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tijd. waarin een c . a,. o . l oopt is d.e vakbeweging vleugellam gemaakt. Haar handen z:.jn voJkomen
gebond.en. Zi k6n nj-ets d.oen.ft
W. LIEFAARD ) voorzltter van d,e Algemene Bed.rljfsgroepen CentraLe op maand.ag 20 oktober 1969 in
een te Utrecht gehoud.en vergad.ering over d.e staking in d.e Gronj.nger strokartonindustrie.
WïE DE OP 22 september 1969 uitgebroken strijd. in d.e Groninger strokartoni::d.ustrie aand.achtig heeft gevolgd en wie z:.eln 6ók nog herinnert hoe het is toegegaan bij d.e staking, d.ie op d.e 21 ste aprJ-1 1965 in dezelfd.e bedrijfstak uitbrak,
d.ie zullen d.e verschillen tussen toen en nr. niet verborgen gebleven zijn. Destijd.s
was er géén tr'ré Meis of iemand. artders tot wie d.e stroi<artonarbeid.ers z166 gewend
had'd.en met het verzoek om als stakingsleid.er en woord.voerd.er op te tred.en i
zíJ
d'opten hl:rr boontjes zéLf. Destijds werd. er niet om de week 24, a',ar gestaakt d.och
Iegd.en de arbeid.ers voor onbepaald.e tijd. het werk neer. Destijd.s r^ra^ren z4 er van
stond.e af aan op uit aart hr:n actie d.e grootst mogelijke uitbreid.ing te geven, In
massa trokken zíi als stakers van bed.r[jf naar bed.rijf om d.e nog aar]. het werk ziytden van hun optred.en te verwittigen of om d.e werlctrilligen te bewegen zi66 alsnog
bii hen aan te sl-uiten. Destiid.s, in 1965, openbaard.e zich een diepe kloof tussen
d-e strokartonarbeid.ers enerzÍjd.s en de vakbeweging and.erzijd.s en zij openbaard.e
zl-cln op twee manieren: z4 bestond. Ín d.e praktijk - d.oord.at het praktisch hand.elen
van d.e arbej-d.ers in d.j-recte tegenstelling stond. tot de zogenaamdttbeproefd.ett method.en van d.e bond.en - en ztJ bestond. óók in ,le h_o_o[d.en van d.e arbeid.ers. 24 wa-

IeneIziehbewustvanwe]-keenafgrond.eItusseïffied.eorgarrisatiesgaapte.
Toen d.e heer K. 0rse1, vooïzitter van d.e afd.eling Oud.e Pekela van d.e mod.erne
bond.r op d.ond.erdag 22 apri}, tijdens een vergad.ering, d.ie in gebouw it0oncord.ia[
te Oud.e Pekela werd gehouden, bezwaar maakte tegen een bepaald. voorstel rran de

stakers omd.at d.at voorstel naa^r zijn. mening neerlsnra.m oprreen motie vELn vrantrouwen
jegens d.e vakbewegrng", toen ging er in d.e zaa"l een groot gejoel op. Met andere
vroord.en: de stakend.e arbeid.ers vond.en d.at in het geheel geen argr:ment; z{i hadd.en
er niets op tegen om hr:n wantrouwen jegens de vakbewegrng duid.elift te taten bIUken. Nu, 1n d.e herfst van 1969, is d.e sitr:atie ónd.ers. tr'ré Meis, Iid. van d.e Provinciale Staten van Groningen voor d.e C,P.N. r d.e man, d.ie d.e strokartonarbeld.ers
nu al-s hr:n aanvoerd.er hebben gekozen, heeft - naar wij in ons vorlg opstel ovell
d.e gebei:rtenissen )"Daad. en Ged.achte", oktober 1969) al constateerd.en - gezegd,
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d.atrrd.e bond.en nog niet achter d.e actie stond.en, maar binnenkort wel and-ers zoud.en reagerenrt. Dezelfd.e Fré MeÍs verkLaard.e in d.e moïgenuren van zaterd.ag 11 oktober in een te Oud-e Pekela gehoud-en vergad.ering van het actiecomité ten aanhore
van 700 strokartonarbeid.ers in en buiten d-e zaal, dat'rd.e georganj-seerd.e arbeid.ers hr:n eigen vakbond.en niet moesten ond.ergt'aven...tr Er is thans sprake van een
duid.elijk accentverschil met 1965. Toen probeerd.en d.e vertegenwoordlgers van d.e
bond.en krampachtig illusies omtrent oe vakbeweging l-evend te houden, waarvoor d.e
stakend.e strokartonarbej-d.ers alleen maar hoon en spot over had.d.en. Nu, in 1969,
word-en d.ergelijke illusies openlijk verkondi-gd" in het actiecomité val de onofficië.1-e staking.
Het bovenstaande geeft ai-s het ware vanzel-f aanlej.d-ing tot d"e vraag of er
d.arr soms in het d.enken rran d.e strokartonarbej-d.ers over de vakbeweglng sind"s 1965
iets verand.erd- is. Naar onze mening moet het antwoord. op d.ie vraa,g ontkennend
Iuid.en.Om dat te bewijzen klrrnen wij niet beter d"oen d-arn uitvoerig citeren uit een
reportage rd.ie op 6 oktober j.I. verscheen in d.e t\tlinschoter Courantrt . Het bewuste stuk is het ultgebreid.e verslag van een bijeenkomst, d.ie op zond,ag J oktober
in hotel I'DÍ jkingarr te Oud.e Pekel-a werd. gehoud.en. Het was, zoals de tWinschoter
Courantil het noemd.e, de vergad.ering van de in tthet vak" vergr{jsde voorzitter van
d.e Àlgemene Bed.rijfsgroepen Centrale \d. Liefaard. en met dat itvak'r werd. d.an bedoeld-, d.at is duidelijk, het vak van bond.sbestuurder. Het was eehter eveneens,
d.aar laat I t verslag in d.e rVi-nschoter Courantrr geen enkeJe twijfel over, de vergad.ering van enkeLe hond-erden, d.ie tn totaal ónd.er vak beoefend"en: d.at .tran strokartonarbeid.er na.nelijk. Wat bovend.ien uit het bewuste verslag naar voren komt is
d.it, d.at er in het ene 'rvakrt een geheel and-ere taal gesproken wordt dan in het
and.ere. Liefaard.t zo d.eel-t verslaggever Roel Waalkes mee, sprak freen taal, d.ie
d.e meeste arbeid.ers niet graag horenrt. Naar uit zijn stuk blijkt vras het óók een
taal die d.e arbeid.ers niet verstaan. Wij citeren:
LIEFAARD: I'Ik ben hier in een Cikke mist naar
wat wij over d.e actles te zeggen hebben. . .rl
EIACTIE UïT DE ZAAI z ttZou t[jd. word.en óók!

toe

gered.en om

u te vertellen

''

LIEFAA.H.D: "Begin d.it jaar zijn wij d.oor d.e leden gemachtigd. orLze handtekening
te zetten ond-er d.e nieuwe c.à.oo Daarom z:-Jt:r wlj nu aan d.ie c.a.o. gebond.en, mits
er ztch heel bijzond.ere omstand.ighed.en voord.oen. En d.ie zijn er niet gehreest. n .rr

UIT DE ZAA-1: protesterend- boe-geroepIIEFAIRD: "Nu is eï plotseling weer onrust op d.e strokartonbed.rijven. WaarREACTIE

om?...11

UIT DE ZAAL; 'rSoeoeoe ! "
LIEFAARD: trDat !^Ie niet achter d.e staking staan, betekent niet, d.at vre eï
niets aan willen d-oen... Maar nri kunnen en mógen wrj niets doen. Al-s we achter d.e
staking zouden staan en één strokartonfabrikant is zo sli-m ( ", d.ie is er vast
weL bij) dat hij een kort ged.ing tegen ons aanspant, kunnen wij meteen
d-e hele staking wel vergeten. Dan word-t ons een d.wangsom vam. zoveel duizend. guld.en per dag
opgeiegd, zolang wij ons achter d.e stakers blijven opstellen. Die situatie ktmnen
we naturrl-ijk niet hebben... Ní staking? 0f f 25 of f 10 erbij? Dat kdn niet in rn
geordend.e samenfeving... De d.ur-rrtetoeslag van f 125 kwam er met gemak d.oor. " orl
REACTIE UIT DE ZAAJ,: rrHet is niet meer dan f 80; laten ze eï maar in stikREACTïE

ken. . .lf

LIEFAARD: I'Een voorstel on achter d.e staking
geen schijn van. kans maken. ..rr
REACTIE UIT DE ZAAI: spottend. gelach!

te staan zot in

d.e bond.sraad-

-1
TIEFAARD:ttDe 'uakbonden willen graag dat irl d.e strokarton d.e nomaLe omstandighed.en terugkeren. Dat is goed. voor ons gesprek met de fabrikanten... AIs het
tot een l-angdl:rige staking mocht komeïr.... d.an gaan er z6 vier fabrieken d.icht.rt
REACTIE

UIT DE 7.AAL: rrDan moet d.at maa^r.rl

LïEFAJRD: rWij vakbond.en hoeven hier niet
ben geprobeerd. een bnrg te slaan. Die bnrg is
beëincLigel1.. .

te zijn. Maar we zijn er.., We heber aLs u nu besluit d.e staking te

. tr

AIs I iefaard. zdn red.e he ef t beëind.igd. stapt een strokartonarbeid.er, ond.anks
d.e protesten van Liefaard., het toneel op. Iriefaard. bezweert d.e man, d.ie achter
d.e microfoon wil gaan staan, om weg te g:a€ui.. Die zegt..

ttlk ga er voor u niet af. ïk
als het jullie niet aanstaat, d.ond.er
REACTIE

IN

heb er behoefte aan hier
dan maar op.tt

iets te

zeggen. En

DE ZAIJ.': enthousiasme.

