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In het vorige nu¡mer van "Daad en Gedachterr hebben wij de gebeurtenissen van februari 1977 t'een stakíngscarnavalr¡ genoemd. lfet díe opvatËíng
pLaatsten !ûij ons lijnrecht tegénover de zíens¡+ijze van een dagblad aLs
'rHet ParooLtr dat nog v66r de eerste grote - zorgvul-dig geselekteerde - bedrijven pLat gingen 'rhet hardste, omvangrijkste en weLLicht langdurigste
arbeidskonfLikt uit de na-oorlogse geschiedenistt van NederLaad voorspelde.
die, onder diepe inltij plaatsten ons ook f.ijnrecht tegenover aL diegenen
druk van het wapengekLetter, va¡ een'sociale ttoorlogtt spraken. Er is, zo
betoogden wij, geen sprake van een I'oorlogtt tegen het ondernemerdom. l{aL
er gevoerd wordt is een schijnoorLog met de bedoeling een werkelijke oorL09

te

voorkomen.

Wij hebben niet verzuímd voor ons oordeel de nodíge argu&enten aan te
voeren. Een van de krachtigste Ì,ras ongetwijfeLd dít, dat de nau¡sst betrok-

kenen zéLf voortdurend van hun vrees door een échte oorLog bLijk gaven. Nu
het carnaval achËer de rug is en de maskers zijn aÍ,gezetris het mouent gekomen om onze anaLyse nog eens aan de werkelíjkheid te toetsen. l,Iíj kunnen
daarbij slechts konstaËeren, dat zíj díe een slagveld en kruitdanp meenden
te onttüaren zich langzamerhand toch wel verbijsterd zull.en moeten afvragen
¡vát voor soort van "slagrt er dan weL geLeverd is en of dát r^rat zij voor de
t'kruitdamprt hielden, weL kruítdalrp is geweest.
Daar is in de alLereerste pLaats het merkwaardige - slechts op heË
eerste gezicht merkwaardíge - feit, dat weliswaar de vakbeweging de eer
van de overwinning voor zich opeíst, maar dat de ondernemers nadrukkelijk
te lcennen hebbeb gegeven dat zLj zich geenszins als de verLiezers beschouwen.Dat is voor somigen aanleiding gehreest om te beweren dat er geen verlíezers wâren, voor anderen een aanLeidíng geweest om van een stríjd. zonder overwinnaars te spreken. Dat is natuurlíjk l-ood om oud iizer. Als er
geen verlíezers zíjn, dan zijn er ook geen over¡.rinnaars err waar overwínnaars ontbreken is er ook geen sprake van een verliezende partij. I'faar dat
nu ís juíst een van de kennerken van een schijngevecht. 0p het slagveld

-2b1-ijven de lijken achter" Op het toernooivelcl valt men elkaar na afloop
van de verEoning ír: {e armen om vervolgens, zoals Fì{V-voorziÈter I'iím ltoîr
het heeft uitgeãrulct, gezamenlijk o'cle hand \¡teer aan de ploeg Èe sLaan?'.
tt tel-evitrnlin Kolc ãpraic de ber¡uste. woorcl.en op:naan,.lag 2l februari i-r:.
siejournaal van de I.CIS. Er r¿as op clat ruomeïlt een weelc verstreken sinds hij
meË werlrgeversvoorzLttet Uhris van Veen in principe een overeenlcomst had
bereíkt, die bekend staaÊ als heË Haagse Protocol. l'faar de staltinqen duurden nog altijC voort" ;t.:en hij op het scherm verscheen ha¿l Kolr net precies
uut .ruig"deri-ng van de feder:¡-iieraacl r¡an hec FtlIV achter Ce rug, waarij híj
- zc dederr t¡uee red¿kteuren van "Vrij I'lederLand" mee - de bondsvoorzitters
bez¡yoer de stalcirrgen snei te beöi-ndigen. 'uZíJn oproep stuiiEe op weínig
weerstandto, Î.reri-chtten <leze weei;bladjournaListen, die \,rat er op volgde aldus hebben gesciriLderd:
t'Ook Cees Schelling rnrer<l aa¡: het- denL'e:: gezet. 'lr;ee dagen teFiñV vijftigvoreri nog had deze voorzit,ter varr de Voe<íingsbonden
'híj
zuiveLarziin
rluízend. pamfletten laten verspreiden, waarin
þeide¡s cpnieuru voorbereiddg op staliingen. Terugrljdend-richting

Âcriecentrun bedàclit SchêLling zich. Hij trelde díezeLfde lrvond
s.ecreËaris l,Iybert Ðijkstrâ van de zuíveL,werkgevers en verkLaarde
zích jrereicl tôt het ZbüeeLsLè toþen'gesprekÊ, "In de grcotllìetaaL
forceerde dezelfde dag Industriebond-bestuurder i'1. I'IamsËeeker
'. ê€r¿ gesprek over de sÍtuatie meË de r.rerkgevérsvertdgenwoordigíng;
l,,Een maratl¡onzítting van dertien uur in de havens, een 'inforrnele
' òntmoeting lussen .bouwrEetligever J. van Eíjkelenbur.g en Fl)lV-Bouw:
elders veãl teLefoonverkeer bui.,' bond-.roorãíut"r Leo Brour,rér
"o. eerr spoedige beåiindigíng van het
.tên <|e openbaarheid bevorderden
, ' ,cao-conf líct. " . " ('!Vrij i,lederl-and'1 van 5 maart 1977)..
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De tv/ee verslaggevers die,,deze woorden op papíer- zetten \4raren dezelf¿eä die éérr week .eiãer uít de rnond van hiim Kok hadden opgetekerrdr"" dat-dq
stakingên-, ltoíêt door een druk op de knop in Den llaag of Amsterdam" zouden
vrorden bellindigd. De vraag in hoeverre eï, zi.j het dan in ándere,plaatsen,
nu t6ch op,liliverse knoppen,¡"¡erd gedrukt, 'hebben zij nLet gesteld, aLEhans
ín.'hun.lieSelioul,¡ing onbeantwoord gelaËen, Inplaats <traarvên hebben zíj vol:
van I'Tim Kok werd-afgelast"'
staan'met de'vastãtelling, dat "ãe oorl-og
, T^iij houàen vol, dat er geen t'oorlogt'e Tsaa.t een schijnoorlog aan de
garg r"ã. ïe zoSuisË ,geci,Ëeerde paseage versterkü ons in deze mening. idant
õat-lrlim Kolc,* terr¡illã,van de schijn en met het oog qp zijn achterban - in
de aarn¡àng van:.het spiegeLgevechË ook bewp-erd moge he.bben, het kan.?11ç:"
mãar worden verstíran in de zj-n van: géérr <lruk op de knop zoals destijds in
de dagen van het Paasbestand" Het moet zeker,níet z6 t¿orden opgevat, .dat
ur .rão boven af geen duidelijl:. sígnaal meer zou rvorden gegeven" Oorlogen
eíndígen rranneer een der ,strijclencle partÍj,en is verslageri of beide.t-otaal
zíjn uítgeput. Noch de ene, noch de anclere siLuatie í.s ooít de uitkomst
V¿i een ãpieg"tgovecht. DaÈ moeË op een telcen i¡orden afgebroken. Alleerl
ats een aär'gãf.iJk teker:. kan het optreclen van ì¡Iím Kolc verstaan ¡¡orden, niet
als het afgel-asten van een lloorlog" die nooít is uitgebroken.
t{aaroã zijn de stakingen niei opguheven terstoná r',a het Êolptandkomen
van het Haagse l"rotocol? :Het anÈwootã lt,i¿t, daË zij zíjr. voofFgezet opdat
zelf s, maar ã. sehijn van een tweede,,Paast¡estand vermeden r zou !'7grden. De
vatrrbeweging heefr inderdaad de richtli-jn gevoLgd die zíj zichzeLt' gesteld

