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lJanneer iemand op de zonderlinge gedachte zou komen om aan de nieuue
Nederlandse minister-president drs. J. . den Uyl te vragen, of z Un regeÍYl

ringvanplanis
om Beneinde te makenaande Ioonarbeid
rzol)
hij uiteraard
een ontkennend antuoord. krijgen. Daarmee zou dan zijn komen
vast te staan, dat het zojuist opgetreden kabinet niet mag uorden gezien
als een ploeg van tthet socialisme nastrevenderr politici.
De vraagt zo zij gesteld urerd, zou volmaakt overbodig urezen. Den Uyl
en er is
en zijn kabinet hebben zich niet alstrsocÍalistischrrgepEesenteerd
nauuJelijks lemand, zelf s lJiegel niet, die het ministerie voor rf socialisti-schrr houdt.
Afgezien van haar overbodigheid is een dergelijke vraag echter ook volkomen zinloos. ZeIfs indien Den UyI en zijn ministers en staatssecretarissen uJ e 1 van plan zouden zijn om het stelsel van de loonarbeid door een
ander stelsel te vervangen, dan nog zou van een dergelijk plan geen spaan
terecht komen. De aflschaffing van de loonarbeid is geen politieke zaak en
zi: kan niet bij de uret of per decreet tot stand rrrorden gebracht. Het socialisme is niet iets dat door een r e g e r i n g kan ulorden veruJezenlfikt;
het is het uiteindel ijk resultaat van de strijd, die de arbeiders als gevolg
van hun positie in het produktieproces dagelijks voeren. OpheffÍng van de
loonverhouding is een zaak van de arbeiders zelf en zi: kan niet door anderen in hun naam uorden veru,ezenlijkt.
0f Den Uy1, die van zichzelf beuleerd heeflt, dat hij zich een vertegenuioordiger van de gEuJone rrlerkers voelt en door velen hunner ook zo beschourr.rd rr.rordt, er
t e E e c h t een dergelijk beeld van zichzeJ.f op na
houdt, is daarom nÍet van bijzonder veel beteken j.s.
trjaar het om gaat is, dat nieutr.re produktieverhoudingen, dat . util zeggen
nieuule verhoudingen tussen de mensen die in de produktie ulerkzaam zrjnr aIleen maar mogelijk zijn door het optreden van die mensen zétf , d66r uJaar zi:
in de gevestigde verhoudingen verkeren en uaar deze derhalve a1leen maar
kunnen uorden omgeuenteld.
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Nieuue produktieverhoudingen kunnen noch van buitenaf r Í-loch van bovenaf uorden opgelegd; zU o n t s t aan
al-s gevolg van de eigen activiteit, rJaarmee de producenten op de bestaande produktieverhoudingen en op
de ontuikkeling der produktiekrachten reageren,
N i e t als gevolg van politieke theorieijn uentelen zich de maatschappelÍjke verhoudingen oflr maar al-s gevolg van de maatschappelijke praktUk. Die sociaLe prakt ijk komt t,ot stand door het, handel-en van mensen, die
op omurenteling geenszins z rjn bedacht en die
d o o r hun handelen eerst
langzamerhand ze1fl uorden omgeuenteld. De heer Den Uy1, die uelisuJaar niet
van rromuentelenrt droomt, maar niettemin rtiets andersrt dan het thans bestaande ulil verurezenlijken, staat van d i e praktijk verre. De enge grenzen van zijn mogelijkheden zïjn daarmee scherp getrokken.
De tijd, dat, er voor p o 1 i t i c i , die in het belang van de arbeidersklasse uilden optreden, een politieke t,aak uas ureggelegd, ligt vér
achter ons. wlet het uregvallen van die taak is ook de mogelijkheid verdurenen,
dat een politicus de arbeiders zou k u n n e n vertegenuroordigen.0f Den
Uyl z:-ch desondanks uóI of niet al-s zodanig beschouut, of taI van arbeiders hem (nog) a1s zodanig zi-en, is zonder feitelijke betekenis. [Jaar het
om qaat is, dat de arbeiders alleen noq maar z i c h z e I f kunnen verteqenuroordigen en niet langer vertegenuJoordigd kunnen ui o r d e n. Dat
betekent, dat de heer Den Uy1, voor zover hïj iets vertegenuroordigt, iets
a n d e r s vertegenuoordiqt dan hlj voorgeeft, misschien maar dat is
niet zeker iets anders dan hij oprechb veronderstelt.
trJat hij voorgeeft dan uel- veronderstelt te vertegenuoordigen hangt duidelijk met zijn politieke theorie samen; uat hU uerkelijk vertegenuroordÍgt
za], onmiskenbaar duidelijk uorden uit zijn politieke praktijk. Het verschil
ztL hem bij de heer Den Uyl niet hierin, dat zijn politieke theorie rtomr,rentel-endrf zou zijn en zijn politieke praktijk geenszins. De heer Den Uyl is allerminst een revolutionair politicus en hij heeflt zich ook niet, al-s zodanig
voorgedaan, Hij is er n'i et op uit het kapitalisme omver te urerpen, hij is er
op uit het te hervormen, het te rrverbeterenrr. Voor zover er bij het door
hem geleide kabinet gesproken zal kunnen uorden van een op dat doel gericht beleid, zal er tegelijkertijd sprake zijn van het verdr.uijnen van een
illusie:
het zal blijken, dat de I'verbeteringn van het kapitalisme n i e t
zaI leiden tot een uetzachting van de uit dat stel-se1 voortspruitenderrnadelentt voor de arbeiders, maar tot een vermindering van de ttnadelenrr die
daaraan kl-even voor het kapitalisme zétf. Niet de uit de kapÍtalistische
produktieuijze vodrtspruitende tegenstellingen zaJ- het kabinet-Den Uy1 ophef f en, het za1
en dat is ook de taak uiaarvoor het gesteld j-s de konsekuenties van die tegenstellingen pogen te voorkomen door mÍdde1 van een ander politiek klimaat.
Hoe men dat verstaan moet kan uel-1icht het best geÏllustreerd uorden
met een veruijzing naaE het intervi.eu, dat op zaterdag 12 mei in het televisieprogramma rrBrandpuntrr tr,rerd afgenomen aan de nieuuJe minister van economische zaken, de uit de kringen der confessionel-e uerkgevers afkomstige drso

Lubbers.
Deze verklaarde in antuoord op hem gestelde vragen, dat het in zekere
zLn uel uraar uras, dat de zo juist gef ormeerde regeringsploeg dichter bij de
vakbeu.regj-ng dan bij vel-e pat,roons stond, maar dat men zich daarvan toch
geen aI te ?ruJildert vooEstellingen moest maken. Als uerkgever, die ook in
uierkgeversorgani-saties een vooraanstaande f unctie had vervuld, uJas er een
duidelijk verschil tussen hém en u.rerkgeversvertegenuroordigers als bijvoor-

-3of Bakkenist. Hij definieerde dat onderscheid zelf aIs een
rrgeneratieverschilrr. Die turee, zeÍ hij, Uan Bovsn Bn Bakkenist, uaren aIs
minister in een kabinet-Den lJyI niet acceptabel; hiJ, Lubbers rLiÉL. 0mgekeerd
Lras aen kabinet-Den UyI, over uelks optredBn hij zich vErheugde, ook acceptabel voor hém. Itlet andere uoorden: Lubbers vertegenuloordi.gt - daarover is
gean tuiijflel mogelijk - de moderne, de vooruj.tstrevende v]Bu9eI van het ondernemerdom, die in het program van het kabinet-Den uyl zijn eigen idealen
terugvindt Bn zijn eigsn opvattingBn omtrent de urenselijkheid, het kapitalisbeeLd Van Boven

me àe modernisersn.