rrïk ben plaatselijk afd.elingsbestuurd.er van d.e
kathoLieke bond. St. Willibrordus.Ik was in Groningen bij d,e bespreking met de fabrikanten. Mijn concLusie? ÏIe zijn d.oor d.e vakbonden op d.e mestvaalt geworpen. De
d.istrictsbestur.rrd.er J. v.d.. Laan heeft d.e bewoners van Pekela ttlaag van ontwiklceIingrrgenoemd..Dit lusten we niet en d.it nemen we niet. Jul.Lie mogen dat wel; per
Ja,at twlntig à vijfentwintig d.uizend guld.en verd.ienen plus een auto rrr,ij en de bed.rljfscomnissies d.e kastanjes uit het vur.u laten hal-en. In verschilLend.e fabrieken zijn aI verbeteringen ingevoerd. na overleg tussen d.ireeties en d.e bedrijfscomDE MÀN ACHIER DE DfiCROFOON:

missies.

rt

LIBAARD:

tWas.rom moeten we

er nou

een vervelende zaak van makerlo..rl

UIT DE ZAAII Smafend. gelach.
IIEFAARD: frlk beloof u nognaalsrd.at we keihard. aan d.e conferentietafel z:u-I.Ien komen. Geef ons d.e kans d.at te d.oen.tt
Een and.ere arbeid.er klimt het toneel op. Hij zegtz
ItIk vraag u namens ied.ereen hier Yan d.er Laan ontslag te geven.rr
REACTIE UIT DE ZA,N,: gpjuich.
LIEFAARD: trYriend.en, blijf toch mstig. Het is waanzin hier uit te maken wat
er met Van d.er Laart gebeuren moet. Dat besli-st d.e bond.sraad.. Laten we vand.aag
als goed.e vriend.en van elkaar scheid.en. Van mijn kant is d.at zo. Akkoord.?"
DE ZAAI BRULT: rNee ! I'
Er staat weer iemand. op. Hij roept:
'\fe hebben eerd.er om een vergad.ering gevraagd; een verzoek met 50 hand.tekeningen belaachtigd.. Maar I t is niet gebeurd.. Van d.er Laarr was niet bereildcaaÍ.
lías u toen nie t bereid. om me t ons te vergad.eren?tf
REACTIE

f

'tlk ben altijd- bereid..rt
MAN IN DE ZAAII rrMiaar Van der Laan was dat niet. En we hadd.en d.ie vergad.ering juist nod.ig in het heetst van d.e strijd.. Daar hadden we recht op. Net zo
goed. a1s hIe er recht op had.d.en, d.at jullie ook aanweztg r,.raren bf j de protestmars
d.estijd.s in \dinschoten. We houd.en voor d.it moment aan onze eisen vast. !íe hebben
A gezegdr we zullen ook B zeggen en d.esnood.s C1 d.an is d.e ABC er tóch bij betrokken. Bent u nu bereid. achter d.e staking te staan?rt
LïEtrtsÀRD: rrHi-er achter? Neen, neen, neen, neen! Ik hab bijna gezegd.: ik wil
LIEFATRD:

4er niet voor 1n d-e bajes komen.., Mensen, geloof me toch: ik wi1 écht d.e werh:emers d.ienen. Jn feite heb ik lak aan d.e werkgevers.,.tf
L egt men d.eze reportage i-n d.e r\ilinsehoier C ourantrt naast reprotage s r d.i.e in
d.atzelfd.e blad. in d.e aprild.agen van 1965 werd.en gepubliceerd, d.an blijkt, d.at d.e
reacties v€ll1 d.e arbeid.ers ten aanzien van d.e bond.en toen eït nu nauwelijks verschil-len. Als er nu gezegd. word.t: rVe zijn d.oor d.e vakbond.en op d.e mestvaal-t geworpenrï d.an is d.at precies hetzelfd.e geluid als wat 1n 1965 d.oor het "Nieuwsblad.
van het Noord.en[ geregistreerd. werd., dat schreef d.at het uit d.e mond- van d.e arbeid.ers veelrmld.ig d,e opmerking had vernomen van. ffd-e bond laat ons in ons hemd.
staanr'. Leest men nauwkeurig, d.an bemerkt men, d.at eï zowel in 1965 als nu bij d.e
arbeid.ers toch óók wel de opvatting leefd-e, d.at het 6nd.ers behoord.e te z:-jn. Ook
in 1965 spookte in d.e hoofd.en van d.e stakend.e strokartonarbeid-ers nog we1 d.e opvatting rond., d.at een d-istrictsbestuurd.er al-s Van d.er Laan (ale toen het er op
aan kwa,m ook toen nergens te bekennen viel ) met hen behoord.e te vergad.eren en
d-at de houd.ing van de bond. rreen schand.ett moest word.en genoemd.. Hoe valt het dan
te verklaren, dat de strokartonarbeiders in 1965 bereid. waren hun wantrouwen in
d.e bond- openlijk te manifesteren en d.at destijd-s een van d.e stakers uitriep, d.at
inwil-liging van d-e eisen d-er stakers heus niet aan d.e vakbeweging te d.anken zo17
zint nu d.aarentegen d.e uitlatingen veel voorzichtiger ziin en d.e arbeiders voortdr.uend. aan d-e bond.en blijven appelleren? De verklaring voor d.it verschil isrmenen
wij te vind.en in d"e omstand-ighed.en waarond-er d.e strijd. toen en nu- gevoerd. werd. en
gevoerd- word.t.
De kloof tussen d.e strokartonarbeid.ers en d.e vakbeweging was toen even diep
en breed. als n1r" De opvatting, d.at het and.ers zou moeten zlJrr heerste er zowel

toen als nu. Maar d.estijd.s hand-el-clen de strokartonarbeid.ers geheel zeifstandig.
Toen d.e heer 0rse1 op werkhervatting aand.rong en d.e arbeid.ers daartoe niet bereid. bleken, stond.en d-e laatsten vooï d.e nood.zaak hlm strijd. zéLf te organiseren.
Het zéLf organiseren van d-e stri jd. bracht automatisch mee, d.at voor zover er ond"anks d.e scherpe tegenstelling tot d-e vakbei^reging in d-e praktijk, in d.e hoofd.en
tóch nog illusies heersten, d.ie Íl-lusies op d.e achtergrond werd.en gedrongen. Het
is het eigen, zelfsiandige optred.en geweest, d.at in 1965 cie illusies uit d.e a.rbeíd.erskoppen heeft gedreven. Het is het zélÍ' handelen geweest, dat in 1965 tot
een dubbeLe tegenstelling tussen arbeid.ers en bond.en heeft geleid: één in d-e con-

cretffirijkheid.
en één in d.e ged.achten.
Dat er thans in 1969 niet van een d-ubbele tegenstelling, of in veel mind.ere
mate van een d.ubbele tegenstelling in d.eze ztn kart word.en gesproken, o.at is d.e
prUs, d.ie er betaald is voor het fei-t, d.at men niet geheel zelfstand.ig optreed-t,
Het zlJrr niet d.e ged.achten van d.e arbeid.ers d.ie hun optreden bepalen, het j-s hr:n
optred.enr d-at bepalend- is vooï hr:n ged-achten. Nu zowel a1s d-estijd.s is hun tegenstelling tot de vakbeweging nog even groot als in 1965. De vorm van hun strijd.
thans belet hen uit d-ie tegenste-Lling d.e laatste konsekwentie te trekken. Destijd-s, in 1965, solnmeerd.en d.e stakende strokartonarbeid.ers d-e heer Orsel om heen
te gaa^n.. Ze wisten het nu wel, zeid-en zë t nad.at ze hem enige tijd. had.d.en aangehoord.. En nad-at hij ind.erd.aad. vertrokken was, wisten ze ook terd.ege wat hrrn te
d.oen stond-. Nu blijft het aetiecomité er op hameren, d.at cle positie van de bond.en
vooral- niet ond-ergraven mag word.en; nu verklaart Fré Meis, d.at wa,nneer de ongeorganiseerd-en zr-ch ook bíj ' t N.V.V. zoud-en aanslui ten d.e positie vatrr d.e vakbeweging word-t versterkt. Nu zegt tr'ré Meis, d-at wanneer dat geschied-t, het ook zal
gelu-1d<en om d-e bond-en mee te krÍjgen. Toelr in 1965, zeid.en d.e arbeid.ers, laat d.e
bond.en maaï verrekken, we d"oen het zelf! Nu, in 1969r ru ze het niet zetf d-oen,
altharrs veel mind.er zelf cloen d-an in 1965 en vooï een belangrijk d.ee1 tr'ré Meis de
zaken voor hen l-aten bed.isselen, nu zeggan d-e arbeid.ers niet: Iaat de bond.en veïrekhen. 0f schoon ze d-at is duidelijk - even hard op d-e bond-en spuwen aIs in '65,
zeggen ze

nu:

meneer

Liefaard., u moet achter ons komen staan!
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In feite heeft d.e heer Eré Meis op de vakbond-sbestuurd.ers op geen stukken
na zotn. scherpe krÍtiek a1s d.e arbeid.ers. Hij, Fré Meis, vindt alleen, trd.at èe

vakbond.sbestur.lrd.ers weL eens wat hard.er voor d.e led.en mogen lopenrr (ttlrtinschoter
Conrantrf van 21 september 1969). De opvatting van Fré Meis komt hierop neer, dat
d.e positie van d.e vakbeweging ondanks a.Lles in wezen toch d.eze is, dat ztJ tn organisati-e in het belang van d.e arbeid.ersklasse is. Dat is een opvatting, die in
tegenstellÍng staat tot het praktisch optred.en van d e arbeid.ers , niet slechts
van d.e strokartonarbeid ers, maaï van alLe arbeiders, d.ie telkens en telkens weer
in rrwilde'r staking gaan ómd.at d.e vakbeweging hi:n belangen niet behartigt. Tussen
d.e arbeid.ers en Fré Meis bestaat een verschi], d.at in Oost-Groningen versluierd.
blijft, omd.at d.e organisatie van d.e strijd. er and.ere vormen heeft aangenomen d-an
in 1965.
DAt er ind.erd.aad. van een ónd.ere strijd.vor:ur sprake is, d.at thans d.e strijd. ind.erd.aacl mind.er zel-fstand.ig is d.an in '65, d.at b1i jkt ond.er meer bi jvoorbeeld. uit
een verslag in d.e rrWinschoter Courant't varr d.insd.ag )O september. Daar stond. te
lezen, d.at Fré Meis na afloop van een meeting had. meeged.eeld.rdat een aantal stakers aan het actie-comité had. verzocht rn staking van onbeperkte dur:r af te kond.igen. "lnllj hebbenrt, aldus Fré Meis volgens het bewuste verslag, tthen van d.it id.ee kr:nnen afbrengen't. Hienrit ziet men, d.at d.e vraag: onbeperkte staking of
niet geen zaak is d.ie d.oor d.e arbeiC.ers word.t uitgemaakt, d.och d-at het actie-comité met Fré Meis als belangrifl<ste figuur aan d.e arbeid.ers vertel-t wat of d.e beste strijd.wtjze is, hen er van poog"t te d.oordringen wót of ze wéI of niet moeten
d-oen.

