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Tien jaar geleden, in december 1964, stonden ruij voor de noodzaak
geheel opnieuu te beglnnenr Beroofd van de mogelijkheid onze opvattingen te verkondigen, zat er niets anders op dan de nodige machines aan
te schaffen. CemakkeLijk uas het niet. Er moest niet aLleen een goede
schrijfmachine komen, maar ook een stencilmachine, papier, stencils,
inkt, enz. Zorrrel de scl,rijfmachine al-s de stencil-machine hebben uJe op
af betaling gekocht, De stenciLmachine Iras trlel niet nieurrr, maaD uJe
konden ons Ér mee redden. En zo verscheen in januari 1965 het eerste
nummeD van IDaad en Gedachte'i.
AI trtas het financieel ulel eens moeilijk - zo moest er tuee jaar
geleden een nieuue schrijfmachine van ruim duizend gulden u.rorden gekocht - toch hebben uJe ons steeds ueten te redden.0ns blad trDaad en
Gedachte" verscheen in die tien jaren maandelijks zonder onderbreking
en er u.rerden verschillende brochures door ons uitgegeven.
aar nu zitten !Je vast. Na tien jaar trouue dienst heef t onze
stencil-machine het begeven en is niet meen op te knappen. Daar staan
u.re met aI ons uetk. En toch tli1len. ue en moeten irle doorgaan. Er moet
daarom een nieuue stenciLmachine komen. En nu hebben rrre ri.rel- enige reseïve, maar ue komen toch ongeveer duizend gulden tekort.
Zonder aarzelinq doen ue dàarom een beroep op afLe lezers ons te
helpen. IIet elkaar moeten ue de ontbrekende duizend gulden bij elkaar
kunnen krijgen. tLJe zijn ervan overtuigd, dat niemand van onze lezers er
vrede mee kan hebben, dat uij ons uerk niet voort kunnen zetten.
Er zijn reeds enige kameraden, die ons honderd gulden hebben toegezegd voor een nieuue stencilmachine. Zoveel hoeft een ieder natuurlijk niet bij te dragen, maar laat een ieder doen uat hij kan. Stel het
niet uit, maar doe het meteen. Vermeld op de giro; "Voor de machinerr,
uant er komt een aparte verantuoording in trDaad en Gedachterr. et zrn
al1en moet het l-ukken. LaatrrDaad en Gedachtett niet ten onder qaan!
lYl
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ILIÍe een kl-ein beetje heeft bijgehouden uat er in het laatste kuartaal
van 1974 zoal is gepubliceerd door en over de vakbeueging in het algemeen
en door en over de I nduslriebond NVV in het bijzonder, die staat verst,el-d
van de hardnekkige mi-sverstanden die in deze, of in daarmee nauur verband
houdende, publikaties tel-kens ureer opduiken. Een vluchtÍge inventarisatie
levert ons a-I dadelijk een niet onaanzienlijke reeks op. Ule signaleren:
- het misveDstand, dat er binnen de vakbeueging sprake zou zijn van
een nieuul e tlijze van denken, uJaarvan vooraL Arie GroeIeve]t r de voorziLter
van de Industriebond NVV, de verpersoonl-ijking zou uezen;

Arie Groenevelt bezig zou zijn zich te ont- het mj-sverstand, dat deze
rrdoodgraver'r
van het kapitalistische systeern;
r.rlikkelen tot een soort van
- het misverstand, dat d", na de tr.leede uJeleldoorlog 'ringesukkelde?r
zotl uillen opvakber,.reging, zich thans rrstrijdbaarrr en rranti-kapitalistischrr
stellen;
- het misverstand, dat deze vakbetueging zou streven naarrreen socialistische samenl-evingrr.
lJie de kranten heeft gevolgd, die zal het bekend zijn, dat de reeks
van publikaties die u,ij op het oog hebben qestart is met een brochure, die
de Industriebond NUV het licht heeft doen zien onder de titel- I'tijn is andersrr. De' samenstel-l-ers van dit gesch-riflt hebben daarrnee de doe'Lstellingen
van de bond ter discussie uÍl1en stel-Len en zij hebben die doel-stellingen
omschpeven a1s: rteen fundamentele verandering van de huidige, kapitalistische ''rlJij
maatschappUstructuur " rr
uillenrr, zo heet het ergEns in de bedoef de .brochure., "een socialistische samenleving op basis van arbeidsdemocratie', èen samenleving die
tr-rordt gekenmerkt door denocratisch'e besluitvorming op a1le'gebiéden en nivea'uts.'t

Nauuelijks !Jas het geschrift van de pers gekomen of de commentaren
barstten van a]l-e kant,en 1os" Het is ons opgevaflen, dat in qéón daarvan
ook maar enige aandacht is geschonken aan de vraaq, in hoeverre er enig
verband diende te orden gelegd t,ussen de verschijning ervan al-s zodanig en
dat uat in de huidige tíjd het allerbel-angrrjkste en al-l-erqrootste probleem
van de vakberr.teginq kan u-rorden genoemd
Drie maanden geleden heeft drs" G. Terpstra, economisch medet:erker van
het CNU, in eel op 10 oktober in het Rotterdams Nieuursblad verschenen intervieu, dat probl-eem al-s volgt omschreven ;
"De Ne.derl-andse vakbeueging staat op het oqenblik misschien
rr:ef vo.oD het belangrijkste dil-emma in haar bestaan. Ceven rege- ring en parlement de komende dagen, geen uezenlijk uitzicht op de
totstand(oming van de afrominq van onevenredige uinsten, dan zu1l-en de bonden ui-t lijfsbehoud moeten mj-kken op het, afduingen van
het hoogst haafbare in a1le sectoren. Doen ze dat niet, dan verliezen ze de achterban en zu,l-1en actiecomité's bedr,ijfstaksgeuijs
en - op de. ondernemingsniveau's in hun plaats optreden. Het ,bestaansrecht v-an de vakbeureging staat op het spel-. rr ' i :
- Drs. Terpstrats ontboezeming kan - menen uJij - moeilijk ruorden "misverstaan. Een 'rtharderr opstelling is, zoals de dingen' zích in de k.apitalistiu.r

