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HEEFT MOSKOÏ} WERKE]., IJK AFGEREKEND
MET PÀUT DE GROOT ?

mT IS ONS OPGEVAILEN, d.at de beschouwJ::gen, d.ie d.iverse blad.en gewijti heb-
ben aan d.e rrkritiekfr, àie in Moskou Ís uitgeoefend. op d.e Ned.erland.se bolsjew-ie-
kenleid.er PauI d.e Groot, uitermate ón-kritisch zijn geueest. Zekerrhet is aan--d-e-
vier blad.en d-ie wi j ond.er ogen kregen 1) rriet ontgaan, d.at d.e Russische beschul-
d.igingen aam, het ad.res van De Groot erg Léét zijn gekonen en alle vier zi'en ze rn
verband- tussen het tijd.stip waarop ze ziln gepubliceerd en het in mei te houden
congres van d.e C.P.N. Maar bij die'rri-j voor tLe hand. liggend.e constructie blijft
het. In rrilet Parooltr ve:rr,rijst "r'een med,ewerkertr d.ie het ond.e::rrrerp behand.eltrwelis-
waar naar het bekend-e gezegd.e van trd.e pot verwijt d.e ketel d.at hij zwart zi.eluttI
ma,ardat staatnatuurlijkalle:minst gelijkmet een kri. t i s che analyse.
Ïntegend.eel! De zin van een d.ergelijke opmerking kan slechts deze zijn, d.at Moskou
geen enkel recht heeft tot het uj-ten va"n d.eze beschuld-ig'Íngen, hoe juist ze op
zict,.zeLf ook zijn. De vraag echter, waar het bjj het veïnemen ervan allereerst om
gaatis, of d.ekritiek j uis t is enzo ne e, waaruitdand.ie onjuistheid.
te veridaren va,lt. Dat zi1n vragen, waaïaEul ook ïgor Cornelissen in t\Irij Ned.er-
Iand." niet is toegekomen. Hï stelt het zo, dat Moskou met Pau] d.e Groot zou heb-
ben afgerekend-. Naar onze mening echter is d.e bewuste laitiek op PauI d.e Groot
wéI een - uÍteraard net poIítieke bed.oelingen ond.ernomen - pog-rng hem kapot te
maken met precies d.ezelfd-e method.e waarmee Paul d-e Groot zéIf herhaald.elijk poli-
tieke tegenstand.ers of rivalen kapot heeft trachten te maken, naar géén werkelij-
ke rrafrekeningtr.

Wie in zijn krant iets over d.e Russische aanval op tt ere-Iid van het C.P.N.
-bestur:r heeft gelezen, weet d.at hij gelanceerd. is in het Russj-sche tijd.schrift
trVraagstukken vatl d-e geschied.enis'r d-oor A.P. Dimitrijev en meli?ouw K.K. Sjiri::ja
ond-er d-e titel- I'In strijd. raet d.e historische waarheidtt. Die titel he,eftrniet rrit-
sluitend.r maar wel voor een belangrijk dee1, betrekl<ing op d.atgene wat Paul d.e
Groot Í:: zijn in d.e jaren t60 te boek gestel-d.e herirureringen heeft oirgenerkt o.a.
over d.e politiek vÉu1 d.e vroegere Konintern en oveï zljn eigen politieke ro1 in
zijn partij. Onze opvatting is, d.at Paul d.e Groot in zijn herinneringen 2) met
d.e waarheid. voortd.urend. op uiterst gespannen voet staat, maar dat Dimitrijev en
Sjirinja d.at aI evenzeer d.oen.
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Paul d-e Groot wijd.d.e d-estijd.s in zijn mernoires o.a. aand-acht aan het zevende
wereld-congres va,n d.e Kondntern in 19)5, waarop d.e koers voor de zoveefste keer
weer eens wercl ongegooid, met heb resu-Itaal., , dat d-e sociaalcleinocratie niet lan-
ger voor trsociaal-fascÍstischtt werd- uitgekreten en 211 inplaats daarvan werd, uit-
genod.Ígd- tot samenwerking met Moskou in rt kader van d.e Iteenheid.sfrontpolitiekrr.
laarbij steld.e Paul d.e Groot rlat d,eze politieke 1ljn d.e Komi-ntern werd- afged.wongen
d.oor rrd-e massalsrr.