-3had, De akties zijn forneel níet, maar praktisch uéL door de bestuurders
beëindigd, naar zíJ hebben ze geenszins bruusk en zeker aLlerninst zoals vier jaar eerder, achter de rug van de stakers om beäíndigd. Zíj hebben achter hun rug sLechts het einde ervan voorbereíd om vervolgens de arbeiders tot werkhervatting te advíseren. De bestuurders hebben hun Leden
niet voor een voLdongen feit geplaatst, zij hebben de beslíssing forneel
aan hen geLaten. Ifaar zíj hebben ze - getuíge het weergegeven citaat - wel
onder morele druk gezet. Zij hebben zích tot het uiterste Íngespannen om
de stakers te bewegen die r,üeg te gaan, die zíj aLs bestuurders reeds hadden gebaand. IJaarvan getuigt ook de verklaríng van ï{in Kok, waarin hij mede wees op de beËekenis van de arbeídsrust, het belang van de Nederlandse
ekonomie en de stabÍLiteít van de eigen ontwikkeLing, r.raarmee hij nogelíjk
de ontwikkeling van de vakbewegíng bedoelde, maar nogeLijk ook die van het
bedrijfsleven. "Niemandr'raldus het standpunt van Ï{im Kok, "is met konfLikten gedíend."
Een schijnoorlog werd er gevoerd, maar dan wel een waarbíj de schijn

van een echte oorlog zo sËerk mogelíjk moesË worden gemaakt.Het spiegelgevecht nocht níet te vroeg, maar het mocht evenmin te Lããt worden afgebroken. In het eerste gevaL zouden de frustraties van het Paasbestand worden
verhevigd, in het Laatste gevaL zou het risiko ontstaan, dat men de arbeiders níet meer ín de hand zou kunnen houden, dat de schíjnoorLog zijn doeL
zou missen doordat hij toch ín een échte oorl.og zou ontaarden. De arbeiders moesten stoom hebben afgebLazen eer heel voorzíchtig en geLeidelijk
de rerr¡men zouden mogen worden aangetrokken. En niet sl-echts de FNV huldigde een dergelíjke opvatting, maar ook bíjvoorbeeLd een werkgever aLs de
heer Prins, díe na het totstandkomen vân het Haagse Protocol. rustig dríe
dagen de tijd nam voor overLeg met zijn achterban. Ðe tr4tee journalÍsten
van "Vríj Nederland;r die van díc feít meLding hebben genaakt, hebben erbíj
aangetekend, dat Prins op deze wíjze de vakbonden mooi de geLegenheid gaf
om de arbeiders te Laten uitrazen.
Ì,Ianneer r¡e echter net een schijngeveeht te maken hebben gehadreen gevecht zonder overr,rínnaars of verlíezers, r,raarom zijn dan de ondernemers aL
na een LutteL aantaL stakingsdagen bíj monde van werkgeversvoorzitter Van
Veen op een aantal punten voor de vakbeweging gekapituLeerd? Laat ons om
het antwoord op deze vraag te vinden all.ereerst het woord geven aan de be\,ruste heer Van Veen zel-f.In een gesprelc met aLrrreer onze beíde "Vrij Nederlandt'-redakteuren heeft hij het nadrukkelijk tteen misvatting" genoemd, dat
de werkgevers al vrij spoedig door de knieän zouden zíjn gegaan. Tegenover
een redalcteur van "Het Paroolf' heeft hij zich in vríjwel eendere bewoordingen uitgelaten, Tot nieuw overleg, zo heeft hij beide keren verklaard, qras
de mogeLijkheid aL geschapen in rt weekeinde uóór het begin van de st¿kingen op grond van zojuist beschikbaar gekomen ekonomische gegevens. Dat het
tot woensdag 9 februari heeft geduurd eer van de bereidheíd tot tn gesprek
in een brief aan de vakbewegíng kennís werd gegeven, ís - aLdus Van Veen daardoor veroorzaakt, dat hij en de overige werkgeversonderhandet-aars ruggespraak moesten voeren. 'rÏle moesten eerst aL onze beleidsorganen raadpleB€û", zo heeft híj gezegd.
Deze verkLaring van Van Veen ís duidel-ijk ín stríjd met de Lezing van
andere werkgeversvertegeffÀroordígers. De beide "Vrij Nederl-and"-redakteuren
die zich met de kwestie hebben bezíg gehouden hebben vastgesËeLd, dat noch
bij de ALgemene l^Ierkgevers Vereniging, noch bij de metaalwerkgevers díe in
de FME zijn verenigd ook maar iets bekend is van een íntern beraad dat aan

-4brief van de werkgeversvoo:rzitters Van Veen en De IrIiË vooraf zou zijn
gegaan. I'let andere woordeqr: de toelichtingen spreken elkaar tegen. Niet
voor niets werd in i'iRC*Handelsbl-ad van 4 maart gekonstaÈeerd, dat de geschiedenis van de jor"gste staltingsalcties ehaoËisch ísrdat er een bonte variatie aan opvattingen Ee beluisieren valt en d.at er achter een dihke mist
lconfl-ikten... ooic binnen de rrerirgeversorganísaties schuil gaan.
Bet,elcent diË nu dar: Van Veen zich aan mooípraËerij sctiuldig maakt en
dat de onderriemers toeh rveL degelijti overst.ag zLjn gegaal;-? De v::aag waarom
híeriiij alles draait ísi.s: }uerstag ad.crüööT?
De Groningse ekonoori prof dr. I'. Hartog heeft er r^reiriig noeite uree.
In de NRC van 8 maart heeft liij "c1e beirende, naar de ú.S. geämigreerde Oostenríjxer Schumpeter len tonele gev'oerrl orn te bewijzen, dat. de ondernemers
rloor de uakbeuegíng ín eelr hoek ged.::orrgar-r. e:ri verslagen aijn. De ond.ernemersr zo praat de Groningse hoogleÍaa:r Schumpeter na, zijt kraehtens hun
aard altíjd in liet clef:nsis'r,geneigd tot terugtrekheí... ?,ij vechten níet.
Ile valcbeiregir.g heeft we1 vechtlust. De onderüemers zijn níet heroisch, de
organisaties van de arbeiders daarentegen rtél. Even he.i:ben de onderneners
gedaan of. zíi viLder¿ vechter¡. ìlaar Èoen het er op aan ki¡airi bl-eeh dat zij
dat niet konden, Zii zijn altíjcl veroordeel"ct tot onderhancleLingen. Ðe vak*
beweging claarentegen - aLdrrs noÊ altijd de hereri Hartog en Schumpeter .de

