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TER IIART WON DE SLAG OM DE 36 UUR i"f AAR

IIIE HEEFT ÐIE ETGENLIJK VERLOREN?

Hebt u ooit, beste lezer, op de avond van Kamer-, Staten- of raadsverkie-
zíngen geluisterd naar de kornnentaren van de partíjleíders op de uítsla-
gen? Zo ia, dan zal het u niet onbekend zíjn, dat er in de stembusstrijd
ninmer verlíezers zíjn. Is de l(amerfraktie van het CÐA enkel.e zetel.s ach-
teruit gegaan, dan zal de heer Bert de Vries, die anders nooit íets rond-
uít zegt en irn'ner als de kat on de hete brij on aL1e vragen en all"e proble-
men heendraait, u opeens met een vLoed van woorden konen uítleggen, dat u
dat, moet beschowen aLs een konsolidatie en het derhaLve als een overr^rin-
níng moet aíen, Heeft de PvdA een zelfde ¿antal zetels behouden als zíj aL
had, dan weet de heer Den Uyl u nauwkeuríg te vertellen, dat ook dat níets
anders is dan in feite een groÈe zege. En van overwinning hoort u ook Ina
Brouwer of Rla Bekkers, André van Es of mevrouw UbeLs spreken bij een te-
LeursteLlende uitslag voor fklein linkst. De heer Schutte van het, GPV en
de heer Van der Vlíes van de SGP verzekeren u om het hardst datu bíj ge=
Lijkbl-ijvend of iets kleiner zeteLtaL van hun respektíevelijke Gideonsben-
den hun overwinning - zoaLs de bekende dadels van Hassan - nog vel"e mat"en
groter is dan zíj schijnt. Kortom, wat er aan het eínd van zotn verkiezíng
oritbreekt, dat ís behaLve de politíeke groepering die een nederl-aag heeft
gel-eden, ook het gezonde mensenverstand ofteweL de normaLe Logíka.

Precies heuzeLfde beeld dat iedere keer opnieuw zorn verkíezíngsavond
te zien geeft, kon men ook ¡saarnemen toen de tuitputtíngsslagr gestreden
was tussen de metaalwerkgeversverenígíng FMB en de Inrlustríebond FNV, Na-
dat de onderhandeLingen over een nieur¡e cao kompleet r,raren vastgelopen om-
dat werkgeversvoorzitter ir. I{.J. ter llârt hardnekkig weigerde te praten
over de eis van een werkweek van 36 uur, verkLaarde de vakbond geen duim-
breed te zulLen rvijken. Vervolgens werden diverse metaalbedrijven door sta-
king stíLgeLegd. op woensdag voor He¡neLvaart,sdag werd een koupromis be*
reíkt, waarin over de invoering van de 36-urige r¡erlcr¡eek met geên enkel
¡¡oord werd gerept. Dat kan door een zínníg mens naar op één manier worden
uÍtgelegd¡ Ter Hart ís als overwinnaar uit de strijd te voorsehijn gekomen"
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Maar wie daaraan de konkLusie zou wi.l-Len verbinden, dat de Industriebond
dus verloren had, werd door de woordvoerders van de.ze vakorganisatie uit
de droom gehol-pen" Tegenover de vertegenwoordigers van alle rnedia verklaar-
den zij om het hardst, dal de stakingen welíswaar werden afgeblazen zonder
dat er bereikt werd war men ermee bereiken wilde, rnaar dat er níettemin
Ëoch geen sprake was van een nederlaag van de vakbeweging. Naast Bert. de
Vries of nooiprater Edje NíjpeLs zouden Jan Schermer en ekonomm Pi.et Vos
van de Industriebond bepaaLd géên gek figuur slaan, I{ie hoorde hoe ze zíeh
in aLl-erLei bochten !ürongen werd er gerrroon duizeLig 'van.

Aan de onderhandelíngstafel-, zo konsEateerde een redakteur van IIRC'
HandeLsbLad op zaterdag l0 meí j.1", heeft ir. Ter Hari heri spel geregis-
seerd" Dal valt nieÈ te betwijfelen. Vân meet af aan i+eigerde hij te onder-
handel"en zolang de eis van 36 uur niet r,ras ingetrokken" Gegeven het feir,
dat inmÍddeLs bij een aantal bedríjven werd gestaakt, onLstond er díenten-
gevolge een soort van patstel-Ling" De zaak scheen muurvast t,e zitten. Daar-
in kwam echter verandering toen direkteur Rob l,ubbers van het constructie-
bedrijf IIoli-andía in Krimpen aan den lJssel de Industriebond met een kort
gedíng dreigde en op die nanier tot een gesprek dwong. Dat begon op maan-
dag 28 apríl en bracht de Èwee pârtíien binnen zeer korte tijd tot elliaar"
Zij werden het samen eens over een tekst, die voor rrat betreft de kwestie
van de arbeidstijdverkorting a1s volgt l-uidde:

't&et stretten zaL genícht moeten bLiiuen op het uerkov'ten uan d.e

arbei:dsduur," uaarbij dz¿ideLíjk ðs dat &it Ðoov bepaaLde oakgnoe-
p€ft, brzd.rdjuen of afdeLíngen en ook 1)oor de besehikbare Deruan'
jing probLemen kan opleueren. Ieneínde te bare'tken dat er dz'uk
kom,t op het uerm¿nde?en 1)an de arbeídsduuv oan 1-752 uuv ap Jaar-
bas'ís naav, L64B uuy, (de 36-uríge uerkue.ek) uovdt ùoovgeBteT.d om

een systeem ùan strafheffíng in te üoeren.'l

Het ¡¿as een tekst waarín niets konkreet werd vastgelegd en die dusda-
nig was geformuleerd, dat hij voor tr¡eeärl-ei uitleg vatbaar was. De vakbe-
wegingkontegenoverhaar Leden zeggen, dathet s tr even (rnaaroolc
niet meèr dan dat) naar 1648 uur Èoch maar Ì¡ras vastgelegd" De ondernemers
zouden, als FUE en Industriebond elkaar op basís van een dergelijke tekst
zouden vinden, kunnen zeggen: het blijft 1752 uur, wij zijn tot níets ver-
plicht, maar als wij de werkrijd nÍet verkorten, dan zullen rn'ij een hef-
fíng moetei betalen;

Een gezinslid van direkteur Rob Lubbers hc'orde van de !Ilollandis-over-
eenkomstr via het Journaal-. Ze konkludeerde: *'Het wordt toch de 36-urige
werkweek". "Da! vínd ik een prima uitleg", zei dírekteur Lubbers tegen een
redakteur van NRC-HandeLsbLad" I{aar zijn eigerr oordeel luidde anders. Aan
de journalist in kwescie legde hij uit, dat ondernemers en vakbeweging ín
feite hetzelfde doeL hebben, namelijk het verminderen van de werkloosheid,
het scheppen.van arbeidsplaatsen. "Arbeidstijdverkorting", zo voegde hij
er aan toe, "heeft de vakbeweging zeLt. é6n van de middelen ter bereiking
van dit doeL genoemd, trnlelnu, juist dat middel wens ík niet Èe gebruíken,
maar met het doel blijf ik het eens"tr

