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NIETS BEGREPEN, }IIETS HERROEPEN EI.r

TOTAAL NIETS GELEERD

Dat een semenlevíng alleen dán sociaLÍstisch kan rvorden genoernd, \ranneer
daarin de produktíe n i e t geschiedt op baeís van de loo¡arbeid, dat cle
loonarbeld het kapítaal vooropstelt, zoals onogekeerd het kapítaal. de loon-
arbeíd, dat is íets !¡at lfarcus Bakker niruner heeft gerüeten, of. zo híj het
ooÍt al. gehreten heeft, ín elk gevaL voLstrekt niet heeft begrepen. Ì/andaar
dat men hem ooit zonder al te veel moeÍte heeft kunnen r.rÍjsmalcen, dat. in
het l.and dat men de Sowjetunie pleegt te noemen het kapítalísne zou zíjn
opgeheven. Z'íjo desbetreffend geloof, slechts te vergelijken met het ge-
Loof, dat kíndertjes door de ooírvaar ¡uorden gebracht, heeft hij rloor de
jaren heen behouden. Vanuit daË naieve geLoof, rvees hij íedere kritiek op
het Russische kapitalísme of op kapitalisme naar Russisch ¡nodel resoluut
als kritiek op het tkommunismer em als boosaardig verzinsel van de r,¡ester-
se reaktie van de hand. Van de Russische heersende kLasse en haar vertegen-
woordigers in het l(renLin mocht geen kwaad r^roord r¡orden g,ezegd. Er mochE
zeker niet, van r.rorden gezegd, dat het om een heersende klasse gíng"

Toen Chroestsjow op het 20ste Russische partíjkongres een boekje open
deed over Stalín - een boekje r¡aarin veel mínder stond dan ooit door ko¡n¡nu-
nistische krítici r{as gezegd, en zeLfs nog mínder dan bolsje¡oístische krí-
Ëici hadden opgemerkt en r¡aarin natuurlijk helemaal niet vieL te lezen dat
StaLins daden konden worden verklaard uit het kapítat istisch karakter van
de Russische maatschappij - toen weigerde Ìrarcus Bakker eenvoudig te gelo-
ven' dat Chroestsjow zorn krítisch geLuíd had Laten horen. Híj geloofcle
het pas, toen híj het wel gel-oven m o e s t , dat r¡il zeggen nadat Engel-
8e geestverwanten, die in i,.loskou et 20ste partijkongres hartden bíjgewoond,
hen uÍt de droom hieLpen.

Als de Lezet soms mocht denken, dat i{arcus Bakker derhaLve rloor zijn
Engelse vrienden genoodzaakt r¡erd om zijn opvattingen te herzÍen, dan kent
híj ttarcus Bakker nÍet en dan heeft hij aL evenrnin die afLevering van het
televísieprogralma f i.tarkantt gezÍen, r,raarin l{arcus Bakker r.rerd geînter-
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viewd. i{arcus Bakker h o e f t zíjn opvattingen niet te herzien, omdat
er op die opvattingen vol-gens hem niets valt aan te merleen, gezien de tijd
waarin hij ze huldigde. llij zeí' È dan wel niet steeds met zoveeL woorden,
maar ürat hij dan zeí lcrvam er aan éón stuk door op neerî, ¡laË zo hij thans
wåt genuanceerder en r^7at anders dacht, zijn gedachten van destíjds toch
volkomen juist \,raren. O zeker, Chroestsjow vertelde, dat Stalin destijds
niet rgoedf, doch integendeel- lslechLt wås ge\deest l)" Ðat had Bakker in-
middels ruel begrepen. l4aar het zou verke.erd zijn volgens hem, om te ber,¡e*
rene dat zij, die StaLin Ëen onrechte voor ogoedo hadrien gehouden het dus
bij het verkeerde eind hadden gehael. Dat mocht men niet ber'reren. Ze hadden
het wel degelijk bíj het goede eind gehad, gezien de omstandigheden van
destijds.

Hongarij e 1956? De B.ussische interventie? Tja, daar was Bakker het nu
- dus achteraf - niet mee eens. Maar destijds vras hij heË er r4rel mee eens
en t,erecht, zo verklaarde hij " I'Iant - zo vertelde hij zijn interviewer -
in de liongaarse woelingen \,raren zowel binnen- als buitenlandse fascísten
actief geÌreest. Vandaar dan ook, dat er in Boedapest door de rnroedende me*
nigte I jodene \raren opgehangen aan bomen en lantaarnpalen, rnraarvan hij in
Engeland destijds fotors had gezien. Een verkeerde mening over llongarije
destijds? lJee, géên verkeerde m.ening, zo betoogde Bakker, die niet uicleg*
de waarom híj nu dan anders dacht.

t'De ber¡uste fotoss zijn in Nederiancl nooit gepubliceerd", zo vertel<ie
Bakker nog. De interviewer verzuímde Bakker te vragen úraarom hij als toen-
nalig redakteur van De Waarheid die fotoes níet mee naar l:fede::land had. ge-
bracht oßt ze hier als stuk van overtuigíng in rt partijblad af te drukken.
De intervievrer verzuimde eveneens aan Bakker te vragen, \daarom hi-i di-e fo-
to¡s eigenlijk als nbenijsi zag van deelname van binnen- en buitenlanrise
fascisten aan de Hongaar.se gebeurtenissen. flndat de gehangenen joden zou-
den zijn geweesL? I(on Bakker dat dan aan rJe hand van die foiors, d.tu.z.
aan hun u í t e r 1ij k zien? Wilde dat zeggen, dat Baklcer het eens r¿as
met de nazi-anthropologen, rlie lee::den, dat je iemands traso (zoals de
ter-m Iuídde) aan uiterlíjke kenmerken kon vaststellen?

ZoaLs gezegd, deze vragen werden Bakker níet gesteld" liet kr¿an in het
inÈervier¿ al evenmín .luidel.ijk uit de doelcenu dat de llongaarse arbeiders-
massars hun - aLleszins begrijpelijke'- woede hadden gehoeld op Leden van
de geheime bolsje¡ristische politie, de ,{V0. I'lat r{ê1 heel- duideli-jk r.rerd
rvas dit, dat Bakker vond, dat hij zich oolc ten opzichte van Hongarije en
van de llongaarse arbeiders niets te verr+ijÈen had. Hoe paradoxaal dat ook
mag klinken, het kwam hierop neer, dat Bakker het misschien niet helemaal
juist had geziene maar dat hij niettemin desti.j¡ds tóch gelijk had;

De interviewe:r ging op Ce kr.restie van de Hongaarse arbeidersopstancl
niet verder in. ilij voeLde Bakker inplaaËs <laarvan aan de Ëand over 1 t be-'
ruchte l-eugenboekje over de CPII in oorlogstijd" In dat boelcje, r.raarvan hij
de auteur is, had hij toch maar de grofste lasËer rondgestrooid over par-

l) llet is natuurlijk even simpel als belachtlíjk om over dít al*
les in termen van ugoedt of tslechtt te spreken, wat ver ver:
wijderd is van een r¡erkelijke analyse" Dat r.¡e het doen spruit
daaruit voort, dat er (niet door ons natuurlijk) inderciaad op
die rnanier wordt gesproken en gedacht"



-3-

tijgenoten als I^lagenaar en Gortzak 2). Bakker, die tot dusver op heLdere
wijze had geformuLeerd, werd opeens místig en wijdlopig. ltij hieLd een bij-
zonder onduideLijk en onzakeLijk betoog en liep daarmee in een heeL wijde
boog om de kern van de kwestie heen. Het boekje was herroepen. Dat kon hij
niet ontkennen. I'faar omdat eË herroepen was, hoefde er eígenLíjk geen aan-
dacht aan te ¡¡orden besteed, vond hij. Voor het overige kwamen zijn oaza-
keLijke en verre van heLdere verklaringen wederom hierop nêer, dat de leu-
gens die hij desrijds had neergepend, natuurlijk géén Leugens waren ge-
weest, gezien de toenmalíge omstandígheden. Kortom: het boekje mocht dan
herroepen zijn, Bakker z e L f herríep niets.

