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Naarmate de kapital.ístische produktíewíjze zích ontwikkelt en de maatschappel.ijke en politieke verhoudíngen zich hoe langer hoe meer bij die
produktiewijze aanpassen, ondergaan de in de burgerlíjke samenlevíng optredende en hrerkzame organisaties een verandering, Ðeze veranderíng valt al-

Lerwege te beepeurene mâar ft duidelíjkst bij bepaaLde politíeke partijen.
Iüaarop wij doeLen zijn ofnrel partijen die de exponent waren van de jonge,

opkmeader (nog) revolutio.naire bourgeoisie, ofwel de - r.rat later gestíchte - partijen, die in de beginfase van het kapítalÍsme nåar kapitaListische hêrvormingen streefden.
Als voorbeeld van de eerstgenoemde soort kan de partij van de Franse
Jakobíjnen worden genoemd, die zoLang de bourgeoisie haar overwinníng nog
niet geheel en al. bevochten had uiterst radilcaal. optrad, ¡naar waarvan dã
Latere erfegnamen, de z.g. fRadikaal-socialístenl, zich aLs verdedigefs.
der gevestígde orde buítengewoon tam gedroegen.
Tot de tweede soort behoren in de all.ereerste pl.aats de partijen van
de socÍaaL-demokratíe. Bíj hun streven naar hervormingen zochten zij aanvanket íjk steun bij de arbeiders als de natuurl.ijke tegen€tanders van het
kapitaal en de kLasse wier (burgerLijke) emancípatie zij zích ten doeL
stelden. Toen de door deze partíjen nagestreefde hervormingen en veranderingen eerunaaL ntaren verr¿ezenlijkt¡ krramen die partíjen zoweL ten opzichte
v?n tt kapÍtaal als ten opzichte van de arbeíders ín een geheel níeuwe positie te verkeren. Hun funktie binnen de kapítalfstieche samenleving onåerging een wijzigíng. ÐíentengevoLge trad bÍnnen die partijen een kLímaatsverandering op. Het polÍtíek spraakgebruík was nier meer hetzeLfde als
voorheen¡ hurr poLitíci werden respektabeL en fatsoenlijk; de oude strijdlíederen ¡verden zelden of nooít meer aangeheven; hun banden met de vakbáweging werden loeser en losser I ).

In het verleden rüaren zíj altíjd burgerLijke hervormingsbewegíngen
gewee s t r maar zoLang deburgerLijke emancípatíevandearbeidersklasse nog níet hras voLtooid en zoLang het gebour,r van de soeiale zekerheid
n9q in de steigers etond Laadden deze partíjen de s c h i-i n op zích dar
zij geen exponent van het moderne kapítalisme üraren doch dã werkenden ver-

-2tegêilroordigden. Die schíjn poogden zij zo goed en za krqaad als het gíng
te handhaven nadat er íngrijpende hervormingen tot stand waren gekomen en
de be¡nn¡ste parÈijen van burgerlijke hervormingsbervegíngen, burgerlijke partijen z o n d e r n e e r rìraren geworden"
T,Iij hebben over deze verandering van de socåaal-demokratíe van een
burgerLíjke hervormingspartij ín een burgerLijke partij zonder meer aL herhaaldel-íjk geschreven. Het is niet onze bedoeling daar nu opníeuw alLe detaiLs en alLe konsekwenties van te schiLderen. Het is ons diËmaal niet om
de sociaal-demokratie in het algemeen te doen, maar om één van haar tríjzondere verschijningsvormene nameLijk de r a d i k a l- e sociaaL-demokratie
voor zover deze optreedt als een partij die zich teo¡nrm'm'ístischr ncremt. En
wij zul"len ons daarbij ín hoofdzaak tot þ'lederland beperken, wat derhalve
wíL zeggen, dat het hier zal. gaan over de C.P"ll.
AL hetgeen wij híer zojuist in zeer beknopte vorm van de sociaal-demokratie in het algemeen hebben gezegd, geldt _ín1 dezelfde mate voor de CommunistÍsche Partij, die - zoals in de jaren 2A door één van haar eigen
voormannen werd opgemerkt - top dezelfde worteL des geloofs stoeltl als de
voormalige S.D"A.P., waarvan zij zích in 1909 afscheidde als S"D.P" Deze
S.D.P" - later C.P.E", nog \4reer later C.P.N. - rÂI¿ts en is een partíj die
naar hervorning van het kapítalÍs:ne streefde, zo goed aLs de S.Ð.4"P. of
r¿elke sociaal--demokratische partíj ook. Ilaarin zij zich van andere sociaaldemokratÍsche partijen onderscheidde, r¡ras niet zozeer dat zii radikaler
hervormíngen voorstond, dan wel dat zíj radikaler optrad.
In de historische període waarin allereerst de burgerlijke emancipatie van de,r¡erkende kl-asse aan de orde r¿as en de belangen van die klasse
binnen het raam van het kapitaLisme verdedÍgd moesten wordeno vond het radikalísrne van de C.P. sLechts bij een kLein deel van de arbeíders ¡reerkLank. Toen de br-rrgerlíjke emancípatie van de arbeiders eennaal- een feít
geworden rras en dientengevolge geheeL ándere tegenstellingen tussen kapitaal en arbeíd zíchtbaar werden dan voorheen kon daar, g,ezíen rt wezenlíjke karakter v¿rn de C.P,}I" noeílijk ve.randering ín komen"

'''' Evenals andere sociaal-demokratische partijen

poogde ook de C"P"N' de

sôhijn ta handhaven, vüat in haar geval zeggeî wíl<te, dat zíj er op uit rvas
om'haar traditionele r ad ika 1 e s c h ij n teber¿aren" Omdatvanzêffsprekend de veranderingen díe zich in de burgerlíjke maaÈschappij voltrokkèn en nog steeds voltrekken ook de C,P.l{. niet onaangetast lieten en
l"aten; ontstond er binnen verloop van zekere tijd voor haar een veeL grotere tegenstelLing, een veeL grotere spanning tussen datgene wat zij was of
bezig..was te worden en dat wat zij lcrampachtig railde blijven schíjnen, dan
bij ,de polítieke konkurrentie van revisionistische signatuur. I-Iet is deze
spanning die tot uitíng kornt bíj alle interne moeílijlcheden die zich sínds
geruime

tijd binnen de C.P.l:I. voordoen.

Het zaL duideLi.jk zíjn" dat de spanníng r.raarvan wíj hier spreken alLeen maar op tnee manieren zou kunnen rvorden opgeLost. OfweL al die, onder
druk van maatschappelijke behoeften tot stand gekomen, veranderíngen die
aan de partij l"a¡rgzamerhand zoiets als een nieuw gezicht hebben gegeven
zouden moeten worden teruggedraaid, ofr¡el de C.P"N. zou zich moeÈen ontdoen van de laatste resten van haar radikaLe schijn, dat wil zeg;genz ze
zou moeten breken meÈ de traditíes van haar verleden"..
Er zíjn er heeL wat binnen de partij die met tal van argumenten een
lans breken voor het laatste omdat zij het voor onvernijdelijk houden" l4en
vindt ze in de redaktie van het dagblad De l^laarheid, thans minder een par-