Ivli.nister Lubb6rs hseft zUn trulerkgeversstandpuntrr in het Brandpunt-inteDViBl, geBn ogenblik vBrloochend. Integendeel, juist als "ulerkgeverrr zag
hij veel rrgoedsrr, zei hij, in het progressieve programma rrKeerpunt '72rr. Dat
dit progressieve programma rtKeerpunt r72rr geenszins het programma van hBt
kabinet-Den lJyI vormb 6n dat daaruit in de lange formatieperiode heel uat
is verduenen, kuam in het intervieu met de minister van economigehe zaken
niet zo duidelijk uit dB doBken. Dit ]aatste bleek echtBr des te duidal'rjker
uit uat er bekend uBrd omtrent het verloop van de paptijraadsvergadering
uan de p.v.d.A. op zaterdag 5 mei in lltrecht.
Divexse leden van de P.v.d.A. die het puur-reformistÍsche drankje uit
de P.v.d.A.-apotheek altijd voor onversnsden rode uJUn hadden gehouden, constatserden daar, dat uat hun nu ulerd aangereikt een mengsel tas, uJaarvan
zij een viBze smaak in de nond krÉgBn en uaarvoor zij Den UyI geen appJ.ausje
uensten te br6ngen. Het enige rrat 0en lJyI daarop uist te antuoorden uaa,
dat het de heren Uieget & Co nó9 bitterder zou smaken.
frlJij staan klaar voor de strijdrt, zeí de aIs strijder voor hef,vormingen
gekortuiiektE Den LJy] in LJtracht. lvlaar onbeantr:loord bleefl dE vraag om rri6Ika
strijd het eÍgenIijk 9Ínq. Er Lraren daar in Utrecht lieden, die - gelijk rrHet
Paroolrr op 7 mei schreef - rrvoor hst regeringsavontuur niet enige geestdrilt mBer kondan opbrengenrr, omdat hBt ten koste ging van rrdB zuiverheid
van het programma Keerpunt t7Ztt. Nu is er niets tegsn om hBt uoord rrzuiverheidrr met betrekking tot het programma Keerpunt r72 te gebruiken, als men
er zich maar rekenschap van geelt, dat het een zuiuer kapitalistisch hervormingeprogram is. De vraag dsrhalve, diB bij d i t, van politieke concassies scheef gaande, kabinet-Den [Jy] opduikt isr urat er van kapitalistische hsrvormingen nog terecht za] komen.
Dat kon in zoverre nog ueI eens meevà1Ien, dat kapitalistischB hervormingen in Nederland een steeds dringender noodzakelUkhEid zijn. Naarmate
die noodzakelijkhgid zich stsrker aandient, zaI stBeds meer bL'rjken uat ook
tijdens de lange formatie-periode aI gebleken is, namelijk dat er voor hBt
kabinet-Den Uyl gBen ander politiek alternaÈief meer is' aI zal aan het 9eloof in zorn alternatief ureL een taai leven zijn beschoren en aI zuIIsn sommigen zich door dat geloof urel in slaap laten lriegelen.
Dat geloof uordt natuurlijk gevoed door de 'rpolitieke onduidelijkheidrr
uraarovBr met betrekking tot de Nederlandse politi.eke verhoudingen al zo 9eruime tijd uordt geaproken. Het opheflfen van die onduidelijkhej.d uraa esn van
de dingen, ulaar de progressieve drie naar zeiden te strevBnr maar uaarvan
hun tour,ltrekken met de confessioneLen- rrleiniq van is terecht gekomen.
-door
rrHet Paroolrr heeft dat juist geconstateerd. 0f het ook iuist isr 9B1ijk die
krant min of meer doet, dB progressieven daarvan een veruijt tè makgn, bBtr,rijflelen u'rj. ltlBt de door sommigen zo vuri-9 begeerde trduidelijkheídrr in de
politiBk Ís hst minder eenvoudig gasteld dan het u,el eens roordt geschilderd.
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Zeker , die ttduidelijkheid'r houdt in, dat aan de kiezers geen levensbeschouulelljk-theologische poespas meer uordt voorgezel,, maar dat hun een ondubbelzinnige keuze uordt geboden tussen een ttprogressiefrr dan ulel een
trconservatief tr beleid. [ïaar dat komt er in uezen op neer, dat het de kiezet duidelijk ruordt gemaakt, dat het gaat om het traditionele kapitalisme,
dan ue1 om een kapitalisme, dat gemoderniseerd is.
Uoor de arbeidersklasse in de huidige maatschappij is dat geen aL te
aantrekkelijke keuze, zo het aI een keuze kan u.lorden genoemd. rf Het Paroolrr
schreef op 11 mei met zoveel- uJoorden, dat de onduidelijkheid er toe bijdro€g r
dat velen zích geïrrit,eerd of vo1 ueerzin traf uenden van de politiekrr. Dat
dat bij het duidelijker
is juist natuurlijk, maar het is nog veel juister,
ur e r k e I ij k om gaat, terrlorden van de dingen uJaar het in de politiek
vens duidelijk aan het licht komt, dat de p o I i t i e k e varianten in
een geheel ander vlak liggen dan die dingen, die de inzet vormen van de
s o c i a I e strijd van de arbeiders.
Het moet nog beuezen uorden, dat ttpolitieke duidelijkheidrr een geneesmiddel vormt voor de politieke apathie, die nog maar enkele jaren terug bij
verkiezingen zo scherp aan de dag trad. Het omgekeerde zar evengoed het qeval kunnen zijn. Hoe. krachtiger het kabinet-Den UyI voor rnodernisering van
het kapitalisme in het krijt, kan treden, des te sterker zal het de arbeiderskl-asse desillueÍoneren, Daar zal LJiegel mogelijk zijde bij spinnen, zoals
in 1971 in Groot-Brittannië de conservatief Heath voordeel- trok uit de omstandigheid, dat Harold Ulil-son in zijn kualiteit van kapitalist,isch vernieu[uer de arbeiders van zich had vervreemd. [viaar voor het kapita]-isme als zodanig ook die 1es hebben de Engelse gebeurtenissen geleerd is een dergelijke gang van zaken allerminst voordelig. lLJant een arbeiderskLasse die
gedesillusioneerd r.uordt is tegelijk een arbeiCersklasse, die haar illusies
kuijt raakt en dientengevolge uint aan strijdbaarheid,
LJaarop het kapitaal speculeert
en dat is eigenlijk het geheim van
de kabinetsf ormatie t zoals het ook het geheim is van de coalitie van P.v.d.A.
en K.V.P" uit de eerste na-oorlogse jaren
is dit, dat een kabinet-Den
UyI met een zoqenaamdrrl-irrkserrsignatuur all-een al- door zijn bl-ote bestaan
een toenemende strijdl-ustigheid van de arbeiderskl-asse zaL ueten te verijde1en. lYlaar een dergelijke speculatie, die ruim 35 jaar geleden nog opging bij
het kabinet van het Front Populaire onder Léon Blum en die ruim een ktuarteeuu geleden nog opging bij de toenmalige Labourregering van Clement Attlee
of de Nederlandsg kabinetten onder de oude Drees, mist heden iedere materiËle L:asis.
Zomin a1s het kabinet-Den Uyl het kapitalisme op kan heffen, zomÍn is
het in staat de strijd van de arbeiders uit de rr.lereId te helpen, die aan de
kapitalÍstische samenleving onverbrekelijk is verbonden. 0fl Den Uy1, die nu,
zo al- niet letterlïjk,
dan toch in figuurlijke zin, hetCat,shuis is binnengetrokken, dat beseft is ons ni-et bekend. Uiat uie ueI rr.reten is, dat hij in dergelijk opzicht van de eerste en oorspronkeJ-ijke beuoner van het Cat,shuis een
lesje van beiekenis kan Ieren. Die immers dichtte;

