten, geld-zend-íngen voor
voedsel , kleding en medicaltenten. Dat de heer Loirg zi-ch strikt hie-Ld- aan d,e let-
ter tran d.e wet en Sespeend rvas van enig rned-ed.ogen met d.e Jod.enrbehoeft geen ver-
wond-erÍng te rvekken, I^/anÍleer men r,reet clat Brecklnrj dge long van 1911 bf 19fi
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ambassad-eur en buitengewoon gevolmachtigd"e in Italië ldas gelreest en in d-ie peri-
od-e ondubbelzinnig blijk had gegeven varl zijn sympathieën voor Musolini en zi3h
fascisme. Ook d-at echter verhind.erd-e presid.ent Roosevelt niet hem een trgeweldige
kerel-'r te noemen, d.ie hij graag mocht evenmin al-s het hem verhind-erd-e Long in een
d.ergelijk belangrljke functie te benoemen.

Ond-er de leid.ing van Long kwam er d-an ook geen wijzigrng in d-e procedure,
d-at elke immigrant een bewijs van goed- ged-rag - afgegeven door de politie van zijn
geboortestad - moest kunnen overleggen. Dat wil d-us zeggenrd.at ied.ere u-it Dr:-its-
land- gevluchte Jood- Amerika slechts kon binnenkomen, wanneer hij zorn bewijs van
goed- gedrag kon tonen" En dat in een tijd.perk, d.at in Duitsland- d.e Jod.en vogelvrij
waïen verklaard-. Volkomen terecht concl-ud.eert Arthur Morse in ztjn boek d.an ook,
dat President Roosevelt d.oor passief te blijven het nood-l-ot aan d.e Europese Jod.en
heeft helpen voltrel<J<en, terwijl hij d-e stelling verl<ond.igde d.at A:nerika het toe-
vluchtsoord. voor d-e verd-rukten was. lrias het bij de nazirs I'geen woord.en, maar da-
d-enrr, bij d.e Amerikaanse regering en bij presid.ent Roosevelt was het rrveel woord-en
maar géén d.ad-en'r. Vanwege het ook j-n Amerika sterk aarrwezige anti-semitisme was
presid-ent Roosevelt bangr d-at d-e Jood-se kwestie hem polÍtiek zou schad-en en dus
moesten d-e Jod.en word-en opgeofferd- terwille vaJr zljn politieke prestige.

Het is d-an ook ni-et te verwond-eren, dat toen d-e Engelsen en d.e Amerikanen
besloten een con-ferentie op Be:mr-Ld.a te houd-en, waaÍ het vfuchtelingenprobleem
zou word-en besproken (4" conferentie werd- gehoud.en in apriJ- 1943t dus toen d.e

Jod-enslachtingen hun hoogtepuat bereikten), de Amerikaanse delegptie d-e opd.racht
kreeg d-e d.iscussie niet te beperken tot Jood-se vluchtelingen; g'od-sd-ienst of ras
niet te noemen in verzoeken aan het publiek om stei-m of bij het beloven van A-me-
rÍkaanse geld-en; ggq scheepsrr-imte voor vluchtelingen toe te zeggerrà g mari-
ne-escortes of vrijgeleid-es voor vluchtelingen te verwachtenl geen vertragingen
te veroorzakerr in d.e d-oor d"e oorlog bemoeilijkte vaarschemars vaÍr schepen d.oor
toe te zeggen d-at leeg temgkerend-e troepentransportschepen ergens ond-erweg
vluchtelingen zoud-en oppild<en; -geen vluchtel-ingen over de oceaarr te brengen zo-
Laxtg ze in Europa kond-en word-en ond-ergebracht (een Europa, d-at notabene vrijwel
geheel d-oor d-e nazits was bezet)i geen fond.sen toe te zóggen, aangezien d-it het
voorbehoud.en recht va.r-r het congres en d-e presid.ent wasl geen wijzigingen in
d.e Àmerikaanse immigratiewetten te verwachten; niet te vergeten wat d.e oor-
Iogsinspanning aan geld- en het Arnerikaanse volk aan voedsel- nodi-g hadd.en (met an-
dere woord-en: we hebben ze1,f zorgen genoeg aaÍr ons hoofd-; wat zullen we ons d.ruk
maken over d-i-e Jod-en) en geen ni-euwe organen te vorsien voor d-e hulpverlening aan
vl-uchtel-ingen, omd-at de Inter-gouvernementele Commissie aI voor d-at doel in het
Ieven geroepen was. Bij dat laatste d.ient men d-an te bed-enken, d-at bedoelde Com-
missie of uit eigen onwil of d-oor d.e tegenwerking van d-e autoriteiten niets ten
behoeve van d.e Jod-en d-eed-. Het is dan ook niet bevreemd.end-, d.at de conferentie
van Bermuda voor het vluchtelingenprobleem of voor d-e Jod-en in bezet Europa van
geen enkele betekenis was.

Arthur Morse verhaalt d-an nog, d-at d-e Conferentie van Bermud-a één ind-irect
resul-taat heeft gehad, namelijk d-e zelfmoord- van Szmuf Zygielbojm. ,Zygielbojm,
l-eid.er van d-e Joods-socialistische Bond-, had- hel-d.haftig gevochten bij d-e verdedÍ-
ging van !/arschau, voord-at hij door d-e Duitsers werd- opgepakt. Zljn vïouttr en twee
klejrre kind-eren waren toen reed-s d-oor de nazirs vermoord-" Hijzelf wist uit zijn
gevangenschap te ontsnappen en bereikte Engeland na een spectacularre vfucht
d.wars d-oor het Derd-e RÍjk. In Engeland- sprak hij voor de BBC en veïzoeht zijn luis-
teraarsrrna te d.enl<en over het afgrijselijke id.ee d-at d-e uitroeiïng van een heel
volk d-oor mid-d-el van kogels, granaten, honger en gas systematisch werd- georgani-
seerd." Het za1 een schand.e zijn verd-er te leven, een schand.e tot het menselijk
ras te behoren, a1s er nÍet zonder uitstel micLd.elen word-en gevond.en om aan d-eze
grootste misd.aad- in d.e geschied-enis van d-e mensheid een einde te maken. De rege-
rlngen van Groot-Brittarnië en d-e Verenigde Staten moeten word.en gedwongen d.eze
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massafe moord- te verhinderen. Want als wij geen mid-c1eIen zoeken on d-it te voorko-
men, zu-l-len wij delen in d-e morele verantwoord-elijkheid voor wat er gebeurt.'r