-3tijkrant dan ooit tevoren het geval was, men vindt ze ook ín het huidige
partijbestuur. Het terugdraaien van alLe ínterne veranderíngen is het, vrat
r,rordt voorgestaan door de zogenaamde thorizontalene. Naar onze opvatting
is noch het een, noch het ander mogeLijk. I/eranderíngen die onder druk van
de maatschappelijke verhotrdingen hebben pLaats gevonden en die dus aLlerminst toevalLige veranderingen zijn geweest of veranderíngen die door ireÈ
dríjven van deze of gene tot stand kwamen, k u n n e n niet rvorden teruggedraaid. Aan de andere kant kán de C,P.IL het zich níet veroorl-oven om te
breken met haar verleden en met haar tradities, omdat handhaving van deze
tradíties de voorwaarde ís waaronder zij staat kan meken op een deel van
de arbeíders bij voorkomende verkíezingen, ttracuurLijk is het zo" dat <le
interne veranderíngen en haar nieu¡ve gezicht de C.P.N. ook diverse nÍeuwe,

níet uit de arbeidersklasse afkornstige l-eden en kíezers hebben opgeleverd.
l,î,aar díe nieuwe kiezers zijn niet zo talríjk dae de partij de oude getrourren zou kunnen ontberen.
Dit alLes betekenËo dat de horízonralen hun zin niet kunnen dootdríjven en dat de partíj het zonder die horizontalen - de verpersoonlijking
der partijtraditie - niet kan stellen. Anders gezegd: in de naaste toekomst (en het vaLt moeiLijk te zeggen hoe lang díe wel zou duren) zuLlen
de konfLikten tussen verníeuwers en horizontalen voortduren.
Zeker: de vroegere funktie van de C.P"ll. ís weggevaLlen. ItÏíet voor
niets heeft men al geLuíden kunnen vernemen waarbij sprake r.ras van ínníge
samenwerking, om niet te zeggerr een lfusief van r{aË tklein Linksr heet. En
het vaLt niet te onËkennen dat de C"P.I{., zoaLs de horízontaLen vol afschuw konstateren, hoe Langer hoe meer dezelfde trekken al-s de P"v.d"A"
vertoont" Maar het wegvaLlen van de oude funktíe wiL all-ermínst zeggen dat
het de C.P.N. aan eerr níeur.re funktíe zou manketen. Zíj heeft die zo goed
als de P.v.d.A, Die funktie ís: de beheersing van dat deel van de arbeidende klasse tot welks beheersíng de P.v.d.A. en andere partíjen om welke reden clan ook niet in staat zijn" Naar een zo goed mogeLíjke vervulLing van
die funktie streeft de C.P.II" al sinds de tr.reede r,rerel.rloorLog toen zij op
allerlei wíjzen en zich in aLlerLei bochten r,rringend poogde aan te tonen
dat zíj mÍní s t er iab e 1 r¡as enbestbereid om zichkrachtig tegen stríjdende arbeiders te keren.
l4aar juist om zich met succes tegen de arbeÍders te keren en te kunnen keren ís de radikale schijn onontbeerlíjk en zijn de horízontalen onmisbaar, even onmisbaar al-s de verníeuwingen. Eens verrteet de radikale sociaal-demokratie aan de revisionistísche socíaal-demokratíe dat deze een
Januskop bezat. Het verwíjt was gerechtvaardigd, naar er werd altijd voorbijgezíen aan tt feit, dat dit een gevolg Ì^ras van de maatschappeLijke ontwíkkelíng zel.f.. Nu is deze ontwikkeling zover voortgeschreden, dat ook het
geLaat van de C.P"N. langzamerhand op díe wijze gemodelLeerd Lijkt' en de+
Januskop ook bij haar steeds duidelijker zichtbaar rvordt.

l) Dat gebeurde overigens niet

omdat de vakberveging een

strijd-

organisatie zou wezeî, kraarmee die partijen in een Latere fase van hun bestaan geen innige reLatie meer r,rilden onderhouden. Er r¡as een andere reden, díe buiten het bestek van dít
bescheiden

artikel valt.
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het soms mooí te zeggen' 7,o kwam onlangs
in <le ?r,reede I(amer verkondigen dat
van
de
Vl/D-"fraktie
de financiäle expert
zijn" t{et die opiaerkin¡¡
moesten
<te arbeiders r{rat mínder materialistisch
geleden ímmers r'¡as het
Jaren
orígíneel..
was hij echter níet zo bijzonder
van Soestdijlt
personeeL
het
tot
prins Bernard, díe in een kersttoespraak
prins,
jaren
adellijke
onze
stak
daarna
åezeLfde opr"iking maakte. Enige
zíjn,
moeten
zou
anderen
voor
voorbeeLd
die naar de heersende normen een
?.ak"
z'n
in
van
Lockheed
víer niljoen gulden aan steekpenníngen
Nu Ðe ¡lorte van de WD dezelfde opmerking maakte als de prins destijds, ríjst bíj ons de vraag ofutook hij soms binnenkort 6än of ander neevaLlertje heeft te verwachten. Hoeft dan niet direkt 4 míljoen te zijn,
maar toch.., Ilant het is nu eenmaal- zo, dat hoe meer dergelijke mensen so*
berheid voor de arbeÍders predÍken, hoe ¡neer ze zetf proberen binnen te
haLen. De Korte?s partíjgenoot Van Aardenne - thans minister van ekonornische zaken - veet ervan mee te praten. Die probeerde de uitbetal-ing van
f 35.000 als vergoeding voor een co¡mríssariaat een aantal jaren uit te
stel-len opdat het rnaar t iet .tan zijn wachtgeLd - clat hij kreeg omdat hij
ín het kabinet-\/an Agt-ldiegel ook minister van ekonomísche zaken rì7as - zou
r¡orden afgetrokken.
Trour¡ens, er zijn meer parlementariiårs die tegenover de arbeiders soberheíd prediten, *á.t zeli via duístere manipul-aties de beLastingdienst
r4reten te belazeren" Onze niníster-president Ruucl Lubbers Ís zoen figuur"
Zo wazíg en gLibberig a1-s zijn praatjes zijnt zQ wazig en gLibberig zíin
ook zíjn financiäle praktijken'
Onze parlementarillrs r¡¡eten

IIàt kabinet schíjnt trour,rens te wemeLen van zulke figuren. Toen de
huidíge minister van verkeer en rüaterstaat, lteeLie Smit-l-troes,ttin het eergeven van
ste lcãbinet-Van Agt staatssekretaris r,¡as, verklaarde zij, dat
van
manier
steekpenningen door de dírektíe van de l("L.M" een geoorLoofde
lfet
je
kopen"
auto
geen tr¡eerlehands
zaken doen is" i\ee, ook van lÏeeLie lcun
schip
hee-l
is roel zeker dat je dan wordt belazerd, Ze geeft dan r.rel een
aan het moordenaaisber^rínd van Soeharto in Indonesiä' maar <lat is een spierinkje dat wordt uítgegooíd om een kabeljautr te vangen. Als voorvechtster
.rrn h"t vrije ondernèmerschap hoopl zij bij het Indonesísch ber¿índ orders
voor het Neãerlands bedrijfsLeven binnen te hâlen. Dan ís zotn schíp naar
een fooitje, dat door extra bezuínígingen rveL bij de Ìiederlandse arbeiders

vandaan kan worden gehaaLd.
!tree, dan de hãer T(oning, staatssekretaris van financiän. Dat ís een
man díe niet aLLeen aan "halenil denkt. Tc¡en eníge tijd terug een onderzoek
werd ingesteLd naar belastingfraude, vergelde hij er meteen bij, dat de
fraucleurs dÍe zouden worden gesnapt, niet zouden v¡orden vervolgd" Er zouden in¡ners zovelen niet worden gesnapt daË het oneerlíjk zcu zijn hen, van
wíe r^ras vastgesteld, dat ze fraude tràdden gepLeegd, wel te straffen. Zorn