kan allebei: ond.erhandelen en vechten. "Zodta de onderrremers dan oolc een
mogelijlcheid zager: met weinig materíäle lileerscheuren, maar met toegeven
op het voor de val;bertreging kardinale punt uít het konflikt te spríngen,
irebben zíi dar gedaan. Daarmee hebben zij het terrein aan de tegenstander
gelatenr', a1-dus prof. llertog, elie er geen ge]reím van rnaakt, dat híj van de
t'mach'È varr de
vakbewlgíngt' diep oncler de indrtric is.
Nu ís het lclalr-iteloos napraÈerr. van Schumpeter 6ón ding, het naur¡lceuríg
observeren van hetgeen er zich r,rericelíjk ín de samenlevíng afspe.elt uiteraarcl totaal iets and,ers. Het door prof" llartog geschilderde beeLd van een
machtige vakbeweging, waartegen de ondernerners gedoem,{ zijn heË af te leggenu klopË op geen stulcken na mct de realiteit. Zou de valibeweging z6 zijn
als cle heren Schunrpeter en Ha::t,og menen dat zLj is, de ondernemers zouden
alle reder¿ hebben haar te vreãefi. Ì'{aar er valt van een dergelijke vrees
nieËs te bespeuren" De ondernemersv¡oordvoerd.ers spreke.i dan ook een heeL
andere taal claa de Groningse hoogleraat.
I,lij hebben de vori¡;e maal l) reeds de ondernemer Prins gecíteerd, die
van nening is riaÈ het beclrijfsle-ren het niet zonder de vakbonden lca.n stellen. De heer I/an Veen de.nkt er niet anders over:
ItDe onderrirlmershrereLrl

weging, díe

is gediend nret een konstrul.,tie.,¡e vakbe*
niet in ei¡en huis verdeeld is. Een ond.ernemersorga-

nisatie díe zích moet baseres op gebr:k aan kracht van de vakberveging tengevolgÊ van haar innerlijlce verdeel-dheid, í.s bezig met
het behaLen van overwinni-ngen die gcen stand kunnen houden.. " ïlc
heb altijd als mijn ureni:rg verkonrÍigd, daË een eensgezinde vakbewegíng.... <le beste oplossing is '¡cor ons land" "..tt (Van Veen,
geciteerd uít "Vrij ilederland" van 5 naart lglT).
De neníng van de
I

) Zie

heren Prins en

'i/an Veen,

"Daad en GedachÈe" van maart

1977 .

,fie door veLe onderneners

-5wordt gedeeld, ís zeer voor de hand liggend en begrijpelíjk" Er ís geen
síkkepit van \raar, dat de ondernemers niet, de vakbeweging daarentegen wéL
zou vechten en dan nog r^¡el - zoals prof. Hartog kenneLijk bedoelt - tegen
het ondernemerdom. De ondernemers vechten wel degeLijk" Soms doen zíj dat
met behulp van de sterke arm: milítaíren lossen besmette goederen; poLitie
verjaagt stakers uiË een door hen bezeËte fabriek. Een andere keer schakelen zij de recht,erLijke macht, in: men Lette op de gedingen díe onder andere tegen de Industríebond ÌWV, in feite tegen de Leden daarvan gevoerd
zijn. Doongaans echter - en dat is níet in strijd met de zojuist genoemde
praktijk der lcorte gedingen - vechten de ondernemers met het udpen uavt de
ia'l<bewáging"

Dít is een stel-ling cíe prof. Hartog wel voLslagen ongerijmd zaL voorkomen. HeË is niettenin in de praktijk de regel díe zít weínig uítzonderingen kent, daË hij ook op de jongete gebeurtenissen van toepassing blijkt.
Men Luistere sLechts naar heËgeen "Vri3 Nederlanrl" uit de mond van de heer
Van Veen heeft opgetekend:
"Vlij hebben een aairtal aanbeveLingen gedaan aan de bedrijfstakken op basis van het Haagse Protocol. Hier en daar hebben üre
aan de hand van vaste formules oo1.r heel nadrukkeLijk gezegd: zo
en zo moet je het <loen. Dat ís een f.ijn die l(olt ook heeft gevoLgd. !ilij hebben er zelfs onderLíng nog aeL eens contaet ouer
ge\tad,.. De sËrekkíng va,n het protocol- is.. de echte onrierhandelíngen beginnen pas al-s de stakingsparoLen zijn ingetrokken en
de mensen v¡eer aan heÈ werlc zijn. onder andere bíj de grafici
hebben Kok en ðk lieide deze formules gebruikt...." (cursiveringen van ons, D & G).
NederLand¡ r'Ì.Iisü Kok van díe voorr¿aarde,
parolen rroesten worden ingetrolcken??r

- Vrij

dat de stakings-

is door de heer Kok ook gebruíkt
precies
op
dezeLfde ruijze. Het is zo geweest dat wíj verscheidene keren contacten hebben gehad.." ('rVríj llederLand" van 5 maart
1977, cursivering van ons, D & G),
-

VAt{ VEEN:"Deze zeLfde formuLe

Indíen prof. liartog eri aL dieger,cn die leven in clezel-fde sprookjesweal-s hij aan deze veel-zeggende woorden nog niet genoeg mochten hebben,
dan wíLLen vríj hun rvijzen op enkeLe niet rninrler betekenisvoll-e uíteenzettingen in NRC-Handelsblad van 4 maart j.1.:

reld

. t'Kolc, díe enereíjds op het Haagse M¿rlieveLd en op de Rotter
da.mse CoolsingeL al-s de gl:ofe stakíngsleider optr3drtrachtte anderzijds Ëegelíjk zíjn achterban aan het rnrcrk te kríjgen. ".. Hij
kreeg de grooÈste moeite meL het afreuuneri van de vakbonden, die
zich na de príjscompensatie op de initiäle loonsverhoging 2)

stortten en door wílder staken. De stakers

haclcl-en

de

smaalc

te

2) tnitiäLe Loonsverhoging noent men díe Loonsverhoging die nog
niet - zoal-s b.v, de automatische prijskoinpensatie - aL eerder was Ëoegepast.

-6pakken en het Ìras aan Kok om ze ín het gareel te lcrijgen" ". Toen
Den Uy1.. " in Zeist lieË weten dat onze democratie stakingen moet,
kunnen verdragen en ciat dít rrapen i¡:r dit geval werd gehanËeerd
omdat er iet.s fundamenteel- inis is in orLze maatschappíj, waren de
poppen aan heL dansen. ". ó6k" ". bij de vakbeweging... "1,üe rnril-l-en
etaf.", liet cl.e FNV-top". " de p::emíer \.reten.,. Lubbers en Boersma
vertelden Den IIyl: "I{eË gelazer moet- afgelopen zíjn, Je moeË
geen geesLen oprcepeiì die je niet ín de hand kunt houden." l)eli
UyL ging dadelijk <le FNV onder druÌr zetterre \raar hij ".. te horen
kreeg dat al-les gedaan werd om cie stakíngen tot een einde te
breugen. "Ik der.h dat de premier heefl moêten ontdekken dat het
pei-oton in een andere sLraat zat dan hij", zegt eerr CDA-liamer1i<l

;