rrAls de most, te nau bedtrlongen,
Leyt en uJorstelt, leyt en sucht,
Sonder ademr sonder lucht,
Siet, dan doet hy vreemde sprongen;
Siet, dan rieckt de gansche vl-oer
Nae de dampen van de moer;
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A11e banden, a1le duygen,
Die het vryr het edel nat
Hielden in het enge vat,
[Ioeten uycken, moeten buygen

Voor de krachten van den

Hoe geureldiqh datse sijn.

uyn

r

rr

tJat hier van de krachten van de urjn rrrordt gezegd r 9e1dt in niet mindere mate voor de sluimerende krachten, di-e in .onze dagen telkens opnieuut
de zei-fstandige klassenstrijd van de arbeiders teureeg brengen.
ívlisschien dat het kabinet-Den Uy1 gevolg zal geven aan de uitnodiging,
voorkomende in het rr,reekblad IDe Groenerr van I mei om spoed t,e maken met het
rrstakj-ngsrechttr, dat rr:i1 zeggen3 het (anti)stakingsrrletje dat uijlen het kabinet-CaIs al gereed had liggen, uit de ijskast zal haIen, uaarin het na de
beruchte rtnacht van Schmelzerrr uerd opgeborgen. Indien dat gebeurt is de
kans nj-et uitgesloten, dat Nederland een herhaling beleeft van iets, dat
in Engeland aI in première ging. Daar ging Heath de anti-stakingsuet hanteren, die Labourminister mevrouuJ Barbara Castle samen met andere Labourkopstukken had voorbere j-d. I n Nederland zou het best eens kunnen, dat tdiegeI c. s. op een l-ater tijdstip een dergelijke u.retgeving al-s stevig r.rrapen tegen de autonome klassebeuegingen van de arbeiders gebruikt. lJanneer iets
dergelijks ulerkelijk gebeurt, is voor Den Uyl en zijn regering natuurlijk aI
lang het moment aangebroken, uraarop de Nederlandse heersende klasse hun
aan het verstand heef t gebracht, dat trde lYloor zijn rrrerk gedaan heef t en kan
gaan ! tr

nlJ

Ell

Een schoolvoorbeeld van het optreden van vakbonden en politieke groepen ten aanzien van de zelfstandige arbeidersstrijd vormt datgene rrlat er geschied is bij de Iurilder? stakingen in de Belgische havensteden Gent en Anturerpen. ff KlassieRtt is niet slechts de argumentatie, uJaarmee de vakbeu.reging
zich aanvankelijk van die strijd afzijdig heeft gehouden, even Iklassiekrf is
ook de uijze uaarop zi: in een later stadium de arbeiders onderling heeft
trachten te verdelen, alsmede de uijzer uBarop zi: met forse middelen geprobeerd heeft hun actie te torpederen.
I n Gent zijn de plaatselijke organisatÍ-es, die aanvankelijk de havenarbeiders volledig in de kou lieten staan r €r na verloop van tijd, uit vrees
voor gezichtsverlies, aatzelend toe overgegaan zich aIs de officiÈile 1eiding op te LJerpen.ZU riskeerden daarmee niet a1 te veelr ??ngezien de Landelijke hoofdbesturen hun uitgesproken vijandigheid handhaafden, zodaL de
lokalerrl-eidersrr zich derhalve op Íeder door hen gerr.renst moment achter het
landelijk beleid konden verschuilen. Voor zover er bij het plaatselijk kader
van de Belgische Transportarbeidersbond in Gent nog enige sympathie voor
de stakers te constaLeren vielr uBrd die sympathie volledig geneutraLi.seerd

-6door Antuerpse flunctÍonarissen, die als uraakhonden naar Gent uaren gekomen
en daar de tourr,tt jes strak hielden. Zij r,iaren daar toe in staat, juist doordat daar de strijd officieel erkend en ovBrgenomen uJas.
In AntuJerpen voLhardde de BTB in de taktiek van de openlijke oorlogvoering tegen het stakingscomitÉ. De bestuurders gingen zelfs zo ver, dat
zij aan burgemeestBr Craeybeckx vroegen of hij de hulp van de beruchte rijksuacht uilde inpospen. Dat verzoek uerd prompt ingerrrilligd.
Het argument bij dat a]Les uas de maar a1 ta goed bekande redenering,
dat de Belgische Transportarbeidersbond 6n haax in de z.g. rrlntersyndikaletr
samenuJerkende zusterorganisatiss nog maar zeer kort voor het uj.tbreken van
de strijd een collectief contract met de ondernemers hadden afgesloten en
dat het in strijd met de normen van goed rrfatsoenrr uas om een dergelijke
oversankomst te nageren of te trachten open te brek6n eer zij - pas in het
voorjaar van 1974 - zou aflopen. Het op de arbeiders afsturen van militairen, die bI iedere rrsamenscholingtr van meer dan vijf man hardhandig optraden en diB als stakingsbrekers bij het laden en lossen van schepen u:erden
ingezet, achtte de vakbeueging met da flatsoensnormen blijkbaar niet in het
minst in strijd.
Zoals altijd uJeer goldBn voor dB arbeiders van meet af aan andere maatstaven dan voor de heren bestuurders. Niet all,een uiaren hun arbeidsvBrhoudingen - ook na de uitexst geringe loonsverbetering van het nieuue con-

tract - dermat,e slecht, dat zij ureL tot verzet genoopt rLierden, zij achtten
zich bovendien door de tot stand gekom6n c.a.o. niet in het mj-nst gebonden.
Voor het collectÍeve contract, aLdus de stakers, hebben zich nieb
meer dan 150 man (mogelijk kaderledenl ongetuijfeld een zorgvuldig door de
bestuurders geselecteerd gezelschap) van de in totaal 12.000 dokr,lerkers
uitgesproken. Van het raadplegen van de basis is geen sprake qsueest. Dat
die beutering in overeenstemming is met de fej-ten is later door een bestuurder van dB BTB volmondig toegegeven toen hij door een tetevisiereporter uit
Nederland rLrerd geintervieud. tjl ij hebben de beuiustB uitzending op het scherm
gezien.