r

-3sche maatschappij ontruikkeld hebbenr voor de vakbeu.r eging thans een kuestie
z ij n .
van z ij n of n i e t
Ín dat licht bezien is er geen sprake van dat zij op grond van een andere rrdenku.lijzert Voor een rrconflIictnodefrr zou hebben g e k o z e n Ín de
plaats van voor het 'rharmoniemodel". l.ii at men een "strijdbaarder opstellingn
pleegt te noemen. is iets, uaartoe zij op grond van haar functie in de burgerlijke Famenleving is g e n o o p t "De"harde" opstelling betekent dah
ook niet dat zii een andere functie gaat vervul-1en. Het betekent, dat zli
juist Iangs die ueg haar eigenlijke functie vervul-t, een functie die voor
het kapital-isme onontbeerlijk is.
Aan een vakbeueging die haar achterban krriijt raakt en - erger nog - op
dat moment door die achterban uordt voorbijgesneld heeft het kapitalistisch
bedrijflsleven niets. Het is daarom niet slechts voor de vakbeueging maar a1
evenzeer voor het bedrijfsleven van de grootste betekenis dat de vakbonden
hun greep op hun achterban behouden. Immers, de fictie moet in stand uorden gehouden, dat zij "uit naam van die achterbanrr aan de onderhandelingstaf eL verschijnt.
De overgang van rrharmoniemodelrt naar trconflictmodel'r betekent niet
dat de kl-assensamenurerkinq met het kapitaal uordt opgezegd. Bij dat tuoord
rrconflictmodelrr moet de nadruk op m o d e I uorden. gelegd, u-rant het gaat
lLiat met dat t.r oord rrrordt
om de nabootsingr,om de schijn van een conflict.
met het ondernesamenulerkinq
aangeduid. is niets anders dan de bestendigde
conflict veDvan
het
o
r
n
de
v
merdomreensamenuJerking, die slechts in
jaar
dag bestaande
en
de
si.,nds
schïjnt. En dat deze ni,euure v o r m van
van
belang is
mate
mindere
kLassensamenuerking voor de ondernemers in niet
opmerJ<ing
uit
de
onder
andere
dan voor de vakber.:-re,ging zelf, dat blijkt I'Groenevelt
aan
het,
harmoe
r
t
la
van drs. Terpstra, dat - volgens hem
niemodel (i=; gaan trriijf elen dan de uerkgevers.rr
14en zieL het: niet het denken van Arie Groenevelt heef t het aanzijn 9eschonken aan een nieuue praktijk, maar een praktische noodzaak heeft hem,
net a-l-s de uerkgevers, aan het denken qezet. rrpolarisat,ie'r
verrri ijten, zegL
Dat die erkgevers Groenevelt inmiddel-s
natuurlijk niets. [Jat zouden. ze anders moeten doen? A1s ie - gelijk met hen
het geval is - de noodzaak inziet van het conflictmodel, van het schijnqevecht, dan moet je de s c h ij n van het I e v e c h t ook ophouden.
A1s de onder.nemers zouden verk.l-aren, dat Groeneve.l-t met het 2.9. conn i e t uit hun straatje uandelt (a11een maar op een andere
flictmodel
stoep gaat lopen! ), dan zouden ze samen dat hele rrconflictmodelrr ue1 kunnen vergeten, omdat de betoveri ng (van de achterban ) dan verbroken is.
de uerkgevers het mee,
Leve het spel! derhalve, í-n z6 vernuftiq spelen ook
dat zij niet slechts uaarschuu-rend de vinger tegen I'polarisatie'r heffen maar
tegelijkertijd hardop tegen de vakbeueging zeggen, dat zij al- haar eisen moet
laten valIen en vervolqens in harmonie moet praten over een beperking der
lonen. Dat rrrekt de indr.uk, bij de achterban van de'vakberr.r eEing, dat de ond.ernemers met het mes op taf el- uil-l-en onderhandelen, daL zi.l met opzet zu7ke krasse vooruaarden bij voorbaat steIIen, dat ónde:rhande.Len onmogeli jk
uordt en dat uekt dan r.r.leer de indruk, dat de uerkqevers over kl-assenvrede
praten oflschoon zli in uerkelijkheid kl-assenoorlog bedoelen. Zoiets kan er
enkel- maar toe bijdragen, dat er bij hel rrconf Lictspellet jert dat er u, ordt gespeeld, door noq maar ueinigen aan een spelletje uordt gedacht. [Ylen houdt
dat, uJanneer hij
het al.l-emaal- voor "bloedige ernstrr. 0ók drs. Terpstra doetrtNQUr
aIs d6t' nu
uitroept;
harmonie,
tot
uerkgevers
de
van
oproep
bij zorn
r.:-r

-4geen polarisatie

is ! " ".'t
Dat is precies de reactie die de uerkgEVers beoogden. lLJaarmee men van
hun kant te doen heeflt, dat is een uiterst gerafflineerde taktiek, die ertoe dient om de sf eer van het I'gevecht" zo écht mogelijk na te bootsen. De
rL-rerkqevers zeggen niet all-een dat zi: bloed ruÍken, zii gaan zó ver dat zij
het ook nog op hun overhemden smeren. Zij praten over harmonie op dusdanige
uijze, dat men de indruk krijgt dat z1i op oorlog ult zijn. Dat, geschiedt dan
a11een maar om het conllictmodel (een andere rr-rijze van harmonie) voor de
achterban van de vakbeueging zo min mogelijk op een m o d e I te laten lijken en derhalve zo goed moqelijk te doen functioneEen.
lLJat doen Groenevelt c"s. van hón kant? Z\i bl-azen de krijgstrompet, beiueren de uitdaging aan te nemen en uekken de indruk het ondernemerdom te
iliif te uiIlen gaan. Tegelijkertijd echter bepleiten zi) in "Fijn is andersrt de
'noodzaak om tot m a t i q i n g over te gaan! Van een dergelijk pleidooi,
dat'betr-tijst uat er uel achter de zogenaamde polarisatie is verborgen, zeggen rriij; Nou, a1s d6t geen harmonie is. . . . !
Is er dan niets veranderd?, za1 men vragen . Teker ue1. lvlaar het is bepaald niet zó, dat de harmonie door het conf Lict is vervangen. lLlat er ver'anderde is dit, dat voorheen de harmonie met de l-euze van de harmonie uerd
nagestreefld en dat nu precies diezelfde harmonj-e uordt nagestreefd met de
leuze van het conffict. Nu het o p e n I ij k nastreven van de klassenharmonie niet langer mogelijk is (doordat het bestaan van de vakbeueginq in
het geding is gekomen) uordt dat streven naar harrnonie verborgen achter het
zorqvuldiq gekr.leekte, hardnekkige misverstand omtrent de t'strijdbaarheidr'.
In rrHet ParooLrf van 12 december heeft drs. J, Beishui-zen geschreven,
dat in de brochure rrFijn is andersI aan I'het kapitalisme krachtig de handschoen uordt toegeuorpenrr. Dat kan het ondernemerdom natuurlijk a11een maar
uelkom zijn" Dndernemers hebben er niets t,egen dan men rreen sociafistische
samenl-evingrr in zijn gedachten heeflt, uant de gedachten zijn nu eenmaal vrij.
Er is, tr:at hín betref t ook niets tegen, maar a1l-es vé6r, om dat soort gedachten op papier te zet,t,en. lLlant hoe duidelijker ze u.rorden uitgesproken volgens drs. Beishuizen gebeurt dat zel-f s rroverduidelijkr' - des te groter
is de kans,datmen van dit soort predikers de m a t, i q i n g op de koop
toe neemt.
aar is het u6ór uat drs " Beishuizen beueert? lLJerpt inderdaad het geschrift van de Industriebond NUV het kapitalisme de handschoen toe, zoal-s
hij zich uitdrukt-/ Naar onze opvatting all-erminst. Uaar drs. Beishu j-zen in
de brochure een pleidooi voor het 'rsociafismerr meent te zien, daar zien uJij
niets anders dan een pleidooi voor een modernere vorm van het kapitalisme.
lLiaaraan hij ten prooi is qeval-1en, dat is - al-uJeer - een hardnekkig mÍsverstand. Dat misverstand bestaat hierin, dat hij een samenleving uaarin de
produktiemiddel-en zijnrrgesocial-iseetdrr en uaarin rrarbeiderszel-fbestuur" bestaat, ten onrechte voor socialistisch houdt.
0ver l-i et feit datrrsocÍaliserinq?r qéén social-isme is behoeven uiij eigenlijk naur.uelijks uit te u-reiden. In de loop van meer dan een halve eeuuJ is
dit, zouel door critici
van het kapitalj-sme aLs door vurige voorstanders
ervan zó herhaaldelijk in het licht gesteld, dat men er zích over zou kunnen verbazen dat iemand a.l-s de heer Beishuizen, een economisch drs " bij r:.rie
men toch een zeker e l-iteratuurkenni-s mag veronderstellen,
nog altijd maar
aan een sprookje blijkt vast te houden, dat voor de goegemeente is besternd.
[Iaar die verbazing is er natuurlijk niet, uranneer men zich er rekenschap
van geeft, dat de instandhouding van dat sprookje een burgerlijk belang is.
lYl