Itlat de ondernemer Lubbers tegen de verslaggever aei, had hij eerder,
op dinsdag 29 apri,l, tíjdens het tweede gesprek met de IndusËríebcnd FNV,
ook tegen de vakbondsmensen gezegd. Dât verhinderde níet, dat beide par-
tijen het 'rtlol-Landia-modelr als een geschikte basis beschouwden, waarop de
onderhandelingen met de FME zouden kunnen roorden hervaÈ" Inmiddels beves-
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tigde FNV-voorzítter Hans P<¡nt op vrijdag 2 mei pubLiekelijk wat l{ollandía-
direkteur Lubbers op 30 apriL tíjdens het onderhoud met de bondsbestuur-
ders aL wíst: de vakbewegíng beschouwde de kottere werkr^reel als t'slechts
één van de wegen om het terugdringen van de werkloosheíd te bereíken""

Toen Pont dat verklaarde stonden de stakingspiketten nog te posten
bij de platgeLegde bedrijven. Achter hun rug en over hun hoofden heen had
de FNV-voorzítter het I staakt-het-vuren¡ geblazen"

I,lerkgeversvoorzítter Ter Hart, díe zel.fs geweigerd had te prâten toen
de Industríebond - om hem tegemoet te komen - een alternatíef pakket ma¿rt-
regelen tot, herverdelíng v¿n de arbeid op tafel. had gelegd, en dat omriat
er op dat moment nog werd gestaakt, kreeg voLledig zijn zin, De stakingen
¡'rerden opgeheven; ropgeschortt, zoaLs het in het jargon van de vakber¿eging
heet,t,e. De weg naar een hervattíng van de onderhandeLingen lag open" Maar
wie veronderstei.de, dat zíj op basís van het rltollandía-rodeLt zouden wor-
den gevoerd, had buiten de waard, dat wíl zeggen buiten Ter l{art gerekend.
Hoe níetezeggend, dubbelzinnig en vaag de tekst ook uras r.raarover Rob Lub-
bers en zijn gesprekpartners het eens \¡¡aren gewordeî, ze ging kennelíjk de
voorzitter van de metaalwerkgevers desondanks nog te ver"

In het weekeinde dat voorafging aan de opschorting van de stakí.ngen
werd ínformeel overleg gevoerd tussen de lndustríebond en de FME. Tijdens
dat overleg werd nadrukkeLijk vastgesteld, dat het 'Hollandia-nodelr zeker
n i e t als basis voor het kou¡ende gesprek zou dienen. Luttele dagen te-
voren had voorzitter VÍseer van de Industríebond nog verklaard, dat aLleen
dán aan de leden zou r¿orden gevraagd de akties te beäindigen, indíen hettHolLandía-modelr aLs basis voor de níeuroe onderhandelingen zou dienen.
Toen dat níet het gevaL bLeek werden de akties t6ch beäindigd. llet za1 on-
ze Lezers zo Langzamerhand aL wel enígszíns duídelijk zien geworden hoe-
veeL redenen de Industriebond FNV r¿eL had on zích al-lerminst aLs de verLie-
zer te beschouwen. Het zaL hun, hopen rvíj, aanstonds nog veeL duideLijker
¡uorden.

Ter Hart kreeg zijn zín, zonder dat híj ook maar 6én koacessíe had be-
hoeven te doen. De onderhandelingen werden op woensdag 7 nei hervat, of-
schoon, zoaLs bestuurder Schermer moest erkennen, de situatie nog precies
zo Ìüas als twee weken eerder toen de patsteLling werd bereíkt. "l'faartt, zo
voegde hij er vergoelijkend aan toe, "wíj wiLlen nu eenmaal aLles doen wat
in ons vermogen Ligt on tot een goed overleg te kouen. ALs het komende ge-
sprek nÍet,s oplevert wíl de bond opnieuw stakingen uitroepen."

Díe laatste zin was natuurlijk voor de achterban bestemd Ín de hoop,
dat die er enig geloof aan zou wilLen hechten. De heer Ter Hart deed dat
uiteraard níet. Itij hechtte geen geloof aan vakbondsmythen, noch gaf hij
zích over aan illusies. Hij was als ondernemer realíst en wíet dat na het-
geen de bond aan optimistische geluiden over het rHoLlandia-modelr had la-
ten horen, met de vríje Hemelvaartsdag en het weekeínde in het vooruít-
zicht en nadat eennaaL stoom was afgeblazen, een nieu¡¡e stakingsoproep die
dan eventueel op vrijdag 9 nei zou hebben moeten uitgaan, geen schijn van
kans maakËe om te worden gevoLgd, Dat wísten de bestuurders, hun voor de
eigen achterban en niet voor díe van Ter Hart bestemde rdreigementenr ten
spijt, natuurtijk ook. Zo kwam er een kompromís uit de bus, waarin we1 vantherverdeLing van werkt.wordt gesproken, naar gezwegen wordt over het vage
en tot níets verpLichtende schone rgtrevent uit het tHollandia-modelt.

Tegenover een verslaggever van De VoLkskrant gaf Jan Schermer, de cao-
coördínator van de Industiiebond FlW, de nederlaag openl-ijk toe. Althans



âanvankelijk. Nog in de loop van heË intervier¡ (dat op vrijdag 9 meÍ in de
krant werd gepubliceerd) begon hij het over een andere boeg te gooien:

ttALs de buí,teru¡acht zeg'b" jwLLie hebben de strijd om de 36 uur
ÐerLoren" zeg ík: dat is te hard. " " lúe hebicen onze doeLsteliing
niet uerLoochend.u dnt how dk s-t;aande.,, De eís uãn een coLleetie-
ue 36'uz'ige wez,kt'teek oan bouenaf is uaLisuaar uevLeden tí,jd" eeh-
ter ons rienken otser az,beí.dstíjduerkortíng is gegnoeid" ". Ik ben
niet ontetreden otler het yesuLtaal;. Ez, zíjn cl:íngen bdnnengehaaLd.
Ik heb niet het geuoeL d.e sLag totaaT. ueyLoren te hebben..,"
Eerst zeí Schermer: "ons verlies is 'Juidelijlc zichtbaar"o vervolgens

poogde híj op alle mogelíjke manieren het waÈ míndet duidel"íjk zichtbaar
te maken. En rnrat Ee denlcen van zijn uitspraak, daÈ bíj de Inclustriebond
het d e n k e n over de arbeidstijdverk.orting ís gegroeíd? DaË 'denkent
groeit kenne1ijk naarmate de arbeidstijdverkorting kleiner wordt of ge.heel
achter de horizon verdwijnt. ZaLíger nagedachtenis, zeggen we dan,

t'We hebbeû thans cao-afspraken waarin de werkgevers zelf geloventt, zo
heeft Schermer gezegd. ttDat haal je de koekoek", zeggen wij " "ze hebben er
al"le reden toe"'r

Maar zouden wij dan soms wíl-len betr¿isten, dat de vakber¡eging de slag
om meer werk, inderclaad n í e t verLoren heeft? Laat ons wel r¡ezen: er
heeft nog nooit íemand een sl-ag verloren, díe níet geLeverd werd" Er is
geen slag om meer werk geweest, doch een slag om de 36-urige werk¡,¡eek. Er
ís geen ondernemer díe niet meer werk, dat r¿il ze1gen meer banen wil schep-
peÊ, onder de voorwaarde al-thans dat het grotere aantal arbeidskrachten
hem ook meer winst zaL opleveren, Zodra die rnogelijkheíd bestaat komen de
banen zonder sLag of stooÊ vanzelf. ALs grotere rvinst slechts kan r¡orden
bereikt door grotere arbeidsproduktiviteit, dat wíL zeggen door meer pro-
dukten met mínder arbeidskrachten via arbeid besparende machineo, dan lco-
men de banen er niet. Dan za:. er mogelijk rvéJ. sprake zLjn van arbeidstijd-
verkorting. Maar daü zaL dan all-esbehalve een niddel tot vermindering van
de werkl-oosheid bLijken. 26 liggen de kaarËen. Daar kan de vakbewegíng
niets aan veranderen, hoezeer ze zíeln ook in bochten r+ringt.

