a

7Be jaargang
nwwnen

ianuayi

1"

L9B2

I

I

E^{

¡

I

t

G'rgaan Elerâr¡¡d aan de prc¡t¡lernen
van cle ze,lfstandige art¡eidens¡E¡tn¡¡ Gt

Bdj eLke bij zond.ere hand.eLí,ng
gaat het denken aan het doen
uooraf" Bíj het handeLen uan
kLassen of massats bLíjkt d.e
betekenis Ddn hel; handeLen
pas aehteraf. Hiev, gaat de
daad uooraf aan het begrip.

+
+
+

Theo l4aassen
{

DAAD
EN

ORGAA9.{ çËW¡JD AAN DË pRÕBLËMf

VÅN DË ZËLF5TANDIGË ARBIIDER55TR,IJü
Ge

qt

Drr

G

EDACHTE
DE

L

ES

VAN

f\ü

r,r i

v; ts

l

!¿: itlt o

ttt

t

t:tnt'n

t.t¡ I r

ìj s

gavc zal word¡r¡r bt:k osìiç¡cl

*it

vr

ij w i l l i ¡7t: h ìi tl ritgr:s t

Red. ttn a¡lm.: St:hor:w 4B-l'l , l-elystarl
Fosx-t¡iro

DE

llû76llit

21e

N O V E

M

BER

0p d.e 21e november 1981 rrerd. in Amsterd.a¡n de tot dusver grootste betoging tegen de kernbewapening gehouden. Ze was groter dan die in Bonn - clie
bondskanselier Helmut ScÏ¡midt, na.€ùr hijzelf heeft verklaard, t'tot nad.enken
stemdefr - groter dan die in Bn.ssel, groter dan d.ie in Londen en in Mattrid
en groter clan die welke in lta1ië plaats vond.. nuin l+00.000 d.eelnemers en
deelneemstersn door vele tientallen extra treinen en ruim tweeduizend autobussen'aangevoerd., legd.en praktisch de gehele ctag alle verkeer in het Amsterd.amse centlum pLat en vormd.en stoeten die intirukwekkend.er waren d.an
velke stoet ook d.ie in d.e loop van d.eze eeuw door enige Ned.erland.se stad

trok.

Tlat de betogers onderling (en hen die hun achterban vormd.en) innig
met elkaar verbond. was noeh d.ezelfde levensopvatting, noch een gelijkgericht politiek streven. lüaaraan zij uiting gaven was een vastberad.en ïTed.esr¡iI en de ond.ubbelzinnige eis tot verwijdering van alle nueleaire r,¡apens uit zoueL lrrest- øZs Oosteuropa. Voor zover dat echter allerminst overeenstende met het streven van de politiei
(naar nueleair evenr¡icht; naar'
door
afschrikking; enz.) had. het niettem:in een politieke strekking.
'rvred.ert
fqd.erdaad. gaf op d.e bewuste d.ag d.e massa blijk van haar verlangen naar wat
é6n van d.e organisatoren tteen nieuv¡e poLítíektt noemde. Vand.aar dat aan de
manifestatie, ondanks haar uiterst hèterogeen karakter, terstond. van alle
kanten politieke betekenis werd. toegeschreven. Daartoe leícLd.e uiteraard in
zeer belangrijte nate ook haar indrukwekkend.e omvang. Het is ontegenzeggelijk die omvang ook, waard.oor onmid.d.elJ-ijk van alle kanten r,rerd. toegegeven,
dat zij ormogelijk zonder politieke gevolgen zou kunnen blijven.
Naar onze overtuiging moeten hieraan tot goed begrip van d.e wezenlijke betekenis d.er gebeurtenisseno twee d.ingen r"¡ord.en toegevoegð,. In de eeyste plaats clit, d.at het niet te ontkennen valt d.at d.e demonstratie, wat d.e
opz,et ervan betreft, strikt binnen d.e grenzen van de burgerlijke sa¡nenleving bleef en geen enkele bedreiging vormd.e voor d.e g"n"siigae ord.e. Daar
l-igt niet alleen d.e reden dat de autoriteiten haar hebben tõegestaan, daar
ligt ook de verklaring voor het feit d.at het politie-optred.ãn zich heeft
beperkt tot wat sr¡r¡niere verkeerstechnische maatregelen. Wat dit betreft
springt het verschil in het oog tussen d.e betoging van d.ie bewuste 21e no-

-2willekeurige, van omvang enorm veel kleinere betoging van
arbeid.ers,
ï¡aarin - hoe onschuldig de bed.oelingen van d"e beto*
uitsluitend
gers ook mogen zijn - d.e overheden, ómdat het arbeid.ers betreft, terstond
een bedreiging van d.e openbare ord.e zien. En het ontbreken van ied"ere vorm
van politiegeweld heeft tot d.irekt gevolg gehad, d.at de anti-kernwapendemonstratie buitengewoon rustig en vreed"zaam is verlopen.
fn de taeede pLaats echter is het zo, dat niettegenstaand.e d.it alles
d.e kolossale betoging in Amsterdam, of de d.eelnemers zich daarvan nu wél
of niet bevust l.raren, d.e af}çeer tot uiting bracht van de bestaande situatie, d.ie hierd.oor word.t gekenmerkt, d.at over het lot van de burgers word.t
vember en een

beslist zond.er d.at zij ook maar enigertnate bij machte zijn op
d.e beslissingen zelfs maar d.e geringste ihvloed. uit te oefenen" Aangezien
d.ie situatie kenmerkend. is voor r^¡at men de politiek noemt drukte d.e betoging, ondanks d.e orr¡niskenbare politieke strekking van r'rat zij eiste tegelijkertijd. een afiçeer van d.e politiek uit. I'Iat de demonstratie in de al}ereerste plaats, ofschoon geheel onbed.oeLd, demonstreerd.e was de onloochenbare tegenstelling, niet tussen d.e politici en sonmigen van hun kritici,
maar tussen de politiei en de ma,ssa.
fnd.ien een lezer(es) in het bovenstaand.e - met recht overigens - een
tegenspraak beluistert, moet hij of zij zich er rekenschap van geven d.at
d.eze tegenspraak d.e demonstratie zëLf heeft aangekleefd. Zij had, naar wij
reed.s vaststeld.en, d.oor wat d.e d.emonstranten eisten, een politieke strekking; zij had. tevens een betekenis d.ie men veeleer anti-poLítiek kan noemen voor zover zíj zich tegen beslissingen van bovenaf keerde en het laatste en beslissende woord r^rilde d.oen spreken d.oor 'lde straatft, hetgeen in
strijcl is met het beginsel waarop öe burgerlijke maatschappij berust. Door
d.e aantasting van dit teginsel ging zij, ofsehoon strikt burgerlijk van opzet, zond.er het te rn¡illen of te weten boven de burgerliike sa.menleving uit"
Hoe paraåoxaal het ook moge klinken, het zijn in zeer belangriike mate d.e a-politieke tend.ensen van d.e betoging die eventuele politieke gevolgen ervan des te waarschijnlijker maken. llant om geen andere reden dan om
d.e tegenstelling tussen zichzelf en de betogers te overbruggen dan r.rel aanzienfijt kleiner te doen schijnen dan zij in feite was en nog steeds is,
zich gehaast om zich met de betoging te identifihebben tal van politici
ceren. Sommigen van hen verklaarden d.at de ttnieur¿e politiektt d.ie d.e d.emonstranten kennelijk wensten, niet of nauwelijks zou verschillen van hun trad.itionele en versleten politiek. Anderen erkenden de verschillen maar steld.en wijzigingen in rt vooruitzi.cht. Nu eens verl-egden zij neteen hun politieke koers, zond.er d.at te r.rillen erkennen, omd.at een erkenning daarvan
vooralsnog voor hen onnogelijk r,ras. Dan*weer beloofd"en zij r¿iizigingen in
de toekomst, omd.at zij zieh terstond geen.r'rijzigingen konden veroorloven.
Zowel in het ene a1s in het and.ere geval had men te maken met een poIitiek feit, !¡aaraan g6én partij en géén politikus voorbij zal kunnen gaan
zond.er uiterst grote politi.eke risikors te nemen. Dat laatste vanwege het
massale karakter d.er betoging" Het is d"e kwantiteit van de betogers d.ie
daaraan een bepaalde kwaLiteít heeft verleend.. Dit d"oet haar van vredesdemonstraties in een niet eens zo ver verled.en volledig verschillen.
Van d.ie vroegere d"emonstratíes - bijvoorbeeld. hier en elders tegen cle
oorlog in Vietnan - hebben wij altijd verklaard, dat het id.ealisme van pacifisten niet in staat zou zijn om het bel-eid. van welke heersende klasse
ook te verand.eren. In het licht van d.e jongste anti-kernbewapeningsd'emonstratie is het een open vraag of er niet toch een zekere, niet te meten
beÖisseld. en