positie van d.e vakbewegrng ind.erd.aad. zo als d.e heer Meis (en met hem
d.e gehele C. P.N. ) gelooft? De heer Liefaard., op uitnod.iging van een aantal Utrechtse stud.enten maand.agavond 20 oktober over d.e staking in d.e strokartonind.ustrie sprekend.e in gebouw r?Kaslenotf in d.e Domstad., liet een wel héé] ander ge1uid. horen. rrDe vakbewegingt' t zo verklaarde hij, fr j-s ged.r:rend.e de tijd. waarin een
c.à.o. loopt vleugellam gemaakt. Haar hand.en zljn volkomen gebond.en. Zi 1<6n niets
d.oen. rf DAt is ind.erd.aad. d.e realitelt.D6,à.r lig"t juist d.e oorzaak d.er 'rwilderr stakingen, d.aar ligt óók d.e oorzaak van d.e onofficiëIe staking in d.e Oost-Groninger
s trokarton-ind.us tri e .
De vakbewegingr in dit geval d.e A. B. C. , sluit een coll-ectief contract af .
collectief contract word.en Ionen en arbej-dsvoo::r^raard.en vastgelegdr waar?d.at
In

ïs

d.e

mee op een gegpven ogenblik d.e arbeiders ztch onmogelijk langer lilnnen verenigen.
Dan is voor hen het moment tot strijd. aengebroken; de vakbewegang kan niets d.oen,

ze is contractueel

gebond.en.

De arbei-d.ers voelen het zo geenszins. Het contract, zo is hrrn stand.pr-rnt, is
d.ocr d.e vakbewegang afge sloten, niet d.oor on s. VeLen \,'raren tegen d.at contract ;
in ied.er geval is het zo s d.at er bepaald. géén meerd.erheid. voor uras.
Dat laatste heeft zé}fs d.e heer Liefaard. niet kunnen ontkennen. Hij moest op
d.e bewuste vergad.ering in Utr.echt toegeven, d.at d.e ABC niet meer dan een lqilart
van d.e werh:emers vertegenwoord.igd.e. Toen hem uit d.e vergad.ering d.e vraag gesteld. werd., hoe of hij - rraar toch in elk geval niet ólIe ABC-led.en voor het contract wa.ren - kon vol-houd.en, d.at het contract na^rnens dé arbeid.ers gesloten was ,
bleef hij het antwoord. schu1d.1g.
Er is, zo kart men het voorafgaand.e samenvatten, bil d-e staking in d.e Groni-n-

ger strokartonind.ustrie r op zijn minst sprake van d.rie tegenstellingen tegelijkertijd..

Er is ten eersle d.e tegenstelling tussen d.e arbeioers en d-e Groninger strokartonfabrikanten, d.ie hard.nekkig weigeren aan d.e verlangens d.er arbeid.ers tegemoet te komen. Over hun argr:menten (a:.e ged.eeltelijk d.oor d.e bond.en word.en herhaal-d. word.t el-d.ers in d.it nummer va^rr rrDaad. en Ged.achte'f het nod.ige opgemerkt);
er is ten tweed.e d.e tegenstelling tussen d.e arbeiders en d.e vakbewegÍng, geJ-r-JK d.].e voc,rtd.urend.

in

d.e

huid.ige maatschappij

tot uiting

komt en zoal-s d.ie ook
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ged.urend.e d.e sta,king van 1965 duid.elijk naar voïen trad.;
er is ten clerd.e d.e tegenste 1 ling tussen d.e opvattingen Yan d.e heer Fré Meis
en d.e realiteitrd.ie door de hierboven ge schetste onistand.ighed.en grotend.eels versluierd. word.t. In d.at opzicht is d.e staking van ' 69 een stap terug vergeleken
bij die van 1965,

HET

GEHEUGEN
IS

VAN
NIEf

MtrNEER
ZO

LTEFAARD

BESI

0P IVIAANDAG 20 oktober werd. in gebouw "Kasienort te Utrecht een door Utrechtse stud.enten georganiseerd-e vergad.ering gehoud.en, waarbi j de staking in d-e
GronJ-nger strokartonindustrie het ond-errrerp vormd.e . De vergad,ering was openbaar.
Er bevond.en ztcLt ook arbeiders van Werkspoor in d-e zaaL. Voor d.e bl jeenkomst was
ook d.e ABC-voorzitter W. Liefaard. uitgenod.igd. Hij had- aan d.ie uitnod.iging gevolg
gegeven.

Er was ruime gelegenheid. tot d-iscussie, 0p een gegeven ogenblik bracht een
van d.e d.ebaters ook d.e staking in d.e Groninger strokarton-ind.ustrie van 1965 ter
sprake.

LIEFAARDT rrWeet

u hoe d.ie staking geëind.igd. j-s?rf
DEBATER: 'rJawel meneeer Liefaard., d.at hoeft u me niet te vertellen!r'
LIEFMRDT rrNad.at d.e staking was afgelopen hebben wij van de ABC nog

twintigduizend. gulden aan d.e stakers uitgekeerd-.

rui-m

r'

ik toch bezwaar tegen. De heer
Liefaard- vraagt of ik weet hoe d.ie staking is afgelopen en ik zeg ja. Maar hij
van zijn kant spreekt niet over het hoe van d.e afloop. Daaroveï bewaart hij het
stilrrilg"rr. Hij vertelt alleen wat ofIG ASC ged.aan heeft nó d.e afloop.Dat is totaal iets and.ers. Mag ik u zeggen hoe er a€LI'l d.ie staking een einde kwa,m? Het was
zordat er op 26 april 1965 in d.e stad. GronJ-ngen tussen d-e fabrikanten en d.e bond.en over d.e nieuwe c . &. o . ge sproken zou word.en. Maar de bonden zeid-en tot d.e arbeid.ers: als jullie het werk niet hervat, gaat d.at gesprek nÍet d.oor en d.an komt
er geen c . . o . Me t d.ie morele d.ruk hebben d.e bond.en d.e staking gebroken. En toen
ze d.e strijd. eenmaaL gebroken had.d.en, toen hebben ze aIs pleister op d.e wond.e ook
nog wat armzalige centen op tafel gelegd-. r'
LIEFAARD: I'U kunt va,n mij niet verwachten, d.at ik nu al1emaal nog precies
rreet, hoe d.at zlch in 1965 all-emaal heeft toegeCragen. r'
DEBATffi: rrU hebt zojuist gezegd- merleer Liefaard., d.at d.e kranten maar een
eind- wég schreven en dat Van d.er Laan natuurl-ijk niet dí"t gezegd. had., wat hem in
DEBATER; ItMeneer d.e

voorzitter, hier

maak

EL

d.e schoenen werd- geschoven, over d.ie b.1.o.-scilolen en cle achterlijkJreid. van d-e
arbeid.ers. Maar aJs d.at zo Ís, waarom hebt u óan, toen de zaak in hotel Dijkinga
in Oud-e Peke1a in een vergad"ering rnet c1e arbeid-ers ter sprake lcvlam, d.at ook niet
gezegd.? Toerr zeL u tot d-e arbeid-ers: juliie hebben gelijk om boos op Vart d.er Laan
te zi:n, maar het is hier niet de plaats om er over te praten. Heeft Van d.er Laan
nu wéI of niet wat mi-szegd.?"
TIEAARD: ffJa, hij heeft wel wat miszegd!r'
DEBATER: I'Dank u!rr

LIEFAXRD: tt1ft
ge tred.en. tl

r+i

1 nog wel opmerken, d-at ik nooit al-s stakingsbreker ben op-

1

hier d.aarstraks d.oor iemand. anders rn opmerking werd. gemaakt
hebt u geantwoord.rd.at het aLlenaal een ]crnrestie varr interpretatie rras. Welnu, zoiets zeg ik d.an ook in antwoord. op uw bewering, d.at u nooit aJs stakingsbreker
bent opgetred-en.Mag ik uw eigen woord.en even voorlezen uit d.e rt{lnsehoter Courantrf? U verklaarde op 5 oktober tot d.e stakerst ...faat ik u d.e harde waarheid.
vertellen: d.e strokartonfabríkanten roken er geen sigaar mind.er om al-s u d.oorgaat met staken, ne,ar u en uw gezinnen zullen er d.e gevolgen van ond.ervind.en.
Iets d.ergeli jks meneer Liefaard. is morel-e pressle. En moet ik u vertel-len hoe d.e
strokartonarbeiders d.ie Ín volle strÍjd. en staking staan zoiets noemen? V/il u het
DEBATEA: rrToen

woord. horen meneer Li-efaard.?tr
IIEFAARDi o..... c '...