-5Dat de ondernemers er zétf niet in geloven is herhaal-delijk gebleken.
Een klein half jaar geleden nog verkl-aarde de heer J. Craham-Day, directeur van het Britse bedrijf Iamme]- Lairds, tegenover het lokale dagblaci
'rBirkenhead Neus'r (editie van 2 augustus 1974), dat er "bij natj-onalisering
niets zotJ veranderenrr.
lJat het zogenaamde rrarbei.derszellbestuurrr betreit, a1s met die term
een situatie uordt bedoel-d zoals Ín Joegoslavië, dan dient te uorden opgemerkt, dat het uederom een misverstand is, dat daarmee ook maar 66n stap
in de richting van het social-isme zou uorden gezet. In hoevee.L opzichten
de Joegoslavische maatschappij ook van die i-n het ur esten of van die in het
oosten moge verschillen, er heerst daar, evenals hier en in Rusland, k a -

pitalisme
Daar schijnt niet slechts drs. Beishuj-zen heel anders over te denken,
maar ook de Rotterdamse econoom prof. dr. F. Hartog. Toen deze zich in de
ItNÍeuue Rotterdamse Courantrrvan 17 december j.1" bezig hield met de vraag
in hoeverre het systeem dat de Industriebond zich voor ogen ste1t, in de
praktijk zou kunnen f unctioneren, toen richtte hij de blik op Joegosl-aviË.
Zrjn conclusie: De ondernemingsgeuijze produktie is op een aantal punten een
beter, dat uril zeqgen minder 'rknarsend" economisch systeem dan uat er in
JoegoslaviEi bestaat.
Daar zou de hoogleraar best Eens geJ-ijk in kunnen hebben. lvlaar hij slaat
de plank mis, uaar hij veronderstelt, dat in de JoegosJ-avische bedrijven de
arbej-ders het voor het zeqqen hebben. Dat hebben zij persé niet en de titel
van zíjn beschouuing, "Arbeiders en machtrr, sl-aat derha.l-ve nergens op.0f
heeft hij hem soms qekozen omdat, gelijk hij zeLf opmerkt, zijn kritiek zich
meeD op Groenevelt c 1s r richt dan op Joeqoslavi-ë? Zo ja, dan zouden urij hem
ruillen vragen, of hij er uel- zeker van is, dat Groenevelt c. s. vóór machtsuitoef ening door de arbeiders z ijn .
lrij zijn daar n i e t zo zeker van. Sterker nog: rrij zijn ervan overtuigd, dat er bij de professor ook in dit opzicht een misverstand heerst.
Volgens ons zijn Gloenevelt c. s. t e g e n een machtsuitoefening door de
arbeiders, maar zijn z1j er eventueel r.,.,ét vóór om datgene u-rat hun voor ogen
staat - de modernisering van het kapitalisme - van het etiket rrarbeiderszelfbestuurrr te voorzien.
Eventueel ! lJant, eE kl-even voor de lndustriebond NVV aan de term "arbeidersze.Lfbestuur'r ook nadefen en deze orqanisatie is zichr daar zéér wel.
van berr;u'st. Uit het ueekbl-ad rrDe Nieuue Linierr ven + december 197 4 u ernemen u.rij, dat tijdens een bijeenkomst in het schoJ-ingscentrum van de bond in
Nunspeet, [daar over de ontul erp-tekst van de brochure erd beraadslaagd,
het beqrip rrarbeiderszelfbestuurl het enige echte discussiepunt vormde.
Het begrip uerd tenslotte geschrapt, maar - zeqtrrDe Nieur,.le Linie't - dat
gebeurde meer op taktische dan op principië1e gronden.
llelke die gronden uaren uLordt niet vermeld. Geschiedde het omdat de
Industriebond toch eigenlijk iets anders - hetzij verdergaand, hetzij minder
vet gaand - r.uiI dan een copie van Joegoslavië? 0f geschiedde het, omdat een
te nadrukkelijke verrr.rijzing naarhet Joegosl-avische voorbeel-d a1s te provocerend (voor de u.rerkgevers) uerd beschouu-rd? De samenstell-ers van "Fijn is
anders'r laten ons in het onzekere. Hoe troverduldelijk" drs. Beishuizen hun
uiteenzettingen ook moge vÍnden, zij munten juist op dit punt uit door grote onduidel-ijkheid. Dat temeer doordat de tenm die uoor de geschrapte in de
plaats is gekomen de lezer eerst goed de mist in stuurt.
Het begrip rrarbeiderszelfbestuur't uerd namelijk vervangen door het berrr

-6grip rrarbeidsdemocrati-err, een mysterieus begrip, dat kennelijk door de Industriebond een andere inhoud heeft dan het opzettelijk niet gekozen, maar
uét begrijpelijke uoord: Arbeidersdemocratie.
Een a r b e i d e r s d e m o c r a t i e is een 6nder soort democratie dan de f o r m e l- e ofteuel- de b u r q e r I ij k e democratie.
In de l-aatstgenoemde oefent de burgerlijke klasse de macht uit en heerst
h56t produktieuijze. In de - overigens nog nergens bestaande - arbeldersdeilocratie is er geen kLassemacht meer omdat er geen klassen meer bestaan en
is de burqerlijke, dat uii- zeggen de kapitalistische produktieuijze af geschaft.
Een dergelijke maatschappijtoestand zweef I de Industriebond NVV stellig
niet voor de geest. In de samenl-eving die hij nastreeft is er namel-ijk nog
zoiets aIs een vakbeu.reging - typisch een instituut van de burgerlijke maatschappij. Die vakbeueging fungeert daar zel-fs als een soort,rttegenmacht?r,
die kan en rnoet ingrijpen ingeval van een mogelijke schadelijke kortzichtiqheid.
KorLzichtigheid van uie?, vraagt de lezer misschien. Van de arbeiders
natuurlijk " En dat komt er op neer, dat de vakbeu-reqinq de macht heef t en de
arbeiders haar derhalve n i e t bezitten. Hebben uij zopas iets teveeL gezegd, toen uij berr.reerden, dat een kual-ificatie alsrrarbeiderszel_fbestuurn
op een dergelijke samenLeving hoogstens een etiket is? De arbeiders besturen niks ! De vakbeu.r eqing bestuurt ! AIs het kén in nó5m van de arbeiders,
al-s het moet, du-r ars tegen dat at de arbeiders r.uill-en in I De l-ezer zaI hopeLijk thans begrepen hebben, uÉérop onze overtuiging berust, dat Groenevelt c.sr t e g e n machtsuitoefening door de arbeiders zijn; uaarom .lij
menen hín maatschappelijke veDanderingen al-s modernisering van het kapltalisme te moeten kuafificeren.
et die l-aatste krrral-ificatie zaI drs. Beishuizen het vermoedelijk aI
even moeilijk hebben al-s met de image van Arie GroeneveLt of de betekenis
van een socialisering.
Hij zieL namelijk de Industriebond NUU minder afs de
belichaming van een toekomst dan rr.lel- a1s de belichaming van een al- lang gestorven verleden. Hij tlijst er op r dat het beeld, dat GroeneveLt c. s. van de
kapitalistische samenleving ontuerpen, niet meer k1opt, dat het onuersneden'l9e-eeuus aandoet, dat het geen rekening houdt met de hedendaagse verschijnsel-en. Hij def inieert de brochure van de Industriebond NUU aIs: nEen
met de schrijfmachine vervaardigde karikatuur uit de J.ang vervlogen dagen
van Albert Hahntt.
Deze kritiek van drs. Beishuizen is grotendeels juist, evenals zijn opmerking, dat de huidige ondernemeDs veelal- managers zijn (rrr at overigens natuurlijk niets verandert aan het kapitalistisch
karakter der bestaande pro*
duktieuijze). IJat drs. Beishuizen niet zieL, is, dat de voorstellingen die
Groenevelt c.s. in hun hoofd hebben - ouderuets of niet - totaal niets te
maken hebben met de f u n c t i e van hun optreden in het maatschappeliikontuikkelingsproces
of met het wez enlljke
karaktervanhetgeen zii nastreven; evenmin trouuens al-s hun voorstellingen omtrent rtarbeiderszelfbestuurrr er iets mee te maken hebben.
lLlij hebben daareven dat begrip rrarbeiderszel-flbestuurrr bij hen rteen etiket'r genoemd. De voorstelJ-ingsuereld rdaarover drs. Beishuizen va1t, zot)
men hun kost'uum kunnen noeilen. Het klopt dat het een oud kostuum is. Het
is namelijk het kostuum van de oude arbeidersbeueging. En hoe paradoxaal
het ook moge klinken, de v e r n j- e u u i n g van het kapital_isme is
Van die
o Ll d e arbeidersbeu.r eging een der urezenli jkste kenmerken. lvlen
rr.r
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treft ze ook in de brochure "Fijn is anderstr aan. Geen groter nisverst,and
dan dat geschrift op te vatten a.l-s een soort van Llegrrr ijzer voor de arbeidersbeueging van morgen, die van organisaties al-s Groenevel-trs bond hemeLsbreed verschil-t en die geen arbei-dersbeueging meer, maar een beueginq der
arbeiders zal zijn. H6ér komst zal inderdaad het bestaan van de vakbetueqing
voortdurend op het sPel zetten.