standpunt opent tenminste perspektieven. In de eerste pi-aats voor het inbrekersgenooÈschap. Iìet vak rvordt verdorie nog lonend, ruanneer de gesnapte
inbrelceis niet meer rvorden vervolgd, omdat er zovele zaket niet worden opgeheLderd. Ook zryartr^rerkende r.¡erkloeen gaan een zonníger toekomst tegemoet. .Ie kan toch moeÍlijk de gepakten straffen als er zovelen zijn, díe
de dans ontspringen. 0f zou de heer l(oning (66k t/VD-er) <lät niet bedoeLen?
Zou hij welI"ícht al-leen frauderende ondernemers ongesËraft wil-1en laten?
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Dat ís eigenlíjk ook aan geen twijfeL onderhevig, iuant rleze lui zijn ongelooflijk brutaal" aLs het gaat om de bevoordeLing van het kapitaal en bíkkeLhard aLs het gaat om het pakken van de arbeiders,

I-s-e-k-e
Ineke Lambers, líd van de D166-fraktie in de Tv¡eede Kamer, gaat cle
Kamer verLaten. PersoonLijke omstandigheden dwingen haar tot deze stap,
zegt zíj. In het tweede kabinet-'Van Agt was zij staatssekretaris voor milieu-vraagstukken. Haar partijg,enoot ZeevaLking r,¡as míni.ster van Verkeer
en Ï,Iaterstaat. Het was de laatste die het A¡relisr¡eerd bij Utrecht alstfeen
bosje struiken" door een overvalcommando f.iet kappen" En toen bekend werd,

dat her afvalverwerkingsbedrijf UNISER op grootscheepse wijze iLlegaaL had
geloosd en giftige chemische stoffen als brandstof had verkocht en dat er
overheidsambtenaren bij dat aLLes niet vríjuit gingen, toen \^ras het Ineke
Lambers, die als staatssekretaris een onderzoek naar deze onoirbare praktijken poogde te voorkomen.
De brutaliteit van deze Dr66-poLitíci - over Jan Terlouw zwijgen we
maar - school níet aozeer in hun daden. ALs men aânneemt, dat een regering
niets anders Ís dan een kornnitee ter behartigíng van de beLangen der bourgeoísíe, dan kan men van regeríngsvertegenüroordÍ.gers aLles verrn'achËen als

he.t gaat om de bescherming van de ondernemers" Nee, de brutaLiteit school
in het feit, dat ze immer Dt66 voorstelden al.s dé partÍj, die streed tegen
mílíeuvervuíLing. De heer Zeevalking en mevrour^r Lambers hebben duídetijk
gemaakt, dat ook voor D166 gel-dt: Luister wãl naar mijn rvoorden, maar zíe
níet naar rníjn daden. De dalende populariteít van Ðr66 heeft natuurLijk
verschíl]æ¡rde oorzaken. Dat A¡nelis{^reerd eo UNISER daeraan hebben bijgedragen vaLt r¡elhaast níet te betwijfel-en.
Ilet komt ons dan ook voor dat - nu bLijkt clat Dt66 niet voor de tqreede keer uit het da]- zal- kunnen klauteren - Ineke Ï-ambers, ná Jan Terlouw
en Laurens Jan Brinkhorst, de derde is díe het zínkend schíp verlaat

N-¿-e-!---y-s-!---e-s-Þ-e-s*p-!-e-k-e -s---s-9-9-s-e-e
Dat men, om deel te kunnen uitmaken van een regeringsploeg, niet van
onbesproken gedrag behoeft te zíjn, is in de l"oop der jaren duídelijk gebleken. Orn deel uit te kunnen maken van een kabinet ís een eerste vereíste
dat men in staat en bereíd is de belangen van deze maatschappelijke orde,
dus van de heersende klasse, te dienen. Dat een zogenaamd '?socialístísche'f
partíj dåartoe net, zo goed ín staat is aLs andere partijen bl-eek bíjvoorbeeld toen de P.v.d.A. na de tr^reede rvereldoorlog mede de verantwoordelijkheid voor een koLoniaLe oorLog in Indonesiä op zich nam. AlLe gezwets van
trsocialistischerr partíjen over ttvredett en otinternationalíteittr neemt niel:

weg, dat zíj

tot de beste verdedigers van de bestaande maatschappeLijke
orde moeten worden gerekend. }líj hebben dat reeds meermalen met feicen aangetoond.

llet is niet alleen in de laatste jaren, dat figuren al.s Lubbers, Van
Aardenne, enz,, díe zeker niet van onbesproken gedrag zíjn, deel van een
regering kunnen uitmaken. Rorî na de tweede wereLdoorl.og werd ir. Staf
bÍjvoorbeeld minister van defensíe. ltaar diezel-fde Staf had tijdens de bezett,ing naast de Duitsers op het podium gestaan om de zogenaamde Oostgangers het beste toe te ürensen en de hoop uit te spreken, dat ze het daar in
Rusland goed zouden doen. Ofschoon de door de Duítsers diep geslagen wonden nog overal ziehtbaar $raren en nog Lang niet geheeld, werd niettemin

-6zorn sinistere figuur ín een regering,sploeg opgenomen
i{aar 1È kon nog erger: een miníster-presí.denÈ (Jan Ce Quay), die tíjdens de bezettingsjaren een vooraanstaand lid r¿as van de l{ederlandse Unie
en a1s zodilnig met de Duí.tsers wil-de samenwerken en een gematigd anti'-senítisme voorstond. Of de IfiIP ons ook gríezeLíge figuren als benindvoerders
ín de maag heeft gespl"itst.
Een ander gtiezeLige f iguur rrit de !(VP nas 15 ;1aax lang rrriníster van
buitenlandse zaken. In die funktie legde Joseph Luns - r^rant hij r,ras het een grote voorliefde aan de dag voor cliktatoriale regímes. rlij trer¡onderde
niet aLleen Francoe maar ook de Portugese diktaËr:r Salazar die hij veel
l-of toezwaaide" Aan sympathíe voor rechtse díktaturen heeft hí-j ook nu nog
niets ingeboet. Als sekretaris-gener¿ral en grootste sche.rpslijper: van de
Nato sprak hij nog in januari 1982 in een lezing voor reserve-officieren
van die organísatíe ín de loffelijkste bewoordingen over het generaal.s-betrind in Turkije. Gezien de sympathie, die hij in de jaren vó6r de oorLog
aan de dag heeft geLegd voor de N.S.B" vân Ìtusserto behoeft dat eigenLíjk

geen verwondering Ëe wekken"
l.'laar ook de ttSocialistt' Ivo Samkal-den schrok er nieL voor terug om
als minister va.n justitie three PorÈugese deserteurs, ciÍe rveígerden om te
vechten ín PortugaLes koloníale oorLogen, uít te l-everen âan de Pide, de
Portugese Gestapo" Gezegend ben je met zulke t'socialisten'r.
Over de fíetsende harlekijn Ðries van Agt r,¡íllen r¡e 't r.naar niet hebben. l'iaar wel over twee partÍjgenoten van hem, die in het vorige kabínet
de posten vervulden van miníster (Var, Oijk) en staatssekretaris (t/an Leyenhorst), De eerste heeft in het verleden zeet taeístísche beschouwÍngen
geschreven en laten publi.ceren en de tweede heeft díe racistische beschouwingen in een door hem geredigeerd blad gepLaatst. Beícle heren maken vanzeLfsprekênd deel uit van het CDA en zijn weL z'eâr christelíjk" Ook voor
zulke racísten en negerhaters ís er pLaats irt een regeríngspl"oeg. i:laar je
vraagt je wel af waar de CDA-politici de gore moerl vandaan haLen om te beüreren, dat zij zích bíj hun handeLen laten inspireren door het evangelie"
Dat is op zt n zachtst, gezegd een gotspe"