DiIBATER; 'rMeneer Liefaard., u hebt straks gezegd,, d.at u uw l-even lang naast
hebt gestaan, maaï u hebt ook in Groningen gezegd., d.at u d.e werkgevers geen ongelijk kon geven, d.at zti d.e eisen van d.e stakers nj-et konden inwilligen. Dat noem ik naast d.e patroons staan. Staat u nu naast d.e arbej-d.ers of naast
d.e patroons?"
d.e arbeid.ers

LIEFMRD: rrlk ben wat d.oof , ik heb u niet goed. verstaan".
INTffiRUHIIE: t'Hlj is hier aI even d.oof als rroor d.e eisen van de arbeid.ers ! rr
LIEFAARD (nad.at d.e voorzitter d.e vraag herhaald, heeft);
"fk heb de werkgevers niet in het openbaar gelijk gegeven. Dat schrijven d.ie kranten maa.r.
r?

in d.e zaal.
LIEFMRD: "Er is d.aar zojui-st gesproken over een vergad.eri.ng, d.ie op 26 april 1965 in o.e stad, Groningen zou zj.1n gehoud.en. De c.€1.o. loopt van 1 januari tot 1 januarÍ. Die d.atum van 26 aprÍ1 komt mij d.us al- hoogst onvíaa-rschijnlijk
HONEIID GELACH

voor.

lf

Liefaard. is straks boos geword.en toen aan d.e juisthej-d. van
woord.en werd. getwdfeld.. IÍaar hij eÍst blijkbaaï voor zich wé} het recht op om
6nd.eren van leugens te beschuld.igen. Ik heb hier de krantenkripsels van d.ie dagen in mijn hand.. De zaak was zos d.at d.e bond.en d.e besprekingen zo lang gerekt
had.d.en, d.at er in april ' 65 nog alti jd. geen c . à. o . rras. Dat was juist d.e ootzaa"k
van d.ie stakÍng in 1965.

zijn

DEBÀ1ER: 'tMeneer

rrlk heb aI gezegd, dat ik uit mijn hoofd. bU god. niet allemaal meer
weet, wat of er in 1965 in d.e strokartonindustrie gebeurd. is. Het is mogeli jk,
LIEFAARD;

er ind.erd.aad. in april , 65 nog geen c . &. o o was.
DEBAIER: I'U erkent, d.at ti jd.ens d.e loopti jd. van een c. à. o. d.e vakbeweging
vleugellam is. Dat hebt u d.aarstraks gezegd-. Dat komt er d.us op neer,d.at de vakbeweging niets anders d.oet, d.an telkens maar weer opnieuw contracten af te sluiten, d.ie haar voor id.em zoveel jaren vleugellam maken.rl
d.at

rf

LIEF'AARD:

+#+++#++++++H++++++#+#++++++++++++++++++++#++#++##+++++++++++++++++++
In I'De Vakbeweging", het kad.erblad. van het N.V.V. , van 18 januari 1969 is
te lezen in d-e vaste rubriekftOnd.er ons gezegdrtvan E. Nuwer, d.at het N.V.V, in
1906 z:-yn werk begon met. o.. het afkeuren van een heiersstaking. De eerste d.aad.
van het II"V.V. was d.erhalve karakteristiek vooï heel het latere optred.en van d.it
vakverbond." Van d.e heiersstaking in 1906 tot d.e staking van d-e strokartonarbeid.ers in 1969 is er aan het wezen van het vairverbond. niets vera,nd.erd. Door alle
jaren heen heeft het ztch gekeerd. tegen het ei-gen optred.en d.er arbeiders.
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kranten gepubliceerd.: het N.V,V. en het N"K.V.
hebben ztch, nad-at d.e beruchte Joonwet van Roolvink er met ]arnst en vliegwerk is
d.oorgeCrukt, teruggetrokken uit het loonoverleg. Mertens van het N. K.V. heef t er
niet zo heel veel- d-rr.i.kte over gemaakt. Tenslotte 1s hij pas een Jaar geleden op
d.e rad.icaLe toer geweest me-b zijn ,;itspraken over d,e 2OO, d.ie d-e economie hier in
Ned.erl-and. zouden beheersen. Nu is d.us d.e beurt aan And.ré Kloos van het N.V.V.
d.ie d.an ook met meesterhand- de grote trom roert om led.ereen kond. te doen van ziln
rad.icale instelling. Zo verkl-aard.e hij op het onlangs gehoud.en congres van het N.
V,V", d.at d.e loonwet beschouwd moet woroen al-s een trhuJ-pmid.d-el van d-e werkgevers
om verlaJrgens van d.e vakbeweging te blokkerentr en "De overheid. komt automatisch
in d-e positie, waarin hand.- en spand.iensten word-en verleend- aan cle ond-ernemers.I'
Er is veel meer gezegd. op d.at congres. De heer M. Zond.ervan, voorzitter van
d.e metaal-bond-, vroeg ztch zelf s af of er vóór d-e behandeling van d.e loonwet i-n
de Eerste Kamer niet iets buitenparlemeirtairs moest gebeuren. rrHet gaat om de
Yeel werd. op d-at conexistentie van d.e vakbewegingtt, ald.us d-e heer Zond.ervan.
gres ook gesproken oveï d-e d.emocratisering van het -bed.rijfsl-even en over d.e med.ezegg€nschap in het bed.rijf .
Voor ïgor Cornelissen, red.acteur van ttVri j Ned.er1and.rr , aarl wiens verslag
van het N.V.V,-congres in V.\T. van 11 oktober j.l-. ,rrij d-eze gegevens hebben ont]eend,, is d.at allemaal- red.en om tot d.e concl-usie te komen, d.at d.e instelling van
het N.V.V. is verand-erd en d.at het een goed. congres was.
Cornel-issen zal waarschijnlijk niet d.e enige zin, die varuíege het uittred.en
van het l["V.V. uit het i-oonoverleg en vanwege d.e uitspraken over d.e d-emocratisering van het bed.rijfsleven en over med.ezeggenschap, tot d-e conclusj-e komt, dat er
in d.ie vakcentrale een and.ere wind. i s ga,an lraaien; dat er een and.ere instelling
is gekomen. Yerwond-erlijk is d.at nj-et, I,{anneer nen het ld.Y.V" of wel-ke vakcentraIe d"an ook nog steed.s ztet als een arbeid-ersorganisatie, d.ie louter en a]l-een d.e
belangen van d.e arbeid.ers op het oog heeft. Natuurli jk heef t men ook d.an wel oog
voor d-e trfoutenrt van d-i-e vakbeweging, maar clie worden dan geweten aan 'f verkeerd-e
l-eid.ers'r of aarL een rrverkeerd- inz.icht'r. Laten d-e vakbonzen echter p.Ictseling, om
welke red.en d.an ook, rad.ical-e taal- horen en gebrrrikt nten zelfs "viezerr woord.en
aIs I'buitenparlementaire actlerr waaï dan hoogstens een d-emonstratietje mee bed-oeld. word.t d-an zlen d-eze mensen meteen de grote ommezwaai van de vakcentraf e
en menen d.at d.e bestui-rrd.ers nu ej-nd.elijk tot ir:,keer z\y1 gekcmen.
Wie echter vercler kijkt d.an zijn rreus lang is, wie meer 1et op wat het N.V.V"
d.oet en mind.er op wat het aegt te zu-Llen d.oen, d-ie heeft geen enkele moej-te otn
v=i] te bljjven van d.e illusies waarin mensen als Igor Cornelissen nog steed-s gevangen zitten.
De geschieo-enis heeft bewezerr, d.at d.e overheid niet in de positie kómt, C.at
zLJ hand.- en spandiensten aan d.e werkgevers gaat verlenerr, ma,ar dat d-e overheid.
altijd een instituut is geweest, d.at d"e belangen van het kapitaal d.iende, of zoa1s Marx het noemd-e |teen comité ter behartiging van d-e belangerr d-er bourgeoisierr .
Maar d-at ni-et alleen, ook d.e vakcentralen, ook het l'["V,V" is altijd een organisatie geweest, d.ie z:-ch dj.enstbaar heef t gemaakt aan het I'algemeen belang'r en aIgemeen belang wil niets anclers zeggerr d.an het belang van de heersend.e machten,
het belang van d.e bezitters of beheerd.ers van het prod.uctieapparaat.
Ook Igor Corrrelissen zal toch niet vergeten zi:n, dat het N.V.V. na d.e tweed-e wereld-oorlog vele jaren lang voorstand.er is geweest van een loonstop, een
loonstop, d-ie tt ínkomen van d.e arbeid.ers laag hield. en d.e ondernemers in d.e geIegenheid. steld.e grote wlnsten te maken. Ook hi 7 zal toch weten, dat het N.V.V.
GR00T OFGEMAAXT

is het in
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-9zich altijai gekeerd heeft tegen ale eigen acties der arbei.d.ers en zelfs altijd optrad als de grootste ronsel"aar van ond.erlceuipers.
ne stakÍng van ale strokarton-arbeid ers in oude Pekefa en omgeving is er het
beste bewijs va.n, d,at d.e gedachte var Coayrelissen, d.at er een and ere instelli-rrg
in het N.V.V. is gekonen, een illusie is. l'/ant in dezelfde period.e, tl,at het N.V,
V. zijn congre s hj,eld die bed.oefd.e gedachte bij Cornelissen d.eed. opkonen, handeld.è
het N.V.V. zoals het al-tijd. heeft gehand.eld.I zii keerde zich tegen de stakende arbej-alers. En d.eze staki-ng in d.e strokarton-industrie is tevens het zoveelste bewiis van d.e juistheid van onze bewering, dat ook d.eze vakcentrale slechts d.e belangen van het kapitaal d.i-ent. Het rrras d.e heer W. LÍefaard, voorzitter van de AIgemene Sedriifsgroepen Centrale, d.ie zich fe1 keerde tegen de stakers. Niet over
de positie en het loon van d.e axbeid.ers maakte hij zich zorgen. Neen hij haà het
slechts over de noeilijkhealen vsfl de strokarton-i-ndustrie. Hij gaf de ond.ernemers
dan ook volkomen gelijk, d.at ze niet bereid waren met d.e arbeid.ers te onderh,a,ndeLen. Maar rt neest zeggend. r+as we1 zijn u-itlating d.at rrde stakers het ond.erste ult
d.e karl lrilclen hebbenrr. rtond.erhand el-en, zei hii ook, rrkan echter pas wanneer de nu
gpldendè c.a.o.rs aí}open, en dat is eind. d.ecnberrr. En d.oor wie zull-en die
ond.erhanalelin6en d.an worden gevoerd? Juist, d.oor d.e heer liefaard. of zïn soortgenoten. Die zull,en daJ} optred.en als rtale vertegenuoord.lgexs d.er LÍerklemerstt.
Troulrens, ook uit het cone?esversLag vsn Corrrelissen b1íjkt wel, dat d.e belangen van d.e arbeid.ers op d.at cong?e s geen ro1 hebben gespeeld. Anfué Kloos zei
in zijn inlej-d.ing niet, dat de loonwet beschouwd. moet word.en a1s een hulpmniddel
van d.e werkgevers om cle verlangens van de arbeÍd.ers te blokkerenrnee,de verlangensvan de .y3E@lg zouden door d.e loonwet lrorden g€blokkeerd.. Na cle uitlatingen van W. L iefaa^rd., d.ie we hierboven aanhaald.en, moet men toch wel ziencle
bIind zijn om te nenen, da,t de be Iangen van de arbeid.exs en d.e belangen van tle
vakberreg'ing id.entj,ek zj-jn. De heer Zondervan van de Metaa,Ibond., d.ie zelfs sprak
over buitenparlementaire actie, had het op het cong?es natuuxlijk niet over het
levenspeí} en het arbeld-ersbestaan. Welnee, vo}gens hen ging het rrom ale existen-