Belgische vakbeueging't, zo zei de brave man, ItheeFt nooit de geuioonte gehad de leden over dergelijke contracten te raadplegen.rr Hij dacht
ue]licht met dÍe mededeling een excuus te hebben geleverd. fvlaar het boeteklBBd dat hij aantrok vermocht de qrondige mi.nachting van da besturen voor
de geuone arbeidars maar schamel te bedekken.
Van die miDachting gBuaagt ook een uitstekende bijdrage over hBt conflict van de hand van de Belg Piet Piryns in rrVrij NBderlandt van 5 mei j.1.
Daarj-n uordt niet al1een de ro1 van arbeidersvijandige bestuurders als de
latere minister Louis lvlajor en Adolf Vervliet geschetst, maar ook de miserabele situatie, uiaarj.n de Belgische dokuerkers bij hun gevaarlijke arbeid
tfDe

verkeren.
0e staking brak geheel spontaan uit in Gent op vrijdag 6 apri1. De'rIntersyndikaletr reageerde kort maar krachtig de daaropvolgende dag: trDe Iopende c.a.o. moet uorden gerespecteerd.rr In die houding uas midden mei,
Èoen deze regels uerden geschreven en de strijd nog altijd voortduurdB, gean
enkele uijziging gekomen.
Anders dan de rrlntersyndikalet' reageerde een groep jonge leden van de
Belgische Communistische Partij, die nog maar sedert kort tot die organisaLie ularen toegetreden en diB ksnneLrjk nog geen f laurrre notie haddBn van haar
urerkelijk karakter. Zij koesterden veel sympathie voor de strijdende dokuerkers en maakt,en zÍch gereed om hen - op rJat voor ulijze dan ook - moreel en

-7 materiBel tB eteunen. Een dergelijke houding, zo verondergtelden zij, zou
ongetr,rijfeld kunnEn rekenen op de krachtige mEd6uierking van hun partij. Die
veruachting blaek een volslagen misrekening te zijn.Oat klram vooral in Antuerpen, u,aarhsBn de havBnarbeiders van Gent zich op maandag 9 april begaven om een beroep te doen op dB solidariteit van hun collegars daar, ha1-

der aan het ]icht.

De Gentenaren, zo blijkt ons uit informatiBs van BBIgische kameraden,
verschenen in Antuerpen met een grote deputatie. Bij h6t uBrvingslokaal van
de haven onturikkelden zich feIIe discussies. Het kostte vÉeI moeite om de
Antuierpge dokurerkers evenBens in beuJeging te krijgen. Het lukte pas goad oP
dinsdag 10 april tegen het middaguur.
TeDuJijl een aantal stakers Langs de kaden trok om het Iossen en laden
stil te legqen, marcheerde een kleine stoet havenuerkers naar het hooldkantoor van de Belqische Transportarbei-ders Bond op de Antuerpse Paardenmarkt.
De van hun komst veruittigde en door schrik bevangen bestuurders lieten bij
hun nadering haastig de rolluiken naar benedsn. 0e dokuerkers reageerden
daarop met het varbrandan van hun lidmaatsehapsboekjes. In de dagen die
volgden deden vsLe andere havenarbeiders hetzelfde. DB verbittering jegens
de bonzen nam voortdurend toe. Zij zou zich de komende uJeken af en toe ontladen in gevechten met de politie en in daden van geuleld, o.a. het aanrj.chten van vernielingen aan vakbondsqBbouuJen.
lLJoensdag 11 april trokken de stakers opnieuu, de kaden op. U,aar zB de
vorige dag no9 niet rJaren geuJeBst uerd nu ook het urerk in de haven sti.19elegd. Di.ezellde dag signalearde men ook het Berste optreden der politie:
er uerden namen van stakexs opgeschreven, er vonden arrestaties PLaats en
postende stakers urerden verdrevBn van de kaden.
ItJat de C.P. betrelt: die stelde voor de actie te beperken tot een zogenaamde rruaarschur.rlingsstaking'r van 24 uur. De jonge C.P.-ers r.r,Jaarop uij aI
evgn gedoeld hebben, uJaren even verontulaardigd a1s de arbeidere. Zij verzetten zich heftig tegen een dergBlijke suggestie. VooraI de jonge C.P.-ers uit
Gent uieerden zich krachtig tBqBn de bezoldigde C.P.-leiders, zd krachtig,
dat die genoodzaakt urerden zich voorlopig koest tB houden, Ivlaar in stilte
broedden de bolsjeuistische partijchefs een ander trucje uit. Ze slaagdBn
er in aan de stakers eBn trcomit6 van actie'r a1s stakingsleiding op te drin9en, llaarvan de meerderheid uit vertrouLJde C.P.-ers bBstond. Het comit6
telde tuiintig personen en volgens de C.P. mochten het er ook niet meer zijn,
omdat het anders te log zou rrorden an niet msBr zou kunnan handelen. Het
uierkelijke motiefr za.L LreI geuJeest zijn, dat in een groter comitó de C.P.
niet meer over een betrouubare meerderheid zou kunnen beschi-kken. In ieder
gBVal uas het zo, dat door de uitgestrektheid van de AntuJBrpse haven en
door de veelheid van taken die zich aandiBnde, een comit6 van tuintig man
veel te klein bleek om aI het u,erk dat er te doen viel naar bahoren te verrichten. lJankelmoedigen, vakbondsgeÈrouuen-door-dik-en-dun, stakingsbrekers, enzovoort kregen daarmee ueer hun kans.
Teruijl de staking in Gent volledig uras - er uerkte niemand van de circa duizend dokuerkers - slaagde de actiB in AntuJerpen maar z ear ten deI e.
De oorzaak ulas de houding van de C.P., dÍe uitBrst voorzichtig manoBUvreBrde en er voor uaakte noch de bourgeoisie, noch de vakbeueging, noch de Belgische lJerklieden Partij voor de schenen te schoppen. Tegelijkertijd poogde
ze natuurlijk rr.rel met allerIei handiqheidjes de sympathie van de arbeiders
te uekken, met de bedoeling hen volledig te manipuleren.
pogingsn de stakers te manipuleren uJaren er niet al-Ieen van da kanÈ
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stische organisatie met de bedrieglijke naam van AwIADA
beiders) en op zt n minst turee, zouel de AIrÍIADA als e}trotzkistische groepen lieten zich evenmin onbetuigd.
e men dan nog het optreden van de rrArbeidersmacht Antroep die duidelijk oveDeenkomst vertoont met de groep
destijds actief uras tijdens de strijd van de mijnr,rerkers
n me'E de groep rrArbeidersmachttt, d1e in Nederland een
grote Rotterdamse havenstaking van september/oktober

