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IIet afscheid van de 60-jarige llerman Bode als vice-voorzitter van de FtdVis in díverse media rhet vertrek van een échte vakbondsmanr genoemd. Ðit
overigens zonder dat er anders dan ín zeet vage teruten of hãlemaal niet
werd aangegeveri wat meû daaronder moest verstaan," Zonder ook dat men u¡erdilgelicht wie of wat dan wel t6nechtet vakbondsmannen h7¿¡ren. NRC/HandeLs-bldd, een tikkeltje genuanceerder en een tikkeltje precieaer daa de rest,
sprak van teen vakbondeman van de oude stempelr ãn ãefínieerde hem als detlaatste der l{ohikenent, Dat sloeg dan híerãp, dat Bode in zijn jeugd nogaan den Lijve heeft meegemaakt !üat werken ín de fabriek betàtcent Àn ¿aihij - zoals een van zÍjn kol.Legats van het CNV het heeft uítgedrukt - zijn
I'even lang 'de taal van de werkplek is blíjven sprekenr. Inderdaad, aãt
soort vakbondsmensen is, vele jaren Lang reeds en in het bijzonder aan de
toP, een zeldzame verschijníng geworden. tDat type bestuurdetl, zo schreef
d'e NRC, rlíjkt te verd¡vijaen en plaats te uaken voor de toch minstens van
een hogere beroepsopleíding voorziene generatie bestuurders.

Deze onswikkeling is geen toevat"lige en zij valt geenszins uitsluí-
tend in Nederland te konstateren, trranneer we allóen maai even kijken naar
Engeland, dat de bakernaÈ van de vakbeweging is gelreest, dan zíãn we dat
daargínds de Arthur Scargil.ls zich al even aui¿efi5t .n åv.n opvallend van
de meeste vakbondsleídere onderscheíden als de Herman Boders hLer. Hebben
!úe net een uitetervend ras te doen? Is er sprake van een niet te keren wet-
rnatigheid? of gaat het ou¡ tendensen die, hoä on¡niskenbaar en krachtig ook,
niettemin door tegentendensen worden afiezwakt en vertraagd?

on het antwoord te vinden moeten we er ons rekenschap van geven dat
f9-yakbewegíng haar funktie in de kapitalisrísche uraatschäppij ãanvanke-lijk vervrrlde onder verhoudíngen díe irenelsbreed verschilden .r.i ¿i" waar-o"9"9 zij haar funktie thans vervr¡lt. De destijds bestaande roofbouw op de
arbeidelcracht en aLles hrat daarmee samenhing a;akte dat zij mínder als eenínstituut van de burgerlijke saeenLeving ã"tt wel als een tegen die roof-
bouqr sÈrijdende organisatie werd verstaan en dat regelrecht üit de arbei-
derskLasse voortgekomeu mititante figuren haar aang"úe".n leiders vornden.
Deze aceentverlegging, díe haar ruezen volstrekt níãt aantastte, gaf aanlei-diug tot niet geringe nisverstanden, zowel bij haar achterbeh ãf" Uij ¿"
heergende kl¿sse.
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l"fet de ont¡¡íkkeLing van het kapitalisme naar moderne vormen verander-
de er het een en ander. De üaak van de vakbewegings de verkoop van de çraar
arbeidskracht en de beheersíng van het menselijk-deel der kapitalistische
nachinerie, bleef ongewij zígd." ifaar de eerst nog b"rr"kkelijk doorzichtíge
maatschappelÍjke verhoudingen werden hoe Langer hoe ÍngewikkeLder en daar-
mee werd ook de verkoop van de arbeidskracht, een allesbehalve eenvoudige
zaak" Dat maakte deze verkoop meer en meer tot een zaak van tspeciai.isteãt,
zoals - ander gevoLg van dezel-fde ontwikkeling - oolc de potiiiei< tot een
zaak van rspecíalístenr r,¡erd" Dat vereiste een totaaL ander soort van valc-
bondsbestuurders dan dat, nat in de l9e eeu¡,E was opgetreden en in Neder-
land bijvoorbeeLd nog in het begin van de 20ste eeurü ãktíuf tn.". In lg6s
volgde de ekonoom André F.loos de ekonoon D, Roemers op als voorzitter van
het I{VV en Kloos werd op zíjn beurt in l97l opgevolgd door de ekonoom l{ar-
ry ter Heide" Diens opvolger tr'Iim Kok studeerde op het kasteel Nijenrode te
Breukel"en, aLwaar managers en personeelsleden van de dipLomatiãke dienst
¡ororden opgeLeid"

NRC/Hql¿deLsbLad heef t de uit de lkthol.íeke Arbeidersber¡eging afkomsti-
ge Hernan Bode niet alleen een man van de oude stempeL, rnaar ook nog teen
etrijdbaar bestuurdert genoemd. Heeft de ontwikkellng van het kapitãlísrne
zoaLs we die hierboven kort hebben aangeduíd, heeft het verdr¡ijnen van de
roofbouw op de arbeidskracht, ertoe geLeid dat minder stríjdbare bestuur-
ders in toenemende mate de pLaats van strijdbare bestuurders gi.ngen inne-
men? Het antwoord is mínder eenvoudÍg dan het lijkr" l^tim Kok bijv;orbeeld,
de student van Nijenrode, wordt door vriend en vijand strijdbaaider geachi
dan sonrnigen vån zíjn voorgangers" Aan de andere kant is ñet, op de keper
beschouwd, met de lstrijdbaarheidt van Herman BOde wel even anders gesteld
dan de legende wi1 doen geLoven" Ten bewíjze citeren wij een passãge uit
eên omvangrijk artikel ð,at Het PatooL op 27 apriL j.1. aan diens valcbonds-
carrière wíjdde. Het is een passage waarin vertel"d r,rordt hoe Herman Bode
als landelijk bestuurder van de kathoLieke metaaLber^rerkersbond St. Eloy in
1969 zích als vakbondsman {onvergetelijkt maakËe:

rt" 
o ".H.ut ís L3 nouember 1969" Het gebow,t t\(unsten en l,,letensehap-

penr in Utz'eeltt. Hondev,den arbeiders uan Ilerkspooy-IJtreeht zijn
bíieen gekomen. AL dagen Lígt bu:j he'b bedrðjf het uerk stíL udt
pnotest tegen de ooorgenomen sLuitdng oan de afdeLing y,oLLend ma-
t-erieeL, uaardoor achthondev,d man op stnaat komen te staan. van-
daag zuLLen de uakbonden tekst en iítLeg genen ooer het bez,eikte
akkoord met de rond tsan bestuur Ðan hbt vllr-eoncern, uaattoe
we.nkspoor bekooz,t. Achtev de tafeL: Jaop Irleynilcnan en l,,lím I^Iam-
steeker üan het NW en Ten Houe oøn of cnv" Niemand, uan læt I{KV,
Bode ds uerlaat.
tlænsteeker neemt hel; aoord: îDe oùeyeenkomst is üooy ons eerc goe-
de bas¿s om samen te aerken. Dat betekent d.at uðj uanaf ft?orgêfi.
géén staking bii uerkepoor meer zuLlen Leid.en" ".. t. De rest oan
zijn be-toog uoz,dt ouerstemd dpoz, gefLuöt en gejoe|,. Het uaord.toercad.erst ualt en de aaaL neemt de y-eLL over"- tJlings word.t er
een pauze ingeLast" Dan uersehðjnt Herman Bode. rn uí¡¡tten mí-
nuten heeft híi de zaak pLat" zí.jn Laatste uoonden: trk- Laat mij
níet toor oerrader u'itscheLden'. Itlet tvanen in d.e ogen uan uoed.n
stapt hii het podiun af" De uolgende mor.gen uondt- het werk bíj
lferkspoor hertsat" " " "
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Piet BruseeL" eæ'üoorzitter uqn de toewnaldge industriebon¡{ NKV:
'De eigen aehterban kon hij t;oonaL in spar,tttende situaties tseeL
ueytrou¡en geùent. o. tt

Ziehíer een beschrijving, r¡raarop - naar wíj aanstonds zullen zien - r,relis-
v¡aar hê61 !'tat, aan te merken val.t, maar die, onbedoeld, niettemin toch duí-delijk maakt $tat men aan Bode heeft¡ de held van het verhaalo die weet hoehij tzíjnr mensen aan noet pakken en die hún taaL spreekt, síaagt erín hun
verzet te brekea en datgene door te drukken wat zíj ín feite onaanvaard-
baar vinden.