tie

van d.e vakbewegingrr .
Het bestaan van d.e vakbeweg'ing, inderdaad., daar gaat het om. 0m een vakbeweg'J-ng, die een dusdanige plaats heeft j-n d.e samenleving en vooral in het bed.rijf sleven, dat ze zond.er a1 te veel moeil,iJkheden in staat is de taak te verruLfen van de bewaarster van d.e arbeid.srust. Dat d.it niet a1tSd meevalt behoeven we
Igor Corneli.ssen, die zel,f d.e stakend.e arbeid.ers ln oude Pekela heeft gesproken
en op é6n hunner vergaderingen is gerÍeest, niet te vertellen. Eii zal d.aar zeff
ervaren hebben, dat de arbei-ders geen geloof meeï hechten asÍi d.e mooie woord.en
va::' d.e heren bestuurd.ers. Wat dat betreft zíin ze wel wat rea,listischer daJr hij,
Maar d.at maakt de positie va.n de vakbewegÍng natuurli$e noeiliiker. ÀIs de hoed.ster der kapitaal sbelangen, als ber,raarster der arbeid.srust is rt nood.zakelijkr dat
d.e arbeiders blijven geloven aan d.e rnythe dat d.e vakbeweg'ing een orga.nÍsatie is,
d.ie louter en al-Ieen d.e bel-angen van d.e arbeiders op het oog heeft. Gaan d.e arbeid.ers twijfelen aan die nythe, dan komen de heren met hun xadicale taal. Dan
tred.en ze uit het loonoverleg en schanperen op Roolvink, d.ie met alle gerreld. d.e
Loonwet er door moest drukken. ondertussen ontvangen ze hem echter als ga,st op
hun congre s.
Eet is natuurlijk ook weJ- erg noeilijk voor de heren vakbonzen. Aan d.e ene
l<a,nt noeten ze zíc}r met alfe nogelijke mid.del"en keren tegen d.e eigen acties der
arbeiders, zoals nu bftoorbeeld. bj-j d.e stakingen in rle strokarton-industrie. Aan
d.e and.ere kant kunnen ze d.ie ÍíiLate stakingen niet missen. Stel u voor, d.at de
arbeid.s:r.rst vollecLig zo,e. zijn. nat er geen eigen acties van de arbeÍders meer
zouden plaatsvinden. Dan zoud.en d.e heren ond.ernemers geen vakbeueg'ing meer nodig
hebben. Dan zouden ze zel.f kunlen bepalen wat of ze de arbeiders zouden geven.
Die eigen acties der arbeitlers zijn er echter wéI en dat is voor cle vakbeweging
een geIuk. nat steLt haax in staat haar bestaansrecht tegenover d.e ond.ernemers te
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bewÍjzen. Dan kan ze tegen d.e ond-ernemers zeggen, d.at ze hun best zullen d-oen d.e
arbeid.ers in het gareel te houd.en, maaï d.at ztS d.e ond.ernemers clan ook een
kleine tegemoetkoming aan d-e arbeid"ers moeten geven. Zo slaat zLJ d.an twee vliegen in één klap , want tegen d.e arbeid.ers kan zq d-an zegten, d.at ze d.ie rr tegemoe tkomingrr d.ie d.an natur-ir1i jk a1s een overr^rirrning op d.e ond-ernemers word-t voorgesteld. - er vooï hen heeft ui.tgesleept.
Wij achten het dan ook zeer r,raarschijnlijk, d.at z6 d.e houd.i-ng d.er vakbewegíng
bij d.e komend.e ono-erhand.elingen over een nieuwe ceo voor d.e strokarton-arbeid-ers
zal ztjn. Aan d.e ene zijd"e o.e ond.ernerneïs aanrad.en een behoorlijke loonsverhoging
toe te staan en aan d.e and-ere zijd.e d.at aan de arbej-d-ers prcberen te verkopen als
een ovei:rrriruring, d-ie zLJ d.e vakbewegi-ng - voor d-e arbeid-ers uit het vuur heeft
gesleept. Dat er echter van een behoorlijke loonsverhoging geen sprake zov zijn bij
een nieuwe cao al-s d-e arbeid.ers hun eigen acties niet zouclen hebben gevoercl, d.at
vertelt ze er na tuurlijk niet bi j. De nythe moet blijven gehand.haafd.. De vakbeweging zit als tt ware tussen de d.uivel en d.e d.iepe zee. Aan d.e ene ka"nt de ond.ernemers voor wie ze d.e arbeid-srust moet bewaren , aan d.e and.ere zijd.e d.e arbeid-ers,
wie ze moe-t, d-oen geloven, oat ze voor hun belangen opkomt , want als d.ie mythe
niet meer word-t ge1oofd., d.an is het be staan van d.e vakbeweging j-nderdaad in geYaar. 0m d.at gevaar te bezweren gaat men d-an af en toe op d-e radieale toer. Dan
word-en er stoere woord-en gesproken.
Dat Igor Cornelissen van dat a]}es niets snapt, komt a.l-l-een omd.at hij nog
altijd op d-ie mooj-e woord.en afgaat en mj-nd.er let op d-e d.ad.en van d-e vakbeweging.
En hoe vaak er ook word,t gewaarschuv,rd. tegen colporteurs, d.ie met mooie woord.en
d.e mensen pogen te strikken, Cornel-issen vliegt er nog steeds weer in warr:reer d-e
co-l-porteurs van d.e vakbond.snrythe op stap z1jn.
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huid1ge burgemeester van Amsterd-amrIvO SAI"KALDtrN, rninister van juswas in het kabinet-Cals en in die hoed-anigheid- d-e oorlogsmisd-ad-iger Wil1y
Lages vrij naaï Duitsland- liet vertrekken, stak er in Ned-erland. rn storm van protest op. AlleÍ?goed.e vad.erl-anclersrr, zowel ztJt d.ie aan het verzet j-n d-e oorlogsjaren d-aad.werkelijk had-d.en d-eelgenomen, als zi, d-ie z:-cLt angstvallig afzÍjd-ig hebben gehoud.en, ja ze-]-fs zajt d.ie met cie bezetters hebben gecollaboreerd-, vond"en
het nod.ig tegen d,e vri-jlating van Lages te protesteren" Een d-ergelijke storm van
protest steeg wed-erori op toen minister Po1ak een tijd. geleden d.e vrijl-ating van d.e
d.rie nog te Bred.a gevangen zj-ttend.e oorlogsmisd-ad.igers, Kotàlla, Fischer en Aus
d.er tr\inten, aan d-e ord.e steld.e. Kol-ommen rverd-en eï volgeschreven in de pers en
het regend-e ingezonclen stukken. Het uitgangspunt van d.e protesterend-en is, dat
d-eze mensen tijd-ens de bezetiing d-usd.arrige rnisd.aden hebben begaan, clat ze het
recht hebben verspeeld- ooit nog rreer vru te korien, tenieer \rraaï ze reed-s een keer
ztJrt begenad.lgd. toen hr.m d.oodstraf in levensl-ange gevangeni sstraf werd. gewijzigcl.
Het komt natur-r-rf íjlc níet in ons op om d-e mi sd.ad-en d"ie d-eze nensen hebben begaarr ook maar enigszins te kleirreren. Maar wij zleyL ook geen enkele red.en om ons
te voegen irr d.e rijen oer protesterend.en. Wij durveri rustig te ber^reren, d.at het overgrote d.eel van hen niet word-t geclre'ven d-oor ed-ele ver:ontwaardiging over d.e
onmenselijke rnisd.ad.en van d-e clrie oorlogsmisd-ad.igers. Want niemand- van de grootste schreeuwers tegen d-e vrijlating van Lages heeft ook maar een woord- van protest laten horen, toen d-ezel-fde ririnister van justitie, die Lages naaï huis zorrd,,
twee j onge Portuge zert, naar Ned.er.l-and. gevluchi om aan d.e Pid.e d.e geheime po 1itie van Portugal te ontkomen, aarl d-ieze-lfd.e geheime poi-itie 'uitleveïd.e. Al d.ie
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brall-end.e rranti-fascistenrt had.d.en er vred.e mee, dat Samkal-den twee jonge Portugezer: in handen speeld.e van d.e Gestapo van fascistisch Portugal"
Opmerkelijk feit is ook, d.at juist zLJ het hard.st schreeuwen en protesteren
tegen d.e vrijlating van d.e oorlogsmisd.ad.igers, d-ie in jarruari 1969, toen d.e Varatelevisie in d.rie uitzend.ingen d.e l§niestie van d.e oorlogsmisd.ad.en d.oor Ned.erland.se mil-itairen tijd.ens d.e politionel-e acties begaan, aan d.e ord-e steld.e, ook het
hard.st schreeuwd.en van bezoed-eling van d.e Ned.erlandse militairen, d-ie j-n Ind.onesië r'hr.::t plichttr had-d-en ged.aan. Die er nlets van r.riLd.en weten, d.at ook ttorvze jongensrr in Ind.onesië oorlogsmisd-ad.en had.d.en begaan. Toen was er bij d.eze huichelaars
geen verontwaardiging over begane oorlogsmisd.ad.en, d.och enkel woed.e en g-rarnschap
omd.at d.ie misd-ad.en aa^n d.e openbaarheid" werd-en prijsgegeyen.