De afleveríng van ¡i'larkantt waarín I'larcus Bakker de hoofdrol vervul-
de Líet overÈuigend zien - iets wat de Lezet van zíjn boek ll¿seeLs trou-
wéns al roel wist - dat híj bepaald niet de man is díe bereid is om ruiter-
lijk zijn dwalingen of zt n schofterigheden te erkennen. Maar de uitzending
toonde ook nog wåt anders. Dit namelijk, dat Marcus Bakker gedurende de ja-
ren dat hij voor de CPN Ín de Tr.reede Kamer heeft gezeten, zich een voor-
treffeLijk parLenentariär heeft getoond. llet één is trouwens niet met het
ander in stríjd, zoaLe men wel hreet.

Narcus Bakker is jaren achtereen een sierraad van het parlement en
síerraad van de burgerLijke denokratie geweest,. Het vroegere Tweede Kamer-
Lid Schakel (van de ARP) noesrde hern in díe uitzending rde beete parlemen-
taríär uít die perioder en wij zijn geneigd de heer Schakel daarin bij te
vaLLen, Marcus Bakker muntte aLs parlementsLid uit door kennis van zaken,
gevatheíd, geestigheid en spreekvaardigheid. Archíef-fit-mbeelden maakten
dåt nog eens bíjzonder duidelíjk. Maat sinds wanneer is een voortreffelijk
I(anerlad ook een goede vertegenwoordiger van de arbeidersklasse?

Ilet ínteressantste deel van de heLe uitzending was het moment waârop
de heer Marcus Bakker te kennen gaf, dat híj¡ onder omstandigheden, de CPl{
best zou wílLen laten opgaan in de PvdA. Kennelijk beschouwde Marcus Bak-
ker díe PvdA a1s reen socíaListische partij!, zoaLs ook de partij !ùaartoe
hij zelf behoort. $faar ook dat gezichtspunt is aLLesbehaLve níeuw. '41 in
de jaren r20 - toen lfoskou de partíjen van de 3e InternationaLe de weg van
het zogenaamde teenheidsfrontr wees - had llijnkoop 3) ín de Tr¡eede Kamer
de heer TroeLstra toegeroepen; "lfij beíden stoelen op dezelfde wortel des
geloofsrt. 2o r¡as het toen en zo is tt nu. Zowe1 de PvdA als de CPN (en an-
dere rlinkser partíjen) verstaan onder tsocíalísmet een produktiesteLsel,
waarbíj de produktíemiddel.en staatseígendom zijn geworden. llun gemeenschap-
peLijk rgel.ooft í", dat een dergelíjk steLseL tsocialístischr inpLaats van
kapitalístisch zou zijn. InniddeLs heeft de geschiedenís ons wel wat an-
ders geleerd, Maar onze Lezers zullen tt ons r^reL uiet rrítlen tegenspreken,
dat de geschiedenís voor Ìtarcus Bakker aLleen maar goed Ís om te verval-
sgn.

2) Dat zij die belasterd r¡erden op hun beurt - 'in het partijbe-
langt - ook anderen verdacht gemaakt en beLasterd hadden is
iets dat Bakker natuurLijk allerninst vrijpLeír.

3) David trIijnkoop (t876-1941) was een der voormannen van de 'lin-ker vleugelt in de SDAP en een van de opríehters van de SDp,
die zich later CP(H) noernde, Voor die parrij zat híj in de ja-
ren '20 in de Tweede 

Yï:___
----E--EEEE==
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EBN DRBNTSB VEBhIARBBIDER BOBKSTAAF'DE

Z' N LE VE}I S HE F. T ]dNE RT I{ GE Ì{

Harmen varr Houten, Anarchisme ín Drenthe,
Leuenshevínnerin gen Dan een üeenarbeider 

"Uitgever: Ambo " ?-47 p., f 29,50"

Tíjdens de pinkstetdagen van 1913 bezocht, de toen tr,raalfjarige Harmen van
llouten uit Emmer-Cpmpascuurn zijn ]rriese grootrnoeder (Friese beppe) in Hau*
lerwijk. Ruim zeventig jaar later herinner:de hí.j zich nog ieder detail van
dat bezoek:

ttToen het eten gedq,an uas, uíLde oom Sjoerd. me nog ua.t uan IIau-
Len'tíjk Laten zíen" lnlaav Beppe zei dat zíJ andere plannen Ltad.
Tante Jí,ts keek oreemd op" thlot uoL jo dan?' IIen ogenbLik Latev,
keek ze nog ttz.eemder. Be.ppe haaLde h,aar zíLuez,en ooriizer met de
gouden stiften xoor de dag. Toen ze kLaar uas" zei ze l;egen míi:
t1a je mee?t Toen zei tante Jits: tfn godsehristus z'La.am, ltq.ar,
uíL ie naar toe?î HeeL rustig zei beppe: 'WJ, Ha!,men en. ik-,
ga.an naav het kerkltof " 

I llii uandeLden op ons genak naat, 'l; kerk*
hof" dat maqr. een paar honderd metev, üer L)as " Ze Liep regelrec?tt.
naqr e.en bijna uerueloze paal" maar uat ez,op stond aas nog duíde-
Lijk te Lezen: Hav,men uan Houten. Toen utas me d.u'ídeLí.jk waarom
ze steeds Havmen had gezegd" Langz.aam en duideLiik zet) ze: tZo

is je naame Hizz,men" uergeet dat nooit,. Dít í.s het ç1r,af uan iowo
pake l)" hier Lí,gt híj aL meer dan k'tintög jaav, Ieder iaav met
P¿nksteren kom ik h.ier" ALs Jits zieh bedaeht had, had ze het
l<unnen aéten" Illou had i/< me 1)oov,genotnen otn jou mee te nemen" ie'L¿ikt op hem, net als Barteld, Ì AL uas ik toen nog rnaar l;aaalf
iaan, . ik begreep donders goei. da't; e.v, V¿eeL uat in 'haar 

oinç.¡í.n7"
dat Ltet üoot, htzav, een belangrijk moment tìas " Îk ze't, aarzeLend:
tMaav, pake heeft toch 'ùn de geuangenis gezeten? î lJa dat. is üaar..,
uaker dan ë,ân keev,. iúaar dat uas aLtijd omdat Vtij opkuam uoor
mij en de k.inderen, ool< jomt Tteit 2). Toen u'i.j trouud.en-, uJaren
hij en zijn broer. geen gemakkeLijke heren, aL üanen ze uan bete-
re afkomst aan ík. Ze uochten nogal eei,Ls en stroopten, Daarom
hebben mijn ouders mij uoot, hem geaaar,schnttsd. Ilaar h-ij zeí. maar
steeds: tAafu jii zult, bij mí;i noo'it honger Lí.jden." d.at zueer ik
ie" En uerdomd" aLs je met me ty,out'lt zuL je nog eens tn ooríjzex
dragen met gouden stifte.n, ? lk Lac\úe daaz, om" het usas toen ín
Hnrt1 oøsn'Åb ^7 7 ^-^^7 "--nnÃn lJø* a'a -n., -'¿" n* 'l.nn* mnnø lnnø2 ?awv¿rt quuçttruúv ua tLvJ tuu<.u pvor-a lrtqql uvvtb.