-3Ínvloed op d.e regering in l^fashington is uitgegaan. Hoe het zij, ¿at er van
de jongste vredesdemonstraties geza,menlijx een politieke invloå¿ i.u uitgegaan en nog zâ3. uitgaan kan moeilijk word.en tegengesproken. Zij is tt eãrste merkbaar geword.en d.oor bepaalde uitlatingen van Helmut Schnidt, zij nanifesteerde zich vervolgens met een ttverzoenÀnd. gebaarlr van d.e Amerikaánse
presid.ento d.ie zich bereid verklaarde ond.er bepaald.e voorûaard.en af te wil1en zien van de plaatsing van mod.erne atoonraketten in Europa.
Zeker, Ronalil Reagan maakte d.at trgebaartt nog eer d.e vierhond.erdduizend. d.emonstranten d.oor Amsterdam trokken, maar d.at het hem zo niet door
d.e Amsterilamse, tlan toch door andere anti-kernwapendemonstraties werd. ingegeven is van Amerikaanse zijde erkend., ook al werd. het dan later van officiële zijd-e tegengesproken. En de invloed. van de anti-nucleaÍre protesten
op ninder machtige politici d"ichter bij rruis kan aan hun eigen vèrklarin-

gen gemakkelijk l¡ord.en afgemeten.
Om ons tot Nederland. en d.e d.emonstratie van de 21e november te beperken, d.e politiei hebben niet alleen gereageerd., een aantal van hen heeft
ng! d.e betoging meeged.aan. Ka,merled.en en funktionarissen van diverse partijen kon men d.oor Amsterd.an zien lopen en partijvertegenwoordigers hebben
als het ware bij het organiserend kornmitee staan dringen om a1s spreker op
het Amsterd.amse museumplein het woord. te mogen voeren.
participatie van de partij en - burgerlåjke organisaties of ze nu
. Deze
tot rrrechtsft
d.an we1 tot ''links'r behoren -"¡nrerd-uiterãard d.oor d.e strikt
burget'Líike opzet der d.emonstratie mogelijk. Maar de d.eelneming en d.e med"ewerking van verscheid.ene burgerlijke partijen heeft niet verhin¿era dat de
betoging als zod.anig, in de zin r¿aarin wij het hierboven uiteengezet hebben, buiten d.e burgerlijke perken ging en d.at de betogers niet aldoor
de burgerlijtre beleefdheid. in acht hebben genomen.
Tot hen die op het Museumplein via de luidspreker het woord tot cte
hond.erd.duizenden hebben gerichto behoord.en ond.er nàer Ï,fim }{eijer, d.ie in
de Tlreede Ka¡ner als fraktievoorzitter van d.e Pvd.A fungeertr êm Aati Nuijs,
tlie lid is van d.e Tweede Ke,merfraktie van D'66. oãt bei¿en het spreken
d'oor de betogers schier orurogelijk werd. gemaakt heeft "Het Parool" eãn d.uid'elijke ttsmettt op het voor d.e rest zo ttkeurigett verloop
van d.e demonstratie genoemd. Idij daarentegen zien er het bewijs in, d.at men d.e betoging en
de betogers serieus moest nemen"
Eén of twee d.agen na d.e grote betoging heeft de ttvolkskrant"-redaktie
voor diegenen die het niet meer zo duid.el-ijk voor ogen of in het geheugen
ngcht hebben nog eens precies op een rijtje gezet hoe htteesLaehtig de politiek van cte PvdA ten aanzien van kernwapens ãn kernraketten i¿el iä
ãi¡r,
"tt óp
lezers er aan herinnerd, d.at I,Iim Meijer in het parlement en 'tlim Meijer
het Museumplein een volmaakt versehilLend.e taal spraken. Dank zij d.e televisie en d.e kranten verkeerd.en d.e d.emonstranten d.aaromtrent niet in tt ongewisse. Zij weigerd.en ons inziens terecht te luisteren naar een toespraak
1¡aarmee Win Ì4eijer zich aehter hen seheen te scharen nadat hij als Ka¡¡.erIid. precies het tegenovergestelde had. ged.aan. Ten aanzien ván Aa¿ Nuijs
gold dan veliswaar niet d.at hij persoonlijk als een ilbLeekgezieht met h¡àe
tongenrt werd beschouwd., men zag hem bepaald. niet voor nieis als d.e vertegenwoord.iger van een partij wier kersvers atoompacifisme met het grootst
mogelijke wantrouven d.iend.e te r¿ord.en beschour¿d". l¡ie de kloof tussen d.e officiële politiek en de massa uit het blote feit van de demonstratie nog
niet mocht hebben afgeleid, kon die tijder" du hevig gestoord.e speechjeã
van de genoemd.e heren in haar volle breed.te en d.iepte aansehouwen"
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Van d.ettmassatt spreken we. Daarin inderd.aad waren de zich over Amsteruitstortend.e menigten herschapen. KerkeLijken en onkerkelijken, gelovigen en ongelovigen, arbeiders en niet-arbeiders, radikalen en gematigd.en
ond.ergingen tijd.ens hun mars d.oor Amsterd.a¡r een verand.ering als waarvan
d.oorgaans sprake is bij alle d.eelnemers aan een massabetoging. Dicht opeengepakt, met hun bred"e rijen d.e straten en kad.en vullend en d.e pleinen overspoelend., werd.en zíj zíeln er hoe langer hoe meer van bevust d.at er bij alIe tienkbare verschillen é6n ding was wat ze a1len met elkaar gemeen hadd.en:
d.e zienswijze d.an wel tt gevoel ï¡aaraan ze d.ie d.ag uiting wild.en geven. En
dat gevoel van éón te zijn, dat d.e verschillen naar d.e achtergrond drong,
rnrerd. hoe langer hoe sterker naarmate de dag vorderd.e, r,rekte bij hen een
brijd"e verrassingo verleende hen ook - al was het dan maar tijdelijk - e;evoelens van zelfvertrouwen en kracht die seherp kontrasteerd.en rnet het gevoel van nachteloos aan d.e besl-uiten van hogerhand te zijn overgeleverd.,
besluiten ï¡aaraan ftmen toch niets kon verand.erent'. Irféér dan één d.eelnemer
heeft van d.eze innerlijke verand"ering tijd.ens d.e betoging gesproken en zij
ís het geweest d.ie tot gevolg heeft gehad. dat er op 21 november in Amsterd.a¡r een blijd.e, bijna feestelijke sfeer heerste niettegenstaand.e d.e ernst
van d.e atoomd.reiging, in weerwil van het afschuwelijke van de bewapeningsdam

wed.loop.