Wij wi11en niet alleen niet meejammeren in het koor d-er huichel-aars, wij vinden het oo]< onrechtvaard.ig, d-at cle d-rie oorlogsmisdad.igers in Bred.a nog steed.s
gevangen r,,lorden gehoud-en terwiji Ned.erland vriend.schappelijke betrekkingen ond-erhoudt met Duitsland- \{aar tot voor korb d.e voorm.c,lige NSDAP-er Kurt Georg Kiesinger bond.skansel-ier uIas, Een bond.skanse-l-ier, clie in nazi-Duitsland. een belangrijke
po sitie bij d.e nazi-propagand.a had-.
Ned.erland. ztt samen met fascistische land.en a1s Griekenland. en Portugaf in
d.e Nato. Te:*rijl Portugai. met Nato-wapens een kolonial-e oorlog in Angola, Mozambique en Guinee voert en daar d.e vreseli jkste oorlogsmisd.ad-en begaat, pri j st de
Ned.erland-se minister van Buitenland.se Zaken het Portuge se fascistisch regiem en
be jubelt d"e Nederland.se gezarrt te Spanje de koloniale oorlog van Pcrtugal. Víeer
zwijgt d.e grote Inassa van hen, d.ie tegen vrijlating van de oorlogsmisdad.igers z1jn,
Het zijn ook d.6n slechts enkel-en d.ie hr.rn stem verheffen.
Onrechtvaard.ig is het d.eze drie oorlogsmisd.ad-igeïs te Bred,a nog steed.s gevangen te houd.en, te:r^rijI r.ovel-e oorlogsmisd.ad.igers niet alleen vrij rond-lopen,
maar nog bejubeld. en geëerd. word-en ook. Wat ztjn oorlogsmisd-ad.en? \i'i e willen ons
ni-et verd.i-epen in d.e d.efinitj-es d.ie tijd.ens de processen te Neurenberg en te Tokio ztJn gegeven. Afgezien. van het feit, dat el-ke oorlog op zichzelf reed.s een
misd.aad. is , kan men toch zeke.r stellen, d.at moord. op weerloze en ongewapend.e mensen tot d.e oorlogsnisd-ad.en moet word-en gerekend_. Welnurhranneeï men d.it als maatstaf hanteert, d.an kan men tot geen and-ere concl-usie komen, d.an d.at er d-oor d.e
Amerikanen in Vietnam d-agelijks oorJ-ogsmisdad.en worden bed"reven. Maar d.at niet
al-l-een. In d-e laatste wereld-oorlog zr1n er op grote schaal- tereurbombard.ementen
op Duitse sted-en gewee st, bombard-ementen, d.ie van geen enkel-e militaire betekenis waren en waarvan is vastgesteld., d.at ze voor d.e overwinning d.er geallieerd-en
van geen enkel belang zLJn geweest. hle1nu, moeten wi j hen, d.ie d-eze bombard.ementen l-ieten uitvoeren, geen oorlogsmisd.ad.igeïs rroemen? Werd. hier geen moord.
gepleegd. op tiend.uizend.en weerl-oze vrouwen, kinderen en grijsaard.s?
Er is d"e af gelopen zomeï nogal wat te d.oen geweest over een d.oor j ongeren
verniel-d.e krans, d.ie d-oor hoge Canadese mil-itaire autoriteiten bij het national-e
monument op d.e Dam te Amsterd-am rnras gelegd.. Een beled.ig"ing van d-e Canad.ezen, d.1e
vooï onze vrijheid. waren gevallen, schreeuwcle rnen. Dat het nu juist in Amsterd.am
moe st gebeuren en clat het nu juist een d.oor Canad.ezen ged.eponeerd.e krans betrof
is wel een toeval-1igheid., ,lie een and.ere gebeurtenis in herirurering roept. \llant
het \^ras d.e Canad,eze majoor O1i-ver H. Mace, d.ie na d.e capitulatie in Amsterd.a,ur
z[jn rned.ewerkj-ng heeft verleend. aar d-e moord. op twee weerloze mannen. In d.e Ford.fabrieken bii Amsterd.a^ur zaten namel-ijk Duiise krijgsgevangenen. Tot hen behoord.e
niet alleen d.e rechter bij d-e krijgsraad. van d.e Kriegsmarine Wilhelm Köhn, maaÍ
ook twee militairen, d.ie v66r d.e capitulatie r,íaïen gedeserteerd. maar d.aarna ureer
boven water waren gekomen. De krijgsgevangene Wilhelm Köhn veroord.eeld.e d.e twee
d.eserteurs Rainer Beck en Bruno Dorfer ter d.ood.. Majoor Mace gaf d.e krijgsgevangene ldilhelm Köhn d.e beschikking over een vrachtwagen vraaJarree d.e veroord.eeld.en
naaï kamp Zeehtsrg te Arnsterd.a.ui ,nrerd.en venroerd alwaar het vorunj-s met d.oor majoor
Mace verstrekte gel,reren werd- voLtrokken. Moord. en med.eplichtigheid. aan moord. op
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twee weerloze mensen. Rainer Beck en Bruno Dorfer zt1n ergens bU ci.e Zeebutgerd.ijk
ond.er d.e grond. gestopt, maar Wiihelm Köhn spreekt l,reer 'rrechtrr in Keulen en majoor OlÍver H. Maee is een achter:.svraard.ige en gerespecteerd.e boer in Alberta in
Canad.a. De storm van protest bleef echter uit, toen deze moord. bekend. werd..
De oorlogsmisd.ad.igers te Bred-a moeten gevangen bIi jven, jawel. Maar is d-at
wellicht ter sussing van eigen Ï:oos geweten? ZtTn aL d-ie schreeuwers misschien
vergeten, d.at in d e jaren 194C 1945 Ned-erlarrcl het grootste aantal vrijwil-ligers
voor d.e SS heeft geleverd., groter aantal d.an welk and.er bez,et West-Europees l-and.
ook? Zlln ze misschien ook vergeten, d.at mannen, die toch echt geen onhevl-ekte
reputatie had-d.en, hi er na d.e oorlog d.e kans kregen iroge functies te vervul-Ien?
Een rnan al-s ir. Staf , d-ie tijd-ens d-e bezetting samen met Duitsers op het pod.ium
stond. om zogienaamd-e Oostgangeïs bij hrrn vertrek rraaÍ Rusiand. toe te sprekenrmocht
z:-clt er in verheugen na d-e c;orlog minister van d.efensie te word-en. Jan d"e Quay,
tijd.ens d.e bezetting één d-er voonnaru:ren van d.e Ned.erland-se Unie,I/Ías in d.ie jaren
voorstand-er van een gematigd. anti-semitj-sme en sprak zich uit vooï salnen\À/erking
met d.e bezetters.Toch was d.at geen beletsel orn in d.e na-oorlogse jaren mlnisterpresid.ent te word.en. trrlaar bl-even toen d-e prctesten van al-ien, d.1e ztch. nu keren
tegen d.e vri.llating van d"r.; d.rie in Bred.a?
Dageli-jks wordt ons voorgehoud-en, dat het toch mae,r goeC is d.at eï politie
i s . Dat zu]Ien d.e Duitsers in d.e jaren 1940-1945 ook hebben ged.acht , want oF een
enkele uitzond-ering na was het politieapparaat een wj-11i9 werktuig in handen d-er
nazirs. Jood.se en and.ere ond.e::d-uikers r,rerd.en ijverig opgespoord.. Overval-lers van
d.ist:eibuti-ekantoren werd.en soms als hond.en neergeschoten. Wie mocht d.enken, d.at
d.erge ii j ke wi I1ige d-i enaren d-er nazi I s na d.e o orl og ui t he t apparaat werd.en verwijd-erd- vergist zt-ch d.eeriijk. Zel-f s in oktober 1969 is het rnogelijk, d-at een voormalig verzetsstrjjd.er voor de rechter word.t ged.aagd. omd-at hij d.e Gorl«rmse korpschef
van poli-tie, A. Hafkampr er van heeft beschuld-igd bij een overval op het Àmersfoortse distributiekantoor in februari 1944 d-e verzetsstrijd.er Kurt Frigler, die
gewond. een woning was bir,nengevlucht, als een hond. te hebben neergeschoten.
Zelfverd.ed.iging en om erger te voorkomen zegt Hafkamp. Maar d.at neemt toch maaï
niet wegr d.at hij ten gerieve van z,-jn Dui-tse bazen jacht maakte op verzetsstrijd.ers . S tormen van prote st tegen d.erge 1i jke figuren in het Nederland.se po Ii tieapparaat ztjn echter uÍtgebleven.
Dag in d-ag uit worrl-en d.e vresell jkste misd-ad.en bed-reven. In Angola, Mozambique en Guinee d.oor Fortugal, in Vietnam d-oor d.e Àmerj-kanen, in Zuid--Afrika
d-oor d.e regerj-rrg-Vorster, in d-e Lati jns-AmerÍkaanse land en vanwege d.e belangen
van het Amerikaanse kapitaal en in Ind.onesië z\)n \a de coupe van oktober 1965
zat rt half mil joen mensen afgeslacht. Maar onze protesterend.en maken ztcLt al-Ieen
maar d.ruk oveï d.rie afgetakelcle oud-e man:ret je s, d.ie zo nod.ig gevangen moeten blfiven. hlanneer zë echt niets belangrijkers weten om tegen te protesteren tonen ze
all-een maar hun eigen onbel-angrijidreid" aan.
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ex-provo, anarchist en gemeente:rriad-s1id. van Amsterd.am, heeft