hrrize
iemand
van
26,6.r chrístel
_11_ ke
Ja, nog iemand van zéér christelijke huize en r.råarschijnlijk lid van
het CDA. Hij is afkomstig uit de CHU en uras in het begin van rle jaren t70'
N-e-s-

mínister van onderwijs. Inderdaad¡ wê'bedoelen Chrís van Veen, thans voorzitter van de V(erenåging) N(ederlandse) O(ndernemers). In díe funktíe is
hij vrijwel- dageLijks in het nieuws. Is het niet in de pers, dan wel- voor
de televisie of de radio. En altijd weer weet hij ons te vertellen, dat de
arbeiders soberder moeten'Leven, de sociale uitkeringen omlaag en de lasLen voot het bedrijfsleven verminderd omdat er anders niet kan worden geinvesteerd en er van een ekonomisch hersteL ßeen sprake kan zijn. T"Ias het
vroeger lloltrop, daarna JelLe Zijlstra en thans Duísenberg (elkaars opvolgers als presídent-direkteur van de llederlandse Bank), die irnnrer het liedje van de slechte ekonomische omstandigheden zongen en een verlaging van
het levenspeíl der arbeiders predikten, in de laatste jaren pijpt ook VanVeen dat Liedje met hen mee, Te pas en te onpas spuit hij zíjn krítiek op
de regering. De bezuinigíngsmaatregelen mogen rrog ztJ drastisch zijn, hem
gaaí ze nooít ver genoeg" De lonen ên uitkeringen omlaag en meer beLastingfacíLiteiten en sÈeun voor het be<lrijfsleven, dat is zijn g.el-oofsbeI ij denis

-7l'lu is het vanzeLf sprekend dat voor hem gel<lt: wiens brood men eet
v¡iens woord nen spreekt." Als voorzitter van een ondernemersorganisatie is
het volkomen begrijpelijk, dat hij opkont voor de belangen der r.rerkgevers.
I'^lat echter opvalt is, dat je Van Veen nooíc hoort praten over de gezonde
bedríjven die door een fout management de grond worden ingeboord. Een ryel
heel duidel"ijk voorbeeld was OGEÌ'I, rrraarvan de heer Uditk, als hoofdverantr,roordelijke voor het debacle, bij zijn ontslag een gouden handdruk kreeg
van een paar miljoen gulden. Ook hoor je Van Veen nooit over het feito dat
door de OGEt4-leiders de llederLandse schathíst op een grandioze manier r,¡erd
opgeLicht door sonrnige van de direkteuren uit te laten betal"en <loor een op
Cyprus geregístreerd kantoor, terwijl hun r,¡erkzaamheden in llederland lagen.
Een enkel"e lceer per maand vlogen ze dan naar Cyprus, dronken daar een borrel en keerden terug. Van juist díe dírekteurslonen had in llederland zorn
72 procent moeten r¿orden afgedragen" Op Cyprus was dat echter slechts zo?n
4 procent. i$atuurlíjk heeft de ll'lederlandse overheid een onderzoek naar dÍe
gang van zaken toegezegd, rraar even vanzelfsprekend heb je. daar nooit meer
iets van gehoord.
Een ander groot bedrijf dat aan een verkeerd beleid te gronde gíng
was het R(ijn) S(chelde) V(erolme)-concern. Ook daar Ì,rerd de meest verantrvoordel-ijke man, de heer Stíkker' met een gouden handdruk van jewelste van
zijn funktie ontheven en naar huis gestuurd. Dat met het uiteenvallen van
het RSV-concern oolc miLjarden aan overheidsgeLd (dat door het terugschroeven van het levenspeiL der arbeiders bijeen úras gebracht) verloren zijn gegaane daarover hoor je Van Veen nieË praten, even¡nín aLs over de zogenaarnde sterfhuiskonstruktieo die bi.j tal van ten orrder gaande bedríjven rvordt
toegepast. Daarbij worden de gezonde delen van zotn bedríjf voortgezet onder een nieuwe b.v. en de slechte delen laat men failliet verklaren. Dat
de mensen, die niet voor hun taak berekend blelten te zíjn, rnraardoor het bedrijf te gronde ging (b.v" OGEI4 en RSV) daarvoor r,rorden beloond met miL.joenen (b.v. Stikker en Udink), terwijl de arbeiders zonder een cent de
laan worden uitgestuurd en een beroep kunnen doen op de Id"ïI", dat vindt de
zéêr ehristel.ijke heer Chris van Veen allemaal" heel gewoon.
Vroeger leerden Ì.re op schooL, dat heel- lang geleden ons land besËond
uit r¿oeste bossen en moerassen. lteden ten dage kan men de kinderen Leren,
dat ons land is overdekÈ met gifbel.ten en vervuilde r¡ateren. Dat dit te
wíjten is aan de door Ctrris van Veen hoog geprezen ondernemers, zul je hém
nooit horen verkondÍgen. Zo grenzeloos brutaal als hij immer pleit voor
het verlagen van de lonen en de uitkeringen, zo geslepen zwijgt hij over
de smeerLapperij Ì,taarmee het bedrijfsLeven l$ederland heef t vergif tigå.
Eén van de grootste gifmengers met de rneeste dírekte slachtoffers rüas
Philíps-Duphar. Toen er in de fabriek van d.it bertrijf te Zaandam een ontploffing plaats vond, liet men de boel opruimen door schoonmakers, terrvijl de direktie wist r¡eLke gevaren daaraan verbonden naren. Die schoonmakers hebben het dan ook geT{reten. De meesten zijn voor hun leven invaLide
en lijden op een afzichtèlijlce maníer aan chLoorlacne" uie mocht menen dat
Philips-Duphar zich van zon verantwoordelijkheíd bewust vras en althans rlie
mensen financieel- behoorLíjk schadel"oos stelde, vergist zích deerlijk. tiet
een scheet en een knikker zijn ze door het bedrijf het bos ingestuurd.
i'Iaar dat níet alleen: duízenden vaten met gíf - r¿aaronder het 6 zo ?,evaatlijke díoxine - zijn in díe tíjd door Phílips-Duphar gesrorr in de iolgermeerpolder bij Amsterdam en bedreigen daar nog steeds mens en dier
l'Iaar niet alleen in de VoLgermeerpoLder heeft Phil-ips de boel vergif-