"

ivlaar betelcent het feit, da-t l(ok cle bonden moest afrernmen aangezien ze
d6õr wilden staken dan niet dat Hartog en Schumpei:er moge.lijk ongeLijh hebben voor r¿at de vakbewegingstcp hetreftemaar toch wêl een klein beetje gelijk voor vrat betreft de v¡aË dichter bij d.e basis staande bonden? AllerminsÈ. De bonden zijn niet minrler een instituut van de burgerJ-ijlce maaË*'
schappij, worden niet rninder d-oor het ondernemerdom aLs insty,wnent gehanteerd dan de vakbeweging in haar geheel. Alleen. vaff¡rege de onstan'Jigheid
dat ze een tikl',eltje dichter rnet hu::. neus op datgene zitten waË zich onder
de gewone leden af sireelL
zíjn ze eercler dan ,¡e vakbewegintstop ertoe gùneigd om het alLemaal \dat" meer subËiel (als men wil: geraffineerd) te spelen. Als NRC-ttanelelsblad schrijft, d.aË ãe bonden ¡^rilden Coorstalien, dan is
dat in feite geen exacte formulering. ì'üiet de bonden wil-den dat,, nieË een
man al.s Schelling, die (zie boven) de sekretaris van de zuivelwerlcgevers
opbeLde! maar de leden. liet ging ín februari- zoals het al vele keren in de
historie is gegaan en aoals het i:ijvoorbeeld ook gegaan is bij ¡l,e Britse
poststaking in de lente varr 1971. Toen de bonden het stakingsparool lanceerd-en ìcvamen de arbeiders - de bittere ervaring van het PaasbesËand nog
al"tijd vers in heÈ geheugen - slechts schoorvoetend in beweging. Toen zij
eenmaal irr berregiTlg rr'âEêne voelden zíj er weinig voor om er op het eerste
het beste seintje van boverr af mee op te houden"
Dit aLl-es deed zich :ln rlez;e bond, in gene bedrijfstak * iretzij als
feit, hetzíj als tendens * sterlier voor dan in een andere, Err irier ligt
bijvoorbeeld ook de ¡¡erklaríng hoe of het komt, ciat <ie voedíngsbonden van
de FNV nog niet te::stond bereíd rùaren om v¡eer zítting ce nemen in overlegorganen r¿aarin oolr werkgevers zítxen, zoals de produktschappen " 7,íj voercleri daarvoor, blijkens een bericht j,n MtC-Ilamdelsbl"ad van B maârt, het argumeriË aan, dat de verhoudirrgeir nog te :reer gestoord r^raren" "I'le kunnentto
al-dus één van hun woordvoerders, "geen lieve vrede símuLeren."
idie de diverse uitspraken der vooraanstaande 'l¡estuurders nog eens
zorgvuldíg over!¡eegi en r+ie aanrlach.tig leË op hun respektíevelijke daden,
die lcrijgt nu niet dírekt 't beeld van een gestoorrle verhoudin6,; tussen deze bestuurders en de werkgevers. Van iets dergelijks was er veeleer sprake
tussen de werkgevers en de bondsLeden. hlat de bestuurclers; beËrefÊ; zij be*
lroefden de líeve vrede helenaaL niet te simuLev,etz.llaar zij t-radden een oor*
Lo9 en krijgsiiaftigheiú gesimuleer<l. i:traarmate ziJ dat met meer meesËerschap gedaan hadden, konden zij minder snel heË masJ¡er laten vaLlen"
Vals.bonden en vakbondsbestuurders zi-jn niet krijgshaftÍ.g. Een bejaarde
oud-bondsbesËuurder, die ook na zi.jn pensionering nog altijd zeer nauhTe

-7betrekkingen met zijn bond is bLijven onderhouden vertelde ons drie dagen
voor heÈ begin van de stakingen, dat zijn opvolgers ín het bonCsbest,uur
tthe"gewoorl in hun broek schetentt. Ze1f.s professor Hartog zaI daÈ weinig
ro'ísch" noemen. Anderzijds treft men ook bij de arbeiders geen hero'íek aan.
De heroiek hoorË niet thuis ín de burgerlijke maatschappij ; zí: is iets
van het verleden. A,rbeiders voeren geen strijd orndat ze zo dapper zíjn, ze
voeren slechts strijd Ì¡ranneer ze moeten. Voor zover arbeiders gedurende
een bepaalde stríjd heldhaftigheicl ten toon spreidenris het dezeLfde heldhaftigheid, die ook dienstpLichtige sol-daten aan de dag Leggen, die als ze
konden het slagvel"d zo sneL mogelijl"" de rug zouden toekeren. Prof. ilartog
schijnt daarvan totaal niets te begrijpen. l{aar zijn nening voeren de bonden strijd tegen het ondernemerdom en hij verklaart díe sËrijd uit hun zogenaamde 'theLdhaftigheid" of "heroiek". Hij ziet niet, dat het aLl-esbehalve de bonden of de vakbeweging zijn die tegen het ondernemerdom strijrien,
doch de arbeiders en dat voor zover er Loch van heLdhaftigheid sprake is,
of van \dat men dan zo wil noemen, deze niet de oorzaak is van de strijd,
maar integendeel het gevolg ervan.
I,lie daarop een veel- betere en scherpere kijk hebben zijn de ondernemers, de vakbondsbesÈuur<iers, de nauw met het bedrijfsleven verbonden ministers zoals Lubbers en Boersma" Vandaar dat laatstgenoemden een ideoLoog
als Den Uyl waarschuwden voor rrilet oproepen van geesten, die hij niet roeer
in de hand zou kunnen houden". Vandaar Kolts krampachtige pogíngen de arbeiders weer in het gareel te krijgen. Vandaar ook de snelle - naar het oordeel van Kok ttte snel-le" - kapitulatie van Van Veen en De !tit, namens de
werkgeversorganisaËies, hraarvan l,{im Kok beweert, dat hij haar "niet begrepen" zou hebben.
Op de vraag uaarpoo? de werkgevers eigenlijk overstag zíjn gegaan is
naar ons oordeel slechts éên antluoord mogelíjk" Níet voor de vakbewegíng,
gelíjk prof. Hart,og poogË aan Èe tonen, maar voor heL verre van denkbeeldige gevaar, dat de sciríjrroorlog uit de hand zou lopen, dat inderdaad de
trboze geestenrr zouden opstaan, r"raarvoor Den {Jyl werd gewaarschuwd. Níet de
schijnoorlog van de valcbeweging heeft Van Veen en zíjn christelíjke coLlega De trIit op de knieåin gedwongen, maar het spookbeeld van een échte oorLog
- die der arbeiders - die zij evenzeer vreesden als Kolc met wie Van Veen
zo regelmatig kont,akten onderhield en die - naar Van Veen gezegd heeft 'ttop dezelfde Líin zattl.
Vanzelfsprekend heefE Van Veen niet openlijk toegegeven wat hem heeft
bewogen. Dat zou er toe hebben bíjgedragen het gevaar te vergroËen dat hij
juísË zocht af te r,ienden. l{aar doordat hij zijn werlcelijke motieven moest
verbergen kwam zijn waarheid, dat hij niet voor de vakbewegíng door de
knieiln lras gegaan niet overtuigend genoeg over. Dat was des te mínder het
geval-, doordat híj het aannemelijk zocht te maken met een zwalc verhaal dat
terstond door figuren aLs Príns van de FME of De Stoppelaar Blijdestein
van de Algemene l,lerlcgevers Vereníging als een ballon werd doorgeprikt.
trüaarom is,
naar NRC-Ilandelsbl-ad konstaËeerde, de geschiedenis van de
jongste stakíngs-ttoorLogtt zo chaotisch? [üaarom bestaat et zotn ilbonte varíatie van Lezingen"? De enige reden is die i,¡elke wij reeds aan het begin
van deze beschouv¡íng hebben vermeld: omdat er geen oorl"og wãs. Van Veen
poogde niet, geLijk men beweerd heeft, een snel-l-e of te snelLe beslÍssíng
op het slagveld te forceren.Híj poogde een werkeLijlce oorLog en een werke1-íjk slagveld Èe voorkomen" En tr'lim Kok deed insgel-ijks"
Ílirn kok deed meer. In de loop van de stakingsaktie stippelde híj duí-