VERDI^IIJt{EN ONZE POLITIEKn PARTIJEI.'{ ?

tlíj hebben in "Daad en Gedaehte'? meer dan eens betoogd, dat de ontr¿íkke-
Líng van het moderne kapitalisme, de aanpassing van de poLitieke bovenbouw
van de maatschappij aan haar ekonomísche onderbour¿, alsmede de vermínde'
ring van de tegenstellingen tussen de diverse groepen binnen de heersende
kLassen, niet zonder gevoLgen bLijft en is gebleven voor de politieke par-
tijen. Elk daarvan vertegeilrroordigde eens een bepaalde kategorie van de
burgerlijke maatsehappi.j. Naarmate de grenzen tussen tal van sociale groe-
pen vervaagden, naarmate bijvoorbeeld de míddenstand en de kleíne bourgeoi-
sie hetzij door de grot,e burgeri.j ¡,rerden opgezogen, hetzíj verdwenen in
het proletariaat of naarmate de vroegere agrariärs hoe l-anger hoe meer en
in hoe Langer hoe groter getale 6chte en pure kapitaListen werden (r,rat som-
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mige van hen, zoaLs de Groníngse hereboeren aLtijd a1 waren geweest), ver-
Loren de poLitieke organisaties díe hen eens vertegenwoordigden hun typí-
sche kenmerken.

De onderLinge tegensteLlingen tussen de hier bedoelde groepen had ook
duidelijke tegenstelLíngen en even duidelijke verschillen in het leven ge-
roepen tussen de poLitieke organisaties. De wezenLijk kapítalistische f.ibe-
rale Unie en de Líberale Vrijheidsbond leken ín niets op Abraham Kuyperrs
partij der ?kleine Luiden' en de S.D.A.P., de partij die de arbeiders pro-
beerde te organíseren teneinde hun burgerLijke emancipaËie te voLtooíen en
zo het gebouw van de burgerlijke demokratie de definitieve gestaLEe te ge-
ven, Leek weer in niets op de genoemde partijen. Dientengevol-ge bLoeíde er
toentertijd een rijk geschakeerd politiek leven en rdaren poLítíci van een
geheel ander type en uit een geheel ander hout gesneden dan de pol-itici
van nu.

Aan dit verschijnsel werd de afgel-open maand mei uítvoerig aandaeht
besteed doat NRC-HandeLsbLad, In het bewuste artíkeL, dat "Het verdr¡ijnen
der partijen" heette, werd op de oorzaken ervan nauwelíjks íngegaan, maar
werd aan de symptomen des te meer aandacht besteed. De schríjver ervan be-
sehreef - aan de hand van veLe voorbeeLden - uitvoeríg hoe er ín praktisch
aL1e poLitieke organisaties van het ogenblik een gebrek aan inspiratie te
bespeuren valt. De saaÍheid heeft overaL Èoegeslagen. Van werkelíjk poLi-
tieh Leven is nauweLijks sprake meer, Oude partijtraditíes sterl'en af" Er
ís sprake van Ledenverl.íes en van teleursLel-ling.

[,Iat de politici betreft: men behoeft maar op het verschi]. te letten
tussen Troelstra en Den Uyl, tussen de Liberale voorman Sam van Houten of
een figuur al-s Thorbecke en hun poLitieke nazaten aLs Ed Nijpels of Van
Aardenne, om te beseffen hoe ver wij van een heroísch parLementair verle-
den zijn verwijderd en hoeveeL de tijd van de een verschiLt van díe van de
ander.

De schrijver vân het stuk in het door ons genoemde dagblad vraagt
zich af, of de christen-demokratie en het tsocialisme' door het volbrengen
van hun emanciperende taak zíchzeLf in zekere zin overbodig hebben gemaakt
en dientengevolge verdwijnen zullen. Aan dat laatste geloven wij níet zo
dírekt. Verdwenen is de taak $raarvoor de partijen - en niet alLeen deee -
ooit stonden en daarmee is ook het oude slag politiei verdwenen, niet al-
Leen in ons Land. Het zaL nooit neer terug komen. Het politíeke gevecht
daË men ooit in de parlementen aanschouwde ís gestreden, Inplaats van het
oude slag poLitici zijn de specialisten gekomen, de vakluí voor wie de po-
Lítíek minder een roeping (zij het dan een roeping die door kapitalísti-
sche beLangen en tegensteLlingen werd ingegeve-n) is dan wel een beroep. In
het parLement wordt niet langer poLitiek bedreven, het parlement is Ëot
een colLege van bestuurders geworden. Voor zovet in het parlement een tbe-
Leídr besproken wordt, is tt niet langer een pol-itíek beLeid, maar het be-
leid van managers.

Pol"itiek eíste een bepaalde vorm van organísatie. Managersbeleíd ver-
eist een totaaL andere organisatievorm. De verandering die dac met zich
brengt wordt ín de /l/ÃC indrÍngend beschreven. Itrie het stuk leest kan zich
níet aan de indruk onttrekken dat het om de zr¿anenzang van de polítíek
gaat.

Voor ons is dat geen verrassing" Politiek bedríjven hras aan de orde
zolang de burgerLíjke emancipatie van de arbeidersklasse nog niet was vol-
tooid. Nu dat wél het geval is zíjn er nauwelijks nog werkeLijk pol-itieke
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vraagstukken, I¡Iat dreigender dan ooít aan de horizon van de kapitalisti-
schemaatschappij opdoemt, dat zíjn s oc í a 1 e problemendie aanlei-
ding tot s o c i a L e konflikten en s o c i a 1 e stríjd geven.