-8te StadskanaaL r,reten rle rnensen er van
tigd. Ook bíj het Philips-bedrijf
uË
oppervLakteürater dusdaníg vergíftigd, clat de bemee te praten" Daar is
r{oners aan dat waËer cie groenten uiË hun moestuin niet mogen eten vanÌÍege
het gif dat het hevat,.
i,laar Philips i.s niet de enige. Oolc Shell (u weet rvel, het bedrijf met
zijn boekjes 'SheLl helpte, maar ook het bedrijf 'van 'Shell is baclríng
South Africat) heeft zijn steentje aan de vergiftiging van de bode¡n bijgedragen, tShell- hel-pto, r,relja, al is 't naar de verdonunenÍs" Onder de woonhuizen van de ZellÍngvrijk te GourJerak in Zuíd-ltollancl lígt 135 duízend kP"
poLycycLisehe aromatene ll0 kil-o benzeen, 13 dui¿end liílo PCB's en 14.600

kil-o "drirls'?, restixnten van de produktie van LandbouwbestrijdingsmiddeLen"
lfaar al dat chemísch afval vanclaan komt is (nog) niet bekend' naar vast
sËaaË rvel, dat de dríns van Shell afkornstíg zijn"
PhíLips en SheLl zíjrr natuurLijk niet de enigen díe behoorlijke winsten konden maken door de gemeenschap met het chemÍsch afvaL op te zadeLen.
Als men bedenkt, dat er duizenden gifbel-ten in iiaderland zíjn, dan kan het
niet anders of er is door f t l:leclerlands bedríjfsleverr op grote schaal che-'
mi-sch afvaL gedumpt. TerrviLle 1¡an meer r'¡i-nst heef t men ,Je gezondheíd van
de bevolkíng ín de vraagschaal geste.ld" :1n daaraan is nog steeds geen einde
gekomen" Ook van de heren ondernemers
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Het za1 niemand van onze lezers verbazen, dat rle overhei<l de heren
ondernemers, die zo rijkelijk rnet gif strooíen, maar heel weiníg of niets
in de weg l"egt, ja zelfs zo nu en dan de helpende hand biedt" TensLotte
dient de regering rhet aLgemeen belangr en daË ís het belang van de bestaande maatschappeLijke orde, lret beLang van de heersende lclasse.
Daarom was het rnogelí-jk dat een bedrijf al-s de liltl{A aL sinds 1959 bezig is met onderzoek van splijtstoffen (hoog-radio-aktÍef materíaal) zonder daarvoor ook fl¡aar een enkele vergunning te hebben. Alle kabínetten, aL1e rninisters van ekonomische zaken (ook Jan TerLour,¡) hebben dit blijkbaar
goed gevonden en nagelaten een einée aan zoon bizarre wantoestand te. maken.
De iGl4A. bour,nle ruim 20 jaar geLeden in het spfíjtstoflaborator:ium een rêactor. tlet bepaalde apparatuur wiLde men onderaoeken hoe die reactor zich
zou gerlragen, Díe apparatuur is inraíddels aL weer verdr,ùenen en ook de reactor is al weer gedeeLteLíjk afgebroken. llaar dat alles gebeurde r^ré1 zonder
de daarvoor beno<lígde vergunningen" De overheid steLde :ff}.ß hoven de r+et
en gaf het bedrijf vrij spel" I,Iant op 3l augustus l97E sehreven de ''¡rinísters \ran ekonomische zaken en volksgezondheid, respelctievelijlt'llan Aardenne en Ginjaar in een bri-ef aan IGI4A o"a.i ftVoLgens cl:it stanãpunt hliikt nu
dat ua tVnns oruley d.e energðøuet tsaLLende inz,dchting zondev' uergunníng in
wenköng ¿e sederþ december L959" i¡ De ber'ríntlsLieden hadden echter niet de
bedoeling daartegen naatregelen te nemen. Integendeel, rvant verderop in de
brief vÍel te Lezenz rtrrlij hebben besLoten ooovhands geen gebruik te nta'l<en
uar¿ onze beuoegdheíd. W,ij hebben rlaatbíj ouennogen dat 4n de irwiehl;ing
reeds gedtæende ongeüeey h'tåntig jaz,en nuttíg onderzoek uotdt Derr'íchb z"ovl'
den dnt one klaehten oper onderoondeyt. hönder of sclzad.e bekend zdin" r'
Dat laatste nu r^ras een grove leugen, \¡rant door omwonenden rvas reeds
herhaal.delíjk geklaagd, dat TiEI{A het radio-aktieve afvaL ge\roon in de tuin
begroef. In de tuin-speelden regelmatig lcinderen" Eén van die kíncteren is
later aan kanker overleden" I'latuurl"íjk ryerd het verband tussen cle kanker
van het kind en het radio-aktieve afval- in de tuin ontkend" Ilaar bedrijfs-