l'Îet d.it al-Ies is vanzelfsprekend het laatste

r,¡oord.

over

d.e

anti-kern-

wapend.emonstratie nog allerminst gesproken. Om te beginnen kan aan hetgeen
reed.s is opgemerkt omtrent d.e innerlijke tegenstrijd.igheid. l¡aardoor de betoging zich heeft gekenmerkt, nog dit word.en toegevoegd, dat de deeLnemers
zich tegen d.e kernbewapening richtten, maar geenszins tegen bewapening a1s
zod.anig. Ook d"at illustreert de burgerlijke opzet en het burgerlijk keurslijf waarin men zích, and.ere tend.ensen ten spijt, bevond. Voorts valt er
op de mate vaarin van d.e demonstratie invloed. op de politiek en de partijen
uit zal gaan, geen pijl te trekken. Ind"ien de 21e november voor de heersend.en (in Oost en trrlest) a1 een teken nag zijn geweest, d.at er een moment zal
aanbreken 'waarop het tijd.perk d.er politici zal- pJ.aats maken voor het tijdperk van de massa, d"an r,¡i1 d.at nog geenszins zeggen dat laatsgenoemd tijdperk reeds voor de deur staat. Kwesties als d.e bewapening en dus ook het
vraagstuk van de atoombewapening, kunnen binnen het kapitalistisch produktiestelsel d.at zowel in llest- als in Oosteuropa heerst, niet rrrord.en opgelost. Dat maakt het succes van d.e truiaige Europese en Amerikaanse antiatoombeweging problematisch. Omgekeerd. echter maakt het blote feit d.at de
massars tegen d.e bewapeningspolitiek in beweging zijn gekomen, d.ie politiek al even problematisch. Die trvee oruniskenbare feiten zijn karakteristiek voor ¿e tijd. waarin r,rij leven.
trdat echter betekent het problematisch worden van de huidige burgerlijke bewapeningspolitiek van de grote en kleine rnogendhed.en indien de protesten d.aartegen geenszins d.e burgerlijke maatschappijstruktuur bed"reigen?
Niets mind.er - maar ook bepaal-d. niets m6ér - d.an d.at de heersende klasse
tot een politieke koerswijziging genood.zaakt kan lrorden; genoopt kan zijn
tot het voeren van een ánd.ereo ja ind.erôaad. een ttnieu'r^/ett, politieko die
niettegenstaande de verand.ering niet ophoud.t een burgerLijke politiek te
zijn" fn d.e geschied.enis van de burgerlijke samenleving zijn heel wat voorbeeld.en van een dergelijke koerswijziging te vinden. De sociale politiek
d.ie in d.e plaats is gekonen van de onbeperkte roofbouv op de menselijke arbeidskracht, is er éên van. En zo men een voorbeeld wil dat meer op het
terrein ligt van d.e internationale betrekkingen, d.an verr,¡ijzen we naar de

E

verd.ragspolitiek zoals de Europese staten die tussen d.e beide r¡ereld.oorlogen heb,).Lr gevoerd., een politiek d.ie sterk verschilde van de buitenland.se
politiek in de 19e eeuw.
i,iie zou ¡^riIlen opmerken, d.at het tussen 1919 en 1939 gevoercle beleid.
van d.e kapitalistische staten d.e tweede r¡ereLd.oorlog niet voorkomen heeft,
heeft uiteraard volstrekt gelijk. Maar w"ij betogen ook niet dat beperkin!
van d.e atoomwapenwed.loop of volled.ige vernietiging van de kernwapens een
volstrekte garantie voor d.e vred.e vormt. Dat zou een illusie zijn ondat d.e
vraag: oorlog of vred.e? m:ind.er van d.e bewapeningstechniek d.an weL van d.e
maatschappelijke verhoudingen en tegenstellingen afhangt. Daaraan hebben

jongste anti-kernbewapeningsdemonstraties uiteraard niets verand.erd..
Maar wij houd.en het voor onjuist om ze deswege iedere betekenis te ontzegd.e

8en.

STEMMDINK

KONTRÁ.

VAN DER STOEL" VAN DER STOEL

STM4ERDTNK

De anti-kernberuapeningsdemonstratie die op 21 november tBl in Amsterdan werd gehoud.en was niet slechts gericht tegen de politiei en de politiek, maar - uiteraard. - in feite ook tegen de regering. tt ïlas om d.iã red.en, d.at d.e rainister van d.efensie militairen nadrukkelijk verbood. er in
uniform aan deel te nemen. Dat verbod. van d.e (tot n t66 behorend.e) minister ¡rerd voor de televisiekamerars nog eens toegelicht en verd.edigd. d.oor

de staatssekretaris van d.efensie, d.e heer stemerdink van de pvcLA.
De heer Ste¡nerd.ink zei bij die gelegenheid: ttHet leger is een instrument van cle overheid. d.at alleen maar op bevel of wens van d.e overheid. in
het openbaar kan optred.en en niet op eigen gezag t6gen d.iezelfd.e overheid.,
niet tégen d.e eigen regering...t'
Hij d.eed. het ald.us voorkomen alsof de funktionerend.e regering "d.e eigen regeringrt van d.e militairen zou zi.jn en verd.oezeld.e d.aarmee, dat welke
regering ook nooit iets anders kan zijn dan de regering van de heersende
klasse. Maar er vas niemand. die hem op dit punt tegensprak.
Dat echter d.e bewuste betoging een betoging tegen d.e regering was zeals de staatssekretaris naar onze mening terecht vaststelde, dat, weyd. ¡wáL
tegengesproken en wel (op zaterd.ag 21 november in de vroege avond.uren)
d.oor niemand. mind.er d.an d"oor zijn partíjgenoot, de minister van buitenland.se zakeno de heer Ìîax van der Stoel.
ilT^Iat d.e
betogers voorstaanrt, zo verklaarde d.eze tegenover een rad.ioverslaggevero ttclat--is míjn poLítiek, d.at is wat ook d.oor d.eze regering nagestreefd. word"t. . .tt
Nu gaat het er maar om wie van de beid.e heren men serieus lriI nemen.
Houd.t men het met Stemerdink, d.an moet d.e uitspraak van Van d.er Stoel op
zln zaehtst gezegd als een Laehertje word.en gekarakteriseerd; neemt men
daarentegen d.iens r,'¡oord.en ernstig, dan moet men konkluderen, dat het verbod. onr in uniform aan d.e betoging deel te nemen met een uaLs argument rîerd
gemotiveerd.. I,Iat in d.at g"n"i aan d.e militairen is verboden is-: uiting te
geven aan het feit, dat ze het eens zijn met d.e regering.
Wie van d.e beid.e bewindslied.en verd.ient het om ernstig te word.en genomen? Noeh d.e ene, noch d.e andere.
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Voor ons ligt een d.oktoraalskriptie van de hand. van luonne HeygeLe.,
d.e striid. van d.e arbeiders in d.e Rotterdamse haven tussen 1960 en 198ô
ond.erwerp heeft 1 ). Uit het feit d.at i.rij er d.e aand.acht op vestigen en
ons bovend.ien voorstelLen d.e inhoud. van de desbetreffend.e stud.ie hierond.er

die
tot

vrij uitvoerig ie bespreken,

kan terstond. al vorden afgeleid, d.at naar onze mening de samenstelster een zeer behoorlijk stuk l¡erk heeft afgeleverd..
Haar geschriftu dat naar men aanstond.s zal zien méór bevat dan de titel
aangeeftu ond.erscheid.t zich bijzond.er gunstig van de meeste skripties over
soortgelijke onderwerpen doordat Yvonne Heygele bij haar analyses geen noment klakkeloos van algemeen gangbare opvattingen is uitgegaanu noch een
knieval heeft genaakt voor versleten afgod.sbeeld.en. Zij heeft integend.eel
velerlei, van d.iverse kanten kra,mpachtig in stand gehouden nythes d.oorgeprikt " Ze is d.aartoe in staat geweest d.oord.at ze een open oog heeft voor
aller1ei feiten en zaken, die d.oorgaans aan de aandaeht ontsnappen van zowe1 burgerlijke als zogenaa,nd. "linkse" ond.erzoekers. Dit, in lconbinatie
met wetenschappelijke speurzin plus ged.egen bronnen- en literatuuronderzoek, heeft tot een resul-taat geIeid., d.at wij zond.er aarzeling uniek noemen.