Uit d-e opd-racht, d-íe d-e Amerikaanse d.elegatie meekreeg naar de Conferentie
varr Bermud-a blijkt echter a1 duid-elijk, dat men geen and-ere bed-oelingen had d-an

d-aar de boot af te houd-en, zowel letterlijk a1s figuurlijk, Ook voor Szmu1 ZygíeL-
bojm was het aflemaaf duid.elijk en hij pleegde zelfrnoord" Hij had blijkbaar begrepen
d.at rt niet met de belangen van Engeland en d.e Verenigcle Staten strookte om zich
d,nrk te maken over het lot van zotrt zes miljoen Jod-en"

Want dat ook Engeland- het lot cler Jod-en aar:. zijn laars lapte is na lezíng
vanMorsers boek duidelijk" Daar is immers het verhaaf van de Stmma, een roe-
meens scheepje van 180 ton, dat hond.erd passagiers kon vervoeïen" Op '1 6 d-ecember
1941 inad. de Struma J6! Joodse vluchtelingen afgehaald. in de Roemeense haven Con-
stanza. Geen d-er vfuchtefingen had- een tsrits pernit, maar toch ging d-e langzame
reis naar Haifa in Pal-estina. Het schip,da,t nat,.rurlijk veel l,e zwaar gelad-en was,
begon te fekken en d-e motoren raa-kten d-efect, zodat het ter hoogte van fstanboel
niet verd.er kon. De Tur:kse aui;oriteiten weigerden d-e vluchtelingen aan land- te
laten tenzij d.e Britten l:urr certj-ficaten uitreikten waarop ze Palestina kond-en
binnerekoiaen" De Britten weigerden echter. En Arthur l,Íorse vertelt d-a:::

frDe Struma bleef tien weken voor anker liggen. Tenslottet op 24 febm-
ar:-, sleepten de Turken d-e Struma naar voffe zee, oÍschoon cle kapitein
protesteercle d.at zijn schip niet zeewa;,rdig was" Voor het uit het oog
verdween lazeo mensen aan d-e kust ]ret grote spand-oek C'a,t cloor d-e passa-
gÍers was geraaakt. TTBEDT CNS!rr stond- eïop.
Zes míjl voor cle kust zonk d-e Struma. Men weet nog altijd. niet
schip is gekapseisd, op een mijn is gelopen of d-oor een torpedo

of
IÈ

het

troffen. Zeventig }<ind-eren, 26) vrouvren en zi28 mannen verdron-ken. Twee
passagiers wisten zich zwemmend. in r.eiligheid te stellen" Onmid-d.e1-Iijk
nad-at d-e Struma r,.ras vertrckken, ontvingen d.e plaatselijlce Britse ambte-
naren d.e nachtiging varl hu:r superier-rren om aan d.e zeventig kind-eren
certificaten uit te reil<en.rl

,'Iet was echter te laat. De zeventig kincleren r,lraren -reed-s verd-ronken en d.e

26) vrouwen en {28 :narnten rdaren cloor de Britse arrtoriteiten so wie so reed-s 'rter
d-ood- veroord-ee1d-rr,},Íaar d-e Britse politiek :lzake de Arabische werel-d was niet in
gevaar gebracht. Tensloite speeri; het lot van Jood-se vluchtelingen geen enl<el-e
rol al s het gaat orr materiel-e of polltieke beiarl.gen.

We zoud-en over d-it boek nog veel meer: k"urLen verte- ren. Bi jvoor:beef d hoe de
0orlogsvluchtelíngencoirmissie (van Anerika) een telegran naar 't Rod.e K:ruis

stuurd.e met het verzoek te proberen ie bereiken dat vertegenwoord-j-gers van het
Rod-e ltmis toegang zouden icrijgen tct de concentratiekampen en clat het Rod-e Kruis
d.aar negatief op reageerd-e. Hoe d.Íezelfoe corr-1ssie daarna aan het R.od-e Kruis
verzocht haa.r aantal waarnemers in Boed-apest rwaar zich slechts één vertegenwoor-
d-iger van clie organisatie bevond-, sterk uit te breid-err in d-e hoop, dai d.it rem-
mencl zou wer:ken op d-e acties tegen de Jod-en en hoe d-e voorzitier I'Iax Huber d-aar-
op reageercle met d.e med-ed-eling d-at het Rode Kruis 'bot taak had oorlogsslachtof-
fers te helpen rrzonde-r zich, in te ]aten met de binnenlandse politi-ek van welke
staat tlarr ookrr. Yolgens d-eze iYLax Huber was dus het uj.troeien der Joden een rrbj-n-

nenland-se aangelegenheid"". We zoud.en dieper lirnlen ingaan op het feit, dat zottel
particulieren afs mensen van het Oorlogsvluchtelingencomité affes in rt werk stel*
den om zoveel- rnogelijk Jod-en te redoen.- maar d-aarbij d-ikwijls werden tegengewerkt
d-oor de overhed-en Cer geallieerde regeringen. VIe zoud.en , ja we zoud.en cloor
Icurrnen blijven gaaÍr, waïe onze ruirnte niet beperkt. Het boek van A.rthur Morse im-
mers brengt zoveel onthullend.s"

Natuurlijk wisten wij, dat ook d-e laatste r+ere-l-d.oorIog een belangenoorlog was
en d.at id.ealisme en hurnanitaire overwegÍngen er vreemd- aan waren. Ook wisten wij,
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d-at d.e Joden d.aarbij aan hun lot waren overgelaten. Maar toch vind.en wij het een
grote verdienste van Arthur Morse, d.at hij d.at in zijn boek nog eens duid-elijk en
op niet mis te verstane wijze heeft aangetoond..

Het boek is d,uur. Het kost namelijk f . 31r90" Toch zoud,en wij het niet graag
in onze boekerkast r,uillen missen.

KÀNTTEKENINGEN BIJ DE BUSSTÀKING

TOEN Em[ DIK JAAR na d-e busstaking van januari 1960 ae katho]-ieke socio]oog
d.r. H"J.M. Hoefnagels S.J. in "De Liniefi vatt 6 febn-rari '1961 op d.at confl-ict te-
mgkwa,mr slingerd,e hij d-e vakbeweging aIs het ware een waarschuwing in het ge-
zícht. Wilde stakingen, zo schreef hij , word.en een nonnaal verschijnsel wanneer d-e

officiëIe l-eid-ers der arbeid-ers te zeer geïntegreerd raken in d.e bestaand-e ord-e,
wanneer de l-eid.ers d-er bond"en d-e geneigrlheid. verl-iezen om zich te richten naaï
wat d.e l-ed-en van hen verlangen en wanneer de arbeider machteloos is overgeleverd.
aan d.e wetten van d-e organisatiestruktuur"