-9leven en overheid kennende behoeft men daar geen enkele t¡aarde aan toe te
kennen. Pas ongeveer een jaaç geleden is het afval uit de tuin verr'rijderd'
Een ander geval van hulp bij het lozen van'èhemisch afval betreft
Booy Clean te Rotterdam" lit bedrijf i" de Rotterdamse haven Legt zich toe
op iret schoonmalcen van Ëankers. 0t zíehze¡f een loffelijk streven, vooraL
ur veel r¡inst inee te behalen ià. Om die rrinst îrt zo groot mogeLijk te
"is
doen zijn loosde Booy Clean ontzettend veel che¡nisch afval in de haven'
Dat is iatuurlijk verbôd.en, vandaar dan oolc daÈ er reeds meermalen procesverbaal tegen het bedrijf ierd opgemaakE. Doch elke heer weer r¿erd de zaakgeseponeerd
en tot een vervotgíng kr.ram het nimnrer. Op een Ìegeven noment
'í¡"gïr, van dir
dat men er níet
z-o âe spuigaten uit,
jaar) liep het
""Ët.t
¿" ãirekteur van.Booy Clean arresteerde" Ltaar terwijl
meer onderuit kon
justi"r,
de direkteut nog gevangen zato verkl"aarde de betrokkerr officier van
zou
tie, dat het nog ñelemãat níet zeker ïr'as, rlat het tot een veroordeling
bedríjf
komen, Zou de gemeence Rotterdam tot een goede afspraak net het
komen, zodat ut .rðotttan níeË meer illegaal zou r¿orden geloosd, dan zou de
zaak w'e-er worden geseponeerd. Ðaarna heeft men eigenlíjk niets meer vernomen over de hele áaat<-, /,aL weL in de beruchte doofpot zijn gestopË.
Oolc over het chemisch bedrijf Ð"S.tt. in Linrburg is heel r'rat te doen
gehreest. ook dit bedrijf is zeer krvistíg met chemisch afval en deponeert
lek te
ãet ger.roon in zogenaamde open teerputten. Die puËten bLijken-Can
giftig
afval "
het
is
van
doordrongen
volkomen
grondwatår
zLln, zodat heã
en geover
veel
wordf
er
gemaakt
en
P,ezegd
over
Er r^rordt r¡el veel ãphef
schreven, maar er wårdt niets aan gedaan" Van een proces-verbaal en vervolging ís leen sprake" Ook Ð"S"lll. kan rustig doorgaan net het vergiftigen
van het grondwater.
Dit staat allemaal wel in schrille tegenstelling tot het geval van de
heer Sieuwpersad Jairam. De l'¡eer Jairam ii een zeet gelovige ilindoestaan,
;ã;r;;r; ;i;-suriname en vroonachtig te EtËen-Leur. op woensdag 3 februari
l9B2 werã híj door de ltantonrechter P. il.anraets te Zevenbergen veroordeeld
vantot een boete van 5l guldelo omdat hij in mei lg8l tret offer, dat hijvan
de
r{ater
stromende
het
in
wege zíjn geloof ¡aariiits moet brengån,
nan6orijst'
ongelcookt
r¡at
uit
¡,eirseháv"ã nu¿ gãgooid. I{er offer bãstond
bladeren, koeíemãs;, bloembLaadjes, as en een stukje houÈ, dus allemaal
plantaaråige spul-len, die geen enkel kwaad kunnen. Terecht vroeg rle heer
Jairam zich af h;; 'i ntogefijk is, dat zoiets wordt beschound als een nisdrijf dat moet rvorden bestraft terwijl er vrijwel- niet r'rordt opgetreden
legaLe en iLlegaLe lozingen van afvaL in het htater"
tegãn
- ttaai
ja, het *rãtt natuurLijk een heel verschil of je een partikulier
of dat je een bedrijf
bent (en dan oot ".e åen arbeidär 6n.,, Surinamer)
je
ats
rverkloze"arbeider er
hebË, zoals het 66k een heel verschil maakt of
je
gel¡¡ezen
ministep proaLs
een paar tientjes zwatt bijverdiend of dat
maar níet van
het
opdat
beerr de uitbet"iittg van f 35:000 uit te stel1-en,
je wachlgeld wordt afgeËrokken.
A1 met al tonen de door ons besproken zalçen nog weer eens duideLijk
aan, dat heel het bedrijfsleven een keiharde, grenzeloos brutale winsEmateríj is, waarbij zr^rendel, opLichting en verduistering aan de orde van de
aag ãijn" tJant 'i U.ari¡fslevãn kent maar 6én god.en dat is I'IIiIST en daartiJ is-ae regering de hógepríester, die met zíin zegeningen de kvralijke
praktijken van de winstmakers dekt'
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I,Iat is de verkl,aring voor de terugloop van het ledental van de vakbewegíirg? De oorzaako zeggen de bestuurders, moet r,üorden gezocht in de elconotnísãhu krísis. Toenemencle ryerkloosheÍd en daling van de gezínsínkoaens
leíden ertoe dat velen de kontribuËíe níet meer kunnen opbrengen" Be'dank-'
jes oru die reden zíjn min of meer een normaal. verschijnsel in tijden van
verninderde bedrÍjvÍgheíd en massa-ontslagen
,lten oirderzo"k"gioep van et 5ocíologisch Instituut van de geneentelijke uníversíteit van-Ansterdam is tot de konklus:l"e ¡¡ekomen, dat dít soort
verklaringen ín strijd ís met de r¡erkelijkheid. Ifanneer leden van een valtbond hun lidmaatsehap opzeggen, aldus cleze onderzoekerso dan gebeurt dat
vo o r Came I ij k omdat zij weínígrrertrouwenneerhebben inhetnrrt
en in de mogelijkheden van de vakbeweging.
voeDe ondãrzoãkers hebben een enquêle gehouden onder ex-leden van de
1È l-ejaren
liggende
ons
achter
de
zag
in
dÍngsbond van <le FW. De¿e bond
deniaL verminderen van 55.000 Èot 48.000. 7-,íj die afhaakten deden dat bepaald niet in de eerste plaats omdat de lçontributie hun te duur r'ras geütorãen of orndat ze tengevoLg" vrt r.rerk!-oosheirl een vakvereniging niet zo âí'
rekt meer nodíg haddãn. ù" deden het ook niet omdat ze het niet Langer
eens üraren met het bondsbeleid. Zeker, ktitielc op dat belei,l onËbrak geenszins. lfaar kritiek op het bondsbeleid ís niet hetzeLfde a].s een volsLagen
gebrek aên vertrour¡ren of een volstrekt ongeloof aan nut en mogeLijkheden.
ãéo.r.tt de dingen die bij tt onderzoeh aan het lícht kr,ram was, dat er dÍk*
wijls sprake *ãs '"atr bedankjes nadat de lederr bittere ervaríngen op de
werkvloer hadden opgedaan'
l,Iet ander" roãidet : het ledenverlies van de r¡akbewegíng heef t nrinder
te maken.'met de posÍ.tie van de aangeslotenen ín de ekonomisehe krisis, des
te neer echter met de wezenlijke positie van de vakber*regíng in de kapital-ístísche naatschappíj. De Voedingsbonri FNI/ wil- aan het ledenverlies een
halt toeroepen ondãi ándere cloor de uitgave van een åparte ínformatiekrant.
Het effekt daarvan betwijfelen wíj. ldat de vakbond i s ervaren de arbeiders in de prakrijk. Diã praktijk verschaft hun een keiharde informatie.
I^Iat moeten åe dan-nog met eän krant, clie hun wíl- r.ri.jsmaken dat de vakbond
r,\tat anders is dan ze ervaren?
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Op woensdag 7 september j.1" bracht lfeinberger, minister van defensie
van de V,S., eerr bezoek aan El Salvador. itíj begaf zich na aankomst meteen
naar de provincie San \ricenteÞ l¡åar de Verenigde Staten bezig zijn met het
*i.Lituir pacif icatie*progra¡nna om de 'tharten
opzeËten van een burger"rt
en zieLen oan de pLaatseLiike be'ooLking te aivtne'n'!î"
Zou dan toch de plaarselijke bevol.king met hart en zdeL, de queríllabeweging zijn toegedaän? Gezien 't feít, dat het leger van El Salvador ondankã rÍte þ,tfp vän de V,S, niet in staat is het verzet neêr te sLaan, is

dat eígenLíjk aan geen ttrijfel onderhevig.
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uL ganrle massale stakíngen die ín de t¡¿ee,le lieLft van sepeentrer
.* op"r,b.re leven in Be1"giä hebben Lamgei.egd is het initia.lief níe.t d'oor
cle vakbeweging genomen. "t Begon op donderdag de achtste net een spontanee
tr,rilde? stãking van spoor\"regpersoneel in Cirarleroi" De arbeicl v¡erd neergelegd uit proteãt tegeir diveise bezuiniäingsïneatreleLen van cl,e regeri.ng l'larteis, die over de rug; van cle arlreiders in't algemeen en het overheidspergorruåL in het bijzonãer de Bel"gische ekonomie r'rí1 opvi.jzelen. Ðe aktie is
vrijroel onmiddellíjk overgeslagen naar andere liaalse sterl"en zoaLs Luik en
idamän, alsmede naár Bergãn (in l-ienegourven), naar Oostende en l(ortrijk en
andere centra in 1'lest-VLaanderen. Op naandag l2 september reden er alleen
nog maar enkele lokale treínen in Vlaanderer,. - zoals bijvoorbeeld van Denclermonde naar Brussel" - nmar lcort <laarna kwam in het gr:hele land íeder
tot stiLstand "
spoorr¡¡egverkeer
^ jlei optreden
vãrn de spoorjongens r^/as een sígnaal rtaarop binnen de
kortste keren omvangrijke groepen reageerden. Ïlaur¡ verborgen wrevel en grore sociale onrus! tõamãn plotrãting tot een uiËbarsting" 3r-akingen bij de
posterijerr en bij de telegraafdienst, bíj de vuíLafvoer en bíj andere openùare díénsten värrnden heã onmiskenbare Èeken- van het naderen van de 'hete
herfste die éên van onze Belgi.sche vrienden vel-e maanden P;eleden al- tot de
nrogel-ijkheden rekende. Eén van zijn chef s verklaar¡Je: 'uDe uakbeu-eg'f'ng
,uipUät"t zieh met de oud"ennetsn o,*¿bu*, mq,ar de anbeidets hebben d.e e*-