Deae Herman Bode ís in een ï\uents arbeidersgezin geboren. Op l4-jari-
ge Leeftijd wordt hij poetsjongen ín de oLdenzaaise teitieLfabríàk .r"ã c"1-detran. Later wordt hij daar wevershul.pje en nog rÀreer. later - na bijscho-
li$ - vrordt híj eLektrotechníseh bankwerker bij Hazemeijer in Hengeio, In
1954 wordt híj gekozen tot betaald bestuurder van St. Elóy. Van dai momenÈ
af rnaakt niet zijn proletarísche afkomst hem tot een stríjdbaar bestuurder,
maar wordt door ãi5n Uestuursfunktíe zijn proLetarische sãríjdbaarheid ge-
doofd. Niet hij drukt zíjn sternpel op de vakbeweging, de vakbeweging arutt
haar stempel op hém. In welke matee dat r¡ordt inaei¿aad na víjf¡ie; jaren
volop zichtbaar in die bíjeenkomst in Utrecht waarin híj toonl over weLke
kwaliteiten hij beschíkr.

De wÍjze waarop in bovenstaand citaat het verloop claarvan ís weergege-
ven munt uit door onvolledigheÍd. De schrijver .ran áeze regels wéét r^raãrhíj over epreekt. Hij heefi zeLf de vergadeiíng in het geboõw voor rKun-
sten en l¡tetenschappen? bijgewoond; betrouwbare bronnen hadden hem ínge-lÍcht omürent hetgeen eraan hras voorafgegaan. Voor wat hij hieronder laaËvolgen, heeft híj niet zonder meer op zijn geheugen vertrãuwd, doch dank-
baar gebruik gernaakt van een beschou¡¿íng-díõ hij-vríjwel díreút na de ge-
beurtenissen heeft, geschreven I ).

De staking bij I'Ierkspoor begon als een î¡siLdet stakíng, die in feite
rnéér-dan-dat, naryetijk een bedrijfsbezeËËing was. Op rou.,iárg t2 november
¡las het bedrijf in handen van de werknemers. Onderaannemers r,rãrden van het
terrein verwijderd. .De vrachtautots van l{erkspoor werden níet langer ge-lost, dat gebeurde aLLeen nog met de vrachtwagãr,, .r"r, partikuliere onder-
nemingen. De telefoníste kreeg ínstruktíe, dai zíj geen zakelijke berích-
ten meer door mocht geven" De teLevisie, waaraan door cte dírekiie de toe-
gang lras ontzegd, werd door cle arbeiders bínnengelaten. Toen de dírekteur
een tv-verslaggever weígerde, verkLaarden enkele arbeiders: tALs híj erniet ín mag, dan gaat u er zel-f uíÈt. Het ¡¡as tekenend voor.de machtãver-
houdingen die door de alctie qraren geschapen. De direktíe had niets meer te
zeggen.

Nadat de aktie eenmaaL spontaan $ras uítgebroken schaarden de bonden
zich er achter. Daardoor ontstond er zoÍets "lu ""r, 

rdubbeLheerschappíj r.
Distríktbestuurder Jaap Meíjnikman van de (toenrnaLige) metaalbearijisbãnd
(NVV) en dístriktbestuurder Èode (st. Eloy) kwamen als stakingsleidärs her
Inlerkspoorbedrijf binnen, maar de echte zeggensehap bl_eef .roorã"r"t nog be-rusten bij de ondernemingsraad, die van i.ãt begia af aan de aktie naã ge-Leíd" Pas geleídetijk aan deed zich de verschulving voor Ì4raarop de vakbe-

l) De aktíe bíi werkspoor en de vakbeueg¿ng in Daad en Geda,ehte
van december 1969.
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I,ùeging had geníkt en die natuurlíjk de voorwaarde vormde voor d,at waar zij
op uit was: de arbeiders de wind uit de zeilen te nemen en de strij<t tã
brelcen. Dat die verschuívíng betrekkelijk snel ging !üas ongetwijfeLd ti"r-
aan toe te schrijveno dat de meeste leden van de 0R nog geloof hechtten
aan de vakbondsmythe en dientengevolge zich niet of nauweLijks verzetten
t'egen een tmachtsoverdracht0 aan de vakbeweging" De sekretariã .r"n de ORu
een zekere Nol de Jong, scheen het ene ogenbLík veel dichter bij zrn I¡lerk-
spoorkameraden te staan dan bij de vakbondsbestuurders, het andere ogen-
blík echter eerder hün standpunt te delen dan dat van zijn mede-arbeidãrs.
Hoe-dat ook zij¡ oP het mornent dat de bonden te kennen gavene dat zij de
aktie zouden steunen, ülaren de arbeiders zich van versctritten tussen hen-
zeLf, en de bestuurders níet bewust. Hun vreugde r^ras onmiskenbaar" I'laar zíj
rras vau korte duur"

ldat de bonden r¿iLclen toen zij het spontane e.n rwiLder optreden van de
I{erkspoorarbeiders officieeL maalcten, r¿as niets meer dan een soort van pro-
testaktíe van 24 uur" Dat p1.an Leed al aansÊonds schipbreuk. De srrijalit
van het, trlerkspoorpersoneel bl-eelc onverzettelijk. oaarop verscheen i.feíjnik-
man in het Utrechtse bedríjf, met een tien punten tellãnd rakkoordt op zak
dat de bonden met de raad van bestuur van de Vt{F dachten te sluiten en dat
zij inderdaad eeen goede basis voor samenwerkingr noemden, Ze¡f.s een bur-
gerLijke krant aLs het nieu¿t utreehts Dagblad moesË erkennen, <iat de tien
punten van het akkoord in het geheeL geen goede sarnenÍrerking garandeerden,
dat Meijnikr¡an de arbeíders zocht te paáien met een dode-mùs en er voor
hen geen reden tot voldoening was. Toen i,feijnikman aan bijna tweeduizend
ín het bedríjf aanwezíge stakers vroeg om heË ¡¡erk re hervatten, kreeg hij
een donderend tneer te horen. Daarop paste de vakbeweging een oude en bel
kende truc toe" De bestuurders riepen hun kaderleden naar het geboun van
K. & I'tr. en probeerden daar met zÌ4raar gesehut een bres in het stakingsbol-
qrerk te schíeten.