DE ARBEIDERS TEGBN HET iiAVENI(APÏTAAL

HET HAVBNKAPITAAL TEGEN DE ARBBTDERS

Ruim vier jaar geleden voltooide Sjaak van der Velden een studíe over de
na-oorlogse ontv¡ikkeLing van de kLassenverhoudingen in de Rot,terdamse ha-
ven. llij hebben dit omvangrijke, zotn 275 bladzijden tellend geschríft pas
zeer onlangs onder ogen gekregen. Dat de periode van 35 jaar waarop tt be-
trekkíng heeft aL weer meer dan vijf jaar achÈer ons ligt, is geen reden
om heü onbesproken te Laten. Dat des te mindern omdat het hier géén gele-
genheidsonderzoek betreft. H.oewel de schrijver zích ín het bijzonder met
het Rotterdamse havenbedrijf bezíg houdt, scelt hij ín feite een algemeen
probleem aan de orde. Dit naurelijk: ín troeverre er een samenhang bestaat,
tussen technische vooruítgang en technisehe veranderingen enerzijds, de
strijd van de arbeidende klasse anderzíjds. In wel-ke mat,er vraagü Van der
Vel"den zich af, bepaLen deze dingen elkaar? Zíjn de veranderíngen in tech-
niek en organisatíe niet tde andere kanË van de klassenstríjdmedalje?r
Gaat het daarbij niet om een strijd van de ondernemers als antv¡oorrl op de
strijd van de arbeÍders? Het zíjn vragen díe Van der VeLden ín de loop
van zíjn uiteenzettingen en in zijn sLotkonkLusies met een volmondig tjat
beantwoordt.

f^Iij hebben de studie van Sjaak van der \¡elden l) zeer geboeid, met be-
wondering en met instemnring gelezen, Die instemming is een gevolg daarvan,
dat hij op taL van paginafs standpunten 0ntwiklreLt, die zi.ch in onze ogen
in gunstige zin onderscheíden van de opvattingen die men doorgaans hoort
verkondigen, het,zij in het burgerlijhe kamp, lleüzij door diverse groepen
of stromingen die zich tot de zogenaamde larbeidersbewegingi rekenen.

De verschil.len in zienswijze waarop wij hier doeLen mánifestere:r zích
aL terstond in de rlnleiding¡. Ðaar r¡ordt gekonstateerd" dat de t¡eken-
de uítspraak van Marx, dat, tde geschíedenis van iedere tot nu toe bestaan-
de maatschappij de geschíedenis van klassenslrijd ís? welíswaar veel-vuldig
wordt onderschreven, doch dat degenen die dat doen, zodta zíj zÍch met so-
cial"e ontr¡íkkel-ingen bezig houden, aan de klassenstrijd nauweLijks of to-
taaL geen aandacht besteden. Onmiddellijk <iaarop geeft Van der Velden een
verklaring voor dat feitc 'klassenstrÍ.jd r..rordt veelal slechts in zijn sin-
peLste en eLementairste vorm gesignaleerd; er wordt niet erkend, dat de
heLe maatschappij doortrokken is van klassentegenstellingen. I

De opnerking houdt een belofte in, die in volgender,hoofdstukken in

I ) Sjaak van der Vel"den, Kapötaal en arbeíd ín d.e Rotterdæ¡tse ha-
Ðen, Leiden 1982"



-7-

íeder opzieht wordt, ingelost. KLassenstrijd ¡¿ordt daar konsekwent als heeL
wat mêér beschouwcl dan rzo nu en dan een stakingt. Van der Velden heeft er
oog voor, dat arbeiders in jaren waarin er rel-atief weinig rvordÈ gestaakt,
ándere strijdvormen hanteren" llij ziet daarnaast, dat er inderdaad r¡e1 om-
standigheden zÍjn waardoor iedere vorm van stríjd tíjdelijlc. onmogeLijk
lijkt, doch dat er ook dãn wel degelíjk van klassenstrijd sprake ís. Het
is in een dergelijke periocle z6 gesteLd, schrijft hij, dat initiatief en
overwícht bij de ondernemers liggen.

Met rsat Van der Velden al-dus ín zijn inleiding aanstipt en vervolgens
met een overst,elpende hoeveelheid bewijsmateríaaL ondersteunt worden tÌ^tee
veel-gehoorde beweringen onÈkracht. Hi.j laat niets heeL van rle mythe, daË
NederLand in de jaren na de tr¡eede wereldoorlog een paradíjselíjke arbeíds-
rust zou hebben gelcend; hij toont voorts aan hoe dwaas het ís om te spre-
ken van teen herLeving van de klassenstrÍjdo in de tweede helft van de ja-
ren f70 of daaromtrente aangezien de klassenstri.jd nirnmer is verflauwd.

De mythe van de rarbeidsrustr en de myrhe van een rr^rederoplevingt van
de kLassenstrijd prikr Van der Velden op troree manieren cloor. In de eerste
plaats door te laten zien welke andere sÈrijdvormen de arbeiders toepassen
op tijdstíppen, dat er niet door hen wordt gestaakt. In de tr¿eede p1-aats
door aan te tonen dat stakíngen veel vaker voorkomen dan men zou menen in-
dien men uitsluitend let op de grote konfLikten die door hun onvang en hun
wat langere duur de krantenpaginats hebben gehaald.

Over stakingen van Nederlandse arbeiders in het algemeen en van Rot-
terdamse havenarbeiders in tt bijzonder schrijft Van der Velden vele bLad-
zijden. I,{at hij betoogt bevestigt in ieder opzicht een zienswijzen die r¿ij
al bíjna een kr,¡arteeuw lang hebben verkondigd. I^lij kunnen daarom moeilijk
weerstand bieden aan de verleídíng enkeLe passages uitvoeri.g te cíteren"

Van der VeLden merkË - terecht - opr dat het stakingsonderzoek in Ne-
derland nog in de kinderschoenen staat:

'tüoeúeL er steeds meey oersLagen en besehnï.juingen uerseht',jnen
uan aparte stakingen uondt. er ueiníg etjfermatíg onderzoek uer-
tícht".. ALs onderzoekers aL ooerzíchten ge'ûen üan stakin4en dan"
geÐen ze meestaL de ciifera Dan het Centraal Bureau uoor de Sta-
tístiek. Deze blijken eeh'ben Bee!, on'loLledig te zijn. In de î"eíd-
se \tlerkgroep Geschieden'is oan de Arbeidersbeuegíng zíjn ute ooit
eens een ovd,eraoek begonnen naav de na-oonLogse atakingsbeueging
te Leiden. AL sneL bLeek, dnt de aan de CBS-eíjfers ten grond-
s'/,ag Liggende uersLa,ge-n,, " sams zeer omsoL\e&ig zíjn. ALLeen aL
door bestuderòng rtan het Leídsch DagbLad uoruï,en úe meer stakin-
gen dan offieíeeL oem,¡erkt zijn. Door hel; bijhouden Dan een ay-
ehief uan ky'antenl<ní.pseLs gedurende de ja.ren '70 kaqn ik ook
uoor &ie pez.iode soms hoger uit uat betreft het artnta.L stakingerz
dan ltet CBS opgeeft, Het aantaL stakíngen in de hauen dat ik ge-
uonden heb ín tíjdschriften" kranten, broeVrures en ueysLagen ís
ook oeLe maLen groten dan het aantal dat oen¡erkt ís dooy het
CBS. Een
otsen L947

oardig
uan de

ttoorbeeLd hiervan ís het ooLgende, Het uersLag
Rotterdamse Køner oan KcophandeL uerrneLdt, dat

ez, døt jaar in de løuen doot, staköng 40,000 arbeidsuv,en üerloren
z'7.Jn gega,an. Het CBS geeft op dat er in daf, jaar uoor de totaLe
eek tor oerkeer 34.700 wen ueyLoyen gingen. t' 2).
Tussen 1945 en eind t80 zíjn er in totaal l13 stakingen ên stakínkjes
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in de Rotterdamse haven gehreest, die Van der Vel-den heeft lcunnen achterha-
len" IIij zegt daarover¡

tlDeze LL3 zijn ze. zeker nog niet aLLemaaL. Zo besehðk i'l< ouey,
L970 ouer betere bronnen dan uooy, andere jaren" în dat jaar heb
ík dan aok - naast de gnote staking en de proteststakíng tegen
de Loonmaatz,ege.L - oíjftien kLeíne uiLde akt¿es getonden" En ook
dat is ueLLdcht mc¿av eer" gedeeLte tsan uat er werkeLiik pLaats 