Dimitrijev en Sjirinja betwisten d-at met het a,-rgument, dat de tr'ranse C.P' rn

d-ergelijke politiek aI in 1)j{ propageerd-e, waaraan zt1 ian toevoegen, dat d-ie po-
litiek van d-e Franse partrj krachtig gesteurrd en voorbereicl was d,oor d.e Execu-r,ie-
ve van d-e Komintern. iviet and-ere woorden, d.e feitelÍjke gang van zake:n., aldus de

beiiLe Russische auteurs, is precies omgekeerd. aan d-e schil-dering van De Groot.
Tot hem richten zij bovend-j-en het venvijt, da,t hij, toen d-e Komintern eenmaal was

omgezwenkt, met clie zwenking grote moeite had en d-ai hi; eind- 1915 no9 al-l-erminst
met d.e eenhei-d.sfrontpolitÍek in d-e pas 1iep.

Nu is de berrrer:ing vatt Paul de Groot, dat d-e zogenaamde I'eenheid-sfrontpoli-
tiek'r d.oorrrcle massaÍsrr zou zijn afged-wongen rond.uit ffauwe kul-. Àan de massars
heeft lYioskou zrch nog nimme:: iets gelegerr laten liggen, evenmin als trouwens De

Groot zelf . llet cie beweringen varr Dimitnjev en S.iirinja echter is het niet veel
beter gestelcl . Inderd-aao- is het waar, dat er in d-e ioop van 1914 tn Frankri;k een
sainen'hrerking tot stand, kwan tussen d-e sociaald.emocraten en d.e bolsjersikl . De be-
treffend,e parti.len sloten een vriend.schapspa.ct, d-at ecirter niet d-oor d,e l{omintern
was gesuggereerd., maar d-oor Jean Zyromski, d.e secretari-s van d-e Iranse socj-aal-
d-emocratj-e in het departement van de Seine, Sterker nog; in de dagen d-at d.it
pact werd. voorbereid-, in de maancien, die direct aan d.e totstand,koming ervan voor-
af'gj-ngen, huJ-cligd-e de Kominterrl nog alti.jd- c1e theorj-e van het sociaal-fascisme en
'r^ias er va-n d.e latere I'eenhej-cisfrontpolitiek" nog volstrekt geen sprake.

Op 20 febrrrari 1914 - de beicle Franse partijen zijn dan al- hezig de voelho-
rens naar elkand.er uit te steken - publiceert d.e in Bazel .rerschiinende rrRr:ndil

schaurrreen der orgaJlen van d-e Iiomintern, d-e tekst vari een recLe d.ie I'tanuilski en-
keie dagen tevoren in het Wfl(I , het Executief i{omitee van d-e lionmr.rrr.istische In-
ternatíonale heeft gehoud-en. In d.ie rede schildert [tanuj-].ski de sociaafdemocra-
tisclre 2e Internationaf e als rtd.e voorna,a,nste steulpil aar vafl d-e wereld.reactierl
en hi-j wr3st er nadrui<kefuk op, clat rrd.e sociaafclenocratle op d.ezelfde bodem staat
als het fa,scisme" ("Rurrclschau", Je 3rg, no. 16, blz, 584, 2e kolom).