De bewust,e vergadering had een dramatisch verl.oop" In een zeer emoti-
onele toesPraak riep Bode op tot eendracht en verstandígheid ofschoon - de
eensgezínde afwíjzing van het akkoord had heÈ bewezen - .lie eenheíd er al
t¡asc Maar Bode vroeg niet om de eenheid van de arbeíders, maar om de een-
heid van kaderLeden en bestuurders" Hij pLeitte hartstochtel-ijk voor cle
eenheíd van de vakbewegíngn terr¡iLle üraarvan de kaderleden die met hun sta-
kende makkers zouden moeËen verbreken. i{et zijn beroep op eenheíd trachtt,e
hij de arbeiderseenheid kapot te maken" i{ij had ur *.tt brok in de keel- bíj
en hij huilde. KrokodiLLentranen. I{aar het Lukte, Het was het grote kunst-
stuk van Herman Bode, een kunststuk lùaaraan híj ongetwijfeLd Later mede
zijn vice-voorzitterschap van de FNV te danken irad" En dat kunsËstuk be-
stond hieruito dat hij aLs vakbondsman niet de een of anclere ondernemer of
een reeks ondernemers pLat walste, maar de eigen achterban.

Er was in <lie vergadering een vakbondsgetrouwe die aansËaLten maakte
orn zijn lidnaatschapsboekje te verscheuren, íets waarvan hij op ?t nipper-
tje weerhouden werd. Een ander verkl-aarde: lEen machtige aktie is in-een
puinhoop ontaardr " Een derde zeí, met een vieze smaak in de mond naar huís
te gaan" Kan het r¿orden tegengesproken, dat de lstrijdbarer Herman Bode
als rt de vakbewegíng zo uítkwam tegen de arbeid"ru t"t strijde is getrok-
ken? Kan het, ín dat l-icht bezíen, verwonderíng wekken, dat hem op zíjn
afscheidsreceptie - door nienand anders dan mínister De Koning notabene -
de versierselen werden uitgereikt die behoorden bij zíjn benoeming tot rid-
der in de Orde van de NederLandse Leeuw?
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De ber¡indsman noemde Bode een rvoortreffelijk bestuurderf en lvíj be-
hoeven, dunkt ons, niet nader toe te LichËen r,üat of het betekent r¡ranneer
een lid van de regering iets dergelijks te kennen geeft.

De NRC heeft zich afgevraagd of het verËrek van l{erman Bode niet de
afsLuiting vormt van een periode dÍe definitief voori:ij ís. En weL omdat
deae krant het twijfelachtig vindt of de vakbeweging het in de toekomst
met bestuurders van het type Bode nog wel kan redden. lliermee zijn r,re dan
terug bij de vraag, in hoeverre Ì\re bij hem met een uitstervend ras t,e doen
hebben, in hoeverre de vervanging van uit het arbeÍdersmilieu afkomstige
valcbondsleíders door intellektuelen als een onstuitbaar proces moet, worden
beschour¡d" De vraag ís ook aan Bode zeLf voorgel-egd, tilc denkr, zei híj,

:tdat erùaríng in het arbedd,ez.smdLíeuo hoe. dnt er d.av¿ ook møg uit-
zien, een abeoLute isoom¡ac.ffde ís om aLs uakbond ín Leuen te- bLij-
uen, En het íe ook níet onbelangrijk uit uelk nest ie aLs be-
stuwder komt. ALs je wi.t een gezin kom,t uaar de uader ti¡wnerrnan
Tiasr of ueuer, uadr ie dtß aLs kind hebt neegemaakt hoe het 7,e-
oen ís 'ùan een arbeider" maakt døt natuurLijk ueL een sîok op
een borreL uit uengeLeken met degene dúe uit een gezin oan wid-
deLbaar nit;eau komt" Kon je je schooT.se kennis zoniaat opdoen" of
moest er ön dat gezin gekrnkt uorden om ier¡wnd, te kunnen Laten
studeren, Ik uåL eeht niet zeggen dat je a|Leen maar Leuenseyv)a-
ríng kan opdoen ín een fabnz:ek, nøar denk toch wel dat het ín d,e
prakt.ijk een zeer aaaydeool element is.îl
Bode heeft voLgens ons volkomen geLijk" Ervaring in het arbeidersmi-

Líeu is índerdaad een absolute voorwaarde om als vakbónd ín l-even Èe bLij-
ven" Doctorandussen die niet uit een proletaríseh nest komen zuLLen nir¡mãr
een ekunststuke kunnen Leveren zoals Bode in 1969 in Utrecht tijdens de
staking bij t{erkspoor uíthaaLde, Naarmate, aLs gevolg van de nraatãchappe-
líjke ontwíkkeLing, de tegensteLlingen tussen de-arbeiders enerzijds en'de
vakbeweging anderzijds, scherper worden, zal de behoefte acn dãrgelijketkunststukkent voor de vakbondãn aLleen maar toenemen" Het is zekei 

"rãr,dat zij hoe langer hoe meer tspeciaListene nodig hebben, maar die r.raarheiá
sluit ín, dat zíj ook diegenen níet kunnen ontberen, die beschouwd kr:nnen
worden aLs de tspecial-isËenr ín het plat praten van een strijdbare achter-
ban.

Daar komt nog iets bíj, De vakbewegíng kán sLechts als instituut van
de burgerLijke samenLevíng funktioneren, zoLang zlj de schÍjn kan wekken,
dat zij de verÈegenwoordíging van de arbeíderskÍassã vormr, ãolang zij, an-
ders gezegd, erin sLaagt de vakbonrfsruythe in stand te houden. Dooi tt-úlo-
te feit van hun aanwezigheíd bLazen ui.t de arbeidende klasse afkonstige be-
stuurders die mythe voortdurend nieuw leven in. Daarnaast rrrordt zij-tet-
lcens opnieuw - en íedere keer dat het nodig ís - versterkt door hát ge-
bruik van een radikale taal, die geenszins ín overeenstemming is met depraktíjk. Juíst dezer dagen is een Nijmeegse socioloog geproro.,rãerd op eenproefschríft, vraarin hei verschil tussen het vakbondðbãfãi¿ en de doõr de
vakbeweging gebezigde woorden nadrukkelijk wordt gesignaleerd, ttDe woorden
zijn witd' nâal de daden mild", za vat dã auteur [enoãmd verschí1 op punti-
ge wijze.samen, Deze karakteristÍek is niet alleen van toepassíng op de
vakbeweging in het aLgemeen, maar aL evenzeer op Herman Bode ln tt Ul3ä"n-
der



-6-

I,f ELK BELANc VERf EGENIdOORDIcT DE V"V.D.?

î')ok degene &te de materdaListisehe opuatting uan d,e gesehíe-
denís níet deeLt en uan meníng ds, dat ekonomísehe faktonen
aLLeen een onuoLdoende oerklaz,íng oonmen Doozl lziatoz'ísehe
gebewteníssen en onktdkkeLíngen, zaL niettem,ín moeten
toegeuen dat het geld een ontzaggelíjke drdffkracht pormt"

iz#ffiî;'#,:;::ri3i;zzi';##{:z:#:{:kffin
houding of de uormöng uan ît staatsgebow¡ streven" zich ez,-
ouer .ber,aden of bezig zijn het op te trekken: dat uil zeg-
gen ín de poLðtiek. GeLd is niet aLLeen d.e brandstof uaab-

Ti"" oli oii\i' \ryr"r"å" rf.ä"1,#1" #:r*t 
"fl" 

\i*"i" n "îTî, 
u "r\#i

en zich uan een groter deel uan het natðonale ítzkomen en
het nntíonale uermogen te lenierøen" ZoaLs het kapítaLisne
ziin eLeeht geweten tracltt te suseen door het uooi te stel-
Len aLsof het í,n het beLang ùan het geheLe uolk uenkt" za
reehhsaardí.gen zieh de poL'ttici met het a\gemeen belang.
Een erúaren )ostenxiiks politicus heeft daayuoor de fraaie
forrwLe bedacht" dnt poLít'iek de kunst ds zíjn persoonlijke
bel,angen te pz.esenteren a\s het beLang oan i.edàz,een.î,