NOGTVIAALS
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STAK]
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0p 30 november j. f . krL:am er nin of meer een einde aan de staking bij
de franse PTT, uaaraan uij in ons vorig nummer al uitvoerig aandacht hebben
besteed. IIin of meer, uant uel-isrraar is in aIl-e Franse postkantoren en sorteercentra de arbeid hervat, maar er is nog altijd sprake - zo vernamen uiij
telefonisch uit Parijs - van langzaam-aan-acties van onderop, buiten iedere
invfoed of controle van de vakbeueginq. Als gevol9 van die acti-es, die nu
niet bepaald ertoe geiiigend zijn om snel een einde ta maken aan de enorme
chaos en achterstand, die er bij de Franse posterijen zijn ontstaan, functioneert het briefverkeer meL Frankrijk nog altijd uiterst onregelmatig. Niettemin ontvingen ut e dezer dagen de eerste Franse post sedert midden oktober.
Daarbij bevond zich een veertien pagina' s tell-ende brochure, uaarin naar
aanleiding van de gebeurtenissen bij de PTT een aantal opmerkingen uordt gemaakt en enkele grote lijnen uorden qeschetst.
Het is voor de l-ezers vanrrDaad en Gedachte'r niet nodig de inhoud van
deze brochure uitvoerig uleer te geven. Zij vloeide uit de pen van één onzer
geestveruanten en de beschrijvingen die hij geeft stemmen ongeveer overeen
met de inhoud van het artikel, dat L'Lrij in ons decembernummer plaatsten. Dat
artikel- immers Llas ten dele op informaties van zijn kant en op uitvoerige
gedachtenuissel-ing tussen hem en een van onze makkers gebaseerd. flet is
uiel_ zot dat er in de brochure enkele trelfende formuleringen en typeringen
voorkomen, die in die vorm niet bij het in Parijs gevoerde gesprek aan de orde zijn geu:eest, af komen ze natuurlijk ué1 overeen met de eensluidende opinie over de actie der PTT-ers.
In de brochure uordt er op geuezen, dat de staking bij de Franse pTT
op een volsl-agen mislukklng is uitgelcpen en dat de sorteerders en bestel-Iers tt uerk habben moeten hervatÈen zondEr dat er ook maar zBgge en schrijA1s oorzaak voor die verpletterende
ve één van hun eisen uerd ingeuilliqd.
dat
de
arbeiders, nadat zij spontaan en geaan,
de
schrijver
voert
nederlaag
gestart,
vervolgens in blind vertrouuraren
actie
met
hun
op
heel van onder
voor hen de kastanjes
dat
de
vakbeueging
gehoopt
afgerL.lacht
en
!Jen hebben
daaruit voortvertrouuen
dergeJ-ijk
bl-ind
Dat
een
uÍt het vuur zou haLen.
nog een bijzonde
vakber,:egingsmythe
juist
cl
overheidssector
e
in
vloeit, dat
het bedrijfslevan
sector
uelke
dan
in
andere
taaier
der taai.l-even heeft,
hem kennenue
aan,
maar
nemen
nadrukkelijk,
niet
schrijver
ven ook, zeql de
onderschrijft.
mening
de, dat hij die
0ver de gang van zaken in zrjn geheel, zegt de auteur van de brochure,
dat een staking bij alIe grote sorteercentra - de manier ulaarop de actie begon - op zichzel-f al- tuimschoots vol-doende is om het postuezen in uelk

-8land dan ook vol-komen te desorganiseren. lJat er daarna gebeurt is, zegt hij,
komt hierop neer, dat de vakbeuregi-ng de zelfstandige actie der sorteerders
tot tr.ueemaaL toe om zeep heef t gebracht, éérst door de door de arbeiders
zelf krachtig gevoerde actie bij de sorteErcentra te verdlinken in de totafe staking bij de PTT en vervolgens door deze algemene poststaking nog eens
een keer te verdrinken in manifestaties en betogingen, die veel illusies
uekten, maar nauuelijks of geen enkele pralktische betekenis hadden en bij de
regerinq qeen enkef geuicht in de schaaf uierpen.
0p een andere plaats in zijn geschrift drukt de auteur zich aL niet
minder scherp en duidelijk uit. Hjj schrijft dat er uit alfes uat er tijdens
de staking van de kant Van de vakbeueging gezegd en geschreven is, bovenal
duidelijk naar voren komt, dat zij de bijl niet aan de uortel van het bedrijfsIeVen r.lilden sl-aan, dat zij niets zozeer vreesden al-s de chaos omdat ti,anneer de bestaande orde door een'tchaosrruordL bedreigd, dat tevens een bedreiging vormt voor' de vakbeueging: die van de bestaande orde een onverbrekelijk deel vormt. rrActie van onder oPr van de arbeiders zelf 'r, zo zegt hij
ong"r"". op dezelfde plaats, 'rbetekent een aanslag op het bestaan van de
vakbetueging als zodanig omdat geen enkele ondernemer noq Ínteresse heeft
in een onderhandelingspartner die beueert te spreken namens mensen die duideJ_ijk in het geheel niet luisteren en hun ei-gen ueg gaan.rl
In Frankrijk rrras - het heersende vertrouu,en in de bonden ten spljt - de
situatie z6 geuiorden, dat premier f,hirac moest vaststel-1en, dat de vakbeueqing op de staking nauuelijks meer greep had. De juiste vaststell-ing van
het f eit, alsmede het f eit ze:-f , heef t de vakbeueging tot haar tr,.reede poging
tot verdrinking aangespoord, nadat de eerste onvoldoende resul-taat had opgeleverdo En vàn daÉ moment afl aan, verkondigt de vakbondsbureaucratie onverbÍddel-1ijk aan de stakers, dat hun eisen ttvo.l-strekt onmogelijkr? zijn en
dat zii (ae Uureaucratie) daarmee niet aan de onderhandel-ingstaflel- kon ol
uilde verschijnen. Dat is, menen ij, en te sterker nog na het lezen van de
hier besproken brochure, het moment uJaarop de Franse vakbeu.r eging in de PTTstaking het masker liet vall-en. Z1: moest het op dat moment laten va11en,
qez)-en de tuijf e1s van de overheid, zii k6n het l-aten val-.1-en omdat ze in de
vooraf gaande dagen zoveel il-l-usies had gerr.rekt, dat ze een kleine desil-lusie of desnoods een grote desil-lusie van haar achterban oP de koop toe
durfde te nemen.
Aan het slot van de brochure zegL de auteur daarvan, dat de poststaking mogelijk toch tuee positieve resultaten heeft gehad. ledere arbeider
in Frankrijk, zo schrijft hl-i, kan thans zichzelf afvragen in hoeverre het
uerkel-oos uachten op de feiders ( I ) , het houden van straatbetogingen, het
Iuidkeef s roepen van l-euzen, het zi.ngen van zoqenaamde strijdliederen, de
juiste manier is om de belangen van de arbeiders te behartigen. De postjongens, die nu meL Een langzaam-aan-acti-e zijn begonnen, zo besluit hij,
zouden daarmee uef eens het beuijs kunnen l-everen, dat een beschei-den actie,
rL;aarbrj zij zétf beslissen, zélf hun strijdvorm kiezen en zétf handelen nog
altijd meer succes oplevert dan een zogenaamdrrqrote strijdtr met veel tamtam
en veel- f anf are die door de vakbeueging rrLordt geleid '
rrr