üraten bij de aínterdag nog ratten en kraaden" alLes uraten ze
om Leuend de udntey dooy, te kamen" Nou jaoen dan praten ouer een
zilueren ooríjzer met gouden stí,ften.. î ltlerkte jii toen ook ín'het t;een" beppe?t Zo'n kLe'ùne uro?,{tr). ". tJa natuurLijk, aLs ey

l) pake: Fries voor grootvader.
2) tieit: het Friese woord voor vader.



-5-

maar aerk u)as, Müaz, iouu pake tnok erop uít, ní.ets uas hem te
zuaar of te uer.. En bíi strenge uorsl; ging híi het ueld ín om

binten 3) te snijden" daar maakte híj dan dokken /+) oan, die oer'
koch.t hij uoor een l<¿artie per ù¡eehonderd" nat üas ùeer k¡ee da-
gen eten. Eten uas er aLtíid, l,laat het uandnan þ¡¡am uíst ik soms
ook niet" I:'Iaar jowt pake uas altdid opstand.ig" H1:i zei aLtijd:
tAls ík tsoor míjn gezín geen eten kan uerdienen, haaL ik het er-
gens oandaan L)aar genoeg is, Tk uez,k dag en nacht..aLs ez, uerk is"
l'Ìaarom moetden de arbgiders die toeh aLles uerboudrgezaaid en ge-
oogst hebben" hongez, 7,'ijden? I'laarom moeten díe arbeidez,s ín Hau'
Lem'tijk in een hoL dn de grond Leuen? | "'tet dat zei hij toen øL
heel openL¿jk. llij hoorden toen uel eens dat men het ouer soeia'
Listetn had; díe aLles uiLden deLen.' 'ALF die konren'" ae'i h'ii,
'ben ík hun manl. Je oom BarteLd ís nu Líd uan de SDAP" en díe
praat l¿aast net zo. Jij uordt ook zot, zeí beppe. tDaarom uerteL
ik je nu d'it aLLes" AL zeggen ze nog zoueeL slechts uan je pake,
hij heeft uaak in d.e geuangenis gezeten, en dan uas er soms b¿i-
ixa, geen eten. Iûaar ik heb me er aLtíid dooz'gesLagen, daar niet
'ûan. Het uier een t;roch en troeh eez"Líjke beste kerel. î

tt)at zie je toeh.c " zei ze uat snibbig" tdíe heb ík nou toch op"
leder jaar aLs ík hiæ kom, dtaag dk hem,'
tlûaay beppe, døar ziet pake toeh niets uan, d'ie Lígt, daar toel't
onder de grond?
tlVou ja" dot wíet ík rng sa seker net. t,
il,ûaar Beppe, hoe kon pake zo?n zíLt;eren ooriizer kopen aLs iuL-
Lie geen geLd genoeg hadden om eten te kopen?'
tloen ík het dCng zag, kon úk ook niet geLouen dat het echt was"
Eén jaizt tsoor pake is otserLeden utas híi, ún de henfst, naar d.e

kLei geueest om te hooien. Toen 'k¡æ¡t híj errnee thuís, Met een
la'titantíe om te beuijzen dat hij het eeht in Leew¡qnden gekoeht
had, Hij üa,s bang dat ik zou denken døþ hí,j het gestoLen had"
Vqnaf de eenste dag uan ons trow¡en heeft híj gespaand, cent
uooz, eent. rDat had ík je beLoofdt " aeí hij " Zo uas je pake.
Matzr ík heb het toen altdjd ueggestopt en durfde het níet {e dea-
gen. I lle hebben eøn possje níels gezegd. roei gíngen,.we Langzaøn
ueg Dan dat graf " " o ntl

Dít uitvoerige citaat ís ontleend aan de herinneríngen, die de inmid-
dels 85-jarige Van llouten enige jaren geleden heeft geboekstaafd. De pas-
sage is karakteristiek voor de indringende, vaak ontroerende wijze nqarop
híj, veelaL in uiterst kort bestek, personen en situaties totjleven rueet
te wekken. De aangehaalde regels beslaan nog niet ten volfe twee bladzij-
den in zijn boek. t.lie ze heeft gelezen k e n t zln Friese pake en ztn
Friese beppe, die wêét !üat voor een man err vrat voor een vrourü dat zíjn ge-
¡,Ieest en die r¿eet ook iets omErent Harmen van llouten zelf . Hij weet boven-
dien het een en ander omtrent de sociaLe. toestanden in Z.O. Fríesland op

3) Binten: soort van riet.
4) Dokken, in dit geval dus van riet gemaakt, zijn (doorgaans)

bossen stro, díe tussen de kieren van de dakpannen worden ge-
stoken om het dak beter dicht te maken.
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lret eind van de vorige eeuïre hij heeft kennis geinaaltt met de social.e r.¡er-
kelijkheid van destijcls, zoals die werd ervaren door hen, die er da¡¡elíjks
mee te maken hadden.

De sehrijver van Anay'chisme'tn Drenbhe schíLderË een urilieu, of eigen-
lijk t r¡ e e milieuts: dat van de Drentse veenarbeiders tussen cle eeuw-
wisselíng en het eind van de jaren t20, en dat van de Drentse groepen van
Vrije SccíaLdsten, Veel versehil tussen beide kategoríeän is er nietr oD-
dat velen ¡ zo niec de meesten der veenarbeiders tot die groepen behoorden
of ermee sympathiseerden. Ì{armen van i-Iour-en spreekt niet over opvattingen
of ideeän, of liever hij spreekt daarover niet op abstrakte, niet op een
theoretísche manier; Ze komen wel aan bod, maar indirekt, via de door hen
beschreven figuren. Dat zíjn meestentijds arbeíders - zoals zijn leeftijd-
genoten Ale van Veen en Rense Holtjer of zíjn r,rat oudere vrienden Geert
van I^lijk of LoLke Bos - maar soms ook intellektuele voormannen van het
anarchísme zoals bíj voorbeeld Domela llíeuwenhuis en (destijds nog) An-
ton Const.andse "

Domela zag en hoorde Harmen van llouten voor het eerst toen hij een
jaar of negen r^ras en tde apostel- der arbeiderst in Emmer Compascuum een
spreekbeurt kr,ram vervullen. l,îet de veel jongere Constandse stond de schrij-
ver later op zeer vertrour^relijke voet. Ilij kende en noem! ook nog andere
landelijke figuren uit de anarchistische beweging. Ì'laar zíJ zijn in zijn
relaas de figuren van het tr¡eede plan. Op het eerste plan staan de veenar-
beiders, hTaarvan er verscheidene met name worden genoemd, sonmige met gro-
te liefde en in zo levendige kl.euren worden beschreven, dat de lezer het
gevoel krijgt dat ze ook tot zijn kennissenkring behoren. Ðaarnaast worden
de bladzijden van tt boek bevolkt door nog veel meer ongenoemde arbeiders,
wier clagelijkse zorgen, wier dagelijkse misère, wier gevoels* en Cenþ,t¡e*
reld nu eens tot in bíjzonderheden, dan t^rêêÍ flêt enkele rake lijnen r.¡orden
geschetst.