-8deLijk lijnen uit naar een aktie voor investeringskontrole en voor wat híj
I'bedrijfsdemocratíe" noemt. Dat ziet er uit aLs een strijd, die niet, om
Loonpercentages gaat, inaar om de machË binnen de onderneming" Een aantasting van de vrije ondernemi-ngsgewijze produktir:? Ilisschien dat Schumpeter,
prof. HarÈog of de heer l,Iiegel het zo zuLlen noemen. Onze beide "Vríj Nederland"-redalcteuren hebben er zo hun twijfels over. ZLJ schrijven:
"De vakbeweging zal- zícln als het díe weg opgaat onvermijdelijk gaan vereenzelvigen met de onderneming. Ðat kan hef einde
inLuiden van de vakber,ieging als stríjdorganisatie""

clat de vakbeweging door hen ten onrechte als
gezien, t,enminste ten onrechte als een strijd*
wordt
een strijdorganisaLie
organisatie van de arbeicters. Zij kan niet ophouden iets Le zíin wat zíj
níer is " Zíj kan op zijn hoogst de schðjn verliezen die zij nu nog aLtijcl
met veel kunst en vliegrrerk r,reet op te houden" ¡L1s dat gebeurt zuLLen er
ook geen schíjngevechten meer worden geleverd. Er zaL geen sprahe meer wezen van een rookgordijn dat voor kruicclamp wordt versleten. l'fet de onmoge}íjkheid van het schijngevecht echter wordt de mogelijkheid van de werltelijke stríjd - die van klasse tegen kl-asse - alleen maar groter.
Ons lco¡unenÈaar

luidt,
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artikelen hebben wij gepoogd een analyse Ëe
geven van de stakingsakËíes van februarí 1977 "De laatste van deze twee beãchouwingen : die men in dit nuruner van "Daad en Gedachterr aantreft - was
al geschreven en op stencil getypt toen wíj het artikel onder de ogar: kregen, oraarmee de Groningse hoogleraar Ger l{armsen in het weekblad "De Groene" van 9 naart j.1. een "Ëerugbliit" op de jongste stak.ingsaktie heeft gegeven. I^trij aarzelen niet het een .¡erbijsËerend stuk te noemen.
Verbijsterendo omdat llarmsen, all-e niet mis te versËane aanwijzingen
van iret tegen,Ceel ten spijt, hardnekkig bl-ijft vasthouden aan de bíj velen
heersende ilLusie, dat de Nederlandse vakbeweging strijdbaarder is geworden en dat haar jongsLe optreden daarvan een symptoom is
Voor Harmsen is het een uitgemaalcte zaalc, dat de Fl'lV-top de weg van
de kLassensamem^rerking hecft verlaten orn opnieuw (?) die van de klassenstrijd te betreden.I^Iie het de afgelopen weken heeft gewaagd om van een ancler inzí-cht te geËuigen wordt door Harmsen met soms vreinig vriendeLijke

In

türee achtereenvolgende

woorden ttaf gemaakt".
I¡lanneer llarmsen zich daarbij keert tegen iemand als prof . dr. Ben Síjêsr díe er (in Hervormd Nederland van 26 tebruari j.1.) op heeft geì^Tezent
dai "er bíj rle jongste akÈies van eníg initiatief van de arbeiders geen
sprake r*", dut nát ãAfg handelen van hen werd on.lerdrul"t en dat de akties
vän bovenaf werden geleid", dan betoorrt hij (Harmsen) tefenover een kollega hoogletaar of ex-hoogleraar nog de norlíge voorziehËigheiC. Hij noemt de
õpmerking van Si.jes sleãhts "onbegrijpelijk'*. Infanneer iríj zích keert Legen
eãn ¡,¡eekbladjournalíst aLs Viktor Vrooland dan is Harmsens Ëoon een tikkeL-

-9tje anders. Het heet

dan daË deze ?'bij herhaLíng veel onzin over de vakbe-

weging ten best,e geeftt'.
Om daL t.e "bewijzen" citeert Harmsen enkele regels uit een artikel
dat Vrooland in "De Nieur¿e I-inie" van 16 februari publiceerde. Vrooland
stelde daarin, dat de FI'lV-top "de stalcing níet meer als een strijdinstrumentr ziet, ttmaar als een mogelijltheid om stoom af te bLazentt. Vrooland
schreef voorts aan de vakbeweging politieke bedoelingen toe.0ver dat laatste verschillen ook wij grondig met Vrooland van urening;lIaar het doet nogaL hautaín aan om het door Harmsen als "nonsens voor-wie de feiten kenltt
te horen karakteriseren, v/anneer men er op let met r¿elk een minachting
Harmsen z'eLf. ovet de feiten heenstapt, vooral over die weLke Vrooland niei
op 16, maar aI op 9 februari in een ander artikel" in "De Nieu¡n¡e Línie,'
naar voren bracht. Over *ie feiten en over dat attLkel zwijgË Harmsen wijselijk, zoals híj er óók over zwijgt dat behalve Vroolancl tevens anderei,
bíjvoorbeeld de ekonomische redakteur van "Vrij Neclerland"rover "stoom afl
blazen" hebben geschreven.
Ðat Harmsen het t'or begrijpelijkt' noemt dat íemand over "van bovenaf
geLeide" stakingen schrijft, komt ons op onze beurt onbegrijpelijlt voor en
r¿e1 om deze reden, daÈ l{armsen zelf in zijn bewuste artikel in ttDe Groene"
op niet weiníg plaatsen aantoont, dãt inderdaad de sËakíngen door de leíding sËrak in de hand werden gehouden, voorbereid en traai
zorgvuLdig
"ett
en doordacht plan werden georganíseerd.
ttDacht Sijes werkelijktt, zo vraagt
Harmsen, ttdat wanneer overal naar
eigen inzicht door arbeiders gestaakt wordt, dit tot een maximaal- resul-taat... had geLeid?" Blijkbaar zijn Harmsen die gevallerr - bepaald nieË zo
neír-rig in getaL en ook in Nederland - waarin arbeiders die nàar hún eigen
inzicht handel-den de zege boelcten, volslagen onbekend gebleven. Hij let er
schíjnbaar níet op in zíjn - bepaald nier r¿erenschappeiijke - ijvei, om de
vakbondsrnythe ten koste van al-Les te verdedigen dan wel nieuw leven in Ëe
blazen.En dan laten we de nauw verholen minachting waarmee Harmsen aan het
inzicht van de arbeiders nauwelijks eníge waarde toekent vergeleken met de
ínzichten der rtcentrale leiding" nog maar buiten beschouwing, hoe karakteristiek dat alLes ook voor Harmsens denkbeelden en optreden moge zijn.
Van de onbekendheid van Harmsen met de feiten wi1Len we echter nog
wel een staaltje noemen. I¡Ie bedoelen zijn opmerlcing dat 'rvooral Amerikaanl
se_onderzoekingen leren dat weíníg of niet georganiseerde ongeschoolde arbeiders veel minder staken dan georganiseerde geschoolden l), maar dat
zieh onder hen een veel hoger ziekteverzuím voordoet, meer wiåselíng van
baas en meer sabotage van het productieproces." Ervan afgezíen dat een auteur a1s de ook aan onze lezers belcende John Zerzan in voortreffeLijke studies heeft aangetoond, dat dít absenteisme moet worden gezien als een vorm
van klassenstrijd, niet slechts tegen het ondernemerdom, maar ook en tegelíjkertijd tegen de met de ondernemers samenwerkende bonden, leren de Amerikaanse feíten, dat de ongeorganiseerde arbeiders in de Verenigde Stahet op staken aankomË, van rranten r^reten. Daarvan geÈuigden in de
!"tr al-s
tt50 al de vele
jaren
"wildett akties waarop een vooraanstaand bl-a¿ als de
I
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over "weinig en niet georganiseerde ongeschoolde arbeiders" is ons een raadseL. 0f een arbeider is
georganíseerd of hij ís ndet georganíseerd. Een "weínig" georganiseerd zíjn is natuurlijk een onmogelijkheíd.
Hoe Ilarmsen kan praEen