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Het gebeurt niet al- te dikuijls dat universitaire beoefenaars van de
socia.Le uetenschappen - en dan nog u-re1 in een proefschrift - zich bezighouden met een probl-eem, dat ten nauuste de klassepositie van de arbeiders
raakt op een uijze, die overuegend onze instemming heeft. l!anneer dat bij hoge uitzondering ué:- gebeurt, dan aarzel-en r,rij niet zoiets opmerkelijk te Foemen. lIelnu, het proef schrif t uaarop drs. J.J. Ramondt - zijn naam is ons onbekend, maar uij hebben het sterke verrnoeden dat hij nauure rel-aties heelt met
de christelijke vakbeueging - onlangs aan de Urije Universiteit te Amsterdam
is gepromoveerd tot doctor, is een opmerkelijke publi-catie.
Het onderuerp uJaarnee hij zich beziE houdt is dat van de zogenaamde
erkstructurering en het uerkoverLeg als middel-en om de uerknemers een gDolere inspraak te geven. lJ r.leet uef .l-ezer, ook in de kringen van het ondernemerdom is rrgrotere inspraakrr het moderr.roord dat opgeld doet. aar is er
bij die mooie uoorden ul e r k e I ij k van enige inspraak iets te bespeubepaald niet voor
ren? Uergeet het maar, is Ramondts concLusie en hij heeft
I'Bedrijfsdemocratisering
van
meegeqeven
proefschrift
de
titel
niets aan zijn
zondeE arbeidersrr" Daarmee heef t hij de spijker op de kop qeslagen. Uit een
uitvoerige bespreking van zijn proeflschrift, voorkomende in de N.R.C. van
11 december j .1. , citeren uij het volgende:
rrRamondt vergelijkt de r.rijze l/aarop uerkgevers en uerknemers in krr,lestie
van zeggenschap met elkaar omgaan met een schaakspel, uaarbij de kansen ongelijk verdeeld zijn. Hij beschrijft de spelsltuatie aIs volgt;
0ver alLe rondes voert één partij steeds de uitte stukken ("n heeft
en zijn aan de zuarte partij stel-selmatiq enkele stukken
dus het initiatief)
(inf
ormatie, deskundige ondersteuning). flerkrri aardigeruijze voltrekt
ontnomen
dit type schaakspel zich ook nog in een situatie uaarin de r.uitte partij beeert het beste met de andere partij voor te hebben (managementideologie).
Het beel-d uordt gecompleteerd, doordat men de zr'-r arte partij naar een schaakschoof stuurt (vorming en scholinq), uaar hem geleerd uordt te schaken,
maar in de toernooizaal- blijflt onveranderd de oude spelsituatie bestaan.
Ui-teraard j-s de zuarte partij steeds de grote verl,iezer., maar in de
voorstelling van zaken - managementideologie - is dat een gevolg van zijn
domheid r or-rgeïnteresseerdheid en apathie. Vaak slaat dat echter ook op sir,-r

lYl

r,-r

tuaties , dat de zilarte p artij lieve t zor uil-1en dammen. rr
Ramondt t zo zegL de N.R.C. even verder, constateert, dat uerkoverleg
en uerkstructurering hun betekenis vooraf ontl-enen aan de bijdragen die zij
l-everen aan de doel-stetlinqen van het manaqement. Hij, Ramondt, verkfaart
ook, dat uerkoverleg en uerkstructurering ileinig of niets bijdragen tot een
zelfstandiqe organisatie van uerknemers. De leiding beheerst het, initiatief
('rspeelt met uitr') en zorgt ervoor dat zii dit aan zich houdt" Vol-gens Ramondt zit er noch in uerkstructureringr noch in uerkoverleg, voor de arbeiders veel perspecLief.
Dat zijn rr.roorden, uraaraan urij niets hebben toe te voegen.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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In Antrr.rerpen is op 19 oktober van het vorige jaar het 0nafhankelijk Havenarbeiders Komitee (O.U.X. ) opgerichtl In een eerste geschrift dat door
dit comité is uitgegeven lezerl uij, dat het zich ten doel stelt:
vak-rrde veruJaarl-oosde taken op zich te nemen van de verschi.Ilende
rt
stakersen
van
cn
hygiëne
veiligheÍd
comité
van
het
van
bondsleidingen,
comité, dat tot stand ktuam tijdens de dokstakinq van 1973,
lJij lezen verder, dat het 0. H. h.
-rreen strijdcomité is, dat de strijd van de dokuerkers moet stimuleren
en leiden; een comitó in functie van de dokrr.rerkers en heel- de arbeidersklasse; een comi té aat streeflt naar een rechtvaardige maatschappij, de kfasseloze samenleving.'r
En in aansl-uiting daarop schrijf t hel 0. H. K. :
- "lLllj hebben een taal< te vervul-l-en en zijn ons beu-rust dat dit met veel
strijdruil, belangeloosheid en -l-outer in dienst van de arbeiderskfasse moet
gebeuren. Lr]l roepen dan ook iedereen opr in het bijzonder de dokuerkers en
de arbeiders, mee te strijden met het 0.H.K. tot de uiteindelijl<e overuJinning: de socialisti-sche maatschappij.rr
Het is al-1emaa1 niet gering, zoals de fezer zieL en uij komen daar aanslonds nader op terug " lLJat ons het al-lereerst van het hart moet is, dat in
het hel-e qeschriflt van 21 pagina's 1 ) nu net precies n i e t datgene veEmel-d uordt, uat men vóór al-les zou rrrillen ueten. Dét tru r hetgeen er n i e t
in staat, geeft ons aanlei ding tot de volgende vraqen;
1n Door u i e is het 0nafhankelijk l-l avenarbeiders Komitee opgericht?
Door de Antuerpse dokuerkers? 7o ia, h o e ? Tijdens een vergadering? Zo
ja, h o e v e e I
d o k rrr e r k e r s u.laren daar dan aanuezig en door
tot deze vergadering genomen?
rL-r i
e uJas het initiatief
Z" Er zijn in Antrr.terpen 12.000 dokuerkers, Is onze veronderstelling
juist,
clat i nd i en het0nafhankelijkHavenarbeiders Komiteeinderdaad
tijdens een vergadering van dokuerkers ur erd opgericht, in die bíjeenkomst
a I l- e Antt,terpse dokuerkers aanuezig uaren? Zo ia, tuat uas dan
n i et
de h c e d a n i q h e i d van die havenarbeiders die er uét verschenen?
q e d e f e g e e r d e n namens een aanKuamen z\i al-s g e k o z e n
z\: ter vergadering al-s i n d i v i 0f
verschenen
ta1 Van hun kameraden?
duel-e
bel-anqstellenden?
3. llJ i e heef t het comité een zogenaamde rrtaak" gegeven? De op de
1) 0ver het 0"H.K" zell u-rordt slechts oP één pagina van rt geschrift
gesproken. Uoor de rest is het geilijd aan het saneringsakkoord dat
vakbonden en patroons hebben gesloten; aan de eisen, die met betrekking tot de l<omende c.a.o" u-rorden voor.gesteld; aan het optreden van de rljksuacht in de haven en een ingesteld spreekverbod bij
het aanurervingskot, alsrnede aan de crisis en de uerkloosheid in
de haven "