Bij

pres

setrein

gemomen.'î

De onvrede van de basis en de druk die cleze op de diverse vakorganisaties uitoefende vtas z6 grooË dat <leze er onmogelíjk doof voor konden blijven. Op maandag de l2e besloÈen zor¿el het ('social-isti.scheo) Al¡1eneen. Belgisch üaperboãd (AB\n/) al"s het Algemeen Christelíjk Vakvertrond (ACV) tl.e
ãpontane akties officíeeL te rnaken. I¡et gevol-g \,ras, clat er circa üien clagän lang geen språke was van enig openbaar vervoere <lat er geen post r^rerd
Uezorga, dat er nauwelijks nog teLex- of telegraafverkeer r'ras" clat er oolc
,.¡erlconderhrelcíngen \raren bij de radio en <le teLevisíe, dat banke ployees
?t lieten afweten" daË gemeenteambtenaren en onderwíjzencl personeel de arbeid neerLegden, clat loods* eil veerdiensten (naar Engelan<-l) gestaakt r'rerden, dat de AnËr,rerpse haven plaf kwam te liggen en '1at diverse partilcumoesten stoppen.
líere ondernemíngen met hun r+erkzaamheden
'berichtte c1e Belgísche l¡'orrespondent van
Op clit alles hebben, zo
Het PaiooL op 14 september, cle Belgische vrerkgevers ïnet verontr^raarrliging
gereagee.rd. tt Verbond van Belgische Ondernemingen verlclaarrie ciar ÈengevoLge van de sËakingen de toeko¡nst van de bedrijven ge1¡aar l"íep en dat
ovai.bondsþestuurders die hernreren zícln ber.rusÈ Le zijn van rle fínanciäle
noeilijkheden van het Land spoedig alle maatregelen moesten treffen om

toË de spreekin Vlaanderenlgepeupelt
l) Crapuul: uit het Frans afkourstig,
ogemeen
word-t
of
volkr
taal. behorend, woord hraarmee
aangerluid.

l2een einde te maken aan de onduldbare toestandt " Ii{et deze v¡oortlen gaven
de Belgische ondernemers er bLijk van, wél- precies te hteten Ìrat .rf de
funktíe van de vakbeweging in de kapitalistische samenLeving Ís, doch
kan worden uÍtgeoeniet te beseffen op welke wij ze die funktie het bestrwíLder
stakingen omfend. De vakbeweging
schaarde zích niet achter de
eonduldbaret
zích ach*
dat zíj een
toestand wilde scheppen, zíJ schaarde
qonduldbaart
lrvildef
juíst
achtorndat zij deze al even
Èer de
stakingen,
te aLs het ondernenerdom. De vakbewegíng trad op geLíjic zij deed ondat
ze geen andere ketrs had, omdat dit voor haar de enige mogeLíjkheid vormde om haar greep op de gebeurteníssen terug te krijgen, omdat ze alleen
maar op díe manier de arbeiders onder konËrole kon houden en derhalve
wegen zou kunnen vinden <le aktÍes zonder gezícht.sverlíes voor zichzelve
te beêíndigen.
Idat de ondernemers níet duidelijk rn'as, zagen de arbeiders des te
scherper " ttDe uakbondsLe'iCingrt" zo verkLaarde een Belgische arbeider tegenover éên van onze Belgische vrienden, |'bestaat uit enapuuL dat onl in
het ganeeT wil hcuden't" Î:íet díe uitspraak wae de posití-e van de vakbe¡segÍng enerzijds, die van de arbeíders anderzÍjds even heknopt aLs nauwkeu-

ríg

u'eergegeven.

Niet weínigen hebben zich verbaasd getoond over de felheid waarmee
het BeLgische overheidspersoneel zích tegen de voorgenomen aansLagen op
zijn levenspeil teweer heefi: gesteld. Van díe verbazing kwan ook één en
ander naar voren Ín het televisieprogranma llet CapítooL dat zondagniddag
vanuit de studio van de BRI ín Brussel r.¡erd uÍtgezonden en dat geheel.
aan cle Belgische stakingen was gewijd. î?Hoe komt het", vroeg voorzítter
Herman I,'Iígbold aan de Belgiscire minister van socíale zaken Ðehaene en
aan de voorzitters d,er beide Belgische vakcentralen, 'td"at het iuist' in
BeLgl:¿t tot een stakdngsbeuaging ís gekornen, ofschoo'n het BeLgíseVte ooerheidspensoneeL in feöte mínder moet inleÐeren dan'h.eb ouer'heddspersoneeT'
dn NedenLand?tt

Het antwoord op die vraag vernamen de televísiekijtcers nÍet," I{et
dat het niet all"een gíng om een e x t r a offer van
Belgische
de betrokkenen, dat gevoegd werd bíj de offers die van al-LetË
een ofrverknemers vrerden gevraagd - gelijk wercl opgemerkt'- maar dat
fer betrof, dat gebracht zou moeten worden in een sítuatíe die langzamerhand volstrekt onmogelijlc r,ras geworden na de vele, vele offers die de
Belgische arbeiderskl-asse ín de 1.oop der jaren onder diverse regeríngen
lfart,ens al zijn opgeLegd" Met cíjfers valt goed te goochel"en" Ðaarom l¡eten we niet zeker of het weL juist is, dat de ínLevering die het Belgische overheidspersoneel thans te r¡achten stêat geringer is dan r'¡at het
Nederlandse overheíclspersoneel boven het hoofd hangt" I¡lat rve r'¡é1 hleten
is, dat het thans gevraagde (of líer,'er: aangek-ondigrle) offer alleen maar
de druppel is, die de líjdensbeker doe.C overlopen, Het is bepaaLd verbíjsteiend hoe st.erlc of de Belgische arbeider zijn reäle loon in de achter ons líggende jaren heeft zien dalen.
Dat noch cle AtsI/V.-voorzitter, noch de .ACV-voorzitter in de bedoelde
uitzending van Het Cøpitool op dit feit hebben gerüezen is alLesbehalve
verwonderiÍ.jk, aangezien de poLitieke vrienden van beide heren aan clie
had moeten luíd.en,

Loondaling hebben meegewerkt en hun respektievelijke centrales de desbetreffende ekonomísche en poLitíeke maatregelen san de achterban hebben
trachten te verkopen"
In de- lcranten heef t men kunnen Lezen, dat niet al-l-een de ¡rroedende

r3 irr verzet la¿amen, maar dat ook de eentral-es rboos op de regeringsvoorsteLLen reageerdenr, met woorden dan, zolang er van eníg daadwerkelíjk ¿rbei.dersverzeË gÊen sprake was. \Ian die boosheid echter dient
men zích vooral geen verkeerde voorstelling te maken" De arbei.ders r¡rerr'
den woedend toen het water hun tot de lippen kwam" Ðe boosheid van de
centrales - dat bleek tijdens de uitzending van Het CapítooL 'rverd voornamelijk gewekt door het feít dat de regering onvol.cloende o v e r L e g
met de vakbewegirrg pleegde, zodat deze rl.aatdoor voor het bLok r^rerd gezet
en dus de zaak veel. moeiLijker bij de achterban kon slijten. Hier ligt
de oorzaak" dat de vakber¡eging zich genoodzaakt zag de twílde1 stakingen
te erkennen, aangezien ze zonder dat onmogeLíjk bíj de arbeíders nog op
enig gehoor zou hebben kunnen rekenen.
I{et voorgaande vormt ook de verlcJ.ari¡rg voor het fei.t, r-lat de pogingen van de vakbewegíng4 om aan 'de onduldbare toestandt een eínde te maken ¡,¡at Langer op zich lieten ¡¡achten dan doorgaans in soortgelijhe gevallen. Toen ze - eerst door de christeLíjke en vervolgens door de tsocÍelístischel centrale werden ondernomeno bLeek het dat de heren van het
ABVV voor een heel r,rat z\{aardere taak stonden dan gervoonlijk. Ze kregen
tret bijzonder noeilijko doordat de druk van onder op, gericht op voortzetting van de stríjd, dítaraaL bíjzonder groot ri'as.
Van de vakbondsmeeting, r,¡aarin over voortzettíng of bellíndíging van
de akties zou worden besList, heeft de NOS in een van haar nieut¡srubrieken enkele (korte) beel"den uÍtgezonden. I.Ie hoorden de A3W-voorzítter de
allereerste zinnen van zijn openingsrede uitspreken" Aan díe paar zinnen
Lrerknemers