Nu waren op het moment, d.at pater Hoefnagels naar d.e pen greep Itwildeil sta-
kingen al- tientallen jaren lang eerr zeer normaal- verschijnsel en zij behoefden het
dus geenszins meer te word-en" Ook d-e integratie d-er vakbeweg"ing in de burgerlijke
samenleving was aI enkele decennla lang voltooi-d- en over d-e rrlerking van wat Hoef-
nagels rrd.e wetten van d.e organisatiestruktuu-ril noemd-e waren at boekenplanken vol-
geschreven. Hij hinkte eenvoud-ig wat achter d-e feiten aaír" l{iettemin hebben zijn
opmerkingen d.estijd-s zéér d,e aandacht getrokken, waarschïnIitr< omd-at zij vervat wa-
ren in een tekst, waarïiree lníj ztch naar de vorrn volledig aan d.e kant van de bus-
chauffeurs, d-at wil zeggen aan d-e kant van I'wifdeil stakers schaard.e. Het effect
d-aazvan was d.es te groter, omd.at juist bij d-ie actie waarover het ging d"e arbei-
d-ers een dusd-anige macht ontwikkeld.en, d.at d-e toemalige regering-De Quay, tot
grote woede van de officiële vakbewegingrz,-cn bereid toond-e d.ie macht ook te er-
kennen. Ond-er d-ie omstand-igheden kon 't bÍjna niet and-ers of d-e vakbeweging voel--
d.e een Jaar na datum de beschouwing van pater Hoefnagels als een scherpe d-oorn
in haar zo kwetsbaar vlees.

Met zijn opmerkingen heeft Hoefnagels dan ook beslist niet voor d-ovemansoren
gesproken. Niet in d-ie zin natuurrijk, dat d.e vakbond.sbureaucraten zich gehaast
zoud-en hebhen d-e bed-oelde Íntegratie ongedaan te mal,en, zich van stond-e af aan
wé1 gericht zoud-en hebben naar d.e wensen van hun led,en en rrde wetten varr d-e orga-
nisatiestmktuur'r buiten werking zoud-en hebben gesteld, Zelfs ind-ien zij,wat vo1-
strekt niet het geval is, iets d.ergelijks gewild- zoud-en hebben, d.an nog zoud-en zij
het geenszins hebben gekr-rnd. Zij hebben echter wél van pater Hoefnagels begrepen,
d-at zi j in hei belang hrurner organisatie allerminst gods water over god.s akker
mochten laten loper:. Zij hebben clerhalve ztJn weJ-gemeend.e raad., dat zij d-e wild-e
staking moesten temmen d.oor er een georganiseerd-e staking van te maken, terd.ege
in hrrn oor gel«roopt 1) .

Niet dat z1i er terstond- gebruik van maakten. iuist omd.at d.e integratie veel
verd-er was voortgescl:reclen dan d-e goede pater in zijn Nijmeegse stud.eerkamer wel
verond-ersteld.er 1{as het opvolgen van zijn ad.vies voor d-e vakbond.sbesturrrd.ers veel
moeiliiker, clan het troor hón r.ras om ]ret te verstrekl,en. Voor d-e vakbeweging moest

1) Hoefnagels maakt deze opnerl<ing niet in het aan d-e bu-sstaking gewijd.e arti-
kel maar in een ander stuk, kort d-aarna geschreven, dat echter net het op-
stel- over cte busstaking i-n nauw verbarid staat en eveneens aan d.e moeilijk-
hed-en van Ce vakbeweging is gewijd-.
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d-e raad- van pater Hoefnagels we] iets weghebben van een paard.emid-d-e1 , dat afleen
maar in het geval van uiterste nood- kon word-en aangewend-; sommigen harer feid-ers
moet het mid-d-el- zelfs erger toegeschenen hebben d-an d-e kwaal . De onafzienbare
reeks van trwifd-err stakingen, die voor d-e verhoud-ingen in het moderne kapitalisme
zo tlrperend zijn, heeft zich dan ook nó de orakeltaal van Hogfnagels onvermind.erd-
voortgezet. In ta1 varr branches; ó6k in het vervoersbed-rijf. 0p de busstaking varr
1960 is d-e busstaking van 1)6J gevolgd. Behalve het streekvervoer, heeft ook het
personeel van d-e Amersfoortse stad-sbussen d-e arbeid- neergelegd- en d.aarna zíjn er
nog weer een paaï stakingen van het streekvervoer geweest. À1 d-ie acties waren
even wild-, d-at wi1 zeggen: d-oor d.e arbeid-ers zéIf georganiseerd,als d-e grote van
1960. Bijna tien jaar lang had. het er d-e schijn van of pater Hoefnagels nooit zijn
stem had laten horen.

In d-e afgelopen maand. maart echter is er op zijn woord-en van destijd-s 'n ver-
late echo gekomen. Als zodanig tenminste moei men, :naaÍ onze mening opvatten,
wat er gebeurd. is bij het jongste conflict in het streekvervoerbed-rijí. Wie in
rrDe Vofkskrantrr van ! februari j.I. Ieest hoe ruim 150 buschauffeurs uit Noord--
en Zuid-Ilol-land- in d.e nacht van maand-ag 5 op d.rnsd.ag { maart vergad-erd-en en tot
het besl-uit kwamen om per -1 maart in staking te gaan wanneer hun - overigens
d-oor d.e bond-en gesteund-e - eisen niet zoud.en word-en ingewilligd en wie in het-
zelfde bericht vervolgens leest hoe d-e gebelgd.e chauffeurs tijdens hun in Heerhu-
gowaard gehoud.en bijeenkomst al- vast een stakingscomité in het feven riepen, d.ie
kan zich niet aan d-e stel-l-ige ind.ruk onttrekken, dat de vakbeweging plotseling
geconfronteerd- werd met een d-reigende herhaling van d-e gebeurtenissen van 1960.
IrDat nooit!rr , moeten d-e heren Korbijn (ittea. Bond van Vervoerspersoneel) en Van
d-er Doef (tCatnotieke Bond. vaÍr Vervoeïspersoneef ) ti; zichze|-f ged.acht hebben en
wij menen d.e plank niet ver mis te slaan, indien wlj beweren, d-at op d-at moment bÍj
hen d-e overtuiging is ontstaari, dat het wel eens tijd. zou kunnen word-en om het
paard-emid-d.e1 varr d-r" Hoefnagels in toepassing te brengen.