-tt

bedoelde vergadaring aanuezÍge dokilerkers? 0f het comité z e I f ?
4. Indi-en het 0nafhankelijk Havenarbeiders Komitee inderdaad door Antuerpse dokuerkers uit naam van d e Antu-t erpse dokuerkers ofl ai-thans de
grote neerderheid der Antuerpse doktuerkers is opgericht, r.uat is dan de zin
ervan, dat tot diezel-f de dokrrLerkers een oproep uordt gericht om met dit comité mee te strijden?
lllij geJ-oven, dat de strekkinq van deze vraqen iedereen duidelijk genoeg
zal zijn.lJij ontvi-ngen een brief van een Antuerpse kameraad, die ons schrljft
dat het nieuu-re 0.H. K. onder sterke invloed staat van de trotzkistische Revolutionaire Arbeiders Lj-ga en dat ook de maoïsti-sche groep Al'IADA en de
(noch trotzkistische,
noch maoÍstische) groep Arbeidersmacht Antuerpse Haer
directe
ven
verbindlngen mee hebben doordat er mensen van hen in zitten.
Een andere AntrrrErpse kameraad bevestigde ons mondeling deze mededelingen.
lok zonder dat zou bij ons het slerke vermoeden zijn gerezen, dat de een of
andere p o 1 1 t i e k e groepering, hetzij de R.A.L", hetzij AIVIADA, bij
dit nieuue comité een stevige vlnger in de pap heeft. Dat op grond van de
ui-tspraken die urij hierboven hebben geciteerd.
lLjij zijn er namelijk van overtuigd, dat strijdende ofteLrel voor hun direct,e beJ-angen opkomende arbeiders allijd prakt,ische eisen stel-len, dat zij naar
l-otsverbetering streven, maar daarbij geenszins op een kl-asseloze of socialistische maatschappij mikken. De omilenleling der bestaande produktieverhoudingen zaI niet tot stand komen doordat de arbeiders zich het sociali-sme
maar zij zal zich vol-trekken doordal de arbeia.l-s doel- voor ogen stellen,
ders bij hun strijd veor hun dagelijkse, praktische en direct qrijpbare bel-angen onvermijdelijk in botsing komen met de kapitalistische
orde.
Arbeiders eisen meer loon, betere arbeidsverhoudingen, betere sociale
zekerheid, grotere bedrijfsveil-igheid, een minder zenuuJSlopend ritme van de
lopende band of dergelijke zaken. Zij streven n i e t naar de uiteindelijke
overuinning van het socialisne. Zi: voeren hun klassestrijd niet omdat z\ de
t'revol-utierr uil-1en maken, de omverurerping van het kapitaLisme za1 het gevoJ-g zijn van hun klassenstrijd " lvl aar het zijn de polit,ieke rrvooEhoede"-gtoepen die deze samenhang omdraaien en het is typisch iets voor politieke
groeperinqen om de strijd voor de
uiteindelijke
overu-r i n n i n g te proclameren, n i e t
iets voor €rbeiders. fen comité,
dat verklaart naar de klassenloze maatschappij te streven v e r r a a d t
daarmee dan ook trefzeker, dat het n i e t door arbeiders voor praktische klassedoel-einden is gevormd.
Al-s het 0.H.K. verklaart, dat het de strljd van de doku.rerkers moet
s t i m u l- e r e n ("moet", van uie?) dan zien uij in een derqelijke uitspraak het beuijs, dat het er op uit is de arbeiders te manipul-eren. Niet
de arbeiders zijn het dan die de strijd urill-en, het is het comité, dat uil
dat de arbeiders strijden.
A1s het 0. H. K. voorts verklaart, dat het de strijd van de dokr,rerkers
moet l- e i d e n , dan constateren uij, dat zoiels het geval zou k u n n e n zijn indien doku-rerkers, die g e z a n e n I ij k tot de strijd hebd a t
d o e .I het coben besloten, g e z a n e n I ij k en v o o r
niLé zouden hebben ingesteld. Dat komt ons hóóqst onuaarschijnlijk voor, aangezien het hier om een strijd gaat, die eerst nog rrgestimuleerd'r moet urorden.

0nze concfusie: het 0nafhankelijk Havenarbeiders Komitee is niet
comité v a n de dokilerkers, maar een comité v o o r de dokuerkers!

een

- 12 Als er in het geschriflt (Ufz. 1)

uordt opgemerkt, dat de vakbonden

geen contact met hun basis onderhouden en handjeplak met het ondernemerdom
spelen (uat de maatschappelijke functie is van de vakbonden en héél uat anders dan 'rverraad plegen" qelijk de samenstel.l-ers van het geschrift beueren)
aar al-s ure onmicj dellijk daarop in de brochure
dan is dat volstrekt juist.
l-ezen;
'rDit kunnen ui.i niet toeLaten en mede om die reden u:erd het 0naf hankelijk Havenarbeiders Komitee opgericht " !lij hebben een eisenprogramma opgesteld na Iange tijd van opiniepeilingen, na lange
Ivl

vergaderingen en discussies, raadplegingen van brochures, pamfletten, koninklijke besfuiten (t) en dagbladenrr
dan vraqen rr-rij uedeiom: rrrie zijn die rruJ ij tt en hebben zii die het eisenpakket samenstel-den missch'ien ook de arbeiders nog geraadpleegdr die niet genoemd uorden?

Ze1fls utanneer deze vraag bevestigen d zou uorden beantu.roord handhaven
onze beztr-raren. Eisen die v o o r de arbeiders uorden opgesteld zijn nu
eenmaal- uat anders dan eisen die d o o r de arbeiders uorden opgesteld.
De laatst,e soort eisen komt op een éndere uijze tot stand dan in het geschriflt beschrevBn uordt,
Al-s r,-re (eveneens op b1z. 7) lezenz
I'Uij hebben alleen bestaansrecht ais u.'le aan de basis uerken.".'r
dan zeggen uij: uerken a a n dc basis is iets totaal anders dan zelfuerkr.uij

zaamheid v a n de basis!
Als het 0.H.K" omtrent zijn eisen pakket constateert:
'tuij hebben zeker niet de pretentie te beueren dat a1le eisen,
verrJachtingen en verzuchtingen van afle dokuerkers hierin vermel-d staantr