Anarehisme ín Drenthe ís een verhaal uit het arbeidersleven, dat door
een arbeider z'eLE vertel<i wordt. Het is ook het verhaal van de opkomst en
de gloríetijd van de anarchi.stische beweging in deze uithoek van het land.
En de schri.jver laat zien hoe deze beweging op ztn retour raakte T^ranneer
eenmaal ook de vervening een aflopende zaak is en de veenarbeiders zích ge-
noodzaakt zien uít Drenie ïreg te trekken om elders werlc te gaan zoeken.

De eerste helft van de jaren | 20 is de tijd rvaarin de krisis a1 toe-
slaar in de veenstreken en de veenboeren de turf aan de straatstenen nog
niet kwijt kunnen. op een periode van loonsverhoginge.n - gedurende de eer-
ste wereldoorlog - voLgt er een van loonafbraak. l.let twee grote stakingen
(in l92l en in 1925) trachten de arbeiders tevergeefs zieh daartegen te
verzetten. l:lla de staking van r2l rvordt Van l{outen mijnr,rerker ín Límburg.
Lang houdt hij het niet uit in de onderaardse schachten en gangen. !{ij
keert terug naar het veen, ïraar hij - anders dan velen van zijn loÈgeno-
ten - nog een tíjdLang roerken kan. Na de staking van r25 wordt hij eerst
pol"derjongen en laÈer schipper op een kolenboot. Acht jaar l.ang vaart hij,
samen met vrourrr en kind, regelmatig op en neer naar tt Roergebied. De des-
betreffende perioden van zijn leven beschrijft hij a1 even levendig en
boeiend als zijn Drentse jaren"

Van Houten is als schrijver een natuurtalent. A1s schipper beleeft
hij in Duitsland rle laatste jaren van de republiek van l.leimar en de eerste
jaren van heË zogenaamde Derde Rijk. llij beschrijft de opkomsË van't fas-
cisme zodanig, dat de toenmalige sfeer en de heersen.de, onbestemde vrees
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voor het naderend onheil bijna tas¿baar r¡orden. Dat is ook ín dit deeL van
zijn boek wederom het gevolg daarvan, dat het lot van de mer¡sen hem boven-
aL ter harte gaat en dat het het werkeLijke leven ís, dat hij beschrijft.
Daardoor heeft híj een bijdrage geleverd tot de geschiedenís van de samen-
Leving en tot de geschiedenís van de arbeidersbeweging, van een krvaLiteit
zoals men die helaas veeL te weínig aantreft.

c.B.

HOE IS HBT ANNO I9B6 T}T NEDERLAND I{TT

HET STAKTNGSRECTIT çESTELD?

Bíj al het teLkens weer terugkerend gepraat over de zogenaamde rechtsstaat
dreigt één ding maar al te zeer en regeLmatig uit het oog te worden verlo-
ren. Dit narneLijk, dat de maatschappij niet op de Ìretten of het recht be-
rust, maar dat omgekeerd de wetten en het rechÈ berusten op de maatschap-
pij. Dít betekent ;iet alleen, dat cle ene soort maatschappíj niet hetzelf-
de recht en níeÈ dezeLfde wetten kent aLs een andere soort. Het betekenÈ
ook, dat binnen één en dezeLfde soort samenleving, het recht en de lletten
voortdurend moeten worderi aangepast aan de zich binnen die samenlevíng voL-
trekkende veranderingen.

In veel gevaLLen levert die noodzakeLijke aanpassing geen al te grote
rnoeilijkheden op. Er zijn ook geval"len, waarin de hretgever zich voor een

'heksentoerr zÍet geplaatst. Dat komt doordat de maatschappij rvaarín wij
leven een klassenmaatschappij is. Evenals voorafgaande maatschappijvormen
wordt zij gekenmerkt door klassenscheidíng(en) en klassentegenstellingen.
Aangezien de maat,schappelijke oncwíkkeling die seheidingen en tegenstelLin-
gen voortdurend vereenvoudigd heeft en nog steeds verder vereenvoudígt,
rrordt de werkelijkheíd hoe langer hoe minder geweld aangedaan, índíen men
konstateert, dat in de tegenwoordige sanenLeving twee kl-assen tegenover el-
kaar staan¡ de arbeiderskLasse en <le bourgeoísie. ilet recht ín deze samefi-
levíng is - zoals ooit door een vooraanstãand Ïrlederlands rechtsgeleerde
aLs de in 1968 overleden Utrechtse hoogleraar Pompe ruerd erkend l) - het
recht van de bourgeoís, het recht van de bezittende en heersende burgerij.
De problemen díe daaruit ontstaan r.rorden groter naarmate de kLassentegen-
stelling zich verdiept en zij doen zich vanzeLfsprekend in al-le scherpte
voor zodra $retgever of rechter te maken kríjgen rnet de regelreehte gevol-'
gen van deze klassenscheídin¡¡. Vandaar, dat het stakingsrecht telkens en
telkens weer zoh'eL voor de wetgevende als voor de rechterlijke macht een
struikeLbLok heeft gevormd. Dat ís níet alLeen hier te lande maar ook el-
ders het gevaL ger,üeest,

Het feit, dat het recht op de maatschappij berust, heeft tot gevolg

l) Aldus prof . dr. ld.P.J. Pompe in zijn rede over De persoon des
døders in lrct strafreeht, waarmee hij in l92g rt hoogleraars-
ambt aanvaardde.
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dat veranderingen in de maatschappij aan veranderin¡¡en in 't recht vooraf-
gaan' dat anders gezegd, de ontrviklceli.ng van het recht achterloopt bij die
van de samenLeving. I{ets\^rijzígingen vinden eerst plaats r¡anneer de tot dan
toe bestaande wetten niet langer passen bij de maarschappelijke werkelijk-
heid 

" In l{ederland is héél I-ang een werkstahing * varr juridisc.h standpunt -
beschouwd als T^7 a n.p r e s t a t i e in de ein van de wet op de arbeírjs-
overeenkomst. Omdat het werkeLijke leven nu eenmaal sterker is clan de le¡-ter van een of ander wetboetrr., zijn stakers zeldern of nooit op ¡¡rond, van
!ùanpresÈatie vervolgd. De werkstaking wer:{, 4e desbetrqffe.nclg iteisartitrçe-
len ten spíjt,'rst'iIzt/ijgend beschouwd als 

""rr'or,.*r*.míjaárijtc verschÍjnse1.
Dat vormde voor de Hoge Raad geen beletsel om, niet lángec dan vijfeitrøÍn-
,aiq. jaar ge1,eden, in ãen ,r.t, ãi3n arresten .Je-werlcstakiãg nog eens nadruk-
keLijk aLs !üanpresLatie aan te merken.