De noodlottige betekenis van het optreden van dergelijke groepen voor
de zelf standige arbei dersstrijd is natuurlijk hoof dzakelijk dÉ6rin geleg@n r
dat zii opzettelijk of onopzettelijk voor het zélf-besl-issen en zéIf-handelen
van de arbeiders een kLeiner of groter beletsel- vormen.
Voor ulat de groep rrArbeidersmachtrr betreft, bleek dat bijvoorbeeld hieruit, dat deze ofschoon zij het principe verkondigt, dat de arbeiders hun
eigen boontjes moeten doppen aan 6én sLuk door de stakers voorhield rrrat
zi: haars inziens zouden moeten doen.
f en groep als rrA[i1ADA", die het onomuonden uitsprak, dat zij vierkant
t e g e n het zelf standig optreden van de arbeiders is gekant, vormde gedurende de Belgische dokuerkersstaking vanurege haar hardnekkige propaganda
en ook door haar getalssterkte een veel hinderlijker element. [vlaar zi: uJas
door haar openlijke stetlingname tegen de zelfstandige arbeidersmacht (r,1"
noemden niet voor niets haar naamrrAlle machL aan de arbeidersrrbedrieglijk!) uiteraard betrekkelijk ongevaarlijk.
die goeddeels minder uit een bemoeienis met de aan
Haar activiteiten,
de gang zijnde strijd bestonden, dan ue1 uit een lasterlijke best,rijding van
de dokt-terkers uitermate. Het u,as bepaald
haar concurrenten, irriteerden
geen uonder, dat de pamf letten van de AtvlADA door de stakers ongelezen uJerden uJeggeuJorpen of op de keien belandden nadat ze eD slechts een enkele
blik in hadden geslagen. Het daarin gezangen uijs je uJas de arbeiders, evenals het uijs je in de stencil-s van de trotzkisten of de C. p. maar a1 te goed
bekend. Zii uraren er nj-et in geÏnteresseerd. Een beueging of groep, die, zoals de AIYIADA deed, brjvoorbeeld schrïjf t, dat ieder zelf standig optreden de
arbeiders in een doodloperdslop voert en dat ze het 1ot van hun actie moeten toevertrouuren aan een nieuu,e en uraarachtige (UeOoeld uerd natuurlijk een
maoïstische) communistische partij, ontmaskert zichzelf. Arbeiders die iets
dergelijks onder eqen krijgen op het moment dat zi: in een verbitterde strijd
gerr,likkeld zijn, ,Ë["n uel hoe laat of het is.
In de haven van Gent: u?ar de eenheid van de havenarbeiders het grootste uas, kregen dit soort qroepen het minste voet aan de grond. De reeds
genoemde correspondent van ItVrij NederLandt? vertelt j-n zijn reportage, hoe
de Gentse dokr,ierkers elkaar uaarschurrlden tegen de pogingen om aan hÍn staking van buitenaf een politiek karakter te geven. ItKameradElrtt, zo zeiden
ze tot elkaar, trdit Ís o n z e strijd, de strijd van de dokrrlerkers; rrij zul1en niet dulden dat agitatoren ons een rad voor de ogen draaien.rrDe Belgische correspondent van rrDe Volkskrantrrschreef op 4 mei in dat b1ad3 rro..nde
stakers zijn niet ingenomen met de activiteiten
van groeperingen a1s de
rrRevolutionaire Arbeiders Ligaft en de maoïstische AtvlADA. . . .
trotzkistische
Vertegenrdoordj-gers van deze groeperingen ulorden dan ook niet meer toegeLaten tot vergaderingen van de stakers, die hen beschourrren al-s uarrÍge studenten die niets hebben begrepen van de strijd van de dokuerkers.?r De correspondent van rrVrij Nederlandrr berichtte hoe het in Gent'bot een handge-
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meen kuan tussen stakers en leden van de AwIADA-groep. Hij vertelde hoe een
meis je van die groep door een paar potige dokuerkers tegen de grond rrlerd
geslagen. Het rrlekte bij hem een gevoel van ulanhoop. 0nze reactie
hoe zeer
rr,ij ook met het armB kind te doen hebben is precies tegenovergesteld. Een
dergelijk besef van de schade die dat soort groepen de arbeidersstrijd berokkenen, kunnen LJij alleen maar al-s hoopgevend zien.
0p het moment dat urij deze regels schrijven is de strijd van de Belgische dokrrlerkers nog steeds niet af gelopen. Het verloop eEVan is zeer merkrrraardig geu,eest. 0p een gegeven moment namelijk bestond er in Gent r ofidanks