dan luidt onze reactie, dat dit nu net precies is uat je verulachten kon,
van de dokuerkers van onderop gaat.
a1s het n i e t Dn een zélfactiviteit
Zeffstandige arbeÍdersstrijd is iets anders dan uat het 0nafhankelijk
Havenarbeiders Komitee doet., Het verschil is groter dan er - met ueglating
van de di-ngen uiaarnaar r.,rij gevraagd hebben - gepoogd tuordt om het te doen
lijken. Daar schuilt het gevaar in, dat juisL doordat er op deze uijze a a n
de basis uordt geuerkt, de ei-gen actie v a n de basis op een gegeven moment zaI uorden gerend. Het is af eerder vettoond, bijvoorbeel-d in de Rotterdamse havenstaking van 197O, dat strijdende arbeiders niet tot de vorming van een e 1 g e n stakingscomité van onder op kuamen, doordat zich
een comitó - in dat geval gevormd door Arbeidersmacht Rotterdamse Haven als zodanig aandiende.
dat zj-ch met de arbeiders identificeerde,
Het gfng - in het Rotterdamse voorbeeld - uel-lsuaar om een comité dat
66k uel- havenarbeiders in zijn rijen tefde, maar dat niettemin al-s Een 9eheel vreemd l-ichaam van buitenaf uerkte, doordat het niet in een stakersveragdering rras samengesteld, maar in een dergelijke vergadering aan de stakers uerd gepresenteerd. Dat heef t zich niet terstond, maar r.ué1 op het besl-lssencl e moment in de Rotterdanse havenstaking bitter gerrrroken. I'díj vrezen
dat iets dergelijks bij een soortgelijk optreden van het 0nafhankelijk Havenarbeiders Kornitee in Antuerpen of z6lfs alleen af door de voorafgaande acvan dat comit,é, zich op een gegeven moment ook in Antu;erpen zou
tiviteiten
kunnen ureken.
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In een tijd, die daardoor uordt gekenmerkt, dat de arbeidersbeueging
van m o r q e n zich - o zo bescheiden nog, maar niettemin hoe langer hoe
duidelijker en nadrukkelijker - komt aandienen al-s de beueging der arbeiders
zéIf, heeflt de heer Berend Senechal- in Groningen de blik gericht op de arbeidersbeueging van qisteren.
Hij erkent uel-isuaar, dat er geen terug bestaat naar de tijd van Pieter
Jel-l-es Troelstra, maar hij vindt rr.rél-, dat rtde roden tegenuoordig niet meer
xoepenrr, althans niet datgene roepen, uat er volgens hem eigenlijk geroepen
zor moeten tr.,]orden. fn over de vraaq of hetrrroepenrrdoor een partij, een
voorhoede, een keurtroep of een Gideonsbende noq ilel aan de orde is in een
periode ulaarin de arbeidersklasse hoe langer hoe meer geneigd is of geduongen uordt om z e I f haar ei-gen boontjes te doppen en de roependen in de
kou ofl in de uoestijn te l-aten staan, daarover breekt hij zich rt hoof d niet
Hij uil - al-dus de Groningse correspondent vanrrDe Vol-kskrantrr- rrde
SDAP teruq met rode vlaggen, stnijdliederen en het socialistisch
l-ied vooD
de VARA om acht uur rs ochtendsr'.
0f Senechal- het zelf letterlijk
zo omschreven heeft dan el- zich een
tikkeltje
anders zotl uJensen uit te drukken doet Lreiniq ter zake. Niet de
-l-etterlijke formul-e is hier het be-l-angrijkst, maar de onmiskenbare tendens.
De opmerking, dat Senechal door jeugdsenliment, gedreven zou u-rori.en is
met betrekking tot zijn persoon gemaakt, maar ligt niet zo voor de hand. Zi:
kan onmogelijk juist z ijn . Berend Senechal is 35 jaar. Toen hij de jaren des
onderscheids uras genaderd, placht zelfs de schim van de SDAP de kudde op
het Nederlandse politieke erf niet meer te veront,rusten. Het koningshuis,
uJaarvan Senechal- zegt, dat "je daar als social-ist niet u66r bentrr, tras af
geruime tijd door de toenmalige SDAP aanvaard in tt jaar dat hij het l-evenslicht aanschouude. De intell-ectuelen, die - naar hij verkl-aart althans in
Croningen - de PvdA hebben'rovergenomenrr, maakten 6ók al- in de SDAP vol_l_edig de dienst uit.
llet andere uJoorden: Berend Senechaf heeft de SDAp nooit of te nimmer
gekend. lJat hij zich terugu-renst is: de SDAP zoal-s hij zich die voorstel-t, zoa1s hU er zich een beel-d van heelt gevormd. Het is een beeId, dat blljkbaar
niet vertroebefd urordt, noch door historische feitenkennis, noch door historisch inzicht,
"Llij zijnrr, heefl Berend Senechal- tot de GroninqserrUolkskranttt-correspondenL gezegdrrrnog steeds zoekende. Zoekende naar een program, naar principes en naar de mensen. lli-sschien moeten !le straks zoeken naar een nieur.le
rt
!

u-r

naam I

Dat laatste slaat dan hierop, dat het partijbestuur van de PvdA reeds
te kennen heeft gegeven, dat de naam van SDAp niet nag uorden gevoerd omdat het een beschermde naam Ís. De SDAP, aldus een verkl-aring van pvdA-zijde, is bij de oprichting van de PvdA niet opgeheven, zii bevinot zich in Iikuiciatie. Dat de SDAP zicf' a1 zeventig jaar geleden, toen zij nog maar nauuelijks de leefltijd van t,ien had bereikt, rrin likuidatiet'bevondendat daarover in haar eigen rÍjen openlijk uerd gesproken - overigens natuurlijk zonder dat er naar de aldus sprekenden uerd geluisterd - dat is de op het terrein van de geschiedenis der arbeidersbeu.reging in het alqemeen en der so-

- 14 ciaaldemocratie in het bijzonder kennelijk vol-maakt onschul-dige Berend Senechal- vol-strekt verborgen gebleven.
Naar uat voor een program, naar uat voor principes en uat voor mensen
zoekt hij eigenlijk?, is men geneigd te vragen " Naar zoieLs a.l-s het Leidse
program der SDAP van 1912, uaarin de klassenstrijd zoal- niet formeel-, dan
toch aL goeddeels overboord uerd qezeL? Naar de principes die Troel-stra
hanteerde toen hij na de spoorLregstaking van 1903 zijn beruchte artikelrrlJat
afstand nam van de proletarische
nu?r' publiceerde en daarmee duidelijk
die
de
SDAP alléén liet staan, zoals bijontelbaren,
strijd? Naar de mensen,
te
noemen, de stakende zielieden in
één
voorbeeld
voorbeeld, om slechts
1911?

parSuidhoff,
Jan
oudere
medestander
tij" vinden Berend Senechal en zijn iets
die met zijn 42 jaren ook pas uerd geboren op een tijdstip, dat het z61f s
ónkritische geesten duidelijk begon te u.rorden, dat de SDAP niet te onderscheiden viel van d6L, uJaar zij zich nimmer uezenlijk van onderschej-den had:
een radicaa.l- burgerlijke hervormingspartij.
Al-s Senechal en Suidhoff uerkelijk en oprecht g e l- o v e n, dat de
geLrone man o o i t zijn stempel op de SDAP heeft gedrukt, dan zij hun versociaaldemouJezen naar het belanguekkende opstel uaarin een intelligente
rreen
organisaa1s
craat aLs Saks die partij in september 1904 definieerde
partij
ener
tie van bourgeois-elementenrro fn a1s zij spreken van de noodzaak
rr,'orden
oP
moet
er
'rdie opkomt v o o r het bel-ang van de arbeidersrr, dan
geuezen, dat er góén groter anachronisme denkbaar is dan juist dit, in een
tijdsqeturicht, uaarin de arbeiders z e I f voor hun belangen beginnen op
h e n z e I f
te komen en ervaren, dat hun belangen sleehts d o o I
behartigd k u n n e n uorden.
Natuurlijk hebben Senechal- en Suidhoff gelijk al-s zii betogen, dat de belangen van studenten en intellectuelen niet dezel-flde zijn afs die ueLke ardan arbeiders hebben, dat deze intel-l-ectuelen over andere dingen praten t'de
dat
herbeiders doen. [ïaar a]s Senechal- op qrond daarvan concl-udeert
kenbaarheid van toen teruggebracht moet urorden, de tijd van de elementaire
strijd van de arbeider achter de rode banier van Troelstrarr, dan heef L hij
het 'cycl ecil tnyttte dre geen r:tettil hcudt Vocr ije ueikelijkheid"
Troel-stra heeft niet "de rode banier" geheven. Hij ploegde - om hier
nogmaals een kernachtige uitspraak van Saks Lreer te geven - sLechts met het
schijnrevol-utionaire kalf , dat tensl-otte al-s of f erdj-er op het al-taar van de
kapitalistische orde urerd Eeslacht. De eniqe keer daL hij met zoiets al-s het
rode vaande.L te zu.raaien scheen - in november 1918 - uJas het eer omdat hij
de doo hem gevreesde revol-utionaÍren de uind uit de zeilen trachtte te nemen, minder omdat hij de revolutie der maat,schappelijke verhoudingen zou hebben geuenst.
Af gezien daarvan ec,hter, Senechal- c.s. vergissen zich deerlijk indien
zij uerkelijk menen, dat het op het rode vaandel, op de strijdliederen of op
de lang verv.l-ogen sf eer van vroegere 1-mei-bijeenkomsten aankomt. Hij vergist
zich, indien hij dÉérin de rrherkenbaarheid" der verduenen partij zou menen
te bespeuren, Integendeel: men kan ZEt nuchter en kritisch beschouud, enkel
karakteri-seren als de f r a n j e die de herkenbaarheid van de SDAP afs
een burqerlijk instituut met dienovereenkomstig ook de burgerlijke organisatievorm der partij, bemoeilijkte.
AIs Senechal toch zoekende is, dan zal hij er o.i.. goed aan doen ook
eenstezoeken naar de o o t z a a k u-raardoor de SDAP zich in de PvdA optrDe geuJone man moet u-reer zijn stempel drukken op de social-istische