In het 1{-d-aagse ii;dschriít "Die Komr:rurristische Internationalerr, uitgegeven
d.oor het EKKI , word,t gedurend-e een groot deel van het ja,ar 19)4 no1 de theorie
van hetrrsociaal--fascisiiietr gehuId.igd.. In het nuÍmer van 2C jarruari staat een ar-
tikel van cle Komintern-med-ewe,rker'u/. Knorin aíged-rukt, getiteld: rrFasci-smer so-
ciaald-emocratie en kommuriistentr, waarin de terzn t'sociaal-íascisten't i;verig word-t
gehanteerd- en waa,rin de sociaalo.emocratie 'rd"e hulp van het fascisrneil worcit ge-
noeurd- ("Die Kommu:r.istische Inte,mational-err , 1934, Heft 2, bJz. 115).

0p 20 maart publiceert hetzelfd.e officiële orgaan va"rl de Komlnternleid.ing
een beschouwing over recente gebeuri,enissen j-n Frankrijk, waarin het heet d.atrrcle
nassats dag in, dag uit tot acties tegen d.e bourgeoisie en tegen d.e sociaal--Í'as-
cisten uoeten worclen opge::oepen" (ttett 6, blz. 558).

In hetzelfd.e laat 1934 publiceert C.e Ín Moskou vertoevend.e Du-itse bolsje-
wiek Fritz lleckert een brochr.ue ond-er de titel: 'rIs d.e sociaald-emocratie nog d-e

belarrgrijke sociale ster.rnpilaar vocr de bourgeoisie?" Zijn antr,voord luid-tz ttJaze'
ker. Het feit Cat óók de socia,aiclemocraiie d-oor lli-tl-er worcit \rervofgË mag ons d.e

door haar gespeelde rol n'iet d.oen vergeten!" Hij vermijrlt het woord,'rsociaaf-fas-
cismer', verd-er is er niets verand-erd-. De rreerdreid-sfrontpolitiekil is kenr:e1i;k nog
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niet aarr d.e horizon verrezen. Het geschrift word.t wara door Moskou aanbevolen.
Het zou niet moeilijk va11en op d.ie wilze d,oor te gaan. De historische d.ocu-

menten spreken een hééI andere taal d.an pimitrijev en Sjirinja! Hr:n bewering, d.at
PauI d.e Groot en d.e C"P.N. zidn niet dan met raoeite tot d.e rreenheid.sfrontpoli-
tiekrr bekeerd.en vind.t weinig steun in d.e beschouwin€en, d-ie het toennalige d.ag-
b1ad. va.n d.e C.P"N. - r'De Tribr:nerr - d.estijd.s in zijn kolommen opnEun. Te::wi1le van
d.e plaats:rrimte volstaaJx wij met een enkel cÍtaat uit frDe Tribune[ varr 14 augus-
tus 1914. Ín het binnenl-and.s overzicht van die dag (p*g. 2) word.t er gewag van
gema,aktl d.at ook d-e Holl-arrd.se C.P. zich tot d.e socj-aald.emocratie gewend. heeft
met het voorstel ori tot eenheid. van aktie te komen. Ziedaat het begin van een
koersverlegging d.ie d.e C.P.N. niet eerd.er, ma,aï ook niet later d.arr d.e zusterpar-
tljen eJ-d.ers heeft ond.ernomen.

De Groot, a1dus het betoog van zÍjn huid.ige Russi'sche criticirheeft het in
zijn memoires ten onrechte d-oen voorkomen alsof d.e Kon-intern-politiek in de jaren
tJ0 alleen maar met het Russische staatsbelang rekening hiel-d. en d.aarom in strijd.
was met d.e belangen v€Lï'l d.e meeste C.P. ts buÍten Rusl-and.. Daartegen betogen d.'ie
Russische criticÍ d.an d.at het juist ongekeerd. De Groot is geweest, d,ie de samen-
werking van kormunisten en sociaald.emocraten lange tijd" heeft belenmerd.. Hij, zo
ïoepen zq ia:-t, heeft in 1914/'15 nog van sociaal-fascisten gesproken toen de Kom-
intern aI tot een ni-euwe I{n ten opzi-chte varr d.e sociaald.emocratie had. besfoten"
Het onwaarachtige varr d.e l-aatste bewering hebben wjj hierboven al- aangetoond., dat
waar het ons om te d.oen is echter hebben wij d.aa:rree alleen nog maar benaderd..