Teneind.e d,it oord.eel- terstond. enigermate te ondersteunen, brengen uij
hier enkele citaten uit haar uitvoerige inleid.ing, r,¡aarin zíi - onder
meer - inforr¿atie verstrekt omtrent d.e opzet van haar werk" lÏa te hebben
meegedeeld d.at "zowe1 burgerlijke a1s neer links-georiënteercle intel-lektuelenl? het rtwaandenkbeeld.tt had.d.en ttclat d.e l'led.erland.se arbeiderslclasse ond.er
invloed. van ile'twelvaarttt2) vas ingedoruneld. en verburgerlijktll om vervoJ-gens bij d.e staking van 19TO 3) te konstateren, "d.at d"e arbeidersklasse d"e
strijd weer had. opgevatîi, verklaart Yvonne Heygele d.at zij volstrekt niet
van mening is, d.at de havenarbeid.ers in 19To d.e strijd. ?ìee? oppa.kten l+)"
Háár kijk op d.e zaak is d"eze, d.at d.e (haven)arbeidersttÌrun strijd. steed.s
weer opnieu\{ vorm geventt en dat tistakingen niet d.e enige verzetsvorm zijn".
Over haar eigen bed.oelingen zegt zij:

irln deze skníptie uiL ðk onder artdere proberen aan te tonen"
dat de teehnologísehe ueranderdngen, i.n de uoz,m uaaz"in ze in de
Rotterdøttse hansen uorden doorgeuoez,du een bepaaLde poLítieke dìmensie hebben, dqt ü¿L z,eggen dat ze ín ltun specifi,eke Dorm erop
gerícht zdjn de az,beddeys - in de uoòrtdutende maehtsstz,íjd tus*
sen arbeíde?s en bedröjfsLeö&íng - zodaníg te uoegen en te dísedpLineren dat ze de arbeídskraehten 1)ownen uq,axa,cn de ondez,nemera
op dat moment behoefte hebben. Deze. technieee kant uan het arbeídsproces als str,íjdniddeL uan ondeynemerszíjde zaL de tee'hníe-

1)
2
3

\

Yvonne Heygele, "Arbeid.ersstrijd. in d-e Rotterdamse haven 1960-1980"
)'Íeer loon voor mind.er werkl?.
De aanhalingstekens zijn van Yvonne Heygele.
De staking van 19TO is d.ie welke de "\00-gulden-go1fr veroorzaakte.
Cursief in d.e skriptie van Yvonne Heygele"

-7 8e orqan'isatde üan de hauenarbeid genoemd uorden. Ikaay ook en
'úooral uíL ik aangeuen hoe de vtauenarbeíders steed,s weez, -- ook
2n di9 d4øeliikse maehtsstrúid * deae techniese organisatöe uan
't arbeidsproeea gebz.uiken om hun eigen beLangen a{ekuaat te behartï'-gen" Hun uerzetsüov,men ontuíkkâLen ze oþ basds uan en bónnen de teehníese organdsatie oan de anbe.id" uet gebno:k uan die
teehníese oz'ganísat'i,.e zal de poLdti.eke organísatíe uart d.e hauen*
arbeíd genoemd uarden. De ueisch'ilLend,e ubrzetsoormen uotden onder de Loep genomen" dn lwn uerbartd gepLaatst en dp ontutkkeLíng

(¡fz. v).
Het moet ons van het hart, dat rrij I'd.e politieke organisatie van de
havenarbeid." een wat erg ongelukkige - want tot nisverstanã aanleid.ing gevend'e - term achten voor d.atgene wat Yvonne Heygele e?mee wil aand.uiAã".
It'iaar afgezien van d.at bezwaar zijn wij van mening dat in bovenstaand.e aanhaling exact r¿ordt aanged.uid lraarom de technischã vernieuwingen (in de Rotterdanse haven) er uitzien zoals ze eI uitzien en dat ctaariã bovend.ien aI
even exact t¡¡'ordt aanged.uid, dat d.ezel-fd.e technologie die is geschapen om
e?l)an geuoLgd,î

hen te beheersen, d.oor d.e arbeid.ers voor eigen doeleinden worãt aangewend
en d'at deze technologie de vorm van hun verzet bepaalt, I,let deze woord.en,
d'ie niet alleen maar op de Rotterd.amse haven, ru,ã" op heel- d.e industriële
sa¡ienleving van toepassing zijn, dringt de schrijfãter d"oor
d.atgene
wat d.e motor van d.e teehnische vernieur.¡ing en tegelijkertijd. tot
(orngekeãra)
de motor van de klassenstrijd t<an r¿orden genoemd. 5).
In de inleid.ing houdt Yvonne Heygele zich ook bezig met enlcele and.ere stud'ies over de strijd. van <le Rotterd.a^mse havenarbeid.ãrs. Omtrent een
analyse d.ie voorkomt in het boek van A" Teulings en F. Leijnse: luliTieuwe
vormen van industriële aktie" konstateert zíjz

'tZíi sdgnnLev'en daaz, zeev¿ tez.eeht een kormrntnikatiestooynís
tussen de erkende takbonden en d.e arbeöders. Eehtey. zdj brengen
die kontaktsto-oz,nís tez,ug tot een oyganísatiepnobLeem" 2¿j pt"n¿ten uoor een deeentralisatie Dan de uakbeuegdng" waar.dooz. de demoksatíe in de bonden weez" hez.steLd, kan uooâen" ân d,e uakbeueging
?ieeï¿ een stníjdoz,ganísatíe uan de basís wordt.
"... Een u¿söe- aL-s
deze hoovtt thuis in de hoek uan de uakbondsoppositie"
7ndeyzoeken als dit ziin binnen de uakbondsopposítí.e- ueeLuuLdt,g gebtuikt
ory
poLitðek kt'aeht búj te zetten. Een poLítdek "die eney-d3 eigen
z'2i"d:s 'r)ngaat tegen de beLangen pdn de uakbewegingstop" en ander,ziids probeert het arbeídersueyzet terug te bienlen'-'mddd.eLs d.e
zaevtte Lijn uan demokv,atísering en bepelkte y,adíkaLisez"ing - bínnen de speeLrw)mbe die de uakbeweg¿ng biedt.
TeuLíngs en Leijnse gaan eruan uít" dat arbeddprs en uakbon5) voor de verenigd.e staten is precies hetzelfd.e op indringende wijze
beschreven door Gisela Bock in haar boek "Die andere Arbeiderber,regung in den usA von 1909-192a". ze toont daarin aan d.at het z.g.
Taylorisme een reaktie r¡as op d.e klassenstrijd. en dat ied.ere technische vernieuwing lreer toi een nieuwe vorm van klassenstrijd
voerd.e" I.Ie hebben haar boekje d.estijd"s besproken in "Daad. en Ged.achte" van oktober 19T8.