f----'-

l0 *
"Christían Scíence l,lonitor" de aandacht vestigde; daarvan getuígen ín een
nabij verleden en in het heden de stal',ingsakÈies bÍj diverse Chrysler.-fabrieken in Michígan en cle alctíe in <ie gLoednieuwe autofabriek te
Lordstown. lulaar daarvan schijnt Harmsen geen rveet te l¡ebben, zaaj-s hij ooi<
geen weet schíjnt te hebben van vele andere onofficiäle stalcingen in de U.
S;4. en al evenmin van ðe uLoed van buítenlandse f.iteratuur, waaxmee zíin
vakbewegingstheorie van tafel r¡ordt geveegcl"
üf is het soms zo, daL Harmsen díe literatuur van nul en gener r¡aarde
acht? Is het soms zo, dat tríj Nederland ¿oen groot en irel-angrijk l.ancl acht
dat hrat dâár gebeurt bep.*lend zou zíjn voor de ontr¡ikkeling van de vakbeweging? lüat zeggen wij? I^Iat daar gebeurt? ,\ls heÈ nog îLaar zo wás.Het is nameLíj1." niet zo dat Harmsen niet verder lsijlct dan de llederlandse grenzen'
lní: k¿jkt nauweli-jks. Nog maar luttele jaren geleden is het, dat de onge-organiseerde arbeiclers van de Groninger strokarËonindustrie - dus op niet
zo h'eêL verre afstand van de universiteit rvaar hij thar"is doceerÈ * såmen
inet hun georganiseerde collega?s een vakbondsbestuurder al-s Liefaart wêghoonden Eoer:. hij hún strijcl een soaalc in het wiel trachtte Ëe ste;i-ên.
Gebeurde dat soms in die periode, wâ.arvan Harmsen zegÈ dat de vakbe*'
weging toen minð,er sËrijdbaar rvas? llee, het arbeidersvijandí-gc optreden

ureer

van Liefaart geschiedde op een tíjdstip datrvolgens Harmserr dan, de vakbeweging zict. aL r¡eer strijdbaar opstelde
zaak,
llet die ËijdsÈippen is heÈ bij Harmsen trourirens toch eei¿ vreemde
t70
e60
jaren
jaren
zou
naar
de
en in het begin van
Tegen het eínde van de
zijn meníng de vakbeweging, onder druk van de weer (?) wat strijdbaarder
geworden arbeiders een strijclbaar.ler houding zijn gaan aannemen. Niettemin
betoogt ook hij, da.t het Paasbestand van 1973 iets rl'âs rrlâârltr€e men de r¡il
tot aktie van de ar'beiders zocht Le breken. Hoe het dan met de wat strijdbaa.rder houding van de vakbeweging zat r¡ordt door hem níet opgehelierd.
'Hij loopt er ook over heen, dat thans, in februari j.1., de arbeiclers wiLden doorstaken toen de Leiding al weer koers zelte op het beäindigen van
de aktíes, ofschoon hij dat feit rvél ËerLoops vermelclt.
Voor Harmsen schijnen dergel-ijice feiten iets anders in te houden dan
de voor de hand f-iggende konkl-usie dat er tussen besf-ur¡rders en leden tegenstelLíngen bestaan.
Dat de ervaríng met het Paasbestand en de daarop ge'voLgde r¿oede van
de arbeiders bepalend is geïieesË voor het jongste opÈ::eden van de vakbeweging, dat kan men - tussen de regels - ook ín het stuk van Harmsen lezen.
Alleenn het ís allerminst zLjn bedoeling, dat men er dat uit konki.udeert.
I'ûant hij ziet heË al-lemaal totaal anclers, niet op grond van een analyse-,
die ook clan respekt zou ltunnen afdwí-ngen als men een ancler oordeel zou hebben, maar als gevolg daarvan dat híj oogkleppan schijnt te dragen v¡aardoor
zijn blik gefixeerd 'o¡ordt op de dingen zoaLs zí3 - volgens het vakbewegingssprookje - zouden moetetz zíjn. "Als het goecl is", schrijft híj , "zíjn
tvlse onverbrekel-ijlc met eleentraLe l-eiding en zeggenschap der leden
zaken.
ondersteunende
kaar verbonden en elkaar
"
Jawel. ALs" Het doet denken aan dat boelc vån een DuiLse sociaaLdemo*
kratische schrijver, die onder de títel "ALs wij in 1918..." de zogenaamde
"foutert" die de SPD in åe Duitse lrlove¡:nberrevol-utíe zou hebben begaan zotg
','uLdig op een rijtje zette zo¡der te onderzoeken htaårom de SPD handeLde
zoals zíj dced.
ALs, Zeker. A.Ls lnet kapí-talisme geen waarde produceerde om meeri,¡aarde
te produceren zou het kapitaLisne geen kapital-isme zijn en aLs de vakber¡e-

lt ging geen ínstituut van de burgerlijke maatsehappij was dan... dan zou zíj
geen vakbeweging zíjn, zeggen lvij. ì'laar dat vindt Harmsen zoiets al-s een
poging om rtde leden tegen de besturen op te zettenr'. Inplaats van de (voor
wie ogen heeft om te zien) al.lerwege zichtbare tegenstelling tussen de vakbondsLeden en de vakbondsLeidíng al-s een feit te aksepterenreen feít waarvân iedere Ëheoretische analyse dienÈ uit te gaan en dat verklaard moet
worden, gaat Harmsen uit. van de dingen zoals ze (ttals het goed istt) zouden
moetetc zLjn om vervolgens vanaf de Ì.lartinitoren zijn banblikserns Êe slingeren naar iedereen, die omtrent de vakbeweging een andere opinie huldigt
dan hij en die haar j.n een ãnder hisÈorisch perspektíef zieÊ dan tt zijne,
waarvan hij ten onreehte f.ijkt te veronderstellen dat heL het hístorisch
perspektief is.