R. Lewinsohn, Døs GeLd ín der Poli,tíku bLz. t3"
t'Men moet de financiering uan de poLítr)ek kennen inclien men
meer ui'L kennen dan alleen maayl de poLitieke fassade.rl

Idem, bLz" l4"
Þfeer dan een haLve eeuw geleden publíceerde Richard Lewínsohn, dÍe zich al
eníge naam hed verÌ{orven als schrijver van boeken over historische en eko-
nomische onderwerpen, een studíe over de roL die het geld speelde in depoLitiek. Hij wees er daarin op, dat er níet aLleen zicñtbare, maar ook
tal van onzichtbare '¡erbindingen bestaan tussen hen die op ekonomisch ter-
reín, en degenen díe op politiek tenein urerkzaam zíjn-. I,líe zíeh daarin
verdiept, zo schreef híj, verdiepr zich in zaken, diã eígenlijk voorbe-
stemd waren om in het halfduíster te blijven en wíe ze aan het daglicht
brengt zondigt tegen de goede smaak.

Vanzelfsprekend onthuLde Lewinsohn destijds noch met d,eze woorden uitzíjn inleíding, noch met de overige hoofdst,rkk"" van zijn werk een sensa-
tionele nieuwigheíd" Even vanzelfsprekend is hem zijn foåk bepaald niet in
dank afgenomen. Zo zal et ook drs" R.A" Koole, medewerker van het Dokumen-
tat'iecentrum trlederlandse Pol-itieke Partijen van de Rijksuniversíteit ín
Groningen wel vergaan" In het jaarboek van genoernd centium publiceert hij
het een en ander over de wel zeer nauwe financíäLe banden tussen tt. Nederl
landse bedrijfsleven en de V"V.D. l)"

l) wij konden voor dit artikel nier over genoemd jaarboek beschik-
ken en baseren ons op een r^reergave van Koolets onderzoekingen
ín NRC/EandeLsbLad van 13 apríl j.I.
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In 1946 2) en 1948 heeft tÈ lqederlandse berlrijfsLeven de verkiezings-
kampagnes van de WD betaaLd. De bedragen per bedrijf varieerden van 1 "000tot 10"000 gulden. In totaal sLuisden ondernemers in Neclerland destijds
een bedrag van 540.000 gul.den naar de WD vía de z.g. rVereniging voor ãko-
nomieche pol'itiek" omgerekend in guLtlens van nu komË dat neãr op een be-
drag van ruím drÍe nriljoen gulden.

Het brein achter deze fínancieringsoperatíe hras mr" D"U. Stikker, dietoentertijd dírekteur van Heineken was en Later minister van buitenlåndse
zaken v¡erd. Voor de eerste na-oor1-ogse verkiezingskampagne Leende hij in
1946 de WD bijna 200.000 guLden. Stilcker kreeg aát gelA-ín 1947 terui na
een bedelaktíe bij het bedrijfsleven"

HoeweL het aan bedríjven geoorLoofd was en is om politieke parÊijen
financÍeeL te steunen (ook Lewlnsohn wees daarop) hield nen ae gíiten ñer
liçf"t verborgen (iets rqat Lewinsohn eveneens reeds opmerkte bíJ soortge-f.ijke gevaLLen). Toen een Utrechts ondernemer van Stikicer het verznêk ont-
ving geld voor de kampagne af te staane deed hij de suggestie, dat men een
verenígÍng zou oprichten ltot verbeteríng van ãe sociãie .rooili"hting van
de Nederlandse arbeidert " Giften aan die vereníging zouden de ondernemers
onder,$e post socíale Lasten kunnen boeken en daarmee zouden dan de respek-tíevelíjke aandeel.houders ook gerustgesteld zijn.

.Zó brutaaL, dat hij de verenigíng hraarmee uiteincleLijk de hlederlandse
arbeÍders beLazerd moesten worden, 

-een vereniging tot tve;betering van hun
sociaLe voorlichtíngr durfde noemen, v¡as de-heãr Srikker niet. Ùíteinde-
Líjk.kreeg de vereníging de naam van 'Vereniging voor ekonomische polítíek1
wat Índerdaad beter met de bedoelíngerr on"reão"ãemde. Maar het príncipe
was gelijk aan dat, wat de Utrechtsã ondernemer voor ogen had gestaan.

De heer Stíkker werd door het Nederlandse bedrijistèven ãier in zijn
verlachtíngen bedrogen. Niet alLeen de AmsteLbro,rr"rii en Heineken stort-
ten beiden tot tr¿eemaaL toe 5"000 guLden ín het (goed lecanoufLeerde) ver-
kieaíngsfonds van de WDe maar ook tal van andere-bearljven. Bijvoorbeeld:
de Nederlandse Hypotheekbank 3.000 gulden, de Rotterdãnse Droógdok Ì.taat-
schappij 9000 gulden, Scheepsr,rerf Smit 5000 gulden, Sr,ork liengelã 2000 guL-den, de T'¡¿entse Bank 5000 gulden, Vredesteiñ en lnlessanen elk 5000 guldãn,
[üerkspoor 2500 gulden, l,üilton Feyenoord 9000 gulden 3), de Neder].anãse üan-
delsmaatschappíj 9000 gulden en De Bijenkorf 5000 gulaen.

Altijd en altijd ¡¿eer heeft de WD verontï4raaiaiga gereageerd wanneer
men haar een tyPische partíj van het ondernemerdom noemde" De informatíedie de heer Koole thans verstrekt, bewijsr hoe huichelachtig ¿i" "ãiã"tlwaardigingweL is. DewD is eenparrij voorde bur ge r ii3 t" de-mokratíeenvoor.de burge r r. ij ke vrijheíd, maãr inpl_aatsvanals
Y o.1 k s.--partij zo:u ze zieh beter anders kunnen aandíenen-om duidelijkte doen uítkomen r¿elk belang zij in de poLitíell vertegenwoordigt.

2) rn feite bestond de wD nog niet Ín 1946" Er was toen sprake
van-de-Partij van de vríjrrãia, die zích in r4g wD ging nãernen
na de fusie mêt een groep rond de heer Oud. Ifij hebben-gemeend
het verschil te mogen verwaarlozen.

3) ¡let zal de lezer opvallen, dat de NederLandse scheepsbouw aan
de wD aanzíenlijke bedragen heeft verstrekt" Díe scheepsbouw
heeft het destíjds níet kunnen dromen, dat uitgerekend eän mí-nister van de wD - die de bijnaain tråeg va,_ Gijs du uei.,;ài-
uÌurger - het nodige zou bijdragen tot zijn Likwídatie.