B

in prúneipe aan dezeLfde kant..... staan" In deze skz'iptde
eehtffirobey,enoantntOnen"datdeuakbeuegi,gnnn.dubden

beLposítie únneemt tussen c.ybe¿dey,s en ondey,nemer,s. . " " . Die dubbeLposdtøe komt op het'soLgend.e neer, Enerzíjds kan de uakbewegíng geaten uovden aLs de uez.tegenuootdigstey üan de arbeidey.skLasse. Jaarlijks sLuit zij uoor de arbeiders met de ondeywemers
koLLektieue arbeídskontrakten af , .. Daaz,bij uorrnt de uoortduyende druk die uitgaat uan de arbeí.dersstz'öjd in de bedríjoen haar
maeht" De beueging uan de az,beiders is haar besbaansuoom¡aay.de
en daarom zaL de ua'l<beuegíng nrí.nstens tot op zekere hoogte de beLangen uan de ay,beödey,s moeten uey,toLken, {'laarmee dk de beperkth.eid xan de opname uan de av'be¿derse'isen zekey, níet uíL ontkenrzeno hlant anderzíjds heeft d-e uakbewegingu door zåch te binden
aan de speLz,egeLs yond het afsLuiten uar¿ de CAOts" zieh ondergeschíkt gemaakt aar¿ de kapítaTístísche ontaikkeLing" Am erkend te
uorden aLs offi,eóëLe gesprekspartner uooz' de ondeynenprs heeft
de uakbeweging zich uest Laten Leggen op de gï¿enzen döe de kopítaLístisehe ekonowie stelt" þlaay,rnee de arbeidensbelangen in het
aLgemeen in strijd zíjn" fn tijdenlsan ekonomísche groed kon ey,

uellicltt nog üan een zekez,e paraleLliteit Ðan aybeidersbeLanqen
en køpitaaLsontwdkkeLíng" bennddeLd dooy, de uakbeuegíng" sprake
zdjn" Ik zaL Laten zöen hoe in het kadey, uan d.e ky,isíspoLítiek
uan de Taatste ianen de tegensteLT,íngen tussen ay,beíd.ey,sbelangen en kapitaaLsontaökkeLing zich steeds ueyder toespdtsen" met
het geooLg dat ook de bemdddeLingsroL oan de ttakbeuegíng op de

heLLíng komt te staan. l,lat weer betekent da.t de uakbeuegíng dan
d'inekt de arbeidersstz,íjd zaL moeten onderdrukken" (bLz" VI/VIï ),
De kijk die Yvonne Heygele op de vakbeweging heeft komt niet in ieder
opzicht met d.e onze overeen. 'l^Iij hebben de sterke indruku dat zij er geheel of ten d.ele aan voorbijziet, dat d.e vakbewegíng van het begin af aan
een organisatie is geweest, d.ie zich op d.e bodem van d.e burgerlijke, d.at
wil zeggen de kapitalistische, maatschappij plaatste 6). t'¡ij hebben ook de
indruk d.at zij de positie van d.e vakbeweging teveel afleidt uit d.e omstand.igheið, d.at zij c.a.o. rs afsluit, inplaats van het afsl-uiten daarvan uit
de positie van d"e vakbeweging af te l-eid.en. Dat is een belangrijlc onderscheid, maar é'en d.at vrijwel te verwaarlozen is ind.ien men rle zienswijze
van haar en ons enerzijd.s vergelijkt met d.e gangbare anderzijd.s en bijvoorbeel-d. net d.ie van Teulings en Leijnse, die zij o.i. zéér tereeht en op d.e
juiste wijze kritiseert.
Tvonne HeygeÌe noemt d.e d.oor haar gewraakte analyse van Teulings en
Leijnse typerend. voor het soort stud.ies d.at geschreven is vanuit sociaald.emoltratisch standpunt. Naast d.eze ond.erscheidt ze stud.ies d.ie vanuit burgerlijk standpunt zijn gesehreven en studies d"ie zijn ond.ernomen d.oor auteurs, d.ie op een ov,thodos-may,ristisch standpunt staan. Haar woordgebruik
versehilt hier aarunerkelijk met het onze. Met de term t'orthodox-marxisverband, naar rt opstel van John en Paula Zerzan
vermoord.d.e t'ied. Ludd.?'t, in l{ed.erlandse vertaling gepubliceerd in "Daad. en Ged.aehtetl van juni 19TT en in "Tnternationale
Korrespond.entie'r, Jrg. B, æ, 3/\, herfst 19T8.

6) hlij vervijzen in d.it
ttl'lie

-9tischrt dui¿t ze ït, geheel van opvattingen aan "zoaLs dat in lrTeder1and. bijvoorbeeld cloor d.e CPN en d.oor maoistische en trotzkistisehe groeperingån
en organisaties r.¡ordt voorgestaan" (aldus y"H. in een noot ol urr. Tri).
I'Iij zijn van mening, dat noch de opvattingen van de cpN en soortgelijke
partijen, noch d.e opvattingen van maoîsten oi trotzkisten marxistisãrr tt rrnen word.en genoemd., sterker nog: d.at zij lijnrecht in strijd zijn met de
opvattingen van IIàrx. Maar d.at punt kunnen wij hier verd"" onb"rproken latenr - aangezien Yvonne Heygele zich van de opvattingen d.ie zij iorthod.oxmarxistisch'f
noemt volledig d.istaneieert. Daárbij lãvert zij óp d.e ¿esbetreffend'e opvattingen een lang niet mal-se kritiek, die narrr *ãrr"Iuit bij
d-e onze voor zovet zíj niet geheel met d.e onze overeenstemt, Men l-uisterei
ttALLe uenandprdngen in d.e machtsuethoudingen
uoz,den (in d.e
rorthodox-marxistisehel l-ees liever" feninistische
- visie)
uez'kLaard uanuit een kapítaaL-Logiese redenering" tt KapitaaL is
ondev'hetsig aan zíjn eigen irnmanente aetten oan kqpitaaLsakkwm,LLatie" " " Die ue.tten dwíngen de ondernemera tot yationaLíser.íngen
en r'?org"anisaties. Dat wiL zeggen, døt de machtsueyhouding tussen k-apítaaL en arbedd. als een loutev, ekonomí'ese word.t opg"euat.,
Av'beidens worden (in mt jn zíensuöjze) niet Langer besehoi,md. aLs
uilloze sLaehtoffer,s Ðan de kapötâLístísche ueîmatigheden. zíJ'
gebruåken zeLf hun dageLöjkse þraktí,jksítuatíe on hLn stuíjd. tL
Ðoezaen en kunnen de køpitaaLsonh¡ikkeLing daay,door essentiee|
doorkruisên,; ¿ .. de az,beiders ontudkkeLen huh sfu,ijcl" de ondermertte?9 Tea,geren op de str'íjduonnen uan de arb.eí,dey,s en de arbeídez's gebmn)ken de nöeuue uenhoudíng üeer om hun styijd. niew¡e
oorm te geüen.. ". De kLassenstríjd ontwíkkeTt zieh in een uoortduv'ende urisseLwerk:ing. rn sornmige períoden hebben d.e arbe¿d,ers
het inítiatief ön ar¿dev,e aeev, de oidez,nemers. . . . Nog op een an"
der krueiaal puntrdat
hiermee nau?t uerborulen ís" uez,:sct¿t i,l< u*t
møning met de orthodoæ-maræ:isten. NameLíjk op het punt uan d.e
ü?ad,g: wat is ueL strijd? voLgens de ovthodoæ-maræísi¿sehe uisie
uov'dt stz,ijd gekopp¿7¿ aan begr,íppen aLs kLassebeaustzijn en oy.ganísatie op basis oan dnt klassebeuntstzijn. Deze drie -hoonn onuerbrekeLíik sønen. Pas dn &te kombinatie kan stri¿jd z,esuLtaten
hebben. be otthodoæ-mav,risten maken. ., . ond,ersehe¿d. tussen poLitíeke en ekonomiese stríjd. De arbeidez,s dn de bedz,ijun uonren
ooornameLijk een ekonomiese (Loon)str.i,jd" Deze moet zo gaua mogeLíik ?uerheuent uorden tot een poLitieke str,íjd. nat i,tí'|, zeggen: de styijd moet gericht uorden op de uerooez"íng uan ãu
staatsmaeht. En dat kan alLeen aLs de anbeídeys zieh beutst zíjn
uan hun maatschappelöjke positie aLs k.Lasse" dus betrust styexen
naar de orm)en erpíng uan de køpítalistische maatschappíj. zoLang
de stnijd tot het ekonomiesZ niuo bepez,kt bL¿jft',,-" kan zili
- aLdus de orthodoæ-maræísten - rnet effekt'ief zijn-, rk aaag díî
te be-twiifelelt. Naaz, rm.jn mening gaat" het ey, níât om de s"tríjd,
uan de arbeiders te beooz,deLen niar- bepaaLci,e maatstanseno die een
p,Laats hebben ín oude eehemøts" uoLgens ueLke zich uitedndeLöjk
de maatsehappij-orntenteLing zaL uoltlekken. De arbeideyss*+jd.