Door dat arrest w¿s iedere stilzwijgendheid ten aanzien van staicingen
met een klap onmogelijk geworden. Dat betekende niet, dat stakers voortaan
voor de iechter werden gesLeeptr het beÈekende, dat men r,raklcer schrolc eni\?"r,.dat de r.rijde tfoðr tussen de juristísche theorie en de "r"i;i;-;r;i;-tijk diende te rvorden gedempt, althans overbrugd. Br krvam een ontwàrp-
stakingsr,ret gereed en aLles scheen erop te drriden, dat die rseklra bíj åe
Tweede l(amer zou rorcrden ingedi.encÌ. Nu l¡e zotrat een lcrrrarteeuv¡ verd a* 'ríjn
is het daar nog.altijd niet van gekomen. Dat mag op't eerste gezicht vei-
wonderlijk schijnen, bij nadere beschouwír'rg is het dat allerminst.

Zien wij het goed, dan is dargene rrrat <le indíening van het genoemde
v/etsontwer,p in de weg heeft gestaan, de maatschappelijke ontwikkeling zeLf
ger^teest, lnieliswaar brak de ont¡Eerp-stakingsÞ/et van 1969 met de ver van derealiteit verwijderde zienswLjze, dat staking \üanprestatie zou zijn, maar
de r¿erkelijkheid waarbij het ontrryerp het recht probeerde aan te passen $7as
op dat moment, ook aL \ìteer achterhaald. En wel op een wijze, die maakte dat
de wetgever - als we ons zo :mogen uitdrukken *, met de handen in het hajr
zaE.

Het ontwerp-sËakingslvcË van 1969 ging van de veronderstellíng uit,
dat rserkstakingen door, vaki:onden r¡orcien uitgeroepen. Daarvan uitgãande,
r¡erden stakingen a1s rechtmatig erkends r.¡anneer alle qeliLe míd¿eien tot
overleg tussen de bond en <íe werkgever(s) r+aren beproefd en vruchteloos
\¡Iaren gebleken. De detaíls terzíjde gelaten, kan worden gezegd, dat het
ontworpen stakingsrecht een aantal voorr¿aarden bevatte, ,Ftaaraan de vakber^¡e-
ging díende te voldoen aleer een van haar uitgaande staltingsoproep aIs vol-strekt rechtnatig kon r¡orden beschouwd" Eên dergelíjk uitgangspunt strooh-te in 1969 al :even weinig met de r,rerkel-ijkheíd als het stär vaåthouden aan
het idee dat staking htanprestatie zou zíjn in de halve eeu¡,u die er aân
voorafging.

In het algemeen rvorden - zeke{ sí.nds de tweede rvereldoorlog - stakin-
genníetdoordevakbondenof door,tlevakber¡eging u í t g erõ "p en 

"Stakingen zíjr. 6f volslagen 'wild', ofruel ze begínnen tr"'ild'e maa¡: r¿orden
vervolgens cloor de vakbeweging terkendt, ofwel ze zíjn slechts daarom offi-
eieetr, omdat de vqkbeveging aan de door haar leden uitge.oefende druk níet
langer weersLand bieden kon. Ðat laatste hras bijvoorbeãt¿ n"t geval - het
is openlijk toegegeven - bij de recente staking van de vrachtrvagenchauf-
f eurs l¡/aarop üre aanstonds nog zullen terugkomen. Jlen ruetgever ãie errranuitgaat, dat de vakbeweging de arbeidende k1ãsse of een bepáalde groep ar-
beiders Eot strijd tegen hun r.rerkgever stimuleert" lrruit een verkeerde
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koers, clie er onherroepelijk toe leidt, dat hij vroeg of l-aat op de klíp-
pen loopt
, Idie dat tot zijn schade en schande heeft ervaren is de'vroegere Brit-

se plemier Edward lleath, die in het begín van de jaren'i70.'zijn llndustri-
al,ReLatíons Actt door het parlement zag aangenomen, een rvetgeving, die de
vele st,akingen zocht te beteugeLen, <ioor de vakbewegíng aan banden te i.eg-
Bec: De ruet bleef een dode letter. ZíJ werd r¿elisw¿¡ar'door de vakberueging
gerespekteerd, maar de arbeiders hadden er geen tioodschap .aan..Zíj liáten
lleath en heel de Britse heersende lc].asse bt ijken, dat zijn wet niet hun
\,Iet ldas, dat zíj d,e burgerLijke rechtsnornen niet voor zichzeLf van toe-
passing achtten.

Of lret de bittere ervaringen met de Brítse tlndustrial Relations Actl
zijn, geweest die gemaakt hebben, dat het stakingswetje van 1969 nooit bij,
het Nederlandse parlement is ingediend, wet,en we niet¡ I.lat r¡e wel" r.reten is,
dat,men er bij tt I'lolengraaf InÀtituut- ín Utrecht, een in-stellíng die',2ích
met,het bestuderen van jurídische. probLemen bezig houdt, in t969rván over-
tuigcl råras, dat degenen díe voor de tekst van de stakingswet verántr,¡oorde-
l-ijk waren, voor de sociale bet,ekenis van 'wiLcler'stakingen niet het ge-
ringste begríp hadrien getoond en dat hun ontr^rerp op ánd:ere.rvijze'maar:mÍn-
stens .zo ver : van de maatschappelijke werkelijkheid afstond al-s de opvatl
ting dat ¡¿erkstakingen met de artikeLen over uranprestatle bestreden konden
worden.

Het stakings-ruetsont!üet:p van 1969 bleef ín d'e la líggen. Tdaarom is er
geen ander, beter bij de werkelijkheid van nu aangepast, ontwerp voor in
de plaats gekome¡r? Omdat, geloven wij, nren tt reiLen en zeilen van de,vak:
beweging, díe een instelLing van de burgerlijke naatschappij is, r¡el vía
heË burgerl.ijke recht kan regeLen, niet echter handelren r¿andel van een
klasçe, die ,r¡eLísr¡aar deel van de burgerlijke samenleving uitmaaktr. naar
tot die burgeçlijke,samenLeving in onverzoenlijke tegenstellin¡¡ staat" Z,ij
ís een klasse, die zodta haar Leden zelfstandíg optreden, de grenzen van
de burgerlijke recht.sorde doorbreekt. Voor haar heeft de burgerlijke.rvet-
gever géén passend reeept, bíj haar praktijk kan,het burgerlíjk¿ rechr
niet r¡orden aangepa$t. ,

SÍnds 1969 heeft dientengevolge de llederlandselrechtern r{ranneer híj
met sLakingen Èe maken kreeg, geen vonnis kunnen wijzen aan de hand,, van
een stakingsltet en geen vonnis meer wil"Len wijzen aan de hand van de ruet
op de arbeidsovereenkomst. llat de rechter vrijwel- steeds gedaan heeft, dat
is vonnis wijzen aân de hand van eerder ge\rezen vonnissen.en híj heeft
zich daarbij vrijwel altijd laten leiden dqqr de grondgedachten van her
nínuner tot wet verheven ontvrerp" Een. van die grondgedachten r^ras, naast de
opvatting dat, aLle onderhandeLingsrnogel-ijkheden, moes,Len rvorden benutr, rlat
werknemers, die gehoor geven aån; een stakingsoproep, hi.et door individueeL
gerichte strafmaatregelen kunnen .r¡orden getroffen

Deze situatíe heeft veel kritiek uitgelokt" Ook de rechters zelf von-
den, hçt all"erm.inst ideaaL, dat tt stakingsrecht Ín llederland fot een rech-
tersrecht r+as gedoemd, inpLaats van bíj r^ret te zijn gäregeld" l{eer dan eens
werd er van verscheitlene lranten op gewezen, dat hièrdoor de uniformiteit
in h'et. gedrang kwam, omdaË de ene rächter nu eenmaaT ànders oordeelt en. an-
dere maatstaven hanteert. dan een andere rechter, ook al volgen beíde in
grote líjnen de grondgedacht,en van het nÍmmer ingedíende ontï{erp, .