-B-

"srAKEtü? cEEN ENKET ßE,zhlAAR, t.f rrs ItET

MAAR VOLSTREKT GEEI{ ONGET,{AK GEEFT''

De tiËel van dit stukje staat tussen aanhaLingstekens" liet is de samenvat-
ting van een notitie, die een zekere meneer 1,. ¿e Bruin onlangs aan een Am-
sterdams dagblad stuurde en díe daarin werd afgeclrukt. De heer De Bruin
maakt onderscheíd tussen tr¿ee soorten stakers, tussen Ëwee soorten van ar-
beíders dus¡ arbeiders die in partikuLiere ondernemíngen werken en arbei-
ders die ín díenst zíjn van de overheíd en die bij opãnbare nutsbedríjven
¡.rerkzaam zíjn, zoaLs bijvoorbeeld het spoor\Âregpersoneel of het personeel
van de PTT. Tegen stakingen van de eerste soort, stakíngen bij paitikulie-
re-ondernemingen, heef t hij geen enkel bezrnraar. Stalcingun .r.tr het over-
heidspersoneel of daarmee gel"íjk te stel-len r¿erknem"rs .r.r, díenstverlenen-
<le bedrijven, acht hij uit den boze omdat het pubiiek er ongemak van onder-
vindt. Híj zorr ze, met een verwijzing naar wai president Rãagan deed toen
de Amerikaanse Luchtverkee.rsLeíders de arbeíd neàrlegden, tt Íiefst verbo-
den willen zien" Op grond daarvan ís de konklusie gãrechtvaardigd, dat de
heer De Bruin, zo hij aan het hoofd van een eigen bedrij f zou staan, ook
een staking in dát partikuLier bedríjf, voLkornen onverantrvoord zou vinden.

"stakers die proberen huri situatie bij partikuliere ondernemingen te
verbeteren of te behouden zíjn zích bewust van hun medeverantwoordãlijk-
heid voor de continuiteit van de werkgelegenheíd ín die bedríjven'oo ,o t"-
toogt de heer De Bruín, die van mening Ís, dat zij die werkzaam zijn in
dienstverLenende bedríjven van de overñeid of vergelijkbare onderneiringen
díe het openbaar beLang dienen, zich om die verantwoórdelijkheid niet ¡e-
hoeven te bekornneren en zc voegt híj er aantoe - zíJ handelen zonder
scrupules ten opzichte van het pubLiek"

De heer De Bruin schríjft det en ot besruste dagbLad l) drukt het zon-
der ook maar een woord van kommentaar. Bn dat in een tijd, waarin juist de
strijdende werkers ín de dienstverLenende sektor voor het behoud van hun
werkgelegenheíd stríjden, een tijd r^¡aarín de overheid banen op de tocht
zet en het derhal"ve de o v e r h e i d is, die de tverantwoordelijlcheid
voor de eontinuiteit van de werkgeLegenheidt aan haar laars lapt, ãn datjuíst in tegenstelLing tot de arbeiders.

Volgens de heer De Bruín handelt stakend overheidspersoneel rzonder
scrupules ten opzichte van het publiek'. Vindt híj in ernàt, dat een over-
heid, die treinnachínisten te J-ange werhtijden opdringt of bij de bezoLdí-
gíng te weiníg rekening houdt met de spanningen van dãt beroeó (or van het
zogenaamde tinLeveren! naar te zwijgen) wá*l scrupules heeft ten opzichte
van (de veiligheid) van het publ-iek? Is het hem werkelijk ontgaan dat er
meer dan eens stakingen bíj tt openbaar vervoer (treín, tram, bus of taxi)zijn geweest ómdat de stakers de bestaande of op komst-zíjndÁ sítuatie een
gevaar of versLechteríng van de service vonden?

De heer De Bruin hoorË kennelijk tot dat soort lieden díe op hun ach-
terste benen staan of ín de pen klínmen, zodra zíj zích tengevolge van de
akties van arbeiders beperkingen moeËen opl-eggerr of afstand moeten d.oen
van bepaaLde genoegens. Zijn verr,ríjzíng naar de staking van de Amerikaanse

l) Het Parool van 22 apriL !985.
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luchtverkeersleiders spruit daaruit voort, dat hij ten tijde daarvan - ge-líjk hij zeLf vertelt - sreL vakantie in Aneríka rás "n er rhet slachtofãer'
vanwerd, zoaLshij datnoeûÈ" Datde verkeers Leiders het
slachtoffer r{aren van het beLeid van hun werlcgevers eerst, van de Ameri-
kaanse presídent vervol"gens en dat met hen vergeleken de vakantieganger De
Bruin zich heles¡aal geen slachtoffer kan oo.*"n, daar heeft deze u,eneer in
het geheel geen oog voor" Voor hem teL1en de belangen van werknemers níet,
doch sLechts de îbelangene van De Bruin"

[n dan nogs wat wíL zotrr frase- a].s tgeen scrupules Éen opzichte van
het publíekt eigenlíjk helemaaL zegget? Is rhet publíekt andeis samenge-
steLd dan de bevolkíng, úraarvan de werkende klasse nog åLtijd de meerder-
heid vormt? Zitten er tussen het publiek geen arbeiclerJ, die aLs kLassege-
not'en van de stakers voor hen en wat zij beogen ten vol-le begrip hebbãn,zelfs dan r¿anneer de eígen omstandigheden hen niet tot strijd ñopãn?

Laat de heer De Bruin, zo lníj daar aLs brave burger toe in staat iso
eens kijken naar de heer tleath, de voorganger van mevrouÌìr Thatcher. DÍe ná-
neer Heath meende Ln 1974, toen het Engel"se tpubliekt al"s gevoLg van een
míjnwerkersstaking zonder stroom en zonder braàdstof zat, daË de ipubtíeke
opiníet zích wel tegen de stakers keren zou. Dat bLeelc åen grandíãze ver-gíssing. Het rpublíekt denkt in veLe gevallen en meestal in meerderheid an-
ders over stakende arbeiders dan de ín zijn wíek geschoten burgernan.

FLEXIBITIIEIT IS NU HET tüACHTI^IOORD

I'Fl'exibilíteÍt ín de arbeidsmarkt is een voorwaarde om onze ekonomie ¡¡eerte laten groeien. Dat gaat hand in hand". Dat heeft begin mei mr. c.J"A.
van Lede gezegd'-een man die bij bedrijven als Shell en }fcl(insey en bij de
bouwgigant IiBG zíjn sporen in ondernemersland heeft verdiend. Eän-jaar ge-
leden ís híj, aLs opvolger van mr" Chris van Veen, voorzitter geworden van
het Verbond van llederLandse Ondernemers (V"l¡.0"), Het geLuid aãt frij heeftlaten horen is niet nieurnr. In Nederland ís van ondernemerskant al eerder
gepLeit voor flexibeLe arbeídslrracht; in Duitsland presenteerde de I.G. Me-talL, de vakbond van hen die in de metaaLindustrie r¡erkzaam zijn, ftexíbe-
Le werktijden als een niet onbeLangrijk voordeel voor ae arUãiåers en de
werkgevers in de metaaL zuLi-en daar met belangsteLling kennis van hebben
genomen. trdant al"s er Íemand ís die van fl-exibele arbeidskracht profiteert"
dan is het ontegenzeggel_ijk de ondernemer.

trfat of men nu onder fLexibílíteit in de arbeíds¡¡arkt precíes te ver-
staån heeft, dat is rnreL het dui.delíjkst gebLeken rijdens twèe versehillen-
de akties van de-vakbeweginga de strijd ður cle 35-urige r,¡erk¡^reek in de Duit-
se metaalíndustríe en de stríjd orn behoud van werkgãlegenheíd in de stuk-goedsektor van de Rotterdamse haven. Legt men de clíversã uitspraken die er
van aL1erlei kanten en over en üreer zijn gedaan naast elkaar, dan krijgt
men het voLgende beeld;

fLexíbeLe arbeidskracht of flexibele arbeidstijcl houdt in, dat;
- het bedrijfsleven uít een arbeidsreserve (werkl.ozenpooL) kan putten

op ieder momen!' dag er sprake is van een overvLoed aan o"¿."t, een deel
van die arbeídsreserve of die gehele reserve kan ontslaan of met vakantíe
kan sturen dan wel. ehet voordeeL van de werlctíjdverkortíngr kan doen geníe-
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Èen op momenten dat er van slapte sprake is;
- arbeiders niet op een vaste irbeidspLaats overeenkomstÍg hun scho-Líng en beroep worden ingezete maar als ongeschoolden (hetgeen ñogelijk ge-

maakt ¡,rordt door de techníek) overal kunnen worden íngezetl dat rslt ,ággán
dââr waar het de patroon het beste uítkomt en aan het karwei dat voor depatroon op dat tíjdstip de grootsre voorrang heeft.