,

heeft geüonden,'r

De studie van Sjaak van der Velden ontleent haar betekenís echter be-
paald níet alLeen aan hetgeen híj meedeelt over her aantal stakingen, cle
duur ervan of het aantal daarbij betrokken arbeiders. Hij gaat ook uitvoe:
rig in op het L,arakter van de konflikten. t{ij doet dat alLereerst in een
paragraaf,, die gewijd ís aan de stakingsbewegíng in Nederiand ín het alge-
meen en híj besteedt eerst daarna aandacht aan hel karakter van de haven-
stakingen:

ttTíjdens de spoom'tegstakíng uan 1903 z'ien ae" hoe de eez'ste keer
dat de ItlederLandse arbeid,ers massaøL staken, de tegensteLLång
tussen uakbonden en az,beidev.,s meteen duidelíjk naar úoven treedt.
In de jaz,en die dnarop ,soLgen komen we het uerschíjnseL üan de
aíLde staking steeds ueer tegen. Het hoogste pereentage uíLde
stakingen ís tseertig in het jaar, 1-9L5 toen de interna'búonaLe so-
eí.aaLdemokratíe zíeh aLs nooít tet¡oren had uerbonden aan de heer-
sende beLangen. Toeh bedtaagt het gemr)ddeLde percentage wíLde
stakdngen in d.e zesent?iíntig jaar, &ie uooz,a! gaan aan tt uðtbv,e-
'ken van de tueede uereLdoorlog sLeehts negentien" De geregi,s-
treez,de stakingsbeaegíng geeft dus tt beeld te'zien oan een üak-
beaeging &ie oiev, pan de uí,jf stakíngen onder haar L¿oede neemt.
Hoe andevs aerd &it na de grote kapitaListísehe uerrúetigångsoor,-
Log '40-145" Het. gemidaeLde pereentage udlde stakingen ouer de
ianen 1"946-1-969 bedraagt B2o aaaruan de jaren 1"962 en L966 net
hondez'd pnocent het absoLute Tzoogtepunt "Jormen" Na d,e oorLog
bL'iiken de uev,ltouddnge'n ra&ikaa'L omgekeerd en neemt de oakbeue'
ging nog s\echts één uan de tÌ.jf stakingen onder'lzaar hoed-e.t'

2) DezeLfde ontdekking die Van der \relden hier beschrijft deden
Ì,tíj op precåes dezelfde wijze - nameLí-jk aan de hand van een
knipsel-archief - toen wij in 1960 het aantaL stakingen sínds
het einde van de oorLog becijferden. I^Iíj hebben op grond van
onze bevindingen herhaaldelijk in tDaad en Oedachtet het of-
ficiêle geleuter over de z.g. arbeidsrust ín Nederl"and qteer-
sproken. üfe hebben op grond daarvan destíjds ook kritiek ge-
uit op de door llarmsen en ReinaLda geschreven tbeknopte ge*
schiedenís van de Nederlandse vakbewegingt, waarin kLakkeloos
de cijfers van het CBS rnrorden gehanteerd" Terloops zíj híer
opgemerkt, dat Van der Velden omtrent dit boek konstateert,
dat de klassenstrijd daarin ¡sLechts zo nu en dan om de hoek
komt kijkenl " De konstateríng bewijst wederom, dat Van der
Vel-den onder kLassenstrijd vêêL meer verstaat dan al-l-een maar
de ?het vermelden waard zijnder en dan bovendien nog in hoofd-
zaak off icíäLe arbeidskonf Likten.
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Van der Vel-den wíjst erop, dat de vakbeweging na 1970 radílcaler leek
Ee worden. Ifaar, zo zegt hlj, thier bedriegt de sehone schijn?, de vakbewe-
gíng bLijft zÍch verantr¡oorrieLijk voelen voor het reilen en zeilen van de
úaatschappeLijke orde 

"
ttAL de genoemde stakingen (uit de jaren t7O - D & c) Líjken niet
üeeL meez. tot doeL te hebben dan de druk uan de pan te nemen" rle
arbeíders in een ongeuaanLíjke rielrtí.ng te sk¿yen en de pakbeue-
ging huar betrouubaarheí.d aLs 'oepkoopkaz,tel uan, de atbeidskyacht
nna? de ondermemers en de arbe¿ders toe te Laten bewdjzen",,,î'
Van der VeLden voegt hieraan toeu dat híj over dé vakberEeging spreekt

zonder rekening te houden meÈ de verschíLLende stromÍngen en richtíngen
díe daarbínnen bestaan. I,üanneer daarmee ¡+é1 rekeníng zou q¡orden gehouden,
zegt hij r zou het verhaaL niet funda¡nenteel veranderen. Hij beschour¡t wel-
is¡,raar de EVC a1s aanuerkelijk radikaLer rlan het NVV, maår rdie centrale
gíng te gronde aan haar grote verlangen om erkend te worden al"s onderhan-
delingspartner ín heÈ georganiseerd overleg, een erkenning, die voor een
vakbond een Levensvoorìraarîde is omdat een vakboad die niet erkend is voor
arbeiders en ondernemers geen of nauweLijks funktie heeft als verkoopskar-
tel van de arbeídskrachte. Bovendien, zeqt Van der VeLden, heeft de CPt{,
nnet tt oog op mogelíjke regeríngsdeel-neming, de EVC gematigd. ltaar ook er-
voor (ín de jaren 1946'1952) ¡,ras 732 van de stakingen wild. llranneer reke-
ning wordt gehouden nlet ¡le EVC verandert het geschetste beeld niet.

I,Ie hebben bij dit alLes langdurig st,ilgestaan, omdat er uít btijkt,
dat de studÍe van Sjaak van der Vel-den veel m6ér beheLst dan alLeen maar
een beschrijvíng van de ontr¡ikkeLíngen in de Rotterdanse haven" Niettemin
valt op díe ontwÍkkelingen het accent. Ook waar tlat geschiedt echter gaat
heË Ín rtezen om een atrgemeen verschijnsel-. Imrers, niet sleehts in de.Rot-
terdamse haven of weLke haven ook zijn de technische veranderíngen en ver-
nieuwingen het antr¡oord van de ondernemers op de arbeidersstrijd. Ooít heb-
ben wij ín "Daad en Gedachte' aandaeht ge.schonken aan het voortreffeLijke
boekje waarin de Duítse schríjfster GiseLa Bock heeft aangetoond hoe heel
de kolossale technÍsche ontwikkeling van het produktieapparaat ín de Vere-
nigde Ståten tot stand kwan, doordat telkens weer het täpitaal een ¡riddel"
zocht om bepaaLde door de arbeiders afgedr.rongeil koncessies hun betekenis
te ontnemen. Sjaak van der Velden geeft er geen blijk van dat hen het ge-
schrift van Gisela Bock bekend is. l4aar over het tTayl"orismet en het door
Henry Ford ontwíkkelde lopende band-systeem wijdt hij, op vrijwel eendere
wijze aLs zíj, uítvoerig uit