De Grootr s karakteristiek varr de Konintern-politiek na.nelijk is een halve
waarheid., d.ie al-s zod.artig uÍteraard. tegelijk een halve leugen is. Niet slechts in
d.e jaren rJ0 was d-e Komintern-politiek op het Russische staatsbelang gericht, zij
i-s d.aar a I t ij d. op gericht geweest, van d.e oprichting der Je ïnternationale
af , tot aan het ogenblik, d.at zij - al wed.erom in het Russische staatsbelang -
werd. opgeheven. Reed.s in een van haar eerste d.ocumenten verkond.igd-e cie Kommunis-
tische Internationale dat zij I'd.e zaak van Sowjet-Rus1and. tot haar eigen zaak kraÀ.

gemaakt" J). Dat vo:mt d.e verklaring voor lnet zig-zag-beleid- clat zij van meet af
aan heeft gevoerd.. Bij dat politiek laveren is niet alleen in het nid.d.en van d.e
jaren tJO, maar ook eerd.er aI, tel-kens dín in d.e richting varr d.e sociaald.emocra-
tie gevaren vraJlneer d.e interessen van Moskou d.at vereisten.

Zo was het bijvoorbeeld. in het begin van d.e jaren r20 toen het nj-euwe Rus-
fand eerst in Rapal1o, later in Genua en Den Haag, betreldringen met het westerse
kapitalisme aarlmoopte. ïn Moskou werd. op het vierd.e Kom-intern-kongres óók voor
rrilitaire bond.genootschappen met kapítalistische land.en gepleit 4). D" rteenheicls-
frontpolitiek'r vierd.e hoogtij. In Sachsen en in Thiiringen leidde zij tot de kome-
d.ie van d.e zogenaarnd.e rrarbeid-ersregeringrt. In Ned.erlarrd. verklaarde wijlen d.e bol-
sjewistische voormarr David. l,riijnkoop - en met recht - d.at "bolsjewisme en sociaal-
democratie beid.en stoelen op d.ezelfde wortel d.es geloofsrr.

De rreenhei-d-sfrontpolitj-ektt vari d-e jaren 'J0 heeft preeies d.ezelfd.e materië-
l-e basis als d.ie van d.e jaren t20: het Russische staatsbelang. Zij vormt - vol-
strekt and.ers d-an Dimitrijev en Sjirinja betogen - g:eén beiuijs ervooï, d.at d.oor d.e
Komintern n i e t op het politiek kompas rran de Russische staat werd. gevaren.
Zij illustreert integend.eel d-at feit op een treffend.e manier.

De economische crisis d-j-e d.estijd.s heerste verscherpte d.e tegenstellingen
tussen d.e Duitse en d.e Franse bourgeoisierterwijl het Franse en het Russische ka-
pitalisme steed.s meer gemeenschappelijke interessen kregen. IIet eerste bleek o.a.
uit d.e opzegging - d.oor d.e Franse regering op 17 januarÍ 1934 - van het Frans-
Duitse hartd.efsverd.rag van 1927 en uit een beperking van d-e Franse invoer in het
toenmalige Duitsland. d.oor d.e Duitse regering op 19 januari 1914. Het tweed.e kr*am
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tot uiting in het Frans-Russísche hand.elsverd.rag van 19 jarruari 1914. Itiet krach-
tige steun varr Frankrijl< en cliens Lond-onse gezant Corbin, d-ie ijverig hielp de be-
zwarerL van Groot-Brittarurië uit rle weg te rL,.imen !) werd Rusland- lid. van d,e Ge-
neefse Volkenbond. Tensiotte sloot Rusland op 2 mei 1915 net Irankrijk een mil-i-
tair verdrag. Wild.e liet enige waard.e hebben, wil-d-e ook d.e Russische Vo1kenbondLs-
politiek zinvol ztjn, dan arocht de economisch-militaíre kracht van Frankrijk, Ia-
ter ook Cie van eventuefe anciere Russische bond.genoten, niet Öoor binnenl-artd.se
tegenstellingen verzwakt worden. Er d-iend-e 'tgod-svred.err tussen kapitaal en arbeid
te word-en gesloten. Dai; is cle achtergrcnd- van d.erreenheid.sfrontpolitiek",d-ie aI-
weer in het ir.ussische s'baasbelang, in mind.er dan geen iijd- tot eenrrvolksfrontpo-
litiekrr r,rerct uitgebreid,. Xe betekenís van een d-ergeiijk 'tvolksfrontr? word.t wel-
licht het duio.elijkst geïIlustreerd. cioor een open brj.ei aan Ed"ua,rd. Dalad-i-er en rt
kongres van zijn rad.icale partij, die op 18 oktober 1916 werd- afged.rukt iri rt dag-
blad "1'Humanitérr van cle tr'ranse C.P. Daarln leest inen:

I'Evenafs gij meneer Dafad-íer achten wij Ce openbare or'ie onmisba,ar. 0m-

clat zij natuurlijk ni-r:t te d-enken ís buiten eerbied voor d-e wet zijn wij
eï zeker van, dat wij vorl-edig in overeenstenming met rr hand.elen, in-
clien wi-j eisen, da.+, d-e i.retten d.oor: iedereen geëerbiedÍgd l,rord-en, even-
afs moet geschieclen met de pierticuliere gigendom, de vrucht van arbeid.
ea spa,a,Tzaain-Jlreid.. rl

Men kan d-eze bri-ef rond.uit 'n 1<a,pital-istische gelooísbeli-idenis noenen, ana-
Ioog d-e rrvolksfrontpo.l-itiek" al-sB een steunen van c1e bestaande ord-e, karakterise-
ren. Dat zt1 d,65rop neerkwann bleek ook héé} d-uidelÍjk in Spa:rje,waar de bolsjewie-
lcen d-e sociaald.emoc-raat Cabafiero,,en d-e burgerli jke radicaal Negrin steund.en en
zjcih féL verzetten tegen a,ll-es, wat ook maar enigszins d.e revolutionaire krach-
ten van d.e C.l[.T. versterken kon.],Íaar een d-ergelijke karakteristiek ontbreekt zo-
wel bij Pau] d-e Groot als bij ninitrijev en Sjirinja. i,{at Par-rl de Groor beweert
heeft in feite d-eze strekkin6, dat geo-urend.e d.e zog'enaanid-e trclercle period-err va.n

d-e KourÍntem rt Russi-sche staatsbelang een \Iend-ing verhinoerde naar een politie-
ke lijn die c1e hervatting zou zijn varr een revolutionaire traditie. Deze zogenaam-
d.e betekenis van de I'wend.ingil word-t d-oor zijn Russische critici niet betwist. Zij
betwisten slechts zíjn oord,eel cver d.e "derde periode" van '1928-1915 en voeéfen er
aan toe, dat juist De Groot d-e betekenis van d.e nieuwe lijn aanvankelijk niet be-
grepen heeft. Inplaats v.:n d.e verlakkerij van De Groot te ontnaskeren passen in-
tegend-eel Di,nitrijev en Sjirj-nja precies d-ezel-fd-e verfald<erij toe, omd.at zr; beiden
d-ezelfd.e id-eologische bakermat als hij hebben,wat ook de wed.erzijd-se tegensteflin-
gen niiogen z:.jn. Zelfs cLa.ar: waar Paul de G::oot van hr:rrrrmanoeuvresrr spreekt, ver-
wijt hij d.e boJ-sjewistische rirachthebbers niet, dat zr; d.e arbeid-ers a 1 t ij d. aI
zand- in d.e ogen hebben gestrcoid-. Die beschalo.Íg'ing treft men omgekeerd. af even-
min aan bij al hetgeen Dimitriiev en Sjirinja aan Paul de Groot verwi"iten.