Tn ied-er geval, d"at is duidelijk, zijn het niet de bond-en geweest, d-ie het
eerst het woord-rrstakingtt hebben l-aten valfen. Het waren d-e chauffeursrde chauf-
feurs van een aantal Noordholland.se busondernemingen, in de eerste plaats wel
die van d-e NZH!-. Van d-e kant van d-e organisaties werd. op dat moment - begin fe-
bruari - nog géén d-reigende taaf vernomen. Integend.eel , wat de bond-en op dat mo-
ment ondernamen was een uiterste poging om alsnog aan rrhet uiterste middelrr te
ontkomen. Samen met d-e in d-e Kon. Ned,. Ver. van Transport Onclernemers georgani-
seerde patroons stelden zti een commissie van rrwijze mantrenrr in, d-ie tot taak
kreeg zich over de betwiste c.a.o. te baigen om te zien of zij alsnog een weg zou
kulrien vinden, d-ie uit d-e impasse voerd-e. In goed- Nederfand-s wil dat niet anders
zeggen dan dat d-e bond-en eventueef nog tot een paar concessies bereid waren in-
d-ien d-e ondernemers van hÍn kant daartoe ook bereid- waren. Dat d-e stakingsd.rei-
ging geenszins van de bonden uitging blijkt ook uit een neded-eling va.n Korbijn aarl
"Het Yrije Volkt' (te vind-en in de ed-itie van 6 februari). ttlj gaí te kerrnen - naarl
aanleid-ing van het in Heerhugowaard- samengestelde sta,kingscomité - dat het dà6r-
voor nog vee-I te vroeg was. rrHet overfeg", zc verkl-a,arde hij, ttzal j-mmers word,en
hervatrr.

0p 14 febr.;.ari verkl-aard-e I'Het Vrije Volk": trDe dreigende staking van rond
20.000 buschauffeurs is van de baan" Gisteren bereikten de werkgevers en d-e vak-
bond,en overeenstemming over d-e nieuwe eenjarige c.a.c"". De bewering was wel een
beetje voorbarig en dat bl-eek ook d.ad.elÍjk aan iedereen, die d-e moeite nam om wat
verd-er te }ezen dan d-ie eerste zin. Verderop in he1,zelfd.e berichtje immers stond-
te 1ezen, dat de KNYTO nog een slag om de arm hie1d. Bovendien is ltet zo, dat
d-e Kli-VTO weliswaar al s werkgeversorganisatie namens de busmaatschappijen ond-erhan-
d.eIt, doch haar l-eden niet aan ba.nden legt. De stelfige zekerheid waarrnee d-e re-
d-actie van [Het Vrije Vo]k'f haar fezers verkond-igd-e, d.at de stakingsdreiging was
afgewend, miste d-erhal-ve iedere grond. Aan het slot van het bewuste stukje stond
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zel-fs het tegend-eel te lezen van wat in de aanhef werd beweerd-. Daar kwam na;ne-
Iijk d-e heer Korbijn aan het woord-, d-ie aanJrond-igd.e, d-at d-e bond-en d.esnood.s d-e be-
d-rijven afzond-erl-ijk zou benad.eren om met ieder bed.rijf apart een akkoord. te sl-ui-
ten. rrBi j onwillige bed.ri jven zu1len d.an zeker staki-ngen uitbreken", zo kondigde
hij aan"

In d-e week, d-ie tussen 6 en 1z[ februari was verstreken had.cien d-e bond.en dus
een succes geboekt" Yoor z:-chzelf rvel- te verstaan, niet voor de arbeiders. Via
d-e commissie van 'lwijze mannen'f waren ziy er in geslaagcl een d-reigend.e staking,
waarbij 20.000 marr betrokken zoud.en zijn geweest te ruilen voor een stakingsd.rei-
ging bij al-l-een maar d.ie bed.rijven, d-i-e onwillig zoud-en zijn om uiteind.elijk toch d-e

c.a.o" te tekenen, Dat dit ten koste van d-e chauffeurs bereikt werd schreeuwde
men uiteraard- niet va,rr d-e daken, maar kon toch ook weer niet word.en verheimelijkt
of ontkend-. Eén van d.e eisen d-er chauffeurs immers was geweest, dat hun lonen
gelijk zouden worden getrokiien met d-ie van het stad-sver:voer. Dat nu werd- in d.e
d-oor d.e bond.en en d.e lIlWTO geaccepteerd-e c.a.o. n i e t gerealiseerd. De con-
cessie varr de bond,en bestond- hierin, d.at de gelijktrekking in fasen zou geschie-
d.en. t{iet / B0 à Í !0 ineens er bij 1 nto.à,T om te beginnen f j3 en pas in 1!11 d-e
volled"ige gelijkstelling.

Wat plegen vakbond-sbestuurd-ers te antwoord-en, wanneer men ze met de neus op
d-ergelijke feiten d-rukt? Zoiets als d-it, dat het bij loonond.erhanclel-ingen nu een-
maal een kwestie van geven en nemen is en dat rt bepaald- niet meeval-t om het on-
d.erste uit d.e kan te hal-en. Jawel! We hóren tt ze zeggenz 'rWÍj hebbeyr onze rriter-
ste best gedaan, maar het zat er nu eenmaal niet inlrr We horen ze er in ged.ach-
ten óók aarr toevoegen, d.at'teen complete staking grotere nad-el-en op zou leveren,
d-an d-e veer, d.ie men nu bij wdze van concessie had. moeten l-aten!r'

Nad-elen voor wie?, vragen wlj. Voor d.e arbeid-ers? Niet als d-e bonclen zicb, on-
mid.d-ellijk achter hen zoud.en stell-en en stai-ingsgelden zou,den u'i tkeren. En afs de
bond-en d-at niet zoud-en d-oen? Laat ons eens een ogenbllk stil- staal bij d.e finan-
ciëIe aspecten van een rrwilderr staking. Het spreekt vanzelf,dat daarbi.l dan tege-
lijker:tijd d.e kansen va.n een d-ergeh;ke staking moeten word,en afgewogen. Want bij
d.it al-Ies moet niet vergeten worden,dat h-.t hier rn I'wilde" staking in het open-
baar vervoer zou hebben betroffen, een staking, die d-e regering - men d-enke aarr
d-e ervaringen van 196A - met d.e grootst mogelijke interesse zou hebben gevolgd en
waarbij zij vermoed.elijk zou hebben ingegrepen. tsijvoorbeelcl d-oor d.e partijen opnieuw
bljeen te roepen of door het oreigement de ioonregeling in het vervoerbedrijf bin-
d.end. op te leggen. Enfi-n, men kan zich all-e mogelÍjke variaties voorstel-len.