De desbetreffende hoofdstukken en pa,ssages van Van der VeLdens studie
munten uít door heLderheid. Híj behandelt achtereenvolgens de funktie van
zeehavens en de ontwikkeling van die van Rotterdam (díe haar groei in het
bijzonder t,e danken had en heeft aan de voortdurend toenernende betekenís
van het Duitse achterland, als¡nede aan de sterlc gestegen olie-aanvoer).
Vervolgens schet,st hij de technische veranderingen en vernieuwíngen in de
goederenoverslag 

"Met zeeschepen, zo zet hij uiteen, r.lordt all-een maar geLd verdíend zo-
lang ze varen' níet wanneer ze stil tiggen in de een of andere haven" Dien-
tengevolge díent de tijd van laden en lossen zo kort mogelíjk te zíjn. Dat
zou natuurlíjk bereíkt kunnen worden door meer bootwerkers in te schakelen,
maar dat is duur, vooral aLs gevoLg vân de sterlc gest.egen Lonen. Je zou,
theoretísch gesproken dan, ook naar een absoLute verLenging van de arbeíds-
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dag kunnen streven, zoals de kapital-istische ondernemers uit de l9e eeurv
deden. Daaraan vaLt echÈer ín onze dagen niet te denken" llet is e.en vol-
sËrelcte onrnogelijkheid. I{at overblijft is een verhoging van de arbeidspro-
duktiviteit. nie kan worden verkregen door steeds andere technielcen en ook
door verbetering van het arbeidsklimaat. Beide r¡,regen zijn door de havenba-
ronnen ber¡andel"d, die overigens ook middeLen als uitsluiting, ontslag en
intímídatíe hebben gehanteerd.

Sjaak van cler Velden betoogt nadrukkeiijk, clat de schepping van een
beter arbeidsklimaat - in de Rotterdamse haven moeizaan op gang gekomen en
vooral ondernomen door de grot.e eoncerns - niets te maken heeft met huma-
nitaire overwegingen, geenszins een bevordering van het welzijn der arbei-
ders beoogt" De sociaLe poliliek - voor zover de bedrijven die voerden -
was gerícht op precies hetzelfde doel, dat in de l9e eeurv tvooruÍtstreven-
der fabrikanten als J"C" van llarken en J.F. Vlekke nastreefden. Van Marlcen
zette bij zekere gelegenheíd uiteen, daË zíjn optreden niets met fílan-
tropíe te maken had, maar was ingegeven door het belang van de industriiil-e
ondernemer en zijn bedrijf . J.F. Vl"elcke schreef in het begín van deze
eeuw, dat arbeidstijdverkorting de fysieke, morele en intelLektuele vermo-
gens v¿rn de arbeiders vergroot en hen dientengevolge geschíkter maakt voor
industriäle produkÈie. Zowat een kl-eine eeuüi eerder had de Brítse textiel-'
fabrikant Robert Owen hetzelfde niet alleen betoogd, rnaar ook proefonder-
vindelijk aangetoond.

lüat de invoering van nieuwe technieken betreft; deze vergrootten niet
slechts de produkËiviteit van de arbeid t ze werkten ook arbeidsbesparend,
dat r¿i1 zeggen ze maakt,en het nnogelijk het aantal- arbeidskrachten aanzien-
lijk te verminderen en de droegen díentengevolge bij tot een vermindering
van de loonkosten. Bovendien - en dat was bepaaLd níet 't minst belangrij-
ke - maakten de nieu¡¿e technieken het havenbedrijf steeds minder afhanke-
1íjk van de arbeiders. Ðe macht van de arbeiders over de produktíe nam af.
Níet de ploeg arbeiders bepaalde meer het arbeidstempo, maar de machine.
De arbeidsprocessen werden meer en meer door de komputer gestuurd. De teeh-
niek ís zofn belangrijke roL gaan spelen, dat zonder deze zelfs niet meer
kan worden gewerkt"

ZoaLs reeds gezegd, in de studie van Sjaak van der Velden, waarin dit
a1Les tot in details r¿ordt beschreven en verduídel-ijkt, wordt er geen twíj-
fel over gelaten, dat heel deze technische en socíale ontwikkeling op gang
is gebracht door de strijd van de havenarbeiders" Deze kent, zoals die van
alle arbeiders, veLe vormen. Daarvan noemË Varr der Velden naasE de staking
het ziekteverzuim (het absenteisme), de saboËage en diefstaL.

Over het laatste deeLt Van der Velden belangwekkende bijzonderheden
mee. tiij Laat zien, dat diefstal door arbeiders íets is dat al vanouds ís
voorgekomen en niet aLleen ín de haven. Vervolgens brengt hij cijfers naar
voren, die een indruk geven van de omvang waarin op deze wíjze de 1-age Lo-
nen worden gelcompenseerd. Het aantal door de po1-itie afgehandelde haven-
diefstall"en bedroeg ín 1963 961; in 1964 827; in 1965 792 en in 1966 817.
Het aantaL gevallen dat door de bedrijven wordt afgehandeld is vier à vijf
keer zo groot. Gemiddeld werdeu tussen r63 en 168 víjfendertighonderd ha-
vendíefstall-en per jaar o n t d e k t . HeÊ werkelijke aantal-, zo konklu-
deert Van der Velden, valt met geen pen te beschri.jven.

Overigens zet in 1967 een scherpe daling ín. Het is het jaar r¿aarin
tt gebruik van containers hand over hand toeneemt. Naast alle bedríjfseko-
nomische redenen om op containervervoer over te stappen, beschouwden de
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râIerkgevers deze laad- en lostechníek ook als een middel om havendiefstal-
len tegen te gaan. Zo ð,íe techniek aL enig resul"taat boekte, dan toch in
elk geval naar Èijdelijk. In 1974 kLaagt de politie over de gigantísche
vormen van havendiefstal op dat moment en dan vooraL".. diefstal uit con-
tainers.

In het aan havendiefstal gewijde hoofdstukje vermeldt Van der Velden
onder meer' dat op 28 juni t945 een boot net havenarbeíders door de poli-
tie err door de BinnenLandse Strijdkrachten beschoËen werd omdat de otvaren-
den van diefstal r¿erden verdacht,. Naar aanleiding van díe schietpartij en
het polítie-optreiden is er toen een staking uitgebroken" Ook in 1973 r¡erd
er door zofn honderd arbeiders gestaakt toen enkele lcol"legats wegens dief-
süal werden ontslagen. De reakties, aldus Van der Ve1-den, zijn volkomen be-grijpelijk indien men Ìnreet, dat havendief stal door havenarbåiders bepaal-d
niet als iets inmoreeLs, veeleer aLs de doodgervoonste zaak van de wereld
wordt beschouwd" Hij wijst er in dit verband op, clat in het algemeen de
arbeídsverhoudingen in de haven, r¿aar de bazen in bijvoorbeeld dã stulcgoe-
sektor aLlerminst vies van fraude zijn, de door de arbeiders gehuLdigde op-
vattingen ín de hand werken"

De aan dit aLles gewíjde paragraaf ís een van de vele ín Van der Ve1-
dens studie, waarin híj zich uitpuctend bezíg houdt met her dagelijks 1-e-
ven van de arbeíders, hun v¡erkomstandigheden en hun denkpatroon. Maar hij
schrijft niet alleen over de arbeiders, híj schríjft ook over de onderne-
mers, over de ondernemíngen; níel zozeer over de kapitalisten dan wel over
het kapitaaL, aL laat hij niet onvermeld, dat dit havenkapitaaL in handen
is van een sLechts gering aantal families