+

DE VOORIIAÀ]{STE reden on Pauf de Groot te critiseren is voor zljn Russische
critici cliens - in zi;n boek over cle Jo-er jaren uiti)-ósproken - conclusie, dat d-e

boisjewistlsche parti;en in de Westeurcpese fanden zich onafhankelijker van lloskou
("r. van alle overige staatskapitalistische lanclen) rnceten opstellen en grotere
bewegingsvrijheid- d-ienen te genieten. llij geven De Groots conclusi-e weeï in onze

eigeÀ ber,ioord-ingen. De term rtstaatskapitalistische landenr' - ter a,anduicling van
d.e Oostbl-ok-staten oÍ staten met soortgelijke regiens - treft men bij i-rérn uiter-
aard- liet aan. Net als Dirnitrijev en Sjirinja immers tracht hij Cre staatskapita-
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'listische franbozenLinonad.e voor d.e rod.e wijn varr het socialisme te verkopen en
hij heeft er nog nooit ook meat één ogenblik over gepeinsd- d,ie hand.el op te geven.
Iïij meent slechts d.at d.e verkoop wat gemaidrelijker zaL gaan, wanneer ond.er bepaal-
d.e onstartd-ighed.en d.e flessen voorzien zoud.en word.en vëu:I een énd.er etiket.

ne ged.achte, d-at zij beter een and.ere i n h o u d. en d.aa:mee dan natuurlijk
ook een and.ere vort zoud.en kurm.en krijgen, d.e zienswi1ze, d-at socialisme Séér,staatskapitalisffniet d.e zeak van eón partijcentrale , *^= van de massat s zelf
isr kra,m bij Par.r-1 d,e Groot ninmer op en kón bij hem a1s bolsjewistisch partijuan
niet opkomen. Voor zover §j het Kremlin van misleid.ing beschuld.igt - wat letter-
hjk het geval is wanneer hij over d.e tljd. van het bond.genootschap tussen Stalin en
Hitler komt te spreken - bed.oelt hij d.aa::oree slechts een bijkomstige en ond.erge-
schikte misleid.ingr geenszins een van fi:nd.a"menteef karakter. Dat d.e ex-wÍjnhand.e-
laar Joachim von Ribbentrop in d,e jaren rJO een bnrin d.ranlsje afs rrsocialisti-
sche wijnrr aan de man trachtte te brengen, stempelt hem voor Paul- d.e Groot - ach-
teraf dan - niet tot een maJl, met wie, gelijk Molotof d.eed., wel een verdrag kon
word-en gesloten, ook al- heeft De Groot op zi-clnzel-f niets tegen het gebn:-ik van
valse etiketten. IIet Ís ver varr hem het ene bed.rog met het and.ere in verband. te
brengen; hij tracht alle:minst het Russisch-Duitse non-agressiepact van. augustus
1939 en het rrriend.schapsverdrag' tussen beid-e staten van september van hetzelfd-e
jaar uit hu:r wed.erzild.se maatschappijverhoud,ingen te verkraren.

Dimitrijev en Sjirinja d.oen dat ook niet.Zij hebben àit met PauJ- de Groot ge-
meen, dat ook door hen over d.e staatskapitalistische fra,rnbozenLimonad.e in all-e
talen word.t gezwegen. 0m het etiket gaat het ook hen en a.a,ngezien Paul- d.e Groot
zijn twijfel aan de waard.e van het trad.itionele etiket met een verwijzing naar d.e
period.e van het Hitler-Stalinpact gemotiveerd. heeft, menen zij niet beter te kr:n-
nen d-oen d.an d-e staf te breken over d.e politiek, die Paul- d-e Groot en d.e CPII
in d.ie tijd. hebben gevoeïd,. Wdt echter Paul- d.e Groot d.estijd.s ook moge hebben ge-
dachtrpraktisch is er geen sprake verr geweest, dat hij het "etikettt in d-ie d-agen
aL zou hebben trachten te wijzigen. Trouw aaÍr Moskou d-oor d.ik en dun heeft hij
zich na september 1919 niet sl-echts schuld.ig genaakt aan d.e bolsjewistische mis-
leid.ing in het algemeen, maar óók aan d-e bijzond.ere misleid.ing d.ie met het Duits-
Russische verdrag samenhing.