oenloopt niet pelgens uooropgesteLd,e bLauudrukken" De nodt,ge
Links-rad¿kal,e gz,oepjes" chøe u:olgens díe bLaw¡dyukken probeeoie,
uat te kriigen op de arbeidersstz.í.¡d, zijn stukgeLopen. Níet aL-
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Leen omdat

het

meestaL mensen uan buiten de arbe.ídensbewegöng
ze de bLaw¡dv,ukken níet goed begnepen Vtadden"
maar omdat deze ní.et fimktioney,en" fn míjn skr'öptíe besehriif ik
de hapenarbeödez,sstríjd uanuít de dageLíJkse machtsstrijd" zoaLs
die op de uer,þLek in rt aybeddsproees woydt getsoerd'î (blz. vII,
VIII en IX).

betz,of

of

omd.at

I^lij geloeven d.at Yvonne Heygele bij haar gerechtvaard.igde k:'itiek op
ttlouter ekonomisehelt
red.eneringen van een zeker soort, vergeet - wat in de
bewuste red.erreringen zeJ.f eveneens vergeten word.t - dat ekonomische verhoud.ingen, verhoudingen tussen mengen zijn en ekonomische processen derhalve
menseLíjk@ processen. l4aar d.at neemt niet weg, dat ve bij haar zojuis-r, geciteerd.e uiteenzettinge de lust in ons voelen opkomen om luid te appaud.isseren.

In haar inleid.ing vertelt

stand is

Yvonne

Ïieygele ook hoe haar onderzoek tot

gekomen:

tt2mdat de nadruk Ligt op de rhiuey,se üoï.men xan av'beidev,sstr"ijd" met name bu'iten de uakbeueging omr uas het noodzakelåjk
kantakt te zoeken met de menaen &)e zeLf in de hauen üerken.
Daarbdj heb dk beuust uerrneden het cndeyzoek d.oot, bepaaLde poLútíeke groepen med.e te Laten bepaLen" fn de Loop tan de tdjd. heb
¿k zeer ueLe mensen gespy,oken met de meest ueysehíL'f.ende funktíes" Leeftíjden" poli.tðeke opsteLLeng, enz. Daav'bij ís steeds
de bedoeL'tng uan de skriptie duídelijk naaz, L)oren gebraeht, naneL¿jk het eehz,ijuen uan de geschi.edenis uan de arbeödev,s üanuit
de dageLí.jkse praktíjksituqtie (Let ueL: 'ùoor ?,oÐer een buí,tenstaander dat überhaupt kan)rt (bLz" xr ) .

Uit d.e laatste, tussen haakjes geplaatste toevceging blijkt een besef
van beperkingen en moeilijkheden, d.at men bij heel ',rat and.ere jonge intell-ektuel-en d.ie zich op 6én of and.ere manier met d.e strijd- van de arbeiders
bezig houd.en helaas tevergeefs zoekt. I,iij zijn ervan overtuigd", d.at Yvonne
Heygele juist dank zij d"it bij haar w6l- aanwezige besef tot een beter begrip van d"e kl-assenstrijd ì.s gekomen dan vele andere auteurs.
i'Jij hebben tot nu toe uitsluitend uit de :Lnleid"ing geciteerd en weI
zeer uitvoerig om geen and.ere reclen d.an dat uit de ber,¡uste aanhalingen d.uidelijk zienswijze en method.iek van Yvonne Heygele vallen af te feiderr. 0p
grond" d.aarvan kunnen konklusies l¡ord-en getrokken omtrent d.e betekenis van
haar werk. Het zal d.uidelijk zijn o.at wij onmogelijk ten aanzien van ied.er
hoofd.stuk op dezel-fd.e wijze tewerk kunnen gaan. I{ij zul-len ons moeten beperken tot een uiterst korte samenvatting en tot slechts enkele lçanttekeningen in de hoop toch vold.oende informatie te verstrekken"
De skriptie bestaat uit drie d.elen die vooraf r.¡orden gegaan door drie
opmerkingenlraarover aanstond.s nog iets meer" Tn het eerste deeL bdnand.elt
de schrijfster allereerst het ond.erscheid tussen stukgoed. en massagoeil,
ker¡nerlcen van d.e havenarbeid. in het algemeenu 1onen, verhoudingen tussen
d.e Scheepvaart Vereniging Zuid. en d.e losse arbeiders o d.e verhoud,ing tussen
l-osse en vaste arbeiderso Rotterdamse en penðel-, geschoolde en ongeschoolde havenarbeid.ers" Na een tussenhoofd-stuk over erkenðe en niet-erkende arbeid.ersorganisaties komt opnieuw d.e organisatie van het werh aan de orde'
maar dan zoals d.e arbeid.ers d.ie tot basis van hun strijd. maken" In een vo1-
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gend hoofdstuk word.en d"e diverse organisaties opnieuw bekeken"
fn het tueede deeL wotdt beschreven hoe (sinds de tweed.e wereld.oorlog)
d.e ond.ernemers op allerlei manieren proberen om de strija van de havenarbeid.ers, zoals d.ie zich voord.oet in de vorm van gebrek aan arbeid.sprod.uktiviteit, verloop, ê.d., te neutraliseren en te ond.ergraven. VervoJ-gens laat
d.e schrijfster zien hoe d.e arbeiders daarop reageren. fn het laatste hoofd.stuk van dit tweed.e deel r¿ordt de staking van 1!J0 geanal-yseercl"