Hoefnagels constateerd.e tn 1961 in zijn rtlinierr-artikels,dat d.e ilr^rifderr sta-
kers in één dag bereikten, wat in maand-enlange moeizame loononderhand.elingen niet
tot stand kon worden gebracht. Maar zelfs al-s 't d-itmaai niet net zo zou zijn ge-
8aan, wat waren d.an voor d-e arbeiders Ce eventuel-e konsekwenti-es geweest? Géén
uitkering, akkoord-. Een groter sueces dan d-e bond.en, màar mogeh;k pas na een ta-
melijk groct aantal stakin5lsd.agen? Misschien! iviaar afs d-at uit d.e bus zou zijn ge-
kornen, dan zoud.en ze, hu:r oÍfers meegerekend., meeï g.ewonnen hebben dan thans.
lt/ant bij een vol-l-ed-ig succes zoud-en ze pak weg Í 50 méér ontvangen darr nu, peï
maarid. ZéLf s al-s er géén sprake zou zi jn va.n dóórbetaling over de stahingsdagen,
zoud-en ze vermoed-e1ijk uiteindel-ijk beter af geweest zijn.En dóórbetaling orrer sta-
kingsd-agen is altijd- het eerste, dat bij d-e beei-nciging van een I'wild.r' conflict g+-
eist word.t. Hoe men het ook wend.t of keert, het rekensommetje van de bond-en
gaat in geen gevaf op. Toch kan men niet berverenrd.at d,e bond-en slechte rekenaars
zijn. Ze hebben nu aaJ] heel wat minder stakers gelden behoeven uit te keren. Via
hurr concessie hebben zlj d-e vakbondskassen heel wat uitgaven Ïrespa,ard. En op welk
een verbluífend eenvoud-ige wijze. I'Die mensen wi-flen /BO à y' !O meer. Geef ze nu
voorlopig Í 11, Dan komt er géón staking. Dars voor jullie een voordeel en voor
ons. Die mensen hebben een tegenvaller, een teleurstelling van rui-m Í 50. Maar
iat Í 11 er bij is ook mooi? Nou waar wachten we dan op?tt Zo ongeveeï moeten ze
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aan d-e oncierhanclelingstafel geredeneerd hebben. Zíedaar het begin van een reeks
gebeurtenissen, waarvan het heet, d-at d.e vakbeweging ditmaaf haar tand-en heeft
Iaten zlen.

Nu we toch even van d-e chronologi-sche }oop d-er gebeurtenissen zi.jn afgedwaald
rs het nrisschien het moment om ook nog even stif te staan bij een and-er aspect
van het conflict: de íinancië1e positie d-er bedrijven. le ondeïnemers, zeker be-
paalde ondeimemers, kultrren de uit de eisen van het personeel voortvloeiend-e las-
ten beslist niet dragen, zo is er gezegd.. A1 s de J-onen van de chauffeurs i.n het
streekvervoer tot d-ezelfd-e hoogte als d-ie va:r de chauffeurs varr |ret stad-'sverv.er
word-en opgetroklcenr zouden hrm ond-ernemingen niet meer rendabel zijn. De onderne-
mers zoud-en tegronde gaa-n. AIs het zo 1igt, hebben we iemand horen beweren, krm
je toch niei d.ergel-ijke eisen stel-len?

V/ij ivillen op die opmerking antwoord.en, dat over het algemeen buschauffer-rrs
nu bepaald nj-ClL tot o.e best-betaal-d-o categorie arbeid-ers behoren. lntegend-eeI"
Zelfs d-e chauí'feurs van het siadsvervoer horen er bepaald- niet toe. Hurr collegas
van het streekvervoer zijn nog veel s-Lechter af. \,Jat d-at betekent in een tijd, d-at
de pri jzen - mede d-oor rle Bfr,{ - voortd.urend- stijgen, laat ztcLt gemakkelijk -.enken.
Als het zo li'gt, beweren r^aj, kwi je d-e eisen d-er chauffeurs toch nlet onredelijk
noemen? \{aar het op aankomt is, dat bepaalde bed-rijven af}een ma,ar rendabel ziTn
te houd-en ten koste van de ongurstige onostandighed-en der d.aarin werkza.me arbei-
d-ers. Dacht men i,{eïkelijk va^n d-e arbeiciers te kunnen vergen. d.at ztl d.óírvoor be-
grip opbrengen?

Terug naar de feiten van het confiict zelf. 0p 14 februari t Zo hebben wij
gezi-en, dreigd-e d.e heer Korbijn met staking. Staking wel te verstaan in uitslui-
tend- d.ie bedrijven, die wei-gerachtig zoud.en blijven d-e c.a.o" te tekenen ook
nao-at daaraan - ten nadel-e van d-e arbeiders - nog wat ged.okterd was" Heel erg
luid klonk d-at d-reigement nog niet. Het werd n i e t herhaal-d- in d-ie afleve-
r:ing van het orgaan van d.e Nederland.se Bond- van Vervoerspersoneel , die op woens-
d"g 5 maart verscheen. Het zou d-aarin pas op woensdag 19 maart opd.uiken. 0p d-ie
daium kon men daari-n lezer,, dat op r,,'oensd-ag 12 maart besloten was het staklngs-
l\rapen ind-erd-aad tegen de onwillige autobusbedrijven te hanteren. Het waren er
eIf. Een twaalfd-e onclernemi-ng, d-ie aanvankeli;k ook tct d-eze groep hoorde, had op
het nippertje eieren voor zijn geld gekozen"

Woensd-ag 19 maart begon d-e strijd. Tegen d-e elf busond.ernemingen, die niet-
tegenstaand-e een ultimatu:ii van d-e bcnden voet bij stuk waren blijven houden? Geen

sprake vanl Het i-s weliswaar een oud-e rmistregel j-n de strijd.ran de arbeiclers-
klasse, d-at in het aantaf d.e kracht iigt en dat een staking d-es te meer kans op

succes bied-t, naarmate er grotere aantallen arbeiders bij betrokken zi.jnr maar de
bond-en lieten zích aan ciie vuistregel niets gelegen iiggen.i'Jaarom zouden ze ook?
Tensfotte voeren g;!j een strijd, die raet de strijd va-n de arbeid-erskl-asse totaal
niets gemeen heeft" Nee, zlj bekeken het ailemaa,l rranuii een andere gezi-chtshoek.
Zeiden wil reeds niet, d-at cie bondsbestuurde-r:s gced-e rekenmeesters zijn? Zi; begon-
nen bij enkele bed-rijven: d-ie i-n cle -Triese Zuidwesthoek en daar in d.e buurt. Aan
bed-rijven in énd-ere delen van het l-and stuurd.en ze óók r,.rel een uftimatum, maar
da.t liep later af . Laten we in Friesland beginnen, red.eneerd-on ze" lvlisschien
ga,arr die and-eren nel d-oor de knieën als we in I'riesland succes hebben en dan hoe-
ven we d-aar niet te s'baken.lilatuurlijh Ís d-e kans op succes r,vat kleiner bij een be-
perkte omvang van cle strijd-, maar alle zaken hebben nu eemnaal twee kanten. Dat
741 geen mens willen tegenspreken.tr{ij ook niet en zeker zouden we nlet willen te-
genspreken, d-at het voor de bcnden allemaa1 zoiets als eenrrzaaktris.