Van der VeLden behandelt, nadat hij de teehniek van het havenbedrijf
heeft geschiLderd, de financieel-ekonomische verhoudirrgen in de haven. Ach-
tereenvolgens informeert hij de lezer over de centralisatie en de concen-
tratíe van de havenbedrijven, spreekt hij over het marktaandeel dat elk
van de grote concerns bezit, over de fusíes die er hebben pLaats gevonden
en over de gemaakt,e ï^tinsten. Na de arbeiders en de ondernemers als l"os-
staande groepen te hebben behandeld, gaat hij ín op hun onderlinge verhou-
ding. I^lant, zo verklaart hij terecht, arbeíãers en ondernemer* ãi5n enkel
arbeiders en ondernemers doordat zij een reLatie hebben, een rel-ãtíe die
tot stand komt door de koop en de verkoop van de arbeidskracht. Itet desbe-
treffende hoofdstuk is getiteld. tDe strijd tussen kapitaal en arbeidl. Er
wordt in beschreven hoe de arbeiders de strijri orn het loon voerden en op
welke wijze de ondernemers van hun kant Èerugvochlen. Het laatste r,rord.t in
het daaropvoLgend hoofdstuk nader uitgewerkt.

De studie die wij hier behandelen bevat nåast al het hierboven vermel-
de een chronologisch overzicht van de stakingen in de Rotterdamse haven.
Van die stakingen zegt Van der VeLden dat zij tmeÈ het enê been midden in
de maatschappijr staan, maar dat ?de stakende arbeiders zich met het ande-re been daarbuiten plaatsenu" Het is, dunkt ons, zijn manier om datgene te
formuleren, wat Rosa Luxemburg eens uitdrukt,e met de woorden, dat iachter
iedere stakíng het monster vân de revol-utíe Loerdet. Van de ourvangrijkste
en langdurigste stakingen geeft hij vervolgens kort,e beschríjvíngenì van
die grote stakingen zegt hij, dat ze- op drie na al-Lemaal 'wildi zijn in de
zin van niet geleid door de erkend. .rakber.ging. l^Iel zijn er enkelã die ge-
leid worden door de niet erkende EVC, maar zelis in díe gevaLLen zetten de
arbeiders hun zin door tegen die van de leíding in. üoort, konstateert
Van der Velden, dac de arbeiders in hun akties ãíctr vríjwel iedere keer
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buiren de grenzen begeven van r.rat maatschappelijk aanvaardbaar wordt, ge-
achË. Dat verkLaart, zo verr¡oJ.gt hij, de felheid waarmee de heersende klas-
se, dat wi3" zeggenl ondernemerdom en overheid, iedere keer weer tegen he.n

optreedt s

ttDe poLitieke kLeur uan de autoy,íteíten doet'lzíerbíi niet tav' za-
ke, .-. " aok Ðoawnannen uan da Pud-A blazen hun partii mee. Drees"
Den UgL" burgerneestev' TVømassen en buz'gemeester Van der Lotta
keerden zieh in d.e Loop dez' Jarer¿ tegen de arbeiders, .Tn L979
steunde de Pac.ifístíech SocíaLístdsche Partii de stakev's uan
geen kant en in het aLgemeen kan gezegd üorden dqt de CPN aT,Leen

aan de lcant uan de s'takev's staat aLs ze zeLf een oínger ín de
pap heeft.tl
Het zaL onze lezers duidelíjk zijn, dat vrij de sltriptie van Sjaak

van der VeLden een voortreffelíjk geschrift vinden. Ðát om het scherpe
beeLd dat daarín van de Rotterdamse haven wordt gegeven en tevens om het
reaListísche beeld dat er uit oprijst, van de arbeidersstrijd. Tenslotte
zij nog vermel<l, dat aan de teksÈ vele illustratieve schemars en tabellen
zijn toegevoegdo dat er een omvangrijk notenapparaat is, daË verwíjst naar
de gebruikte bronneno alsniede een indrukwekkende liter¿tuuropgave.

MAAT I,IAS VOL VOOR HET TREINPERSONUEL

Op zaterdag voor pinksteren schreef NRC/HandeLsbLad ín een lcormnentaar op
de treinstakingen: "Kennelijk is de aktiebereidheíct van hel NS-personeel
dat Lid is van de vervoersbond FNV zo groot gebleken dat de bond geen kans
üeer zag om een pl-otselinge stakingsaktie te voorkometl," Met diç woorden,
gel-oven wij, wordt de spíjker precies op ztn kop gesl-agen" Het is bepaald
nÍet de vervoersbond geweest die er bíj de leden op heeft aangedrongen de
arbeÍd neer Ëe leggen, tt zíjn omgekeerd de leden ge\^reest die op de bonds-
Leiding zoveeL druk hebben uitgeoefend, dat haar geen andere l{eg meer opert-
bLeef dan het hanteren van hråt men in vakbondskringen het uiterste niddeL
pleegt te noemen

Deze zienswijze wordt bevestigd door een uítlating van bestuurder J.
Koster van de vervoersbond ín kwestie, die tot een verslaggevet van De

VoLkskranf heeft gezegd, dat hi.j er niet zeker van \^ras, daË de leden van
rwilder akties zouden af.zíen indíen de president van de ULrechtse recht-
bank de stakingen zou veroorcleLen.

htij schríjven deze regels tijdens het pinksterweekeinde en weten dus
op dit moment niet wa.t of de spoorjongens bij een vrijwel zeker schíjnend
verbod van de sLalríng op dinsdag na pinksteren zullen doen. lfaar ook rvan-

t'neer er géén 'wildet stakingen lcomen, zijn de woorden van KosÈer tekenend
voor de situatie. Het feit, dat hij het níet voor uitgesloten houdt, dat
machinisten en conducteurs l¡uiten de vervoersbond om de stríjd tegen de
spoorwegdirektie zouden voortzetten, bewíjst dat het de achterban ís díe
vàn strijdLust bLaakt. 0m dí.e redeno menen wij, is het dan ook juíster om

van een sLaking van het treinpersoneel" te spreken, dan van een stakíng van
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de vervoersbond FNV. I{aarmee men te maken had, lrras een r¿oede-uitbarsting
die, naat ÍIet ParooL terecht konstateerde, al héél 1.ang te voorzíen wa.s,
zeker na <le kleine bl"okkade-akties díe personeelsleden van de liS híer en
daar in aprii ondernamen en die men zich ongetwíjfeLd nog weL herinneren
zaL van de desbetreffende foËors in de kranten, l}[en kon ze als r¿aarschu-
wingssehoten voor de boeg beschouwen en ilren moet vasEstellen, dat de diretrç.*
tie in Utreeht de waarschuwing die ervan uitging eenvorrdig niet ter harte
heeft willen nemens noeh de steeds groter wordende ¡vrevel bij het perso-
neel heeft wíllen opmerken.