te rreien r.raarop het aLLes¡aal uit zou draaienå over
de moeílijtfrei¿ van de keuze ging het, over de verantwoordelíjkheíd van
de vakbewegíng (jegens de burgerlijke maatschappÍj wel- te verstaan) en
' ut geLoven rnocht,
over de heldhaftigheíd van de strÍjdenden díe, als men
de bonzen met trots vervulde. L{ortom, de toespraak Leek als tr.¡ee drup-

hadden r^re genoeg om

pels water op vele andere coespraken met behulp rüaarvan vakbewegíngsleiders ín Belgiä - en elders - stakÍngen de nek hebben rreten om te draaien"
"ALs deze

stakíng de uiifde

negerdng lllartens

duingen" dnn zal níets hear meer l;egenhouden

om

níet op de knìeêin kan
bí.j uoLmaeht d.e meest

tterstrekkende maatregeLen te nement'. Al"dus verklaarden enkele stakers op
he'E Antwerpse station aan VoLksktanú-verslaggeefster Josê van der Sman.
Die opvattíng r^rerd kennelíjk ook gehultligd door de regering en rlaarom
deed zij geenenkeLe \üe z en1 ij ke
concessieo wierp zíj destakers slechts een onbetekenend zoethoudertje toee bestaande uít wat vage
en nietszeggende heloften ontrent 't arbeídsstatuut en de onaantastbaarheid van de pensíoenen. Aan de fínanciäl-e offers die het overheidspersoneel zou rûoeten brengen hield zij niet sleehts onwrikbaar vaste zíj brritte de door het taktisch gemanoeuvreer van de vakberveging ontstane sítuatie uiL, doar de tweejaarlijkse weddeverhogi.ng af te schaffen en daarmee
het <¡ffer van het overheidspersoneel nog te verzr.íaren. Is desondanks de
door de stakers verkondigde en door de verol.aggeefsEer r¡Teergegeven opvat-

ting ín íeder opzicht juíst?
Onze mening ís, d.at de door de bonden erkende stakingen de Belgische regering niet op cle knietin konden krijgen, dat de rwilde' stakingen
van de werkers zélf dat wel degeLíjk zouden hebben gekund 3) " En precíes
2)

t4en

zie wat dat betreft naar het Polen van

1980,

t4 die reden hebben de bonden zich achter de akties ¡¡eschaarrl" Ðe ondernemers begrepen het niet, de regering r,ré1 degeLijk en om die reden heeft
ze rtaar. onze mening, ryal de lçern varr de zaah helreft, voeL bii strrlt gehouden. Ze wachËte af iot de vakber¿egin¡¡ het trcar:rvei- geklaard zou hebten"
De regering vertrourade o¡,"t tcrapuul!, het rcrapuult heeft r,lat. vertrottrven nì.et beschaamd. Liaar de onvrerie is uiËeraarcl niet rveggenomen ell er
dienc te r^¡orden afgewaeht nat of de naaste toekonist in liel¡iä zal brengen. Ðe vakber"reging heefr de sociale brand r.reLen te blussen, Í,ìAår iret.
zíet er naar uit, dat het vuur voortsrneulË onder cle as.
Vuur onder cle aso dat is letterlijk de karakteristielc die ta1 van
Belgen van de thans in dat land bestaancle situatie geven. llun oordeel be*
rust onder meer hierop, dat er ireel duidelijlc sprake is van een t.rijrl en
zíjd, zor¡el in Ï,lalloniä al-s in Vlaanderen, verbreide verËrouhTenskrisis
binnen de valcberveging" De bonden zien zich gekonfronteerd net led.enverlíes en in de onteLbare vergaderingen r!.ie in ireel Belgiä r.ror<len beleqd
stâan kaderleden en funktionarissen bloot aan een overstelpenrle hoeveelheid bittere krítielc, die er bepaald níet orn f-iegt. I)e sfeer ín die syn*
díkale bíjeenkomsten is atduso dat hier en daar heü gevoel clnEsËaat - zû
verklaart een van onze Belgische vrienden * dat nen r,iel eens een herha*'
ling van de grote stakingsbeweging van 196AÍ61 zou kunnen beleven, r-ii
het dan niet in dezelfcle vorme rnaar als een bewegin3 van de basis"
De felle reakties van de achterban op de <;pheffir"lg van <le september'*
stakingen zijn voor de vakberueging in ilelgíä aanleiding orn zich achter
de schermen op emaatregelenr te. bezinnen. {Jî er hi.er sprake i.s van een
r'rerkelijke bezinning of dat nen alleerl maar de i- n J r u k. ç¡il vestigen dat men zich toeh echt iets aan de kritiek nelegen laat liggen., aoeË
uiteraard rnrorden af gewacl'rt " Feit i.s, dat er behah¡e deze - echte rlan r,¡el
voorger,rrende - bezinning ook al. le mogelijke noeÍte r'rordt gedaan om d.e gevolgde praktijk tegenover de leden Èe verdedigen, d.al r"ril zeggen goed Ëe
prâten"
Van het laatste is vooral sprake bij het christelijlr. vah'erboncl AC\r
dat, als eerste uit het stakersfront afhaalcEe en dat het sterkste bloot
staat aan een reeks vernietigende oordelen" l'latuurl-í.jh spruiten die oor'-'
<lelen gedeeltelijlc voort r¡it de vanouds bekende illusies omtrent de vak-bewegíng. A-1 s de bestuurrlers van het- ACV verkLarerle dac zij 'it^rel moesten
en noeil.ijk oppositie konden blíjven voeren teg,en een regering r'raarin zovreL polítieke vriende.n als eigen bestuurd-ers ziLten"., <lan i-s dat uiter*
aard niet voor tegenspraali vatbaar. iiet zijn juist dergelijke onmislceir*
bare r¿aarheden hraarop het vage g,evoeL berust, dat rle ûelgische arbei,,:lers
in hun uitzichtloze sí.tuatie lyel eens tot zelfstandige airtie zou<len l;u.n-'
nen overgaan" iiaar rratuurlijkn aldus een van onze ilelgische bronnen, dat
gebeurt niet zomaar. De vlam zal pas r"reer in de pan slaan, indíen aan
het vuur onder de as r+ederom zuurstof '".rordt toegevoerd" lriemand k"an ze3gen <rf dar binnen afzíenbare tijd zal qebeuren en zo ja: lüanneetr. Lutte1e r.,reken geleden heeft prerníer.f.artens verklaard dat Relgíó bij kruisende r.regen h/as aangeland, Dat geldt al niet minder voor de Belgische arbei*
dersklasse. "rlr díent te rdorden afger.racirt r¡e1ke r.reg zíj in '1e naaste t,oe*'
orn

lcomst.

zal inslaan"