In ieder geval: van strrjdlu-si kan nen cle bond-en, dat zal wr-e ons reiaas tot
nu toe gevolgd heeft moeten toegeven, niet betichten. Welk notief hebben ze er
zé1f eigenlijk voor: opgebeven, dat ze nlr opeens wél naar het stakings\^Iapen hebben
gegrepen, nadat ze eer\ sl,uk of Lrat keren zich niet achter de stri;d.ende buschauf-
feurs gesteld hebben? l[atuurlij]< hebben ze er zich wef voor tel{acht te zeg'Lïen,
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dat ze líever een officiële staking had-d-en d-an een rrwil-der'. Pater Hoefnagels kan
zich wel veroorloven om openlijk uit te spreken, d-at d.e bond.en d-aarmee beter af
z|jn, maar d.e bond-en zéIf kurrnen d-at natuurlijk ni-et.Ze kwamen dus met een ónd-ere
red-en voor d.e d-ag. Een red-en waarvan men niet eens kan beweren d.at hij 'n verzin-
sel- was "rlSteeds Voorwaartsrr, het orgaan van de N"B.V. verklaard-e op 1) maart op d.e

voorpagj-na, d-at d.e onwil-Lige autobusond.ernemingen, d-ie d.e door hurr eigen organi-
satie aanvaard-e c"a.o" nj-et wild-en tekenen, 'n I'particuLarisme" ten toon spreid--
den, d.at rrniet meer in deze tijd- pastrr. Ziedaar een kwestÍe, d-ie ongetwijfeld- med-e
een rol speelt" Het is een soortgelijk iets afs wat d.estijds een ro1 gespeeld
heeft bij d.e grote staking van de ANAB aarr d-e Groninger zuivelfabriek "De Omme-
landenrr" Het mod-erne kapitalisme is een ma.atschappij mei een zekere ord-ening. Het
loonoverl-eg geschied-t in cle daarvoor gecreëerde oïganerl. mid-d-el-s spelregels waar-
aan d.e betrokl<enen zich d-ienen te houd-en. De afsl-uÍting van 'n C.A.C. hóórt bij
het spel. Wie zich er aan onttrekken wil,bijvoorbeeld- omd.at zln bed-rijf in wat men
noemt een economische marge-situatie r.erkeert, oí omd-at d.e rentabiliteit in ge-
vaar komt - wat bij "De Ommelancienrr het gevolg was van d-e hoge investeringen -
d-i-e past niet in d-e nod-erne tijd-, die leefi nog in c1e vorige eeuw (sociaal-econo-
misch d-anl) en op d-ie moet word-en 'boegepast, wat men na.ar aanleid-ing van het
conflict bij "De Ommelaírd.enrr een"coïïectie op d-e eeuwgrensrr heeít genoemd., d.ie
blijkbaar nog d-wars d.oor het betrokken bed.rijf liep. Het is bepaald- geen toeval,
dat praktisch alle stakingen d.ie d-e vakbeweging na de tweed.-. were-ldcrorlog in Ne-
derfand- heeft geproc.Lameerd, zulke rtcorrecties op d-e eeuwgrenstr zijn geweest of
iets met d-e ord-ening of oe P.B.O" te maken hadden (zoaIs de staking bij Hensen in
Rotterd-am tn 1955t )" Ooi< nu in het busbed-rijÍ is C.at weer het geval.

Maar tegelijk is er voor de bonden natuurlijk ook d-ie anclere red-en, d.ie Hoef-
nagels heeft aangeduicl. En dat d-it zo is, wordt bevestigd. d.oor een hoofdartikel
in de rrleeuwarder Courant" van vrijd-ag 21 maart. Daarin heet het: I'Het prestige
van de bond-en staat or het spel , tegenover de leden en ook tegenover d-e catego-
ral-e bond, die haar d-e afgelopen ja.ren d.wars heeft gezeten.. ".rr Ind-erdaad, daar
hebben we het precies. Dat becloelde Hoefnagels, toen hij tn 1961 sprak over het
gevaar, dat d-e l-ed-en van de bonde::r vervreemd-en, 't gevaar, dat de vakbondsct-isci-
pline verslap't. En waar }eid-t dat toe? Dat d-e arbeid.ers uit d-e bond iopen en bij-
voorbeel-d- een nieuwe organisatie stichten. Daaraarr hebben d-e categorale organi-
saties hun ontstaarr te danken. Jazeker, ma,ar d,eItleeuward-er Courant'r weet nu- vaÍr
d-e categorale organisatie te meJ-cien, clat zij tegen d.eze staking is" Dat komt na-
tuurlijk omdat ook categorale organisaties tensl-otte organisaties zijn en ook zij
d-erhalve onderworpen zljn aan wat Hoefnagels rrd-e rrretten der olgalisatiestruktur-lr[
genoemd. heeft" Daarom leidt d-e hele ontr,vikkeling ertoe,d-at c1e arbeid-ers het ten-
sl-otte zéIf maar ga.an proberen en d.an ontd-ekken, d.at ztj het zetf beter kunnen
dan welke bond- ook. Die ontd.ekking wilferr de bond-en zo Lang mogelijl< uitstel-len.
Dat is één van d.e red-enen waarom z5 thans naar 't stakingslrapen hebben gegrepen.
Overigens niet - gelijk wij constateerd,en - d-an na het tevoren zo bot mogelijk te
hebben gemaakt"

Bot?, zal d.e lezer wellicht uitroepen, het is d,aar in I'ries1and anders hard.
tegen hard- gegaan. Zeker, maar d-at va-Lt juist all-een maar d.oor d,e botheid van
d.eze officiëfe vakbonciss-baking te verklaren. Dat c1e Friese busorrd.ernemers niet
d-e minste neiging voeld-en om terstond te capitul-eren word-t niet d.oor d.e ernst
van het conflict verkl-aard., het is ook geen symptoom varr d-ie ernst, het wordt
juist daard.oor verklaard., d.at een strijd. varr d-e bond-en, aaaT de ervaring wel ge-
feerd- heeft, voor d-e ond.ernemers minder: serieus is clan een wÍld.e stal<ing. Ver-
bitterd-e arbeid-ers, d-ie zéIf hun boontjes d-oppen, desnood-s het bed-rijf bezetten
en lak hebben aan c1e officiële spelregels d--or irurgerlijke maatschappij, vormen een
vee-L ernstiger gevaaï dan d-e heren Boon of Ki_eboorn va.n het NVY.