4C

Ioste. En.als hlj dan toch bezig is zou hij meteen eEns kunnen zoeken naar
de oor2aakr'uaarom al-1e pogingen om vooE de PvdA een alternatiefl te vinden
op basis van de partij-structuur vroeg of laat op de klippen der kapitalistische ontuikkeling zijn gestrand. Dacht hij, om ons uaderom tot maar één
voorbeeld te beperken, daL het toevalJ-ig r!as, dat de PSp in de 'l I jaren
van haar bestaan voortdurend door inuendige tegenstellinqen is verscheurd,
voortdurend door Aflsp1i-tsinqen in haar steeds penibeler bestaan bedreigd
is geuorden? 1).
Teruijl Senechal c.s. nog zoekende zijn heeft een Éndere Groninger, de
meubelfabrikant S. de Boer uit Dude Pekela, a1 een rroplossing" gevonden en
daags na kerstmis de blijde geboorte van een n.ieuue partij verkondigd" \LleIisuaar ' u.li1 hij ni-et de vroegere SDAP Iaten terugkeren, maar Radio Veronica,
maar overi-gens verkf aart ook hij, dat 'rde huidige poliiieke partijen (met inbegrip van de PvdA dusl ) niets voor cie arbeiders doenir. Het is een feit
dat niet kan u.lorden tegengespro[<en, maar van de oorzaak daarvan heeft de
heer De Boer al- even ueinig benul al-s Berend Senechaf.
"lLJij ui11en slechts doodgeuone arbeiders in de Tueede Kamerrr, heeflt de
heer De Boer uitgeroepen, uijselijk in hel nridden latend of hij zichzelfl al-s
diröcteur met 13 uerknemers óók tot de doodgeLJone arbeiders rekent. De heer
De Boer ziet niet, dat die rrdoodgeurone arbeidersrrs zo zii al- in de Tueede
Kamer zouden komen, vanurege hun gebrek aan politieke routine nog sneller
hun kiezers van zicf' zouden vervreemden dan een - politiek toch niet zo
bl-anco - PSP-uet,houder van Amsterdam heeft gedaan. Nog veel- minder zieL onze heer De Boer (noe zotJ hij al-s fabrikant?) dat de strijd van de arbeiders
voor hun belangen geen p o I i t i e k e strijd is maar een s o c i a l- e , uJaarvan zij door - aan hun klasseur ezen vreemde - politieke actie al-l-een maar uorden af,ge1eid.
De heer De Boer heeft op zijn puur p o 1i t i e k verlanglijstje ook
'teen betere servicerr van de PTT staan. Dat is precies hetzelf de al-s dat,
r!aarvan de Franse vaktronden de nrond vof hadden toen zi1 zícl' in het belang
van het rrgoed flunctioneren van het postbedrijf" tegen de'rchaosrrkeerden,
die door het strijdende PTT-personeel zou uorden veroorzaakt. [iij uijzen hier
slechts op om aan te tonen hoe ueinig dit soort zaken met het arbeidersbelang te rnaken hebben; om te demonstreren uJaar de behartiqing van dergelijke
zaken loe l-eidt.
Noch de moderne popmuziek van Radio Veronica, die Berend Senechal- bepaald n i e t uenst te horen ("n zeker niet op de 1-meid.g), noch de ouderuetse strijdliederen der SDAp die hij ué1 uil horen, kunnen ook maar iets
bijdragen tot een uijziging van die maatschaopelijke verhoudingen, die een arstempel-en. Het kapitalÍsme is geen
e Bn a r b e i d er
beider tot
Jericho, LJaarvan de nuren, zoals bekend, ineenstortten toen Gideon de bazuj-n liet schallen en géén Gideonsbende kan datgene verrj-chten, uat de ar1) Ljij hebben, omdat Senechal- c.s. duidelijk hebben verkl-aard, dat de
IpN geen aantrekkingskracht op hen uitoefent, zomin afs de rechtsliberal-e groep die zich DS | 70 noemt trouilens, de bols jer.L-rieken
buiten beschouuing gelaten. Uanzel-fsprekend is cok hón organisatievorn, ontl-eend aan die uelke in de burqerlijke Russische revolutie van 117 ontstond, vofkomen burgerli.lk. Het zal voor de oplettende ulaarnemer nauuelijks nodiq zijn er op te uijzen, dat ook partijen als de IpN in de scherpste tegenstelling tot, de voor haar belanqen strijdende arbeidersklasse staan.

- 16 beiders uitsluitend zétf kunnen.
heeft
"De geuJone man heel't ons geroepen. Hij kan op Senechal rekenenrr,
geuone
manrrbevan'rde
bedrog
Berend qezegd. Ulij kunnen dat slechts a1s
schouuen, op zijn best a1s onbedoel-d bedroq of zelfbedrog.
De r.leg die dertdoodgeuJone manil zoot ztch heeft, of hij hem nu al- zieL
of niet, voert niet terug naar een gedroomd verleden, maar naar de toekomst. lLJaar het Voor die toekomst op aan koml is, dat de geuJone arbeider
eindelijk eens ophoudt a n d e r e n te roepen of op a n d e r e n te
rekenen en zijn eigen l-ot in eigen handen neemt
I
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ant dat uas het) van Berend Senechal en zijn medestanders,
gekregen, dan de schrijver van het bovenstaande stuk
slot
een
ander
heeft
donderdag 19 december uas namelijk de eerste
vermoeden.0p
uel_ heeft kunnen
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Groninger Trefkoel. Deze vergaderinq voldeed
de
SDAP
ín
van
vergadering
Berend Senechal en vice-voorzitter
Voorzitter
van
niet aan de veruachtíngen
reden
zich meteen uit de nieuuJe parBíeze
uas
KIaas
Dit
voor
Klaas Bieze.
om zich ó6k van de nieur,.1e parSenechal
Berend
en
voor
tij terug te trekken
t'ot de P.v.d.A. t'De 9etreden
te
ueer
toe
en
te
maken
tij meteEn !Jeer los
LJone manrrdie om hem geroepen heeft en die op hem kon rekenen, heeft hij
dus maar stil l-aten roePen.
Berend Senechal is uJeer teruggegaan I'naar de grote vuistrrzoals hij
het noemt. Naar de grote vuist van de intellectuelen en studenten? Hij is nu
u,eer naar de P.v.d.An en t'gaat er nooj-t meer ulegtr. Trots vertelde hij aan
een verslaggever van de rrl!inschoter Couranttt (nummer van 24 deeember '74),
dat zijn vader had opgemerkt : r?God jong, tuat ben ik doar bliede omrr. De vervan de heilige moederpartij. En
loren zoon is dus teruggekeerd in de schoot
174
SDAP
van
- Klaas Bieze - UJE€I tot de
met hem is ook viDe-voorzitter
moederpartij toegetreden.
Het voorval- doet ons denken aan gebeurtenissen, die uel- voorkuJamen in
de eerste heLft van de vorige eeuLt in de zuidelijke staten van Noord-Amerika. 0ok toen kuam het ue.l- voor, dat negersf aven van hun plantage ulelvluchtten" Eenmaal op de vlucht echter mi-sten ze ali-e zekerheid en leiding. Heimgenade
uJee deed hen teruqgaan naar de meestet en uit dankbaarheid uJeer in
Bezal
het
lrlie
meester'.
van
hun
te uorden aangenomen, kusten zti de voeten
gezich
zi:
dat
nemen,
kualijk
anderen
die
rend Senechal, KI-aas B:-eze en aL
arbeidersbeueging?
lukkig voelen in de ketenen van de oude
De klucht
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ue tekort voor de aanschaf van een nieutr'te stencilmauJe reeds besteld, uant uJe kunnen er niet zondet.
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