de kracht en de eenheid van de actie, een mismoedige neiging het urerk toch
maar te hervatten. LJaarschijnlUk lJas dat een gevolg van de handige manoeuvres der 1oka1e vakbonden, uiaarover uJij al gesproken hebben. 0p een gegeven
moment steLden die namelijk samen met de ztekenkassen en de coöperaties
een bedrag van 570.000 B. Frs. ter beschikking van de stakEDS. Dit gebaar
liet niet na Índruk te makefl r 81 uaren er ook genoeg arbeiders die het trucje ue1 doorzagen. Hoe het zijt Gent sc,heen te uil1en Luisteren naar de verlokkingen der bestuurders, die uiteraard alleen maar op een zo spoedig mogelijke ophef f ing van de staking uit u,aren. Die opzet is mislukt door t t
ingrijpen van de Anturerpenaren. De l-aatsten uJaren moeilijk tot solidariteit
te beuregen geuJeest, maar uJaren, in berrreging gekomen, voortdurend strijdlustiger geu;orden. De be jegening uraaraan zi: van de kant van vakbeueging en
rijksrr.racht uJaren blootgesteld van het moment af , dat zi: de arbeid neerlegden zal- daaraan niet vreemd zijn geuJeest.
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Tijdens de Belgische dokurerkersstaking hebben op een gegeven moment
de strijdende arbeÍders een deputatie naar Sehiedam gestuurd, die tot taak
De stakers uilden,
had een beroep te doen op de Nederlandse solidarÍteit.
bestemde scheof
Gent
en
Antrr,terpen
voor
dat uit Gent of Antulerpen komende,
pen in de Nederl-andse havens de Rotterdamse haven in de eerste plaats
besmet zouden uorden verkLaard. De deputatie heeft nul op het request gekregen en is zonder verzekering van soLidariteit naar Antuerpen moeten tei
rugker en.
0p de dag dat de Belgische deputatie in Schiedam op bezoek zou komen
uijdde de redactie van rtDe Vol-kskranttt des morgens aan haar oogmerk een uiterst zonderling commentaar. Zii schreef:
?tAfs vandaag een deputatie van stakende Antuerpse havenarbeiders hun collegafs in Schiedam ontmoet, zal zi: ueinig gehoor vinden voor haar missie: het uinnen van sol-idaire steun onder de Nederlandse vrienden. Die Nederlanders ztL het nog steeds duars,
dat in 197O, toen zii staakten voor een uitkering-ineens van 400
gu1defl r . de Antulerpse havenurerkers zelf besmet urerk uitvoerden,
zelfs in overuren. Het motief van hun kant om thans een boycot
van uit Antuerpen uituijkende schepen te rrreigeren, is dan ook ue1
begrijpelijk maar daarom nog niet juist,
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Solidariteit
onder ulerknemers is een prineipiË1e zaak die men
niet kan afurimpelen met de dooddoenem de liefde kan niet van één
kant komen. 0p die manier zal eIk blijk van eendracht tussen ulerknemers tot op de bodem van ívlaas of Schelde z;-nke['l . . o . " tt
Een pleidooi dus om hat verzoek van de Belgische deputatie
1 in te
urilligBn? ÍIispoes. De redactie van 'rDe Volkskranttr is er vó6r om dB AntuierpsB en Gentse dokuerkers met Lege handen naar huis te stuxen, maar zij
vindt, dat de botÈe ueigering op een andere manier moet uorden gemotiveerd.
Natuurlijk heeft rrDe Volkskrantrr Br volkomBn gelijk in, dat het na-t rokken over urat er in sBptember 1970 gebeupde niet erg zinvol is en niet veel
vruchtbare parspectj,even biedt. Daar komt nog bij, dat men zeer gemakkelijk
aan de Rotterdammers hetzeJ-fde zou kunnen verujijt6n, uat de Rottardammers
op hun beurt de AntLJe!pBnaran kualijk nemen. Toen in de zomer uan 19?2 de
arbeiders der Britse containerbedriJven in staking LJarBn, voeren - naar uij
zeJ-f geconstateerd hebben - de containerschepen in eindeloze rij de Ni.euule
lJaterueg bj-nnen. Zo geredeneerd hebbsn de Rotterdammers minstBns zovesl boter op hun hooFd a1s de AntuJerpenaren. Ivlaar moet men r,lerketijk zo redeneren?
Itl ij menen van niet.
Er mag niet vergeten u:orden, dat in de gan9 van zaken, zoals die hierboven ten aanzien van 970 en 1972 beschreven uordt, ook no9 BBn bepaalde
en niat zotn beste roL r,lordt gespeeld door de vakbonden, de BeLgische, zou:el a1s de Nederlandse. In de genoemde gevaJ.len van uiat op het eerstB gezicht een gebrek aan solidariteit van bepaalde arbeiders lijkt, hBeft men
in ulerkeLijkheid te maken met duistere machinaties van de bonden, over en
ueer. 0aarbij kan de houding van de bonden niet eens zonder mear onsolidair
genoemd urorden. Integendeel3 de Belgische bonden uJaren in 1970 solidair
met de Nederlandse bonden, die tegen de staking r,raren gekant an de Nederlandse bonden uarBn ín 1972 solidair met de Britse bonden, die al evenzBer
de rruilcierr contaj.nerstakinq scherp veroordBeLden. Dat is 9één buitenbeetje
aangezien bonden nooit solidair mBt de arbeiders zijn, zelfs nlet met hun
arbei.ders al-s het er op aankomt.
're.igen0
rrDe Volkskrantl ]egt voor die kern van de hele zaak geen enkel begrip
aan dB dag. De redactie zegt Ín haar commentaar, dat de urok ov6r het
jongstB vBrleden geen zin heeft, maar zij is desondanks tegen het betonen
van sofidariteit met Gent en Antuerpen, omdat het daar om een rrutilderr staking gaat. rrDe Vglkskrantrr verklaart het Feit, dat de strijd van de BelgisDhe dokr,rerkers rrr.JiLdI is uit de omstandigheid, dat in de Belqische vakbeueging een rrgebrek aan democratie'r zou heersen. Blijkbaar huldigt rrDe Volkskrantrr de mening, dat van een derqelijke rrdemocratierr ueI sprake is in de
Nederlandse vakbeureging. lraar komen, vragen uij, in Nederland dan aIla trr.rlilderr stakinqen vandaan? HeBflt rrDe Volkskrantrr dan niets gehoord over de uiterst felle veru:ijten, die de maatschappij-kritische vakbeuregj.nq omtrent de
aluezigheid van democratie naar de traditionele Nederlandse vakbondsbesturen heBft gBslingerd? En vindt rrDe Volkskrantrr tensl"otte nist, dat de afuJezigheid van democratie, die zij bij de Belgische vakbeueging uraarneemt, Bèrder een argument kan zijn om de rruildert Belgische staking uré1, dan Ban argumenl om haar n i e t te steunen?
UU laten hier volkomen terzijde, dat Uij ons met de maatschappij-kritische vakbeuieging niet uJilIen identificeren. Ulaarom het gaat is, dat j,n B1ke vakbeureging de democratie, dat u.iil- zeggen de uerkelijke zeggenschap van
de leden volkomen zoek is en dat urifderr stakinqen niet slechts daaraan
rr.ré

'1

- 11 hun ontstaan danken, maar ook aan dB functie, die de vakber,reging in de kapitalistische maatschappij vervult. Dat bBtskent, dat solidariteit tussen
vakbonden en solidariteit
tussen uerknemers onderLing tuee volkomsn vBrschilLendB zaken zijn. rrDe Volkskrantrr-redactie gooit die dingen door elkaar. 0m die reden hebben uij kritiek op het rrVolkgkrantrr-commentaar. Dat
uij het rrzonderlingrr noemen heeft een totaal andB!e grond. Deza namelijk dat
het aan alle kanten rammelt.
rrDe Volkakrant'r namelijk laat enerzijds uj.tkomen, dat zij het optreden
van de Bel-gische dokuJerkera - vanujegB de situatie ln de Belqische vakbeueging - volkomen begrijpelijk acht, maar verklaart dan in Éón adem, dat zij an
toch maar de voorkeur aan geeft dat de Nederlandse bonden met die rrslechterl
Belgische zusterorganisaàies solidair z ijn.
Nu hebben de - aI even ueinlg democratischa - Nedeplandse bonden esn
dergelijk advies van rrDe Volkskrantrr bepaaJ"d niet nodig.0e Nederlandse bonden zijn liever solidair met dB duivel en zijn moer, dan met zelfstandj.g optredende arbeiders. Dat staat als Ben paal boven uater. ltlaar het .is een
mBrkuiaardig stukje om die instelling - GeIijk rtDe VolkskrantÍ doet - te vBrdedigen met zinnen a1s: 'r....de Nederlandse transportbonden kunnen - zo zij
en hun leden dat a} zouden uillen - geen boycot proclameren als hun Belgische zusterorganisaties zelf niet achter de staking van hun eigen leden
staan. . . rr
ttZo zlj én hun leden dat al, zouden rlrilLen . Die Ís goed I DB rrrerkelijkheid is deze, dat da bonden het niet kunnen en niet rrrillen ook uannBeE de
leden het uiIlen. Dat iB juist het overduidelijke symptoom van het gebrÈk
aan democratie, zottel hÍer, in BelgiË, ofl uaar dan ook. Daarom is het verstandiger om van so1Ídariteit tussen uerknemers maar niet te praten als
mBn in feite de solidariteit
van de vakbonden bedoe.Lt.