Een veel ernstiger gevaar en ook een veef ernstiger macht.Dat hebben inmÍd--
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d_els d-e errraringen rrrel bewezen. \'iie zich, zoafs d.e bond-en, op d-e basis der be-

staande burgerJ-ijke ord-e ptaatst, kan zlcbt, zoa-Ls het pval was met een vakbonds-

bestuurder, de heer Hend-riks van d.e bed-rijfsgroep Wegvervoer van de Protestants-
Christelijke Bond-, LreI verontwaardigd tonen over de ster:l van de rljkspolitie aaJr

de onderkruipers , maar hij kan er weinig tegen d. o e n . De zelfstand-ig strijd-en-
d.e kompels in tret Belg-ische mijnd-istrict van Genk hadd.en op d-ergelijke situaties
rré1 een passend- antwoord-. De Belgtsche riSkswacht, d.ie zich varr d-e brug biJ Zwarl-
berg,met achterlating van haar voertuigen, in al1erij1 op 1.{aterschei moest terug-
trekken, weet er van mee te praten. En het is voorts van d-iverse'rwil-d-err stakin-
gen in België maar al te zeer bekend- hoe d.e strijd-end-e arbeiders docr bomen over
à" ,"g te laten vallen hen onrvel-gevallige transporten wisten te belemneÍen.

Van d-e rijkspoJ-itie gesproken: zÍj heeft ztcht tn de Iriese Zur'-d-westhoek wel
weer eens van haar meest arbeid-ersvijand.ige zijde faten zien. t{oervel hei hier een

staking van de bond-en betrof, waarvoor zells de meeste burgeriijke bladen'-- en

zélfs iH"t Pu,"oofrr - begrip aan de dag l-egden, hcewei het om een strijd- San8r
waarvari vakbondsman Jenezon - bevesi;iging vaÍr or\ze zienswijze - de avond- vóór hij
begon verklaarderd-at de bonden hem I'niet had-den gewl-Id-", hebben zrj een anti-sta-
kingsactiviteit ontpJ-ooid-, d-ie men afleen maar kan vergeli-jken met legendarische
hand en sparrdiensten d.er. politie aa,n d-e patroons uit 't g.rtis verfed-en van de ar-
beidersbeweging. En ten aaÍtzteln van die huurlingen van 't kapitaai heeft d,e sta-
kingsleid-ing dan - tijdens een nachtelijke vergadering in Sneek - verklaard-, dat
men aan hurr verzoeken tegemoet moes-b kolten.

Tot veel meer dan d-eze l-osse kanttekeningen zrjn wij, op rt inoment dat wi; d-e-

ze regels schrijven, nog ni et in staat" In tr'riesland is de stal<ing, ond-er comple-

te controf e van d-e bondeny trog in vol le gang. Zo juist heef t d.e ESA-busond-erne-
ming te Mar.m in Groni-ngen laten weten, dat zg alsnog bereid is de c.a"o. te te-
kenen. Hetzelfde heeft een busbed-rijf in Terneuzen verklaard-" In 1l,inb-r;rg, zo \rer-
nemen we, zal inet niet tot een staking komen, ontd-at bonden en ondernemers d-aar

zich bereid hebben verkl-aard- met de benoeming van een uit twee "deskundigenlr be-
staand-e arbitrage-commissie. Het oordeel va:r d-ie commissie za1 bindend- zijn voor
beid-e partijen, zo is van te voren overeen gekomen. Er blijft dus alleen nog over
d-e situatie in Frlesl-a:td- e waar d-e taktiek van d-e bond-en nog niet tot resultaat
gevoerd. heeft e maàr \^raar, na de capitulatie van de ESA (en van de ond-erneming in
Zeeuws-Vfaanderen) de posi-tie d-er vakbeweging ongetlvijfeld- sterker .s ge\^rord-en"

De karrs, dat d-it conflict zích zó ontwikkelen zal al-s zij berekend- en gehoopt
heeft is gestegen. Mockthet eind-e zó komen als zij verwacht, dan zal z4 stellig
niet nalaten om d-aarvan alle profijt te trekken ter verstevigi-ng vaJr haar zo ge-
deukte reputatie. Het paardemíddel zal- dan ind-erdaad zó gewerkt hebben aI s pater
lloefnagels het geprofeteerd heeft.

Aan ons oordeel over het geheel verarrdert crat zeker niets" Men moet straks
al s alles achter de rurg is vooral ni--t verg'eten,dat d-e raad van Hoefnagels gege-
ven werd om d-e arbeiCers 1n het gareel te houden en d-at heel het optreden van d-e

bonden (men ctenl<e aan het conmenta.ar van d-errleeu-wa,rd-er Courantr') ook ind-erdaad
daarop gericht gevJeest is. Ita,ar c1e vakbewe;ing moge, mei de adviezen van med-icijn-
meesters als Hoefna,ge-l.s tijd.efijk resuftaten boeken, aar, l1s,.av positie verand"ert dat

niets. Zij blijft in de kapital-istische maa,tschappij geintegreerd en de arbeiders
komen tefkens en telkens weer met d"ie sainenfeving in conflict. Daaraan kan d-e uit-
komst van d.e busstaking niets verand.eren. ne tegenstelling tussen d.e bond-en en de

Ied-en blijft onvernÍnderd- bestaan. Er is in oe busstal<ing fleen enkel element, d.at
in dat feit -u,,ijzÍging zou brengen. Íiet is goecl om dat te r,reten en voortd-urend voor
ogen te houd-en bij het beoordefen van d-e confli-cten, rlie zich in het ka,pitalisme
voorcloen.

Bij het afsluiten van dit a.rtikef Lezen we juist in de pers, dat ook d-e Friese
busondememingen zich bereict vert<laard hebben d-e c"a.o. 'be ondertekenen.
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NABETRACHTING OP EEN PÀRTIJCONGRES

NIEIS IS ER, waard.oor d-e Partij van d.e Arbeid-,als b u r g e r 1 U k e par-
tlj , nóér gekarakteriseerd. word.t, dan rt feit, dat op haar jongste congïes, even-
al-s op 6l haar congïessen daarvoor trouwens, het karakter van d.e ar.beid., als
l- o o n a ï b e i d.,niet ter sprake is gekomen. Over de prod-uktie als meeïrriaar-
d.evormingsproces, over d.e kapitaalsakkumulatiee over d.e klassescheid.ing in d-e

maatschappij, over d-e strijd. van d-e arbeíd.ers, tn één woord-: over het soci-alisme,
is er niet gerept. !/at d-ót betreft is er niets, rdraarom de heer Schmel-zer van d-e

K.V.P. rd-ie met d.e éne vleugel van d-e P.v.d..A. best trouwe jongens'r zou wil-l-en we-
zen - maar d.eze kennelijk niet met hém - het varrwege d-e ónd.ere vleugel zou moeten
Iaten.