De sinds jaar en dag bestaande krítiek is omgeslagen in heftig gekra-
keel na het vonnis, dat cle president van de rechtbank ín Almelo heeft ge-
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\^iezen in het korÈ geding, dat ldas aa.ngespannen tegen een werkgevere die
strafmaatregelen had genomen tegeü twee chauffeurs varuüege hun betroklcen*
heid bíj de wegblokkades in clecember j,1. De f e1le bewoordingen rlraarmee de*
ze president de akties van de FNV-Vervoersbond en van de: c.hauffeuts veroor-
deelde, het feit, dat hij van mening 'oleek, dat zij persoonlijk, verirnt-
woordelijlc waren voor de schade die aan derden - zo¡nrel hun werkgever als
de overíge weggebruikers - hras berokkend, alsmede het fei.t, rtat hij ver-
klaarde, dat ont,sLag - zo het gegeven zou zijn - voikomen op zrn plaats
zou zijn ger4reest, clat alles lokte protestenr'ri¡. Ðie proËesten rvaren nieÈ
all"een van vakbondsfunktionarissen afkr:mstige maar ools van di-verse juris*
ten"

Naar onze opvatting spruiten die protesten niet daaruit voort, dat de
prot,esterenden over de wegbl-okkades zoveel anders daeht.en dan de Almel-ose
rechter" rt Protest heeft een treel andere grond. Al.le rechterlijke vonnís-
sen omtrent stakingsakties onthielden zich Ëot dusverre uiterst zorgvul-dig
van morele oordelen. De rechters, te begínnen met mr Stheeman en eindigend
met mr. Baron van Harinxma thoe Slooten (die in december j.1. de alctío van
de chauffeurs o6retÈig verklaarde) hanrlhaven in ieder opzícht de schi"jn,
datheÈburgerLijkerecht een a1 geme en recht is. Zij hoeddenzich
ervoor de taal van cle heersende lclasse re sprekeh" I'Iat men de rechter in
Almelo kwalijk lreefr genonen is niet" dat hij aan de kant van de patroons
elt van <le gevestigde maatschanpelijke orde stond, maar clat hij <lat onver-
hnlen heeft laten blijkerr.

Achteraf is aan het licht gekomen, daË de president van de Almelose
rechtbank commissaris van een transporfbedrijf was. Hij maakte zicli daar-
mee niet schuLdig aan iets ongeoorloofds" Nederlandse rechÈers mogen com-
missaris van één of meer ondernemingen zijn. Het lijkt er r,¡eLislvaar oD'
dat hem r¿ordt k;walijk genomen, dat hij belanghebbende r,ras, in werkelijk-
heid neemt men het hem lcrvalijk, dat hij dat onverbloemd heeft getoond"

De tijd waarin r.rij leven blijkt hoe langer hoe meer een tijd' waarin
de tradítionele organísaties van de oude arbeidersberoeging hun greep op de
arbeiders verliezen. ffettelijke regelingen te ontrt'erpen waarin met die or-
ganisaties rekening wordt gehouden en ¡qaarin aan hen een bepaalde funlctie
wordt toegedacht verliest claarom hoe langer hoe meer ztr: zin. Dat is het
probleem waarvoor de wetgever zich ten aanzien van het stakingsrecht ziet
gesteld. I'taar juist dientengevolge krijgt rie schi-jn van de onafhankelijke
- dat wíl zeggen boven de klassen üronende - rechter een groter gewicht
dan ooit tevoien, l{r" ll. van den Biesen in Almelo heeft met z'n vonnis die
schíjn zo niet helemaal het. masker afgerukt, dan toch een z\rlate dreun ver-
kocht. Ðerhalve vallen zijn collega-juristen over hem heenn daarom l-reeft
een toonaangevend dagblad a]l's !,ßCfilandeLsbLad Alme.lo een ' juridische hui-
tenpLaats! genoemd en de rechËbankpresident aldaar 'onbehoorlijke borrel--
praatr verr,reten. In clat verwijt ligt net precies datgene opgesloten wat Ì,Ie

bedoelen: aan de borrelËafel zullen de rnet Èoga en lref uitgedosle heren
m€t mr. Van den Biesen insternmen en rnogelijk wat gretig 't glas heffen met
de opreehte \dens, <iat die lastige chauffeurs en andere, even lasËige ar-
beiders eens mores ro¡ordt geleerd, l"laar in de rechtszaal dienen hun acties
onhrettíg te ¡vorden verkLaard aonder dat men van dergelijke gevoelens ook
maar iets laat blijken. Zonder stakingswet en meÈ de voortdurende dreíging
van zelfstanclig arbeidersoptreden is de toestand r¡aarachtíg al moeilijk
genoeg 

-------r----
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STALIN Ï^IAS GEEN KOELE SPBLER OP HET

SCHAAKBORD VAN DE T.IERALDPOLITIEI(

Onlangs verdedígde een van onze vrienden, dat het in de zorner van 1939 ge-
slolen verdrag tussen het Rusland van Stalin en het Duitsland van Hitler
beschouwd moest r,¡orden a1s een soort van meesterzet van Stalí.n op het Ín-
ternationale po1-itieke schaakbord. Hij zov er de Japanners de voet mee heb-
ben dwars gezet. Zo de Japanners al gedroomcl hadclen van gebiedsuitbreiding
ten koste van Rusland, die droom r¿ercl wneed verstoord, aldus de redenerin,,
door I t feit, dat Stalin tengevolge van her Ribbentrop*i:{olotofpact de han-
den in het Verre 0osten vríj had gekregen en niet direkt bang behoefde te
zijn voor een t\^ree-fronten-oorlog. Ðientengevolge zou Japan zijn inpería*
listische politiek ten koste van de lierenigde Staten hebben moeten voêrên¡
De verrassingsaanval op de marinebasis te Pearl i{arbor zou het direkte re-
sutaat zijn geweest.