Bij een dergelijk_systeem behoefL de ondernerìer geen, l.aat ons zeggen
honderd arbeiders ín dienst te houden en loon te beiaLen op momenten dater voor tíen sLechts werk is. Pij een dergelijk systeem kunnen de onge-
sehoolde arbeiders overal" heen tgekonunanclenidt r,rorden, waar zij het beã'te
en het roeeste profÍjt voor de bedríjven op1-everen. En r¡re schrijven met op-zet rvoor de bedrijvenr (meervoud) ãmdat iret kennelijk de Ueaoãting is dãt
de arbeidskrachten, als het de oherenr zo uitkomto rrãr, rt ene bearljf naarhet andere gaan"

Het is een volstrekt Logische ontwikkeling, die daarmee begon, dat ar-beiders werden uítgebuit ¿ooi één kapitalisr.i-die daarmee blijkt re ein-digen dat arbeidskrachten worden ultgebuít door het ka.pítaal, een striktonpersoonl-ijke macht, die niet meer door deze of genã kapiialíst beli-
chaamt,of verpersoonlijlcË wordt en waarbij de kwaLíteit var, à. arbeid zon-der enige betekenis is geworden (omdat daãrvoor de machine zorg1¡, het ac-cent daarentegen voi.ledig op haar kLeinere of grotere k¡¡antiteit valt"

Zortt 65 jaar.geleden pLeitte de volkskomrnlssaris Trotzki er voor, datín het staatskapitalistisãhe Rusland de gehele arbeid op militaire leesr
zou r¿orden gêschoeid, dat er earbeidersbãtaljonst zouden worden gevormd,die overal waar het, vereisË úras aan het front van de arbeicr zouden kunnen
r¿orden ingezet en die naar believen zouden kunnen worden opgekonunandeerd
en dan naar deze, dan naar gene mobilisatiebestemrning zouden'liunnen worden
gezonden.

lolat tt westerse kapitaLisrne tegenwoordi.g met rfl-exíbil-iteít ín de ar-beidsnarkte voor ogen staat, is in ieíte pr"ãi"u hetzelfde aLs wat de ver-
tegenhToordigers van Ruslands nieuwe heersende kLasse als de beste oplos-sing voor hun ekonomísche moeiLíjkheden beschouwden, I,fr. Van Lede heeftverkLaard: 'tHarder groeien is de enige manier om de werkloosheid op langeternijn op te lossen en harder groeíen eist flexibiliteit". Er zít in zíjn
woorden een kern van (kapitalistische) waarheid, díe eerst goed aan de dágtreedt als men de samenhangen aLdus verduid.elíjkr: als er fiexibiLíteir tã-staat kunnen ¡¿erkLoze arbeiders in laat ott* ãugg"n Zrvol-Le r.rorden íngezetin DeLfzijl en werklozen uit Deo Haag in Koog aan de Zaan of in Hengelo.
Aldus moet men de arbeid therverdelent, zoals ã"t g"rro"md r,¡ordt. Dan ver-míndert door de bank genomen rle werúl"oosheíd, dÀ arbeidslcracht wordt op
een veel efficiäntere wijze uitgebuit, de hoeváelheid geproduceerde meer-
r¿aarde wordt dientengevolge groter en vandaar de ekono*l""rr" groei" Heeftde rsocialistf Duisenberg-ottLtrrgr níet eveneens voor zotn sysieem gepleit?
Had hij het niet over de noodzaãk, dat de arbeídende kl-aäse meer mobieL
fignae te zijn? Hij gebruikte het woord lflexabílíteir' niet, maar h'aarhij het over had, dat ¡,sas in feite preeí.es hetzelfde al-s waar mr. Van Ledeen diverse Rotterdamse havenbaronnen over hebben gesproken" Flexíbiliteitís het wacht¡'¡oord geworden, eenvoudig omdat de ekonomische en technísche
ontr'¡íkkeLing de noodzaak daarvan (vooi e t kapitaaL) op de voorgrond plaat-
sen"

===-Ë=====Ê==
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AT WAE]R DAT 'IKLASSEBEWUSTZIJN''

t'Het, gaat ey, níet om uat deze of gene proletatíër of
zelfs het proletariaat in zijn geheel zöclz uoaraLs-
nog als doeL Ð o o y. s t, e L t " Het ga.at eromuat
het pz,oLetart)aat í s en utat het dienoúeneenkom-
s-bíg hístoioicch geduongen is te d,oen" Z.ùjn doel en
zí,jn histoy¿seh optteden zíjn onhez,z,oepelíjk en dui-
dylí.jk, bepaaLd dooy zijn Leuensonsiandl:þhed,en en
(2o^y de geVteLe organísatöe uan de bestø,andle burger-
LíJke maatschappii",'

I,IARX, Dí,e heiLdga ItcrniLíra, MEtrnl, Band 2, p, 38"
Het ís niet de eerste keer dat wij bovenstaande woorden aanhaLen. Ðe redenis niet dat wij ons graag versehuir.en achter l,Iarxr uitspraken, ;";; 

-ã;;;
dat ín bovenstaande zinnen een paar heel belangrijke zaien op'een;;"r-h;i-
dere maníer r'rorden geformuleertl: bij een besõhri¡rrittg en analyse van het
Leven van (een bepaaLde groep) arbãíders is hun maatãchappel.i.jke positíe
veeL beLangríjker dan hun opvattingen zijn" ltoe vaak ir¡närs gebeurt hetníet dat arbeíders tíjdens sËakín[en zíóh neet anders g"árrt""-dan j e zcv
verwachten als je vooral af zott gaan op wat ze zeggen 

"n d"trk.n.
De dírekte aanLeidíng voor deze korte besctrãu¡¡íng ís een besprekingvan het boek Ameniear s utorkíng man in het bJ,að, lnterrnär\í,a¿2. van 26 aprííj.L-. De schrijver ervanr David I'Iall-e, heefc een socioLogisch onderzoek ver-richt onder arbeíders op een sterk gåautomatíseerd chemlsch bedríjf in NewJersey in de Verenigde Staten. Het is een duur boek (het kost omgerekendongeveer l9Or--) en roij hebben het níet zel"f gelezen. Het ís de ùeergaveervan door de recensent-waarop de navol.gende ofmerkingen zijn gebaseerd.uit de recensie bLijkt all-ereerst, dar hãt boek een hãop"inte"à*r""-te infornatí-e bevat. Het r"rerk van de arbeiders bestaat vooral uit toezíchthouden, oftewel het urenlang kijken naar lampjes, radertjes, uitsLaandewijzertjes en her aanhoren .*n -klikkende 