limi lriisv en S jirinja heffen tegen Paul d.e Groot bestraffend. d.e vinger op
vaJlwege het d.oor hem geschïeven of ond.er zijn verantwoord-elijkheid. verschenen ar-
tikel in het CPN-tijdschrift "Politiek en Cultuurrrva.n juïd 1){0, waarin tot eenfrcorrecterrhouàing tegenover de Duitsers werd. opgeïoepen, Zij constateren in d.at
verband., d.at Í'in d.e eerste weken van d-e bezetting bij sommige leiders van de CEN
ktaarblijkelijk geen duid.elÍfl<e opvatting bestond- over de lijn d,ie er gevolgd. moest
word.enrr. Afgezien d.aarvan, d.at het niet om een bezetting zond.er meer ging, Íta,a,tr
om een bezetting d-oor een mogendheid- waarmee het Kreml-in ten nauwste was verbon-
d.enr PauI d.e Groot stond- roet zijn houding al-l-e:rrinst all-een. In Rusiarrd. zelf was
tussen augustus '19 en 22 jurn '41 d-e houd.ing d.er autoriteiten ten opzichte vari
Duitsland. nog vele maLen rtcorrecter'r d.an waar ook. In Irankrijk - het ontneemt
aan de politiek van De Groot c.s. el-k toevallig karakter - trad. d.e C.P. op zol-
strekt eend.ere w-ijze op. De "Hr:mani-tétrvan { juli 1940 verheugd.e zich over een
vriend.schappelijke omgarrg tussen Parijse arbeiders en Duitse sol-d.aten. Dat d.ie
vreugd.e nietste maken had. net een internati-onalisme, da.t ziclt boven d.e oorlog-
voerend.e partijen plaatsterbleek enkele weken 1ater, toen d.e Franse C.P. een bro-
chure gilg verbreld.en, waa,rj-n niet slechts Frans-Du-itse samenwerking werd. aanbe-
volen, maar ook werd. opgemerkt, d.at het bestaan van een na.tionaal-social-istisch
ber+ind- in Duitsland. géén obstakel tussen beid.e land.en behoefd.e te vo:alen 6).

De bewijskracht van dergelijke feiten trachten Dimitrijev en Sjirinja af te
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zwakken door meld-i-ng te maken varr d-irectj-even d-ie d.e Komintern op B jr-uri 1940 -
vj.a de ra<lloverbinding met Daan Gouloze - aa,n d-e CPN zou hebben verzonden aan-
gaande d-e organisaiie van d.e stri;d. ond.er de bezetting. Daarin zou sprake zi;n ge-
r^reest vari d,e vorrning van een volksfront, d-e organisatie van c1e strijd- tegen de

uitplr-urCering en de bescherming van cle partijkad.ers. De vermelci-ing, Cat wil zeg-
gen d,e wLJZe waarop die d-irectieven door hen word.en weeïg'egeven en geïnterpre-
teerd., past precies in hrm red.enering, c1a'i; cLe l{onintern een politiek voerd-e, die
van d-e Russische staatspolitÍek scherp noet worclen cnCerscherd-en. I'iet het Duits-
Russische pact, zo kan nen het betoog van cle beicle Russen bei<nopt weeïgevenr ha,d.