Het derde deel behandelt o.a. de reakties op d"eze uitbarsting van d.e
ond.ernemers en van d.e bond.en, wel-ke l-aatste - zo konstateert Yvonne HeygeLe - d.oor de ontwikkelingen volkomen buiten spel zijn komen te staan, aangezien iteen onder.nemer.sollganisatùe nu eenmaaL nöets heeft aan afspnaken
met een oakbeueging" díe de mensen dde zij zegl; te uez,tegerutoordígen níet
qqn de gemaakte afspz,aken kan houdení;. In d.e volgend.e hoofdstukken (10, 11
en 12) komt wed.erom d.e strijd. van d.e havenarbeiders zel-f aan de ord.e, met
als laatste voorbeeld. daarvan d.e staking van 1979 waarbij t'de haüenay,beíders píer ueken Lang aLLeen staan tegenouer de uakbeuegðng en de ondernemeï,s" ti

De t'Drie opmerkingen oooz,aft' (ze beslaan bij elkaar de eerste l+4 blad.zijd.en) hebben respektievelijk betvekking op: a) iiet karahter van de havenarbeid. en d.e havenstakingen van 191+5; b) Ae ekonomisehe verhoud.ingen en de
ekonomische politiek in lrTecler1and., in het lcaderr^¡aarvan d.e ontwikkelingen
in d.e Rotterda¡tse haven moeten word.en gezien; en c) de strijd. van de havenarbeid.ers sind.s het eind.e van d.e vorige eeuw tot kort na d.e stalcing van
1920.

lrlat de stakingen van 19L5 betreft, Yrronne Heygele toont aan d.e hand.
van d.e bewuste konfl-ikten aan, dat ongeschoolde arbeiders in d.e haven hun
strijd. op eigen manier voeren en ze wijst er daarbij nad.rukkelijk op 'thoe
geuaarlíjk zoîn ongekontnoLeende stz"t jd kan uorden 1)oor het bestaande sgsteemtt. Omtrent d.e ware rol van de EVB (later EVC) verkeert ze niet in de
minste tr+ijfe1. Ze zou naar onze smaak een tikkeltje duidelijker hebben
kunnen formuleren, dat deze vakorganisatoe zich bereid. toonde de strijd te
breken in ruiL voor haar erkenning door overheid en ondernemerdom, het
staat met zoveel rt¡oord.en r,¡éf ¡ij haar te lezen t'fn rudL üoor een pLaats
aan de ord.erhanå.elingstafel".., gaf de EVC"".. het stakingslndpen uít han'

den" (blz.

15 ) .

Als Yvonne Heygele in een îîSønenüattdngiî (op blz. I+2) d.e hele ontwikkeling in de eerste helft van d.eze eeuw nog eens d.e revue laat passeren,
d"an stelt ze heel duid.elijk, d.at met t'de uerhoudíng tussen de (werkgeversorganisatie) SVZ en de z,eformistiese arbeídersorganisatíes ín de kern de
mogeLiikVte¿d uas geseltapen het uey,zet oan de hauenaybeiders te kanaLíseren
en ín thanteerbaret uoymen om te zettenîî. Ze voegt eraan toeo dat d.e havenarbeid"ers natuurlijk d.oorgegaan zijn met hun strijd, afhankelijk van d.e nogelijkhed.en tot verzet in steeds andere vormen. nát is in feite het ond.erÌrerp van haar skriptie.
0p blz. B9 e.v. treft d.e lezer een overzicht aan van d.e in de Rotter-

haven gevoerd.e arbeid.ersakties tussen augustus 19hB en eind. oktober
1963" Aan het sl-ot van haar uiteenzettingen geeft Yvonne Heygele een d.ertien bl-ad.zijden tel].end overzicht van de d"oor haar gebruikte boekenu tiidschrift- en krantenartikelen, alsmede and.erssoortige dokumenten en publikaties. Alles bij elkaar zoln 3l+O ¡ta¿zijden. Iftaar z"e'er aanbevolen.
d.arnse

aa

VAKBEIfEGT

G TEGEN
DE ONDER NEI,{TI]GSRAAD
Een eventuele versteviging van d.e positie van d.e ond.ernemingsraden,
zoals in het voornemen van d"e regering 1igt, stuit op verzet van d.e vakbeweging. Zij is een verklaard. tegenstand.ster van iedere uitbreiding van hun
bevoegd.heden. De vakbeweging vreest d.at zij, l¡aar er veeJ. ongeorganiseerden in d.e 0R zitten, zal word.en rreggespeeldl zij vreest d.at eld.ers tussen
haar en d.e OR een wig zal worden ged.reven.
Toen tegen het eind. van de jaren 150 de ORts - puur adviserend.e organen d.íe niets in de melk te brolçkelen hebben - rverd.en ingesteld. - deed men
het voorlcomen alsof daarmee een stulç t'medezeggenschapt¡ werd verwezenl-ijkt.
Aan dat bedrog d.eed ook d.e vakbeweging mee, zij het slechts gedeeltelijh.
De vakbeweging vond. namelijk, dat er níet zonder meer van meilezeggenschap
kon r^rord.en gesproken. Dat niet omd.at het een dode mus betrof , waarmee d.e
arbeid.ers ten onrechte r,¡erden blij gemaakt, maar omd.at'er in de ORts ook
nensen kwamen die niet a1s vertegenwoordigers van de bonden kond,en word.en
beschouvd.. De vakbeweging steld.e zich niet gereserveerd op omd.at de OR's
niets te vertellen had.den, ze had. geen bedenkingen vanwege de zwendel, ze
had. bed.enkingen omd.at het een ge'ürone zwendel betrof en niet <le vakbewegingszwendel. ìnlaar een OR in hoofd"zaak uit vakbond.smensen bestondo d.aar
sprak - aI blééf zatn OR van ied.ere betekenis beroofd - de vakbeweging w61
van med.ezeggensehap, claar hielp zij aan rt r¡ekken van illusies d.apper mee.
trnle raillen niet ber,¡eren, d.at de sind.sdien ond.ernomen pogingen om d.e OR
wat ruimere bevoegdhed.en te geven meer dan schijnpogingen zijn geweest of
serieuze pogingen tot versterking van de schijn. l.{aar zelfs d.át is de vakbeLreging te gortig. htaarom? Omd.at OR-Ieden" die voor d.e belangen van hun
bed.rijfsgenoten opkomen, onverbid.d.elijk d.e vakbeweging tegenover zich vinden zodra het belang van d.e werknemers niet strookt met het belang van de
vakbeweging. En de vakbeweging stelt zich natuurlijk des te onverbiddelijker op naarmate (vanwege d.e ruimere bevoegdheden) dat I'opkomen voor tt belang van bed.rijfsgenotenl' grotere betekenis krijgt"
In een ingezond.en stuk in ttDe Volkskranttt houdt Pier van Gorkum, exTr¡eed.e

Kanerlid voor

d.e

P.P.R. en é6n van de voortrekkers van d.e inmid.d.els

ter ziele gegane ttmaatsehappijkr,íti,sche uakbeuegíng'î
net d.e kwestie
" zich
jegens d.e OR, hij
bezig. Hii konstateert cle vijand.schap van de vakbeweging
ziet echter niet, d.at deze vijand.schap het logisch gevolg is van het vezen