Harmsen citeert Cees Sclrelling, die tegenover een verslaggever van
NRC-Handelsblad heeft uiteengezet hoeveel moeite het de bestuurders kostte
om de vakbondsleden uit te Leggen v¡aaróm de top veel mínder ver \^renste te
gaan dan de basis. Het stemt Harmsen niet tot nadenken, noch is het voorvaL
(naast ve1"e dergelijke feiten) voor hem ook maar de minste aanleidíng zich
nog eens op zijn opvatting van de vakbewegingstheoríe te bezírulen.
Natuurlijk heeft }larmsen gelijk, daË :ude wijze v¡aarop... gepoogd werd
een centraal geleide en geplande aktie te kombíneren met inspraak van de
leden, nieuw !ü4s." Hij heeft er echter - ondanks zijn opmerkingen over heÊ
Paasbestand - geen oog voor wat achter die nieuwigheid schuil gaat.Hij beschouwË haar als een uezenLíjke verandering van het vakbondsoptreden en

niet als

een nieuwe

verkooptaktiek, waarmee de vakbeweging zich tracht

I,rtaar te maken en aan de man te brengen en dát dan op grond juist van haar
hrezene een r^rezen, dat voor heË Paasbestand van t73 de verklaring vormt,
Als Harmsen een bestuurder als trnlamsteeker cíteerto die op l9 februari
in het VARA-progranna o'In de Rooie Haan" verkLaard heefts tttrüe zijn een demokratische bond.... tüe maken niet meer de fouÈen die we in het verleden
wel- gemaakt hebben... 1973 is voor ons een les ger.reest.o.tt, eî2., dan zegt
Harmsen níet: je kunt me nog veel meer vertelLen. Harmsen zegt ndet: t'HeeL

het

verLeden bewijst, dat de bond aIs zodanig allesbehaLve demokratisch is
en de les die jullie hebben geleerd ís derhalve alleen deze, dat jullie je
er wel voor rrachËen dat á1 te duidelijk te laten bl_ijken. " Dat zeggen wij,
maar liarmsen sLikt de woorden van I¡lamsteeker voor zoete koek en voert ze
als bewijs aan voor rË demokratisch karakter van de vakberøeging en als bewijs voor de juistheid van zíjn zíenswijze. Dat om geen andere reden dan
dat ook Harmsen de illusies deelt die (sonmige) vakbondsbesËuurders over
zich,zeLf en hun bond koesteren. De verklaring daarvoor is, menen wij, zíjn
volstrekt traditíonalistische k-ijk op de arbeidersbewegíng als zodanig.
Ðat verhindert hem te zíen" r¿at veLe burgerlíjke onderzoekers - vooraL in
het buitenland - wél gezien hebben" De laatsten hebben zich dan ook beijverd om dat soorÈ íLlusies waarvan Harmsen het sl-achËoffer is met een hele
reeks van harde feiten en argunenËen door te prikken" Ook in Nederland is
dit type onderzoekers er wel. Þfaar men vindt het niet ín de kríngen van de
zogenaamde *'maatschappij-kritische vakbewegingut en men moeË ft wel met een
lantaarntje zoeken. Harmsen behoort er in ieder geval- niet toe.
Uit Harmsens uiteenzettingen in o'De Groenetthrijgt men op een gegeven
moment de indruk, dat hij een man aLs Jan van de Tempel, die in een ekono-

nisch proefschrift de stel1-ing heeft verkondigd, dat "llachtsuitoefening
door., . ondernemers en arbeiders êen fakËor van betekenis ís bij de feitelijke en definitieve vorming der prijzen en voor de uiteíndelíjke verde-

t2f-ing van het sociaLe produkLl¡, als
strijd beschouwt, ir elk geval- als

een soort van kampioen van de klasseniemand, die een ander vakbondsoptreden
voorstond, een optrerlen van vroeger, dat -- naar Harmsens oordeel- - de valcbeweging tijdelijk verlaten heeft om er thans tot terug te keren" En dat
dan uitgerekend een Jan van de Tempel die, samen met de parlementariär A1*
barda, tot de eerste twee sociaaLdemokraten behoorde die door de bourgeoisie ¡¡aardig werden gekeurd voor een ministerschap.Dat de aangehaalde r^7oorden van Van de Tempel ideeên behelzen d.ie nauw verhrant zijn met die van de
Amerikaanse ekonoou¡ Galbraíchrideeiln r^Taarmee een moderner kapitaLisme ver-.
dedigd wordt, dat schijnË Harmsen te ontgaan. I.lissehien ook laat hij het
weg omda.t het nieË in zijn historisch perspektief past, T¡¡aarvân hre hier
duidc.líjk hebben pogen Ëe maken, \daarom $¡e hei noch historisch yi6den,
noch een perspektief r.¡inden.
Van Ce zojuist genoemde John Kenneth Galbraith scirreef eens het Amerikaanse weekblad "Saturday Revíew", daÈ hij zich met rverlcelijkheden bezig
houdt en níet met sprookjes. Dat is nu net precies $rat naar onze mening
van Ger Harmsen niet gezegd kan worden.
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VERHAAL

llat hier volgt is een ¡¿ãár verhaal" lfíj hebben het opgetekerrd uÍt de
mond van een der belrokkenen. Het heeft zíctr afgespeeld Eussen kerstmis
1976 en begin februari 1977, in de periode derhalve wa.arin de Nederlandse
vakbeweging zich voorbereidde op de jongste stakÍ.ngsakties. De zegsman er-

van is ons sj-nds jaren bekend. Voor de beËrouwbaarheid van zijn mededeiingen kunnen wij instaan. Om hem voor moeilijlcheden te vrijwaren hebben rvij
zíjn naam onvermeLd gelaten en de namen van al-le andare personen díe een
rol spelen veranderd. l,'lij hebben ons ooh onl-houden van ãndere details aan
de hand r\taarvan bepaalde figuren geÏdentifíceerd zouden kunnen r¿orden. Zo
spreken wij bijvoorbeeld va-: "een bedrijf" en van '¡de betrokken vakbond'r
ofschoon wij nauwkeurig weten om wéLk bedríjf en om'.uêllce vakbond het in
deze geschiedenis gaat. Het enip;e dat wij verkl-appen willen is, dat de bewuste vakbond is aar,gesloten bij het N.V.V" en dat het om een vakbond gaat
die in de februarídagen duchtig de Èrom heeft geroerd en die zich nogal radíkaaL scheen op te stelien. De geschiedenis luidi als volgt:
Kort voor ke::stmj-s'lresloot, de direktie van ee:r bedrijf ergens in Nederland dat van een bepaalde afdeling, r+aar achË arbeiders ttettzaam \^raren,
er vier zouden moeten afvloeien"Juist voor de feesidagen werden de betrolckenen ervan in kennis gesteld en er werd hun gezegd, daË zi-j met zrn achten onder elkaar maar moesten uiËmaken, welke vier dat dan zouden zíjn,
In de gemeente waar het bedrijf gevestigd is woonde een mane die zor¿el ín de plaatselÍjke afdeling van de P.v.cl"A. aLs in de vakber¡eging nog*
eens zijn monclje pleegt te roeren"I^le zullen hem llarrs noemen. Op een zaterdag eÍncl vorig jaar kreeg deze l{ans bezoek van zí-jn plaat,sgenooÈ Jan,
d:e hij wel kende" Jan r¡ras een van de acht arbeiders, die zojuist Èe horen
hadden gekregen wat of hen boven tret hoofd hing"
Hans en Jan spraken met elkaar af, <lat lTans de volgende zondag bij