in het anarchistisch maanclblad tDe Vn je" van september j .:l-. een beschouwing gewijd aan het Joegoslavië var:. Tito. Iïu velbazen w:-J orrs niet gauw over d.e houd.ing
of de uitlati-ngen van anarchi-sten. Dat Roel van Duyn a1s anarchj-st zj-ttr.ng heeft
genomen in d.e Ansterd.amse gerneenteraacl is yoor ons niets bijzonclers sinds d.e anarchisten tijd.ens d.e burgeroorlog in Spanje een vertegenwooro"i-gster in d-e republikeinze regering had-d.en, een regering nog wel, d.ie al-les d.eed. wat mogelijk was
f
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om een sociale revolrrtie te voorkomen. Neen, oaarover ver:rroncleren wij ons nlet
meeï. Maar wij hebben toch nog wel verstel-d. gestaan van d.e opmerkingen, d.ie RoeI
van Duyn in ztln artikel- over Joegoslavi-ë heeft gernaakt.
Van Duyn, d.ie j-n d.e afgelopen zomer blijkbaar een reis d.oor d-e Oost-Europese
l-and.en heef t gernaakt, begint zi jn opstel met o.e vraag oí Joegoslavië op weg is
naar het anarchisme en eindigt met d"e opmerking, d-at dat land. ind.erd.aad. "op weg
i s naar het anarchisme , m&ar het beweegt zich aarzelend. en slingerend. over d.ie
weg a1s een sjofeur, d-ie teveel sliwowietsj op Ïreeft en er bestaan geen. enkel-e
zekerheid., of het d.ie v,,eg ook zal afleggen.'r
Natuurlijk komt ook Roei van Duyn rnet het verhaal-, d.at d.e arbeid.ers in Joegoslavië elk jaar uit hul mid.d-en een arbeirlersraad kiezen, d.Íe d.e prod.uctie, d.e
salarissen, d.e werkomstand.ighed-en, .-1e investerir.Lgen enz. bepaalt. Veel arbeid.ers
hebben hem dat verteld- en hem c.rlidelijk gemaakt hoeveel rechten zij wel hebben"
Eerli.lkheishalve moeten wij er wel- blj verte-l-len, d-at Roel van Duyn zelf zegt, d.at
hi j moeÍIÍ jk kan beoord-eien, of d.at allemaal werkeli;kheió is. Maar ond.anks het
feit, d.at hij d.at moeilijk kan beoordel-en trekt hij uit d.ie verhalen en uit t t feit
dat er in Joegoslavië nogal rvat opstancrige studenten schijnen te ztjn.e toch maar
d.e conclusi-e, d.at Joegoslavië op weg is naar het anarchisme. Hi j hecht dus b1Íjkbaar heel veel vraard-e a,an Llet sprookje, d"at Jcegoslavié op r,^reg is naar het zelfbeheer d.er arbeiders in de tredrijven,
Idu staat het Roel van Duyn natur"irli jk vri j om in sprook je s te geloven r maaï
hi j moet ons niet kwali jk nemen, d.at, wanneer hij ook een and-er aan d.ie sprookjes
wil doen gelovenr wij ailereerst graag van hem inri-l-Ien horen, hoe het toch mogelijk
is, d.at in Joegoslavië sind.s 1958 ongeveer 2000 stakingen ztJn geweest, waaïmee
d-e komm;nistenbond. en d.e vakbond.en d.arr.ig in hrxr maag zitten. Hoe is het mogelijk,
stakingen Ín bed-rijven, waar d.e arbej-d.ers naar men zegt hun eigen d.irecteur
kiezen en kunnen ontsl-aan, zelf het prod.uctieplan vaststei-}en en belangrijk d-etail
zélf hun safaris bepalen.
Wij erkerrnen graag niet voldoend.e op d.e hcogie te zin. We weten niet precies
hoe het Joegoslavische bed.rijfsleven is georganiseerd.. Wat d.at betreft zltten we
in hetzelfd.e schuitje als Roel van Duyn, d.ie ook moeilijk kan beoord.elen of het
werkel-ijkheid. is wat d.e arbej-d-ers hem oveï c1e arbeid.ersrad.en vertel-d.en. Maar één
d.ing weten wij wel zeker, naJrrelïk, d.at in een bed.rijf , waar d-e arbeid.ers het voor
het zegten hebben, stakingen tct het verled.en behoren. Wij verond.erstel-len d.aaromr dat het sprookje van d.e almachtige arbeidersraden in d-e Joegoslavische bed.rijven een mythe is, d-ie d"e heersend.e machten al-d-aar gebruikerr om d.e uitbuiting
d.er arbeid.ers rustig voortgang te d.oen vind"en, zoals hier d.e mythe van d.e vakbewegi-ng als ver-begenvroord-igster en belangenbehartigster d.er arbeid-erskl-asse d-ient
om d.e arbeid.srust zoveel.. mogelijk te verzeheren.
Joegoslavië op weg naar het anarchisrne. Het is d.e zotheid- ten top ged.reven.
En d.at moet ons d.an word-en vertel-d- d.cor eÉ-\n vertegenr,roord.lger van d.ie stroming,
d.ie altijcl beweert d.e meest mogelijke ind.ivid-ueL.e vrijheid. te willen.Ji; zoud-en d.e
anarchist Roel van Drryn willey\ aa"rwaclen eens bij Milovan Djilas te inf ormeren of
ztJn jarenlange gevangenschap soms ook ec\n bevord.ering van het anarehisme is geweest. Hoe het in Joegoslavië staat met d.e ind-ivic.uel-e vrijheid kan Djilas hem
wel-licht ook vertellen. Die ind-ivid.uel-e vrijheid. j-s in Joegoslavië namelijk heelwat minci.er d.an hier in d.e zogenaamd.e d-emocratische l-ancen. Hier mag je Nixon,
staatshoofd- van een bevrÍend- land-, wel geen oorlogsmisd.adigeï noemenr maar je mag
in elk geval nog wel d-e Amerikaanse Vietna^m-politiek van Amerika misd.ad-ig noemen.
Irrie echter in Joegoslavië d-e euvele moed- heeft om het optred-en van de Russische
troepen in fsjechosiowakíje ria 21 augus'Lus 1968 in een mind.er gr.rrstig daglicht te
stellen, zoals d.e voormalige hoofCred.acteu:r van het joegoslavische l-etterkund.ige
blad. ttKnz1tzevne novine'r , cle heer Zaran Gluscevic d.eed., rnoet voor d-e rechter veïschijnen r,.regens rraantasting' van het prestige r.ran een and-er l-and.rr.
Joegoslavië op weg naar het anarchisme? Zot n lof is toch werkelijk al- te zot.
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en Ged.achteft treft d.e lezer een zeet bevan een veïgad.ering, die op maand.ag 20 oktober in Utrecht is
gehouclen, vergad.ering waarin o.a. d.oor ABC-vootzttter Liefaard. het woord. is gevoerd. en d.iverse aarlwezLgen nogai- fe1 tegen hem van l-eer trokken. Er is over d.ie
vergadering méór te vertel]en d-an op d.e bewuste plaats geschied. is. Zíj wierp namelijk niet alleen een held.er licht op de positie van d.e heer Liefaard. en diens
vakbond., maar zij was óók nog om een aantal and-ere red-enen bijzond.er interessant.
fot goed. begrip caarvan d.ient men all-ereersi te weten, Crat op d.eze d.oor Utrechtse stud.en'ten georganiseerd.e bijeenl-,omst, d-e C.P.I[. med-e een belangrijke vinger
in d.e pap had-. 0p t t pod,ium zaten, naast d.e heer Liefaard, niet al-leen twee stud.enten, ,,^/aarvan er een a1s voorzitter fungeerde, maar d.aar zat ook de ]reer
d.ie in d-e Utrechtse gemec-;nteraad. d.e C " P. lI. vertegenwoord-igt. Al-voSCHREUDERS ,
rens te schetsen op weike manier hij op het verloop van d.e avond een belangrijke
invloed. uitoefend-e, kan het zi jn nut hebben, d.at wij hier met enkele woord.en aanEIDER.S

lmopt verslag

nummer

t'Daad.

aa^n

d.uid.en op we.lke wljze

hij d-aar terecht

gekomen was.