Een dergelijke redenering ruíjzen wij vol-l-edig af . Om diverse redenen.
In de eerste pLaats omdat naar onze overtuiging dergeLíjke sLimmígheden in
de buiienlandse poLitíek volsrrekÊ geen roL spelen" Ðe buitenlandse poli-
tiek van ieder land çrordt gebiedend voorgeschreven door de binnenland,se si-
tuatie. Om é6n enkel recent en nog vers in het geheugen liggend voorbeeld
te noemenr de oorlog om de FaLcklandeiLanden die Groot'-Brittanniti nog maar
kort geleden tegen Argentiniä voerde, brak niet uit om buitenLandse po1"í-
tíeke redenen, maar omdat mevrouw Ttratcher, oF grond van de binnenlandse
po1,í.tieke situatie een militair succes en een uitbarsting van patríotti-
sche en ehauvinistische gevoelens nodig had.

l,rlat Japan betreftr de oorLog met de Verenigde Staten r.¡erd door de Ja-
panse heersende klasse zeker sinds 1927, nisschien al sí.nds l92l als nood-
zakelijk en onvermijdelijk beschour¿d, Ðat blíjkt overduidelijt uit- het.me'-
morandum voor de Japanse keizer dat ninisÈer-president baron Tanaka op het
eind van de jaren r20 opstelde. Van een tlolotof-Ríbbentroppact r,/as toen in
de verste verte nog geen sprake. :

I,lat tt bolsjer,rístische Rusland bef-ref t: zijn machthebbers werkten al-
tijd al- naur^r meË Duitsland samen en de bolsjewieken onderhielden altijd al
betrekkingen met de nazi's. In de jaren 120 prezen Duitse bolsjervíeken een
nationaal-socialist als Leo. Schlageter. Andere Ðuitse leninisten ontu¡iklcel-
den het z.g" rnat,ionaal*bo1,sjer.¡ismet, hraarvan l^lol"fheÍrn em Lauffenberg, de be-
kendste vertegenwoordigers Ìraren. IIog v6ór I{itlers machtsgreep rTerkten de
I(PD en de IISDAP broederlijk samen bij de Berlíjnse verkeersstaking.

I{et pact van Rusland met nazi-Ðuítsland was een Logisch gevolg van de
omstandígheid, dat nazíts en bolsjewieken r,¡eLisr'raar een verschíllend jar-
gou hadden, Faar ín wezen ver\¡rante systemen \ùaren. Niet voor niets heeft
een mari aLs 0tto Rühle al op een heel vroeg tijdstíp het bol-sjewisme a1s
rood fascísme (in onderscheid van het bruine fascisme van Hítler of het
zr¡rarte fascisme. van lfussolinie) gekarakteriseerd,

Er kan geen tr^líjfel over bestaan, dat de pro-Duitse politielc van Rus-
land voor l4oskou de natuurLí.jke en voor de hand Liggende pol.ítiek hras en
volstrekt niet als een tmeesteizetr of een 'slirnrníghéi¿j"t moet worclen ge-
zien, Stalin meende het eerJ.ijlt. De opheffing van de l(onintern, rle onder-
drukking van anti-fascistische lektuur of antí-fascistísche fil"ms en Èo-
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neelstuklcen r/as allesbehalve een kwestíe van ttaktielcf . En Stal-in r,¡erd dan
ook .. zoals r.rijlen Anastas Ì{ikojan onthuld heeft in zijn memoires -' door
de mi1ítaire inval van de nazi-troeipen in juní l94l volslagen verrast"

De oorLog van flitLer in Rusland druong ì{oskou voor de. eerste keer tot
een anti-Duitse politieko zo¡;oed aLs dí.e invale voor r¡at Duitsland betref t,
een breuk betekende meÈ eàrr poliuiek die lluitsland sinds de prokl-amatie
van cle republíek in lgl8 ten opzíchte van Rusland had gevoerd.

De hee:rsende klasse van Duitsland zoche bíj de bolsjewíeken steun bij
haar verzet tegen het - ook door Lenin bekritíse.erde * verdrag van \¡ersaiL-
1es; dp Ðuitse bolsjer,rieken (en ó6k de Russische) noemden Duitsl"and én Ììus-
lanrl lde proletraísche natiesr.

DE Ï.IBRKELÏJI(HEIDSZI}I VAJ}¡ T.{ANS POI'¡T

Hans Pont,, die nog niet zo Lang,, geleden Llim liok is opgevole_,d als voorzit-
ter van de FNV, heeft onlangs - in een rede voor de Vrije l-Iniversiteit in
AnsËerdam - onomrronden t,e kennen gegeven, dat tde 36-urige r+erkrøeek zieh
eigenlijk niet lee.nt voor een massaal arbeidskr:nflikt?, dat thet een genan-
te vertoning zou zijn als de cao-onderhandelingen op een clash l) met de
werkgevers zouden uitlopent en daÈ de rverkgevers hun verzet tegen de 36
uur maar moesten opgeven en såmen met de vahbewegíng de rnassale rrerkloos-
heid te lijf rnoesten gaan.

tlet zaL zonð,er meer duidelijk zíjn, dat rlie vakbon<lsfunhtionarissen
r'rier taak het is met de werkgeversverLegefftoordigers rJver de c.aots Ëe on-
derhandelen, Ponts r,¡oorden niet in rl¿nk hebben afgenomen. Inlanneer eerl gene-
raal verklaart., dat er van een gevechL gêen spralce lcan zijn, dan staan <le
kapiteins, die tegenover hun troepen de rnond vol hebben van 'dapperheid'
en t strijdvaardigheíd t voor schut en dan hoeven zij et nieÈ ,meer op te re-
kenen, dat de vijand voor hen zal retireren. ileet Pont dat ní.et? l{atuur-
lijk weet hij dat zo goed als iedereen. I'laar het punt is, dat hij de iuerk-
gevers niet al-s'de vijandr zíet.

De rede van PonË heeft, zoa.Ls te verhTachten víel, geleid Èot uiteen-
lopende reakties uit de vakbeweging" Daar is in <le al"Lereerste plaats de
reaktie van FlilV-woordvoerder J. Ì.{aaLx een reaktie dus uit de allernââste
kring van PonÈ zeli. Uit de r+oorden van <le voorzítt.er moet , zo zei hij ,
níet worrien begrepen, dat de vakcentrale het konfli.kt over de 36 uur uít
de weg zou gaanl tI.Je hebben geen voorlreur voor akt.ies, naar als het noclig
is zuLlen we niet dralen"t over díe verklaring kan nen rt beste ztn schou-
ders ophalen zonder er verder nog een r.roord aan vuil te maken. Zíj lijkt
aLs twee druppels water op de verklaringen die door de woordvoerder van
het I'litte l{uis plegen te worden afgelegd, iedere keer: dat de heer Reagan

I ) Pont spreekt niet de taal van de gercone man of van de gervone
arbeider, zoals men zal hebben bernerkt. Inplaats van het goed
llederlandse woord 'botsing' te gebruiken, praa.t hij Engels.



r3 -

zich aan de zoveelste Etoûnriteit schuldig maakt.
Dat ook de uitspraak van Pont al-s een f stonmiteitt rnoet rnrorden opge-

vat, hebben diverse vakbondsbestuurders direkl of indirekt, te kennen gege-
ven. Een funktionaris van cle Índustrí.ebond noemde Ponts verklaring tver-
keerd getimede, een funktionaris van de voerlingsbond noemde haar tzeer on-
verstandigt. Andere val¡,br:ndsbesttrurders karakteriseerden Ponts rede als
tgeen toonbeeld varr taktisch inzichtr. Jan Schermer van de industriebond
gáf tu kennen, dat Pont tde onderhandelaars vöor de voeten heeft gelopent.
l^lat bij dit alles opvalt is, rlat er ßeen bestuurder ís opgestaan om te vet-
kLaren, dat Pont het volstrekt bij het verkeerde eind heeft. Al1e reaktíes
komen hierop neer, dat de FNV-voorzitter groot gelijk heefte lnaar dat hij
beter had kunnen zwijgen.

llet duidelíjkst roerd dat gezegd door Pierre Bruls, de voorzitter van
de dienstenbond van de llNV. ltij vond, dat Pont de situaCie juíst had be-
oordeeld ('Ife moeten reäeL bl"ijvenr)o maar hij vond het jammer, dat Pont
van dat oordeel- in het openbaar had btijlc gegeven.