säáatáring"rr, ío"í"J;-;i;;;;;bij storingen' enz" Daar een sËeeds groter deel van ãe arbeiderskl"asse op
deze ¡raniel de kost verdíent, is het aLleen al om die reden ínteressant om
een gedetailLeerde beschríjving van dit soort werkomsËandigheden te lezen"iret blijkt bíjvoorbeeLd, dat êén.rao cie bijkomende red,enen voor de onder-
nemers om het werk steeds verder te automatiseren het kríjgen van een gro-tere greep op de arbeid en de arbeiders ís" ilaar de methoãe heeft geen ofnauwelijks effekt. De recensent lsonstateert, dat voLgens de auteur i"" Uåt
boek de arbeiders een groot deeL van hun tijd besteden aan het dwarszitten
van het managemenË door ínfornratie achter te houden of te nanipuleren"Uit de bespreking bLijkt, dat Halle zích ook afvraagr, or äe aru"ia"rsrklasseberrrustt zijn" Er vali niet uit op te maken of hij van het begriprklassebewustzijnt een duidel.ijke omschríjving geeft, rvéll dat er in dit
deeL van zijn boek kennelíjk gekletst rorãt. üoig"ttu-de recensent r¿ordt ergekonstateerd, dat de arbeiders zeer vijandig õt."r, t"g"to.r"t tbíg U.rsilness en de urachthebberst en dat ze duídeLi5t<." verschilleñ zien tussen hen-zel'f en mensen die geen produktief werk doãno zoals jurísten, sekretares-ses' enz. Voorts merkt HaLle dan op, dat de arbeideis niet áolídair zijnmet hterklozen, z.eker niet net zr,üarte werkLozen . ZLj hebben het gevoef ¿ãtze door h¿rd werken kunnen opkLínunen op de maatscñappelijke laäde;-;n-;;



beschouwen zich nadrukkelijk ook als Amerikaan. Deze laatste zaken zouden
voLgens de schrijvef aantonen dat de arbeiders niet, kLasseber.¡ust zijn. Re-vol.utie zou van hen dan ook níeË te verÌ^Tachten zijn" ook "f "i3" de arbei-ders in de V"s. ontevreden met hun posítie, ur "l"uo 

(zo zegt hij) zoveel-positieve zaken tegenover, dat hun geneigdheid er iets aan te veranderenníet erg groot is,
Heeft de recensent ltalle juist hreergegeven, dan heeft deze auteur on-getwijfeld voor een grooÈ deel gelijk bîj zijn beschríjving van de opvat-tingen van de Amerikaanse bLanke-arbåiderã" oã arbeiders in llederland hul-digen ín grote lijnen dezeLfde ideeäir" I{et zegt alleen zo weinig" Hoe konthet, dat arbeiders met dit soort opvattingãn af en toe in stãting gaan?

Waarom zouden ze hun verworvenheden op het ãpel zeÈten? De enige 1reitota*ríng daarvoor kan sl-echts deze zijnr dat niel h,rn rienkbeelden hen daartoenopen' maar d.! zij handeLen op grond van hun maatschappelijke positie.Als deze de arbeíders voor de noodzãak plaatst te strijaän c,f"wanneer hun
omsÈandigheden veranderen doordat zij tãt het leger der werklozen gaan be-horen, maken heel veel vooroordelen voor anderã zienswíjzen plaats" Danzíet men riat zowel icleaListísche opvattingen als illusies ten ãode zÍjn op-geschrevert, hoe begrijpeLijlc ze op het eeiste gezícht ook mogen schijien.'

=============
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EEN BITTER TELBURGESTELDE IDEALIST

ZoaLs bekend heeft in de Duítse Bondsdag, het parLement, sinds enkele ja-
ren een aantal afgevaardigden van de Gz,i.inen zítting . Deze groene partij be-staat uit een vrij groot aantal politiek verschiilende si'romingen en welvan tlinkst tot erechtsr. In Ï"Jest-Berlijn bijvoorbeeLd bleelc ãe l-eíding
van de 'Grünen' enige tijd gel-eden in hanãen te zijn gekomen.r"rr rr"o-rrazitsdie toen direkt geroyeerd zijn" Eén van de dingen wàar de Groenen vooraldoor bekend zíjn is hun bezorgdheid om het míliei. op zich zeer sympathíe-ke zakens het is Leuker om door een bos Ëe wandelen waar bomen rnet blade-ren staan dan door een dcod en kaaL bos, Een op zLc]n sympathie wekkendstreven zegt evenh'eL niet zoveel. Het gaat ons meer om de maatschappelijke
betekenís van een dergelijke partij, om de inhoud van haar denkbeelden"

Enige tijd geleden ontvingen wij een boekje met opstelLen van JoschkaFÍscher, getíteLd Von gz'iíner K:rafl; und. Herz,Líchkeít,. ITu ís deze Fischerniet de eerste de beste. Tot enkeLe maanden geleden rvas hij fraktievootzít-ter van de rGrünenr in de Bondsdag. I{egens een nog bestaand roul.atiesys-
teem is hij sinds kort vrijwíLlig teruggerreden. vãAr ni¡ låd c¡erd van detGrünenr behoorde Fischer tot de linkslradíkale beweging in Frankfurt. In
de jaren I 70 vooraL r¿as deze beweging tamelijk bekãnd vanwege de talloze
kraakakties en de niet zelden daarop volgende verbítterde stiaatgevechtenuet de Duítse politíe" Voorts stond deãe beweging bekend, om haar belang-steLlíng voor de arbeidersstrijd. Fischer zelf rvas redakteur van heË blad
l"/í'r' wollen aLLes en rid van dã groep ReuoLutío;ä*";- K;r,pi-ãrå- regermarigover arbeidersakties in bedrÍjven in Duitsla.nd beríchtte. Vele 1eden vandeze en andere groepen waren de bedrijven ingegaan om emee te werkent aande rrevolutieî zoaLs zij die begrepen"

Toen wij genoemd boek van Joschka Fischer in handen kregen rvaren wij

o
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verbaasd te konst,ateren dat híj líd van de 'Grünent r¡ras geworden. Toen wijhet boek uít hadden Ìüaren r¡e ¿ãt níet meer" Gezien zijã op.rattttg"r ,.Ëdit een begrijpelijke ontroikkelÍng" rn dit ertikel zullãn r¡re ons beãíghou-
den met twee aspekten van de aktiviteíten van Fischer en van de bewãgíng
Úaartoe híj behoorde: de anti-imperíalisrísche strijd zoals díe in õelãlanden van de Derde Ï,lereLd rvordt, gevoerd en de st;íjd van de arbeiders"Zíjn opstell-en over bíjvoorbeeld de FalkLand-oorlog 

"ã o.r"" een oud-nazi,die de Goetheprijs van de stacl Frankfurr kreeg, zijl in dit verband mínder
beLangrijk"

A1 zijn aktivíteíten sproten voort uít, morele verontr,ìraardíging overhet onrecht Ín de r,¡ereld en uit zijn streven naêr een betere samãnlãvíng.
om zrn ideaLen te funderen ueríep ñij zích, als zovelenrop et marxisr". i1het bijzonder diende hem l'{arxr elftle steLling c¡var Feuerbach tot uitgangs-punt. Díe steLling Luídtz rtDe fiLosofen hebben d.e ueyeld. aLLeen ftE¿a?,ney-
schíLlend getnbez'preteerd; het komt erop aan haar te ueyand,eren.rt De hele
maatschappij-analyse van llarx voerÈ tot de konklusíe, dat het niet de fiLo-sofen zíjn die deze verandering tot stand kunnen brengen, cioch dat alleen
de arbeídersklasse daartoe ín staat ís" Fiseherts dadãndiang is er de oor-
zaakvan dat hem dít ontgaat. Híj vat - o.i, een aanzienlijk verschÍl met
iI"TIt bedoelíngen - de ber¡uste stéllíng voluntaristísch opr'raar er ook toeleídt, dat hij haar niet letterlijk ãiteerr. rn zijn uãúoordingen luidtzíjz nMen moet de wereLd níet interpreteren, maar verãnderen" (¡tã. ZO).In de praktijk betekende zijn antí-imperialísme voornameLíjk het åeeL-
nemen aan ontelbare demonstraties ten gunste van de nationale bewegingenin vieÈnan, chíLi, rran, palestina, Noorã-rerland, enz. De keuze voor deze
_of. gele strijd werd behalve door de aktuaLiteíi vooral. bepaaLd door hetkriteríun of de desbetreffende beweging paste ín zijn r"""idb""ld (aLdus
op blz' l6)" De anti-Ímperíalistische strijd symbol.ísãerde datgene waar de
bewegíng zíchzel.f Ín herkende: de hoop op een betere en krítiãk op de be-
staande wereld" Zodta echter ín een bepaald land een overr¡ínníng werd be-
haaLd leidde dat doorgaans tot een enorme teleurstelLing: het gíãg in al"legevallen om een nationalee om een burgerlijke revolutíel waarUls ätte ver-
schijningsvormen hoorden hraartegen Fíãcher- zich juís t zo af.zette. De Rode
Kt¡mers bíjvoorbeel"d roeiden.grote deLen van de càmbodjaanse bevolkíng uito
de nieur.re machthebbers in Viàtnan viel-en na korte tíja camUodja binnen en
ook onder Castro.bestond er geen polítieke vrijheid iã cula; dã zogenaannde
Anjer-revol'utíe ín Portugal vrerd niet wat de iãealísten erván verwachtten.