van de vakbeweging, d.ie het geenszins om 6chie zeggenschap voor d.e arbeiders te doen is, maar d.ie d"oor konkurrentievrees wordt ged.reven"
Pier van Gorkum vind.t d.at de vakbeweging met haar stellingnarne op een
verkeerd. spoor zit. Hij heeft kennetijk nog niets van de illusies verloren
d.ie ook d.e tmaatschappijkritische vakber^regingl koesterde. Hij plej.t ervoor
dat d.e vakbeweging d"e bakens zaJ. veyzetten. 't'trant; 'leen konfrontatde met de
onder"rtemingsraden bz,engt ze (de bond.en) aLLeen maay uey'der in de pnobLenen"
De zeggensehøp die de uez,knemeys na jarenlange moeizame stxijd hebben uev'ttoruen geuen ze nooít meer uít handen,',
Uit d.eze rn¡oord.en blijkt, d"at Pier van Gorkum er niet slechts illusies
op na houd.t, maar d.at hij ook rrog in een soort van sprookjeswereld. verkeert. llant d.e PBO (met a1s ond.erd.eeL d.aarvan d.e OR's) zijn niet na jarenlange moeizeme strijd door de u)enknemey'a üetoüeyd, maar op een gegeven moment als hún belang aan hen gepresenteerd" om geen and.ere reden dan dezeu
dat met d.e PBO een belang van de burgerlijke maatschappij gemoeicl was.
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cineast f,lajda heeft, naar veler belieringo met zijn jongste
fl1:mtl"lan üan iizert'd.e Poolse gebeurtenissen uit d"e zomer van 1pB0 op het
vitte doek gebracht. lJaar onze mening heeft nij aat n i e t
llat i,fajd-a
d.e toeschouwer l-aai zj-en is volstrekt geen dramatische versie van hetgeen
er vorig jaar in Polerr is geschied. en ¡,rat eraan voorafging" Het is een gedrarnatiseerde versie van datgene wat er gebeurd is volgens een bepaald. type van intel-Iektuelen; het is geenszins d.e Poolse zomer zoals hij w á s,
het is d.e Poolse zomer, zoals die er uitziet in het hoofd- van politieke
id.ealisten, d.ie naar de werkel-ijkheid. hebben gekehen d.oor d.e bril- van het
De Poolse

K.û.R.

D'at soort intellektuelen

waarvan

vij

sprehen en vaartoe Wajd.a heel

d.uidelijk ook behoort, kan zich géén optred.en van d.e arbeiders voorstellen
dat niet d.oor intellektuelen of door politieke id"ealisten zou zijn aange-

noedigd. of voorbereid.. Vand.aar d.at in l^lajdars film niet d.e arbeid.ersklasse
de hoofd.rol vervult, maar een jonge student, die op een gegeven moment zrn
stud.ie opgeeft om als arbeid"er te gaan r,rerhen, maar niettemin aLle kenmerken van d.e ¡ril-itant behoud.t. Een dergelijk type, zorn jonge intellektueel
d.ie 'ond.er het volk gaatf is al sedert de dagen van cle Russische }trarod.niki
het voorbeeld. en het id.eaal van heel d"e rlinkser avant-gard.e. It{aar wat hij
belichaa¡nt is in geen geval d.e proletarische klasse, d.och een bepaald.e fi-

losofie, in dit (Pootse) geval de filosofie van het KOR
Tegen llajdars film hebben wij levensgrote bezr,raren die als volgt
nen worden sa.trengevat

kun-

:

- Voor zover er daarin sprake is van arbeidersverzet of arbeid.ersaktie is dat optreden van d.e arbeid.ers nooit anders dan een gevolg van het
onvermoeide ijveren van nilitanten, in feite van die 6ne mititant, die man
van ijzer, aan wie alle gebeurtenissen r^rord.en opgehangen;
- Ì'Iajda verkond.igt in zijn rolprent heel duidelijk de opvatting, dat
optreden van d.e arbeiders alléén, zond.er een gelijktijdig optreden van d.e
stud.enten, tot mislulçking is gedoemd. en dat slechts een geza.rnenlijke aktie

van arbeid.ers én stud.enten sucees kan hebben;
- In 'tlajd.ats film l-ijkt het wel- alsof d.e succescolle stakingen van
jul.i en begin augustus, d.ie tot intrekking van bepaald.e prijsverhogingen
leid.d.en, er nirnmer zíjn geweest. I,iajd.a koncentreert al zijn aandacht op de
scheepswerven in Gclynia en Gd.ansk. Het verhaal begint bij hem omstreeks
half augustus. Dat er voordien at in praktisch geheel Polen iverd gestaakt
en dat d.ieu spontaan uitgebroken en van onderop georganiseerde stakingen
het signaal voor de werfarbeiders zíjn geweesto dat ziet men bij l,Iaida
niet. fnpJ-aats d.aarvan ziet men een vertekend. beefd. van een d.cor een jonge
militant uitgelokte aktie, d.ie zich tot d.e scheepswerf van Gdansk schijnt

te

beperken;

- geheel in overeensterming met d.atgene wat in d.e hringen van het KOR
en d.oor d.e meeste intellektuelen in en buiten Polen wordt ged.acht, stelt
'tüajda het z6 voor alsof de uiterst vage en nietszeggende akkoorden van
Gdansk (alleen omd.at zíi - rnin of meer - het stakingsrecht erkenden) een
grote overwinning van d"e arbeiders zijn ger,reest, tervijl toch aI heel gauw
bleek, d.at er van die roverl¡inning¡ maar heil r,¡einig voor d.e arbeid.ers lras
overgebleven om zich over te verheugen. Tn overeensternmi¡g met de opvatting, d.at die akkoord.en van Gd.ansk ve1 d.egelijk een overwinning van ile ar-

1li -

beid.ers zijn geweest
akkoord.en. Voor d.e

doel bereikt.

ù

eind.igt
de fil-m dan ook met de ondertekening van die
ttman van ijzertt, in feite de man van het l(OR, is het

Dit alles betekent, d.at in fraaie beelden en mooie kl-euren een uiternate gekleurd. beeld en in lrezen een valse voorstelling van d"e Poolse zomer
wordt gegeven. i{et jaar 1980 was het jaar van d.e Poolse arbeídersklasse.
In feite komt d.ie iclasse in tJajdafs film in het geheel niet voor.

VENANTTíOORDT}IG VATü

DE VOOR I'DAAD EN GEDACITTAI'

BÏIUTENGEKOMEII GELDELTJKE BTJÐRAGEIü
(

lre k¡¿artaal

1981

)

G.A. te B. "f 7.-; B.v.B. te Ìt'1. f 30.-; G.K. te K. f 100"-; I,f.lT. te d. H.
f 35.-; G.A. d. P. te B. J 50.-i l,l.S. te L. f 30"-; E.V. te B. f 30.-;
A.F.l'4.1,,1. te N. Í 25.-; A.IL"Z. te H. f 4o .-l C.J"B. te A" ,r 130.-; B"B. te
t
E. f 15.-; !,I.v.D. te St. A. f 9"621 J.l4 n te L. I 100.-. C.Ìt{. te O" f 30.-.
Totaal I 631,62. Totaal over 1981 f 2720"87.
En nu maar wachten tot ook d.e rest van onze lezers zijn bijdrage voor
het jaar 1982 overmaakt. trnle nemen aan, dat el-ke lezer beseft, d.at we het
geld zeer hard. nod.ig hebben. I,¡e nemen tevens aan, d.at ook d.ie lezers, die
in d.e regel nogal laks zijn met betal-en, die lalçsheid. nu eens zullen ove?winnen en - zoals het hoort - hun bijd.rage voor het iaar 1982 meteen overmaken. Voor zover ze ook voor het jaar 1981 nog niet hebben betaald., maken
ze natuurlijk gelijk én voor 1981 6n voor 1p82 over"

POLEN
In het volgende nrunmer zullen wij aand.acht besteden aan d.e jongste
gebeurtenissen in Polen. In d.it nunmer kon d.at nog niet. Ten eerste omdat
we met het vervaard.igen van d.it nunmer aI een eind op weg waren toen claar
de noodtoestand r,rerci. af,gekond.igd.. Ten tweede omd.at we die gebeurtenissen
eerst grondig met elkaar r,¡ilden bediskussiëren.
Red.aktie f'Daad en Ged.achte"