FormeeL kan men stellen, d"at hij, net als d-e heer Liefaard., tot het bijwonen
d.er vergad.ering was ui-tgenod.igd.Maar d.aaraan was het een en ancler vooraf gegaan.
In Utrecht waren tal van studenten narnelijk, net afs in and-ere plaatsen, voor d-e
strijd. van d.e strokartonarbei-ciers hÍarm g'elopen. Het gevolg was geweest, d-at ztjrn
soort van comité in het l-even had-d-en geroepen, d-at spontaan 'begonnen was geld. bU
elkaar te verzamelen voor d-e stake.rs.Die gelclinzaineling verliep niet zond-er succe s en het gevolg d-aarvan was, d.at d.e C. P. N. zich met d-e zaak ging bemoeien. Die
bemoeienis bracht aan het licht, d.at d.e C. P. N. ztcn over d-e activiteiten van d-e
Utrechtse studenten noga1, in haar wiek geschoten voeld-e. De vertegenwcord-igers
van Ce C"P.I[., d-ie met d-e stud.enten contact opnaJnen bleken over cle begonnen actie allerminst enthousiast te zr jn. Ja, de C. P. N. bleek het d.e stud-enten nogal
kwalijk te nemen, d.at ztj d.e strokartonarbeid.ers wild.en helpen. Red.en? Zoiets was

taak van d.e C. P. N.
Inf ormatie s, d.ie onlr van d.e kant van bepaalde stuclenten bereikt hebben , laten er geen twijfel over bestaan, dat d.e C.P.N. tegenover cle stud.enten nogal hoog
van d.e toren heeft geblazen en tegenover hen intimid.atie-pogingen in f t werk gesteld- heeft. Wil- men d.e gang van zake:n in het kort beschrijven, d-an kan men stelLen, d.at d.e C. P. N. d.reigd.e d.e ir:.zamelingsactie d.er studenten te torped-eren. Het optred-en d-ier partij bewijst duid.elijk, d.at het d.e C"P.N. niet te d.oen was
om een zo groot mogelijke financiël-e steun aarl d.e strokartonarbeiciers, maaï om tn
gang van zaken, waarbij d.e CPN zijd.e zou kunnen spinnen. Gel-d. voor d.e strokartonarbeid-ers bi;een brengen? Best t zo red.eneerd-e kennelijk d.e CPN, maaï al-leen op een
dusd.anige manier, d.at d.e CPN over d.e d.oor h66r bi j eenge brachte geld.en zou lmnnen
pochen. Het ri-slco, dat er naast d.e Utrechtse CPN-afd.eling nog Utrechtse stud.enten aan het werk waren, d-ie óók geld- inzameLd.en kon rriet getolereerd word-en. fmmers d.at schiep allereerst Ce mogelijkheid., d-at d.e studenten méér zoud.en ophalen
d.an d-e CPN-ers. Boverrd.ien, hoe meer d.e CPN zíclt wist te verzekeren van het monopolie van d.e geld-ophalerijrhoe méér geId. eï derhal-ve d.oor d.e CPN zou word.en opgehaal-d en hoe mind.er d.oor d.e anderen, d-es te groter invloed- zou d.e CPN voor ztch
d.eze staking kururen opeisen,Dus: wég rnet dat stud-entencomité; d-us: bijzond.er grote smoelen van d-e C.P.N.-ers tegenover d.e met zoveel- vuur en id-eal-isme gestarte
d.e

stud.enten.

Het gevolg Ís geweest, C.at het aanvanl<eli jk polÍtiek min of meer onafharrl<e-
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stud.entencomité voor d.e C.P.N. gecapitul-eerd- heeft. Er }<wa.n, min of meer,
een soort van compromi-s tot stand., d.at hierop neerkwam, d.at d.e CPN het optred.en
van d.e stud-enten rrtolereerd.err van het moment df t d.at ztJ bereid. waren in d.eze d.an
maar salnen te werken met d.e CPN. Zó kwam het contact tussen stud.enten en CPN bfj
d.e stud.entenacties rond d.e strokartonstaking tot stand. en zo sprak het welhaast
vanzel'f , d.at ook d.e heer Schreud.ers werd. uitgenod.igd toen er een vergad.ering gehoud.en werd., waarin over d.e staking zou wordren gepraat, in het kad-er van d.e to-

tale

hulpac-r,ie.

De aarrwezigheid. van d.e heer Schreud.ers verl-eend.e d.e vergad.eri-ng een bepaald.
cachet. Daar bleek in d.e eerste helft van d.e avond. weinig vaJ1. De zaaL, dat werd.
alras d.uld.elijkr was gevuld" met lieden, clie z:-ch nu niet bepaald- tot d.e vrj-end.en
van d.e heer Liefaard. rekend.en. Zolang het tegen d.e heer Llefaard. g":-ng d.roeg d.e
d.iscussie dan ook min of meer een tamelijk vnj karakter. Wie z\1n gal over d.e vakbeweging, dat wil zeggen over het optred.en van d.e vakbeweging in het bi jzond.ere
geval van d.e strokartonstaking, wild.e uitspuwen, kreeg d.aartoe volop d.e gelegenheid.. Maar d.e atmosfeer verand.erd.e zodra d.e heer Liefaard., d-ie op een gegeven moment in verband. met and-ere verpli-chtj-ngen moest vertrekken, zr.jn hielen had- ge-

licht.

De zaald.eur hao. ztch nog maar nauwelijks achter d.e heer Liefaard. gesloten of
stond. in d.e zaal lemand. oprd.ie ztch tot de a.artwezlgen richtie met d-e woord-en:
rrlfe hebben hier nu wel verschrikkelijk scherpe kritiek op d.e heer Liefaard. en op
d-e vakbewegang gehoorde rn&&r we moeten natuurlijk niet zo ver gaan, dat we t t
kind. met het bad.water Ideggooien. De heer Liefaard- d.eugt niet op d.ie plaats, maar
er mag niet vergeten worden, d.at d.e arbeid.ers d-e vakbewegang nod.ig hebben. De
conclusie van het zojuist gevoerd.e d.ebat mag niet zLJn, d.at d.e vakbeweging niet
d.eugt, integend.eel-: d-e conclusie noet julst zt jn, d.at d.e vakbeweging versterkt
moet word.en. A]l-een d.oor d.e vakbeweglng te versterken kan men d.e heer Liefaard.
van d.ie plaats weg krijgen. " Het was d.uidelijk uit we-l-ke hoek d.e wind. waaid.e !
Toen er onmid.d.elli jk daarop een van d.e aanwezigen opstond. om te verklaren,
d.at hq het met d.ie woorden al-lerminst eens was en d.at hij d.aarover graag even zin
zegje wou zegggn, kwam d.e heer schreud.ers in het geweer.
rrYoorzitterrr , zet d.e heer Schreud.ers, trik kan niet ged.ogen, d.at hier iemand.
aan het woord- komt, die een betoog houd.t, d.at principieel- tegen d.e vakbeweging

er

is gericht.rr

Degene, d.ie het lroord had. gel,raagd verklaard.e, d.at hij d.aar geen genoegen
rrMaakt u hier de gang van zaken dt,
of doet d"e vergad.ering d-at?r?, zo
wild.e hij van d.e heer Schreud.ers weter:.. 'rAl-s u hj-er de vrÍjheid van d.iscussie torped-eert, d.an weet ik waar ik aan toe benft t zo verkl-aarde hij. "Dan heb ik hier
niets meer te zoeken. Maar al s d.e vergad.ering over d.e vakbeweging geen principieel woord. wlJ horen, feg ik me er bij neer. Ik ben er voor, Cat eer] vergad-ering
ztJn eigen zaken behartigt; ik ben er tegen, d.at een paar lieden op een pod.ium

mee

Íràil"

d-at d-oen.rl

er over stemmenf r, zet d.e yoorzi tter. Dat bl-eek d.e man clie het
te verlangen. l.'ïaar d-aaroLt werd. uit d.e zaal gevraagd, wat er eigenli jk tegen was om d-e betrolikene het woord. te geven. "Ditrt ,
antwoord.d.e d.e heer Schreud.ers rrrd.at we hier bijeengekomen zqn om d.e praktische oïgani satie van d.e ge ld.inzame ling te be spreke Ír. 'r
ItKr:rtren we d.an over zotrt eollecte pratent als we niet eerst met elkaar oveï
d.e principiëIe kant varr d.e a,ctie hebben gelraat?'r, wild.e iemand- weten. De heer
Schreud.ers ging d.aar niet op in. Ulaar de voorzj-tter liet stemmen: wat d-oen
we? Eerst d-e practische d-ingen en d.6n d.e principiële of eerst d"e principiëIe en
Itl,rle

kunnen

vroord. gevraagd. had- nad-rukl<elijk
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d.an d.e practische?

rrAls hier principiële kritiek op d.e vakbeweging word.t uitgeoefend. t ga ik
weg", kondigd.e d.e heer Schreuders aan. Hij kon voorlopig nog op zrjn stoel blijven
z-,tten. De meerd-erheid- besl-oot, d.at er eerst over d.e practische h,"esties van cle

col-Iecte zou v/orden gepraat en d.at d.an pas d.e man d.ie het woord. gevraagd. had. d.at
ook zou la.mnen krí,jgen.
Toen d.e voorzitter d-irect na afhancleling d-er practische zaken d.e vergad-ering sloot, rees er bij d.e mind.erheid- toch we} protest. "Hé, voorzitter, de vergad-ering heeft toch besloten, d-at d.ie nan nu het woord. zou krijgen!tt
rtO jatt, zet d.e voorzÍtter,
"d-at is zo. l,faar het is hee] vervelend-, ik moet
nu hel-aas weg. Laat ieniand- and.ers d.an de v-ergad.ering maar gaan leid.en. Er was
geen groot animo voor. De heer Schreuders pakte ztjn tas al i-n. Enkef en, d-ie kennelijk tot d.e CPN-aanhang behoorden, schoven al- naar d.e uitgang. De vergad.ering
verliep in een chaos en een verward-e onderlinge d-iscussie . De C . P. N. had het gefikst. Géén principiële d.iscussie over d-e vakbeweging.
Sarcastisch, maar geenszins verbitterd. of ook maar vervÍond.ercl, riep d"egerey d.ie het woord- tensl-otte toeh niet gekregen had. tot d.e heer Schreud.eïs: I'Hebben jullie niet altijd- d.e mond- vol oveï Rosa Lrlcembr,rg? Weet je niet, d.at z\i eens
gezegd. heeft, dat zelfkritiek en d-iscussie 'n l-evensnood.zakelijkheid- voor d.e pïoIetarische beweging was?" De heer Schreud.ers scheen, als goed. CPN-er, de uitspraak van Rosa Lrr:cemb,:rg niet te kennen. Haar werk word-t ook niet behand.eLd. in
d.e partijcursussen waar hij uj-teraard. zljn oplei-d.ing ontving. Hij keen tenminste of
hi j het Ín Keul-en hoord.e d.ond eren. Maar hi j gang er nj-et op in. Hi j zet weI iets
in d.e geest van: ttDe CPN staat altijd. achter de stakingen van d.e arbeid.ersrr, Maar
toen hern naar het hoofd. geslingerd. werd., d.at d.it een leugen was en d.at Blokzij1
bijvoorbeeld. wef eens een staking om zeep gehoipen had. en d.at er meer zul-ke voorbeeld.en warenr ging hij haastig d.e heer Liefaard. achterna. Hij nam d-e benen.