AK

Een van de allerbeLanqurekkendste beschouuingen over het beleid van
Nederlandse Industriebonden in de achter ons liqgende maanden, troffen
aan in het ueekblad rfDe Groenerr van 25 april j.1. Lie citeren3
frDe vakbonden hebben de laatste

jaren bij hun c.E.o.-onderhandelingen niet zo vaak zo ueinig speelruimte gehad als dit voorjaar. Te zeet uraren ze vastgelegd op het, vorig najaar, door regering, ulerkgevers en vakcentrales onderschreven Centrale Akkoord, dat de l-oonstijging bond aan Biesheuvelrs nu1-1ijn: rrlel aàÍ-rpassÍng aan de gestegen kosten, geen reëLe loonsverhoging. De
vakbonden hadden zÍch daarmee in een gecompliceerde situatie gemanoeuvreerd. Zeker bij de lager betaalden bestaat een explosieve
ontevredenheid over de ongehoorde prïsstijgingen, over de gevolgen van de in januar-i- j. L. ingevoerde schijvenbelasting ook.
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Zouden a1le vakbonden zich preci-es aan de door het Centraal
Akkoord voorgeschreven nu1-lijn gehouden hebben, dan zou dit, zeker bij de militante aanhang van de Industriebonden, hebben kunDe
nen leiden tot spontane manifestaties van arbeidersprotest.
recent,elijk zozeer verbeterde verhouding tussen Industriebondsleiding en l-eden zou daardoor in ernstig gevaar gekomen zijn, uat de
Laatste jaren moeizaam tot stand gekomen uras zou in korte tUd
verl-oren hebben kunnen gaan. lJanneer men dit in het oog houdt
dan kan men niet anders dan grote beuondering hebben voor de tactische meesLetzet van de Industriebonden. Door dit jaar te streven naar een loonsverhoging in centen, inplaats van in procenten
( *n tegelijkert,ijd te verl-angen dat al-l-e l-oon-trekkenden onder de
c.à.o. zouden uorden gebracht) kon men tr.uee vlieEen in één klap
slaan. Prineipieel sloot men zo aan bij een tot ontuikkeling komende onvrede over het steeds verder uiteenlopen van lonen en salarissen a1s gevolg van de procentuele verhogingen die altijd iraren toegekend. Zo maakte men een begin met het tot stand komen
van rrechtvaardj-ger inkomensverdelingr, Tegelijkertijd echter kon
men et zo in slagen de door ontevredenheid tot actie bereide aanhang op georganiseerde manier te mobiliseren. Had spontane actie
tot verurijdering van aanhang en leiding kunnen voeren, de binnen
het raam van de c.o.o. nu toch mogelijk geuorden mobilisatie vanuit de vakbeuregingr versterkte de band tussen bonden en achterban.

tt

ttJat hier in f eite betoogd uordt is, dat de bonden de stakingsakties
van maart en april op touu-r gezet hebben en urel op touu moesten zetten
om tu,ree dulingende redenen. Zi: dienden in de eerste plaats te voorkomen,
dat de arbeiders, qelijk vorig jaar geschiedde, via een spontane, ttl,rildetl
actie, het initiatiefl
aan zich zouden trekken en daarmee de vakbeu.reging
buiten spel zouden plaatsen . Zi: dienden in de tueede plaats te voorkomen,
dat op die manier aan de vakbondsmythe, aan het vertrouuren van de basis in
de leiding, opnieuu.r een stevige knauu zou t.rorden toegebracht, u,aardoor het
bestaan van de vakbeueging zélf bedreigd zou rr;orden. Het deze strekking
van de bovensLaande passage kunnen LJij ons volkomen vereniqen.
0ok rr.lat in het zojuist geciteerde stuk uordt opgemerkt over de verbeterde verhouding' tussen de Industr j-ebondsleiding en de l-eden onderschrijven
urij ten vo1Ie. 0f er voor die verbeterde verhoucJing een reë1e grond bestond
is natuuriijk een geheel andere zaak. ['laar het is een onmÍskenbaar f eit,
dat Groenevelt c.s. er in uaren geslaagd een soort van radikaalrrimage?r op
te bouuen met behulp uraarvan zi: bepaalde crisisverschijnselen
zoals bijvoorbeeld een verontrustend ledenverloop
uit de \reg hadden ueten te ruj-ffipr"l r LJelisuraar had Groenevelt, na een spiegelgevecht met Harry v. d. Heide, die
daarbij uit het zadel uerd geuorpen, z:-ch ureer met pak en zak onder het juk
van het NVV begeven, maar hij had de indruk achtergelaten, dat hij aIs fiere
triomf ator van het toernooiveld huisuaarts uias gekeeld. Die indruk uras zo
sterk, dat zelfs het Centraal Akkoord geen domper op de overuinningsroes
vermocht te zei:ten. Ten opzichte L,an de uerkgevers liet dat akkoord, naar
rrDe Groenert terecht opmerki, ue1 biiter r,.reinig speelruimte, maar daartegenover stond, dat de benevelde vakbondsleden hem urat minder kritisch op de
vingers keken, zodat hij 1-en opzichte van hen urat manoeuvreerruimte had gekregen. Het spreekb uanzelf , dat de bond er op bedacht uras, die gunstige

13

positie niet verloren te Iaten gaan.
Dat laatste zou ongetulijfeld gebeurd zUnr indien de Industriebond(en)
de onvrede aan de basis had(den) onderschat. Dat deden de bonden echter
nietn Daardoor sl-aagden zii er niet slechts in hun greep op de arbeiders te
behouden, maar zi: uaren ook in staat de onvrede te kanaliseren, ofteuel,
zoalsrrDe Groenerr dat noemt trde tot, actÍe bereid zijnde aanhang op g e
o r I a n i s e e r d e (=p"tiËiring van ons) manier te mobiliserenrt.
VERKEERDE CONCLUSIES