De mer};waardigste reaktie - ook al weer een die verdacht veel treg had
van de goedpraterij van de <lomheden van de een of andere fautoriteit?
was afkomstig van een bestuurder van de vervoersbond" Dat PonLs r¡oorden
nogal ,wat ttumult' hebben veroorzaakt vericlaarde hij uit de fsoms ietwat
lu-hthartige manier van de vooreitter om meÈ woorden te spelen...1 I'Iij
durven te beweren, dat Pont, niet met woorden, maar rnet <ie belangen van de
arbeíders speelt. Overigens getuigt zijn verklaring van werkelijkheidszin,
alt,hans in zeker opzicht. l{eÈ mag rfaar ziin, dat de FNV, zaa1-s de heer
IltaaË gezegd heeft, de arbeidstijdverkorting níet laat zakken, er behoefË
nier ãan ie worden getwíjfeLd, dat zij niet bereid ís voor de 36-uríge
werkweek massaal ten strijde Èe trekken. Ilat is de realiteit.

Van die reaLiteit zijn ook de werkgevers doordrongen. De heer Beem-
sterboer, die sprak namens het Verbond van llederlandse Ondernemerss ver:
klaarde aan een verslaggever van de VoLksknottt, dat hij rË betoog van Fl'lV-
voorzitter ?ont bepaald ní-er opvatLe als teen spel rnet r¿oordent. Volgens
hem is het ruitgeslotenl dat er over de invoering van de 36 uur een Sroot
arbeidskonflikt zal ontstaan. De h'oorden van Pont weerspiegelen volgéns de
heer Beemsterboer thet toenemend real"isme bij de vakberveging'. tHet denken
in de FNV-top is veranderdt, zo meende híj. tDe halsstarrige opstellíng
van enkele jaren Ëerug is veranderd in een soepeler houding. lt{aar ook de
achterban van de vakbeweging zít niet te springen om verdergaande arbeids-
tijdverkorting.,.. Sr is ràinig animo meer om voor de 36 uur de straat op

te gaan.... t 
o

Dat het denken ín de liNV-top sterk veranderd zou zi.jn, clat de vakbe-
weging zich enlcele jaren geleden weinig soepel zou hebben getoond, zoals
de heer Beemsterboer meent, daar geloven r,iíj niets van. JuisË dezer dagen
heeft men nog rüeer eens kunnen zien - aan rnrat er bij de Abva/l(abo ís f¡e-
beurd - dat een gewijzigde houding van een vakbondstop niet het gevolg is
vån een verandering in het denken, maar voortspruit uít een onweerstaanba-
re druk van de achterban.

Afgezien hiervan heeft de heer ßeemsterboer geen onget-i-jk met z'n be-
wering dat de achterban van de FNV niet om verdergaande arbeidstijdverkor-
ting zit te springen. De reden is, dat de arbeídstijdverkorting die tot
dusver, meÈ eelijktijdige inLevering van Loon, verwezenlíjkt is, niet of
nauwelijk6 toÈ uitbreiding van rverkgelegenheid heeft eeLeid. 0veral trraar

de I inleveringt de ondernemers een vergroËing van de r¡inst heefc opgel-e-
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qerd, rnrerd de verbet.erde winsLpositie gebruÍkt voor het i.nvesteren in na-
ehines. De invoering daarvan bracht niet meer arbeidsulaatsen met zich mee.
Soms bleef hec'aantal arbeidsplaatsen gelijk, veelal onderging het nog een
verdere daling,

Daarom¡ r{anneer Pont betoogt: dat de F¡IV níet aanstuurt op een kon-
flik¿ terwilLe van de 36 uur, dan geeft hij blijk van openhartigheicl en
werkeLíjkheiCszin, maar zodra hij daaraan toevoegt dat de vrerkgevers samen
met de vakbeweging de massale werkloosheid te f-ijf moetèn Ílaan, Laat zíjn
werkelijkheidszín hem ten enenmal-e ín de steek.

0nãernemers toonden zich al-tí-jd mínder geneigd om rlerk te geven'Can
om w i n s t Èe maken. Toen er sprake'\.iras van min of meer volledí-ge rverk-
gelegenheid en een krappe arbeidsmaùkt, hoo:rde men uit hun mond Èel^kens en
telkens weer de verzuchting, daÈ de arbeidsmarkÈ minder krap zou rnoeten
zijn en dat enige werkloosheid (ë',w,'2. de,zichtbare aanraezigheid Van een
industriäel resärveieger) tot matiging van looneísen zou voeren en loons-
verLagingen binnen hun bereik zou brengen. Dalende wi-nsten ín tijd van eko-.
nomische nalaise stimul-eren ondernemers allerminsË tot uitbreiding van het
aantal arbei.ders . 7,e. sÈreven allemaal naar aanschaffing van machines die
met minder loonkosten méér produktie mogelijk maken

ïtraÈuurlijtt zijn díezelide onclernemãrs.i.¡arme voorstanders van 't inle-
veren van l-oon. Als de vakbeweging een dergelijk beleid voert en hán voe-
ren door de íLlusie te wekken, dat daardoor de ¡verkloosheid zal verminde-
ren, vinden de ondernemers dat vanzelfsprekend uitstekend. i{aar die illu-
sie delen de ondernemers uiLeraard niet en als zij het over o inleverent
hebben, dan bedoelen ze inleveren zonder arbeidsti-jdverkorting, of arbeids-
tijdverkorting in perioden van slapte, en dan vré1 lnet loonkoriing.

Ziehíer de reden, dat r,rerkgevers zich krachtíg tegen de 36 uur verzet-
ten en, luide verklaren dat rendemenËsherstel en loonmatiging de. beste piì-
lers zijn voor ''een verantr,roord cao-beleid, d.at tevens de rust in de be-
drijven moet garanderenr. :

Aan de bevordering van die rust, za' dienen de r,roorden van Pont te wor-
den opgevat, wíl de vakbern'eging meewerken. Of de achterban daarin mee zal
gaan, is natuurlíjk rle vraag" De arbeiders mogen welisrnraar inderdaad níet
om verdere arbeidstijdverkorÈing'zi'tten te springen, ze zítlen bepaal"d ook
niet verlangend uit te zien naar rêndementsverbetering door niddel van nog
verdere loorunatíging. Al-s de vakbeweging daar geen of te weinig oog voor
mocht hebben, doen zich LÌ,ree mogelijkheden voor: of r,¡el. de achterban noopt
de top zich strijdbaar op te stellen, of rvel de achterban gordt zich ge-
heel zelfsEandig tot de strijd. Aangezien dat laatste voor de vakbeweging
een ernstige bedreiging vormt, valt daaruit het hartstoehtelijk beroep van
Pont op de werkgevers t,e verklaren . z-iJ moeten, zo redeneert hij , oog voor
de positie van de vakbeweging hebben, omdat de vakberveging juist voor hen
een onmisbaar instituut is.