Door dat alles werd 1t marxisme, zoaLs Físcher het ínterpreteerde, al
maar verder in diskredíet gebracht. Daarop Liet de frevoLutie-r in lran hemtotaal' onredderd achter. Hier wercl een rbevrijdíngsstrijdr gevoerd in naamvan de Islam. lYtaar het ontging Fischer volleãig, dat úurgãrlijke revol-u-ties - afhankelijk van de mãatschappelijke en nIÁrorísche ãr.r*iaigheden -de meest verschilLende ídeologieåin äLs ã*kot*nteL gebruiken. Dat komt door-dat hij deze revolutíes niet begríjpt als dar wat ze werkeLíjk zijn, maarze beschouwt âl-s tsocíaIistíschet omwentelíngen,
- 891 geLijhsoortíge ontwíkkelÍng maakte Fischer door voor wat betreftde stríjd van de arbeiders. De doõr iciealisten ondernomen pogingen om índe bedrÍjven zeLfstandige arbeidersstrijd ror onreríkkeLíng tä tr"ãg"n zijnmislukt' zÍj die dit p;obeerden hebben een ander baanrje gezocht, Fischerheeft díe-pogingen, ook al geruíme tíjd opgegeven. Een van de belangríjkstetheoreticí van de bewegíng hraartoe tri3 uèiroãr¿e is de Fransman Andr6 Gorz.

ALs Físcher diens boek Afscheid uan '/tát proLetariaat uu"pr"ut f,- dan merkr

,
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hij op dat "de arbeídersbeweging in het laat-kapitaLísme over geen op detoekomst gerichte alternatievãn tneer beschíkt, ,ij stelt zÍch-tevreden metwat bereikt ís, zíi past zich aan, verdedigi en doer uiteindel.ijk mee.'¡(bLz. 66). KontLusies een verandering van hef tapitalisme in een socialís-tische maatschappij is ín feite uitgãsloten. rnplaars daarvan dreigt deverdere ontr'sikkeling van deze samenievíng te leiåen tot giganiiscrre míLieu-rampen en daarmee toE de ondergang van aile leven"
'rDat is de krisís '¡an het ma.ixisme", zegt Fischer" klij zouden daarte-genover ¡¿iLl'en slellen: dat is de krisis van de id.ealisten" Fischer heeftheftige kritiek cp de"vakbeweging en op anclere onderdeLen van de georganí-

seerde arbeídersbewegíng, maar de langzaam zi-ch ontwíkkelende tewãginf, vande arbeiders zelf ziet hij niet" lrlaar zí.jn mening heeft de srrijd õooi t o-ger Loono voor betere arbeídsvoorvrraarden of ,rooi d.. 8-urige ruikd"g nietsmet het kommunisme Èe maken (bl.z " 7l). t'19e, de arbeíders ñoeten met hoog-gestemde ídealen en bezield van een heil"íg socialístÍsch vuur ten stríjãetrekken' Dat de"werkelíjkheíd geheel anders is, vormt voor Fischer geen re-den om zíjn visíe te veranderen; hij wendt zicú teLeurgestel-d af"NaËuurlijk heeft hÍj gelÍjk, dat het milieu in tãener¿ende mate wordtbedreígd en dat rampene zoals- die welke enige tijd geLe¿ut in Bhopal ínrndia gebeurdeo zieh meer zulLen r,'oord.oen" ;,letiietrt zal aLLe l"even op aar-de onmogelijk worden. Dat betekent echter niet, dat er geen klassenåtrijd
meer zou zíin of' dat die onbelangrijk is geworden" Juisi de stríjd om hår
Til_:::h.ppelijk meerprodukt is de moror vãn de ontwikketíng, nieã her ge-
Jammer over zure regen, hoe ernstig de gevorgen daarvan oolc mogen zijn.

De verdere ontwikkelíng van Físcher zoãl-s die blijkr uii de iä zijn
boek opgenomen opstellen laat zích het duidelijkst ilLustreren aan de hand'van het voLgende citaat.

t¡Het gaat níet meer om tser z,eíkend.e soe.ùaListisehe toekomstuer-
waehtingen, maar de kennís ouer de begrensdhedd,.uar¿ onrn in"pon-
ningen uerbv,eidt,zdeh" de schaarste ån uanzelfspz,ekenlheden zo-aLs 

'udmte". Luehtr- geaondheí.d." uoed.seL, arøe\¿i n" n"ãigie" be-heerst in toenemende mate de hoofd.en en men tsercledögt t"egenot)ein
een blinde u,ooz,,udtgang Líetser aat ez, nog ouer is uân d.e"z,e uan-
ze.Lfsprekury4n"dsr døn utopd?ën ry te jage:n" rlet soetctLísme heeftzíehzeLf aL.tí;id, beg,epen 

- aLs d.e n"igZ Legitíeme ni¡g)ioào uonhet kapdtalí"stisehe systeem" uoaouan in oniuikkeia"- " 
þooauktíe-kvachten qas, ún geme-enschøppeLijk ei,gend,om tot hun uare bestem*

mt'ng uooz' iedev,een zouden komen. De tege uoorddge tíjd bewdjstdat deze erfenís uerLoren ís en de erfgeítamer¿ staan met Lege 
-han-

den, t'/íj uaren deeL uan d.ez"e socíaLisTischn gn^uni'"iw lá" *r-
genamen en staan nu met Lege lzanden en hoofden.,t (blz"- 106).
Ziehier de hartekreet van iemand, die door zijn moreLe afwijzíng vande burgeri-ijke maatschappij utopische idealen ís gaan koesteren en die alsalternatief voor-de r¿erkerijtheid heeft opgevaÈ. Het ís de hartekreet vaniemand, die het rsocíalismeì niet, heeft op[".r"t als de wertcelíjke bewegingder arbeíders díe de bestaande toestand àãntast en díenter,g".rälg" opheft,maar a1s een systeem waarin zíjn utopíe gerealiseerd zou zijn" zod.ta hijmin of meer tot het besef lconnl dat äijr,*ia".len schipbreuk hebben geledenof daartoe voorbestemd zijn, houdt hijl teleurgesteld, het sociaLisme voorverloren omdat hij zijn geheel los van de arãeid"ruår"ija-"rãå"au uropieímner voor socialisme treeit aangezien.