Naar onze mening trekt rrDe GroeflEtt, na een tref zekete schildering van
de stand van zaken, verkeerde conclusies, lrJe zijn het niet eens met de beulering van dit rrreekblad, dat als gevolg van het optreden van de bonden, er
Itvoor het eerst na de oorlog sprake u,as van een sociaLe strijd,
uaarin een zelf beuruste, initiatief rijke basis bereid uJas, zich te
houden aan de aanuJijzingen die men centraal gaf .rl
ttJat de basi-s kenmerkte in het voorjaar van 1973, dat ulas allerminst
een rijkdom aan initiatieven,
maar dat uras integendeel de bereidheid offi r anders dan in 1972, het initiatief
geheel en aI over te laten aan een, door
de basis volkomen ten onrechte a1s radikaal beschouude, leidinq. Een dergelijke instelling kan men bepaald niet ttzel-flbeuusttr noemen, zoals trDe Groenerr
doet. De vraag of zii zéLf hun strijd dienden te organiseren of dat zij deze
door de vakberr.reging t'georganÍseerd zouden laten kanaliserenrt, kuam bij de
arbeiders niet op r omdat zij zich van tevoren door het schijnbaar radÍka1e
optreden van Groenevel-t c r s o in slaap hadden l-aten ul j-egen.
Natuurlijk idas er op een gegeven moment uit die slaap een ureed ontuaken. Voor de hoogovenarbeiders uJas dat moment aangebroken, toen Arie Groenevelt hen na de uitspraak van de president van de Haarlemse rechtbank
kuram vertellen,
dat hij zich bij die uitspraak neer zou Ieggen. De tonelen
die zich toen in het Beverrrrijkse bedrijf afspeeLden kunnen moeilijk omschreven uorden met rreen bereidheid zich te houden aan de aanuJijzingen van bovenaf rr. Ze kunnen beter al-dus rr.rorden gekarakteriseerd, dat de arbeiders zich
knarsetandend moesten neerleggen bij de geschapen situatie,
omdat het te
laat ulas om nog iets anders te ondernemen. Ze hadden op het vakbondsschip
zee gekozen en eenmaal- in de branding konden ze niet meer op het schip van
de zelfstandige strijd overstappen. Het gevolg uas, dat ze de daarna komendettprikaetiesI min of meer gelaten over zich heen moesten laten gaan.
Een ander ql,oord dan ttgelatenrf is Br r rr-li1 men de toestand juist beschrijven, niet. Dat Er r naar rrDe Groenerr beuleert, sprake zou zijn gerrleest
van een ttgedisciplineerde strijdbereidheidrr, klopt allerminst. lJerd de 'ruriLderr metaalarbei dersstaking van 1972 in alLe bedrijven en in aIle geledingen
van de arbeidersklasse nauLJLettend gevolgd en besproken, de ttprikactiestr
van de Industriebonden uekten nauurelijks interesse. Ze tééf den niet. Het
ging daarbij niet om een ttgedisciplineerde strijdbereidheidtr, doch integendeel- om een gedisciplineerde onderuierping. Die echter uras niet geheel vol1edig. Toen de bonden, na de forse ingreep van Sake van der Ploeg, het zogenaamde ttpaasbestandrr afkondigden
dat allerminst een frbestandtf ulas,
doch een teken van de socia}e vrede - toen ulerd er in bepaalde bedrijven, bij ds A.D.P1. in Amsterdam-Noord onder mear, op de valreep toch nog
vexzet aangetekend tegen het beleid van de vakbeuJeging. Toen laaide, maar
op zeer beperkte schaal, zelfstandige strijd op. Pas op dat moment uas er
van een initiatief
van de basis sprake.lvlaar het vakbeuJeginqsschip uas toen a1

14

dicht genoeg bij de behouden haven uraarheen van het begin af aan rrlerd gekoerst, om er veilig en zonder al- te ernstige averij binnen te kunnen 1open.
VERSTORI NC?

Volgens rrDe Groenerr betekende de afkondiging van het ttpaasbestandtr een
Iternstige verstoring van de onttuikkelingrr. trij zien het totaal anders. A1s
men zoals r,rij doen ste1t, dat de bonden zich in een duangpositie bevonden, uaarin het er voor hen om ging, de onvrede aan de basis te kanaliseren en onder controle te krijgen, zonder het zorgvuldig gekueekte vertrouuJen in hun schijn-radikalisme te verspelen, dan is men genoodzaakt te concluderen, dat de trkanalÍsatj-err natuurlijk niet ttzo maar" geschiedde, Ze uJas
op een bepaald doeL gericht. Nadat er stoom zou zijn afgeblazen onder de
strenge controle van.de vakbeueqj-ng , ueI te verstaan moesten de arbeiders in het gareel gebracht tuorden. Voor de acties der Industriebonden begonnen uaren zi: daaruit nog niet losgebroken. Zij dreigden er al-1een maar
uit l-os te breken. De vakbeureginqsactie uras er op gericht, die dreiging af
te ulenden, 0ok gedurende die actie bleef men binnen het gareel. lvlen tuekte
aLleen maar de indruk van het, tegendeel-, 0p een geEeven moment moest er
natuurlljk een einde komen aan de schijn " Juist om dat einde, dat uil zeggen
om het beduingen van de onvrede, uJas het allemaaI begonnen.
trDe Groenerr heeft volkomen gelijk met te beueren, dat de Industriebonden aan de arbeiders het gevoel gegeven hebben, dat zii door hen in hun
hemd zijn gezet. Dat in het hemd zetten rJas onvermijdelijk. Al-l-een; dat konden de bonden zich niet veroorloven op het moment, dat de onvrede aan de
basis nog bijzonder groot uras en de arbeiders kennelijk op het punt, stonden,
tot spontane actie over te gaan . Zii konden het, zich uel- veroorloven nadat
er eenmaal een flinke hoeveelheid stoom zou zijn afgeblazen.
[Jaarmee ttDe Groenerr ook qelijk heeft,, is de opmerking, dat de bonden,
door eenzijdig het besluit te nemen de acties op te schorten, ttzich nj-et
a1s kl-asse-verradende schurken hebben ontmaskerdtt. De vakbeueging is een
organisatie, die belast is met de verkoop van de arbeidskracht. Zij is een
instelling
v a n de kapitalistische
die de
samenLeving, geen instelling,
taak zou hebben de klassebelangen der arbeiders te behartigen en aIs zodanig tegen het kapitaal te strijden. Aan een functie, die zii in het geheel
niet vervullen kunnen de vakbondsbestuurders ook geen 'rverraadrr pleqen.
lrJie hen van rrverraadtt beschuldigd, geef t er daarmee blijk van hun uezenlijke
f unctie en hun vezenlijke positie niet te hebben verstaan.
De vakbondefi, zo verkl-aart trDe Groeneil in het opschriflt boven zijn beschouuingeB r f?hebben het s amenspel verstoordrt. Van rrlélkrrsamenspelrr rrlordt
hier doorItDe Groenefrgesproken? De tekst van het betrefÍ'ende commentaar
laat er geen tuijf e1 over bestaan i ttDe Groenetr heef t het over 'rhet samenspelrr met de arbeiders. Een derqelijk rrsamenspelrr echter treef t nooit bestaan en kon derhalve ook nooit rtverbrokenrt urorden. Voor zover de vakberJeging op een Itsamenspelrr uit uras, ging het om een samenspel met het kapitaaL. Dat spel had de bedoeling de arbeiders in beduang te houden. Dat samenspel echter is nu juist ncoit verbrcrken. Integendeel-: het, zogenaamde
ttPaasbestandrr zett,e het de kroon op. Heel het vakbeu,egingsoptreden in het
voorjaar van 1973 LJas een theaterstuk. Het, ttpaasbestandrf vormde van dat
theaterstuk het laatste bedrijf .
tYIEDtDELING:

In de maand juli

ontvangt u een brochure Ínplaats van dit b1ad.