Niet minder kortzichtíg was, naar ie verwachten viel, de a¡nbtshalve
direkt bíj het konflíkt beËrokken rniníster, mevrourr Neelíe Smit-Ikoes, díe
doot Het PavooL "de voor het operiba,lr vervoe:r.. zo ongeveer de rampzalígste
ministertt is genoernd, 'rdíe NederLand ooit heeft gekend", ZLj t'kraaide met-
een", zoals deze krant het uitdrukte, dat, de aktíes "schandelijk en niet
acceptabel" waren en zíj beschuldigde in áén adem de vervoersbond FNV er-
van, dar- deze "op onverantrrroordelíjke wijze misbruík van het stakingsmid-
deL'r maakte, Dat de vervoersbond, gegeven de druk van onder op, niet an-
ders k6n handelen, dat hij geen andere mogelijkheid had, <laarvoor heeft
mevrouw Smít geen oog, dat gaat haar begrip te boven.

7'íj ziet niet ín, dat ten eerste de bond het voortouqr wel m o e s t
nemen' ¡¡ilde híj geen aanzienl.ijk geziehtsverlies riskeren en daarmee de
mogelijkheÍd verkleinen om zi-jn funlctie van berniddelaar tussen kapitaal en
a::beíd in deza samenleving naar behoren en op rverantwoordeo wijze te ver'-
vullen. Het ontgaat haar vervolgens ook, dat een officiäle staking veeL
meer kans biedt om de stakers in het gareeL en binnen de perken te houden
en dat rwilde' akties, dat wil zeggen alrties die niet op last van een bond
begonnen zijn, ook veel moeilijker door een bond kunnen worden opgeheven"
Als de heersende klasse van de vakbeweging verlangt, dat zíj lnaar rverant-
woordelijkheid' (tegenover het kapitaal" en tegenover de burgerLíjke samen-
leving) bewust ís - en dat doet de heersende klasse en daÊ doet derhal"ve
ook de bewindsvrouwe van wie wij hier spreken - dan r¡ras er voor haar eer-
der aanleiding om de vervoersbond FNV te prijzen dan te kapíttelen.

Haar partijgenoot Nijpels beschuLdigde de vervoersbon<l !'NV ervan terug
te va1tren otop de oude recepten van Arie Groenevelt"" De fraktievoorzitter
van de V"V,D. in de Tweede Kamer gaf er mec die vroorden blijlc van, dat hij
volstrekt nooít heeft bemerkt dat Groenevelt nooít anclers <lan een radikale
s c h íj n op zích heeft geLaden terr¡iLle van zíjn achterban en alleen
maar verkondigde dat hij "op de barrikadet zott klimmen om door míddel van
een dergelijke verzekerÍng de leden van zijn industriebond van de barrika-
den verre te houden.

Nijpetrs zei. meer" llij noemde de stakíng van het spoorhregpersoneel- een
"pol-itieke staking" en hij vroeg of de Fvd.A. otrJaar nu eindelijk eens duide*
líjk afstand van wilde nemen". De jongeheer Nijpels is op zíjn wenken be-
diend. Vrijdag voor pinksteren - de akties van het treinpersoneel waren
nog geen 36 uur aan de gang * verzocht de heer Den UyL de vervoersbond om
urnog eens goed te overr^/egen of het stakingsmiddeL r*'e.l- evenredig was aan
het doel'?, De heer Den Uyl wees er daarbij op, dat het konflíkc "groot on-
gerieft' betekende ttvoor Ëal van mensen". Zo men in die woorden geen tduide-
lijk afstand nement wíI zien, men zaL toch moeil-ijk kunnen ber,¡eren dat
daarmee de stakers een harÈ onder de riem gest.ohen rn¡erd.

DaÈ overigens was al evenmin het geval met de woorden rraarmee Den UyL
zich keerde tegen Nijpelsr uiÈspraak rlat, de treínstaking iets eonbehoor-
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lijkst zov üTezeno utln Nederlandtt, aldus de PvdA-voormânr trmaakt de reehter
uii of een staking reehtmatig is of níet.'r Daarmee verïlees híj naar het
feit, dat hier te lande de rechtmatigheid van een sÈaking getoetst pLeegt
te worden aan de wetten, clie de juridische vert,aling zijn van de burgerLij-
ke, dat wiL zeggen de kapitaListische verhoudingen. Met eLkaar vorrnen díe
wetten het recht, dat het reeht van de heersencle kLasse is. De arbeiders
kunnen die heersende kLasse toeroepen, dat háãr recht hún reeht níet is.
Maar dat, wat volgens het bestaande recht onrechtmatíg is' voor de arbei-
dende kl.asse vol-stiekt niet onrechtmatig hoeft te zijn, dat schijnt voor
de heer Den Uyl- niet te telLen. Hij roept r,reliswaar dat jongeheer Níjpels
zijn mond rnoei houdene maar hij plaatst zieh niettemin, zoals oolt niet an-
ders te verwachten viåt¡ op ãe-bodem van de burgerl-ijke rechtsverhoudin-
gen en de burgerlijke maatschappíj. ltaar dat zijn nu net precies de verhou-
ãíngen !üaarmee strijdende arbeíders en dus ook de strijdende spoon^tegar-
beiders onherroepeLijk in botsing komen.

Een vakbon,Jl íistítuut van de burgerLijke samenleving, kan zich die
konfrontatien "åurto" 

de arbeiders als arbeíders genoodzaakt r¡orden, niet
veroorloven. Indien de rechter de spoorwegstaking verbíedt zal daarom de

vervoersbond FNV haar moeten opheffen" Wat of de arbeiders dan zullen doen

staat te bezien. Indien zíJ; r¿at bestuurder l(oster níet voor onmogeJ-ijk
houdt, de strijd zeLfstandig-voortzetten, dan zullen wíj ongetwijfeld op

hun aktíes terugkomen.

GEEN NIEUI¡IE KlI'LTURELE REVOLUT T E I

füíLlem vao Kemenade, de k-orrespondent van NAC/HandeLshlad. in Chína, heeft
onlangs in een uitvóeríg artikel over cte huidige sítuatie in de Chinese
Volksiepubliek gekonstaieerd, ð.at zij die tÍjdens de zogenaamde fKulturele

Revolutiet werdãn vervolgd, thans ín tt oruneteLijke l-and de macht uítoefe-
nen. De belangrijkste van åi" n,rí¿ige machthebbers ís Deng Xiaopíng, wiens
hervormingen, "ãtttiSft de journal-íst, stevig op de rails lijken ee staan"
Wac de tñul-iureLe nävoLutiåt in feite was, onderzoekt Van Kemenade níet.
Hij f.ijkt haar bepaald nier te zien als de machtsstrijd tussen de nieuwe
r.oagurã en de oude partijbureaukratie. Iliettemin acht hij een nieur're tKuL-

tureie RevoLutiet vríjwe1 uitgesloten" Daarvoor iso zegt hij, de deur te
ver open" I'Ielke deur zegt hij er niet bij" Maar we zíjn het met hem eens'
De deur die toegang geeft naar die verhoudingen \¡Iaaraan de nieuwe nanagers-
klasse haar ontstaan dankt, kan níet meer r¡orden dichtgeworpen.

REKTIFIKATIE

Op het voorblad van het vorige nulmner (mei 1986 dus)
getilct" Dat is natuurLijk onjuist" Dat moeÈ nurnurer 5

ís per abuís nurmrer I
(vijf) zíjn.