Wat het ook wezen mag dat sommige politici en sommi-ge politieke overzicht-
schrijvers na haar jongste congres opeens zo kopschuw voor d.e P.v.d-.A, gemaakt
heeft, niets principieels in elk gevaI. Er is geen sprake van, d-at men na het
jongste congïes opeens met een dndere P.v.d..A. te maken zou hebben. De erkenning
van d-e D.D.R.? Dat rt congres verklaard- heeft haar verstand-ig te achten is stel-
1ig een kritiek op het beleid. van d.e huidige minister van bui-tenlandse zaken,
maar het is natuurJ-ijk geen kritiek op d"e bestaande maatschappelijke ord-e. Wie het
regiem van Ulbricht erkennen wil - d-at d-e Oost-Duitse arbeid-ers niet erkennen,
waartegen zi j op d.e 17e juni 1955 ín opstand. zÍjn gekomen, maaï d.at z4 vervolgens
hebben moeten aanvaard-en ond-er d-ruk van d-e Russische tanhs - bewijst zeker
n i e t d-at hij een socialist is; hij bewijst d-aarmee veefeer, d-at hij het juist
al-l-erminst i s .

Veefeer, zeggen wij. Wij zeggen n i- e t natuurli.jk, dat men aan het erkennen
van d-it en het afwijzerL vari d.ót systeen, d-e sociafisten van d-e niet-socialisten
zou kurmen ond.erscheiden. Dat is een d-walÍng waaïaar velen ten prooi- zijn, zowel-
binnen afs buj-ten d-e partij van d-e arbeid-,omd.at men zowel daarbinnen als daarbui-
ten vart het socíalisme blijkbaar zó weiníg kaas gegeten heeft, d-at men niet weet,
d-at het d-e positie ten aarrzterl van d-e klassenstrijd is, waarin socia-Listen ver-
schÍffen van burgerlijke groepen. Wat wij wé1 zeggen natuurlijk is dit, dat het op
d,e l-oonarbeid berustend-e staatskapital-isme in d-e t"D.R. voor d.e potitieke verte-
genwoord-igers van het kapital-isme i-n Ned-erl-and- bepaald niet zo afschrj-kwekkend-
behoeft te zijn. Het is volstreki ond.uid.elijkrwaarom d-e d-iktatuur en d.e ond-erd.n-rk-
king van d-e arbeid-ers in 0ost-Duitsland- een kwaliTker zaak zoa zi 1n dan bi-jvoor-
beel-d d-e d-iktatuur en d-e ond-erd.rukking van d-e arbeiders in Porf,agal , over welks
regiem een ministerieel partijgenoot van d.e heer Schmelzer ztcbL ín zulke hoffelij-
ke beleefdheid.sfrases heeft uitgelaten. Het is even onduicrelljk, waarom d.e d-ikta-
tuur in Oost-Duitsland mincler erg zou wezen dan Ín Portugal.

Behor:en wij, blijkens het bovenstaancle d-us zóér besl-ist niet tot d.egenen, d-ie
beweren, dat d-e P.v"c1 ,À. in Den Haag d-uid-elijk rtsocialistischerrr is geword.en, om-
d.at zt3 d.e D.D"R" erkennen wil, wij behoren evenmin tot d-ie anderen, d-ie beweren,
d-at d-e P.v"d.À. nog steed-s niet socialistisch is, omd.at z4 zt-ch nog altljd- uit-
spreekt voor d-e NÀVO. Men moet dit alweer niet zó opvatten, dat men, :naar oÍrze
mening, zich al s socia'l ist best voor d.e NAVO kan verk'l aren. ivjen moet het zó ver-
staan, d-at wie zich tégen de NAVO ui-tspreekt nog in geen enkel opzicht sociah-st
is. De Gaulle is ook tegen d-e IIAVO, maar De Gau]-Ie is besfist geen socialist. ne
Russische bolsjewieken zijn ook tegen d-e lriAVO, rtaar d_e bolsjewieken zijn géén so-
cialisten, maar representanten van het Russische sta,atskapitallsme. Waar wij be-
zwaar tegen hebben i-s alweer, clat een d-ergelijk criterium tot ma,atstaf van het af
of niet sociafist 7i jn word-t gemaakt. Het heeft er niets mee te maken. Het heeft
er alleen zover mee te maken, d.at het praten over dergelijke zaken als d.e NAVO of
d-e DDR all-een maat bewijst, hoever men van d-e klassenstrijd. van d-e arbeid-ers ver-
wijd-erd is.
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Dat laatste is niet verwond-er1ijk. In het mod-erne kapitalisme kan d-e strÍjd-
van d.e arbeid,ers al-l-een nog maar door d-e arbeid-ers zéIf gevoerd- worden, ni-et
d.oor partijen. De strijd van d-e arbeid-ers vraagt - de realiteit bew{jst het ied.ere
dag opnieuw - een totaal ónd-ere organisatievozm. Niet d.ie van d-e vakbeweging,
die van d-e br.rgerlijke samenleving al een even onverbrekelift bestand.d-ee1 uitmaakt
als d-e zrd-ver politieke organisaties, maar een índ-ere, d.ie ond-er hul ei-gen on-
middellijke control-e staat.

Het P"v.d-"A.-congïes in Den Haag heeft het socialisme niet versterkt, het
heeft het socialisme niet verzwakt. Er is vanzelfsprekend- 'n groot verschil tus-
sen Vondeling of Den UyI enerzijd-s en Han La,mmers of Laurens ten Cate and-erzijd.s.
Maar voor d-e strijd- va-t d-e arbeid-ers is dat verschil van geen betekenis. Daarop
kan niet genoeg gewezen word.en"

VERÀNTWOORDING YAN NE VOOR ''DAA-D EN GEDACHTE'I

BINNENGH{O}MN GU,DU,IJIG BIJDRAGEN

(1e t<wartaat 1)6))

M" / 20.-; C"B. te À. f 42.-; J.B. te A. f 10.-;
te A. f 12r!0; H.W.J. d-e H. te D. Í 10"-; T. d,e

A.B. te A. f 5"-; B.v"B. te
C.H. te D" f 10"-; À"v.d..H.

J" te A. Í 2O"-; J"M. te A.

N.t[. f 10.-; A.v.V. te D.H.

J.K. te À. f 15"-) J"\1.!2"
Totaal f 297,5O"

f 42.-; R.v.d..M. te B. f 10,-; Th. J.t[.
f 12.-, A.C.W. te A. f 7r5O; R"\í" te A.

te R. f 3,-; Div. f 14;)0; J.A.R. te À.

te B. f 21.-i
f 11,5O;
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