al

r3 Jan thuis zou komen. De overige kollegats van Jan zouden er dan 6ók zijn
en gezamenlijk zou er dan worden beraadslaag,l rrrat of er te doen stond. 0p
die bewuste zondagmiddag kr+am Hans voor de dag met heË ontwerp voor een
brief aan de dírektie. Daarin werd gezegd, dat de acht, betrokkenen met
geen enkele afvloeiing aklcoord gingen en tegen de voorgestelde ontsLagen
fel protest aantekenden. Afgesproken werd dat de - goedgekeurde - brief de
volgende maandag door minstens t\,ree van de acht persoonLijk aan de direktie ter hand zou worden gesteld. Dat om te voorkomen, dat van die kant de
ontvangst van het schríjven zou kunnen r¿orden geloochend. Er werd ook nog
besloten, dat Hans de sekretarís van de betrolcken vakbond van een en ander
in kennis zou stellen en hem zou aansporen zich terstond met de kwestie te
bemoeíen"
Nog

diezelfde zondag belde Hans vakbondssekretaris ?iet op, die hij
persoonl-ijk kende. Hans zei: "Pietrje moet er onmiddeLlijk werk van maken.
Het gaat om de zoveelste aantasting van de werkgeLegenheid hier in de omgeving. De vakbewegíng en de regionale poLitici van diverse partijen hebben daarover al hun bezorgdheid geuit. Ik kan voor deze mensen verder totaaL niets meer doen dan ilc gedaan heb. Het is jullie zaak" Spring er in."
Piet antwoordde: "Ik ben het helemaaL met je eens. De bonden üraren
híer niet over ingelicht. Ik ga er morgen direkt op af."
Drie dagen later vroeg Hans aan Jan of hij al wat van Piet had gehoord of gemerkt. t'lrJee", zeÍ Jan" "T¡Iel verdxaaid", zei llans en hij belde
Piet voor de tweede keer.
"Hel-aas", zeL Piet, "ik was maanclag absoluut verhinderd, maar ik doe
er wat aantt.
trrleer een paar dagen later - het was inmíddel-s aL januari - hoorde onze Hans opnieuw vân Jan, dat Piet nog altijd taal noch teken had laten horen. trfeer belde Hans Piet opå "Hoe zit het nou? Vínd je het soms niet belangrijk, dat de vakbeweging voor haar leden in de bres springt? Vind je
niet dan de bond voor de belangen van de arbeiders op moet komen? l{aarom
heb je de boel tot nu toe er bij laten liggen?"
Piet had de nodige - zo op het eerste gehoor erg overtuigend klinkende - verontschuldigingen. l"laar hij zou er nu toch echt iets aan gaan doen.
I(orte tijd later hoorde Hans nogmaals van Jan, dat de acht betrokken
arbeiders niets van PieË hadden gehoord. En weer belde Hans de vakbondssekretaris op. 1t Inlerd een !,rat minder vriendelíjk gesprek. I'iaar het eind er-'
van hras wel, dat Piet zich weer uitputte in beloften.
ALdus verstreek de januarimaand" Ein de februarimaand. Op zondag 2t'
maart was de sítuatie zo, dat Jan en zijn koLlegats van vakbondssekretaris
Piet nog altijd het eerste l-evensteken moesten horen. lrlaar vier van de be\nluste arbeiders r^raren inmiddels wel bÍ.j heË bedrijf ontslagen.
Toen de betrokken vakbond tijdens de stakingsakties van februari de
mond vo1 had over t'verzeÈ", "sÈrijdtt en "solidariteitt' en het van de daken
schreeuwde, dat alleen de vakbeweging een i'vuistrr kon maken, liep Hans op
een goede dag het aktiecentrum van de bewuste bond binnen om eens te kijken hoe de heren bestuurders nu druk bezig waren "de belangen van de arbeiders te behartigen...u'Iolie zat daat in dat aktiecentrumesamen meË enkeLe andere vakbondsprominenÊen gewichtig te konfereren? U raadt het lezer:
¡riemand anders dan vakbondssekretaris Piet.Ilaar híj za?- er maar kort. Nauwelijks had Píet onze Hans in het oog gekregen of hij bukte zíc1n naar zijn
akt,etas vol papieren, stond van de tafel op en zocht een heenkomen. Hans
kreeg niet de gelegenheid om oolc maar één woord met Piet, te wisselen.

t4Nu wacht l-Ians op een gelegenheid om de bondsvoorzitter aan te lclampen.
Hans wil het er ní.et bíj laten zitten" Dat, het veel zaL heLpen gelooft hij
niet. BiËtere ervaringen hebben hem aardig sceptisch gemaaltt. lùat -Tan en
zijn koLlegats van de zaak denken is ons niet belcend, Hans heeft er nog
rvel een bitter kommenL¿.ar aan Loegevoegd. T.lij zeiz
"Toên de jongste stalcingsalcËie rvas afgelopen hulde de. bond zich weer
iri stilzwijgerr. Zo gaat het altijd" Àls het in hú:* beLang is hoor je wat
van dä bestuurders, voor de res,t van de tijd Laten ze je gertoon barsten.
Zo'!'s het aLtijd. 1Lr heb het- eercler rneegemaaict bij een groËe en larrg,Jurige
stàtcÍngsaktie. Ik .corc,e toen zelf oolc tot cie stakers" Nauwei-ijlts t+as het

zag of hoorde r.iiets meer" Ðáeht je dai ze vaar õns in ber¿egirlg ïìraren gekomen in februari? lìlou ver3eet l"ret utaar. Ze kõnden niet andeis" Dat ís alles."
hiie zei daar ook ireer, dat de instellirrg van de vakbeweging .?o veranderd was?
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KORRBKTIE

In het vorige nurnner van t'Daacl en Ge.dachËe't (nuun-rrer 3 van maart 1977) zíin
op pagina I I helaas t\^ree regels door elliaar gedrukÈ. Dit is veroorzaal<t

door een onopLettendheid vân onszelf en n¡e bieden daarvoor onze verontschuldigingen aarr. I,.Ie laten nu de hele ;zin uit dat arrikel nog even voLBeû¡ zoãat*de lezer er toch nog uiL ka.ir komen. De gehele zin luidt als
volgt
å

"Van oudsher vormen zij in Frankrijk het rniddel om de arbeiders stoom te
laten afblazen en t-egelijkertij.j hun aarrdacht te richten op politielce leu'zetÌ en doeleinden. ttoe lánger hoe meer lcomL het voor elat in dergelijke demonstratieve optochten leuzel r^rorden meegevoerd die voikomen in strijd zíjn
met de officítiLe leuzen van de valcbewegingsbureaucratie."