d-e CPN niets te naken, aLle-on naar rilet de lionlntern.
Nu hebben r+ij hierboven al via een combinatie van ïeiten en clocumenten trach-

ten aan te ton-^n, da.t de potitieK van de Koninter:n en d-e Russische sta,atspoli-
tj-ek wel clegelijk paralle1 iiepen.ne volstrekte ontkenning daa-rvan door d-e i'Iomin-
ternfeiciers zelf vormt volstrekt geen beu;s van het tegendeel ,omd-at een o-ergel:.;-
ke bewering juist in het belang is varr de Russi-sche s.taatspolj-tiek. Het zal d.ui-
d.elijk zijn, dat men, a.L na,ar geiang e:rvan oÍ cie iiominternpolitÍek af s afha:rkelijk
of als onafhankelljk word.t gezien van rle Russische d"iplomatie, tot verschifrend-e
ot:vattingen noet korren over d.e oorzakert, c1j-e hebben geleid. tot d-e opheffing van
rle Komlntern in mei 1911 . Interessant voor ons is het hier oni aandacht te scnen-
ken a,an de opvai;tj-rrgen, c.ie claaromtrent d-oor ingewijilen in o-e l{omirrternpolitj-ek
zelf verkoncligd zijn, i-ngewr;,1en wel te verst:,afir di e evenal-s Dimitrljev en Sjirin-
ja, op een volstrekt onafhanketijkheid. van d,e Konintern sterk de na,druk leggen.
ne ware red-en voor haar opheffingt zo werd varr d-ie kant betoogC., was daarin 8e-
legen, dat zij zich had- overleefd, dat zij ongeschi<t was gebleken voor de taak
ciie zij zich gesteld had, merCe omdat de taken d-er commu:iisten in de verschillend-e
land.en niet precies d.ezel-fde waren en het on:logelijk 1,'as gebleken haar algemene
politiek bij elk van die tar,en aan te passen. Een a-Iomvattende organisatie als d-e

Kominierr,, zo werd- er gezegd", ma,akte het d.e diverse comrnulistische partÍjen moei-
Iijk zelí nieuwe politieke vonrren te vj-nden.

In het conmr.rrriqué, rdaarrnee d-e opheffing' oer i{omii:tern bekencj. werc} gemaakt,
heette het ond-er meer letterlijk: ."d-e secties r,'an de liou::tuni-st'i sche Internationa-
l-e worclen bevrijd van de verplichtingen, o-ie voortvloeiden u-it het statuut en

d-e besfulten va.n de i(omintern. . " . rekening houden,j. net h-un groei en hul politie-
ke rijpheid- in d-- verschilfend-e landen...tr Het besfuit isas ondertekend cloor Gott-
wa1d., Dinitrof , Sjdanow, Koralor,v, Kuusi-nen, ivlanuilski, ivlarty, Pieck, i{oplenige
Thorez, Florin en Ercoli ( c1.w. z. Toglla,tti) .

ivlet anclere wcorGen; de (grotere) onafhankelijkheici der CPrs, waarvoor PauJ
d.e Groot omtrent c1e jaren '60 vcorzichtig pleitte en op grcnd waarvan hem d.oor
Din,itrijev en Sjirinja afwijl:ing van d.e ?ioninternkoers, cfte','rei een aanval op d-e

gedachte van het rtproleta,riscli interna.ti-onafismetr en bijgevolg I'nationafismerr ver-
weten vrord,t, is niets anders da;r de twintÍg jear ievoren officieel geproclatneer-
d-e koers, rvaartoe besloten l.rercl cloor Ce nactrukkelijk tob onafhankelijke besli-ssÍn-
gen in staa,t verktaa,rd.e liomintern zé).f. 0m het nog op een a,ndere iaanier te zeg-
gen: fs men bereiC de reclenering van Dinit,rilev en Sjirinja be volgen tct in a,.LIe

honsekwenties, da.n is éón van de konselcuren.ties, clai hul s1a,g tegen Paul d.e Groot
niets anders dan een slag in Ce l-uchi is. En dat geenszins, ondai aan Paul de
Groot geen sla.g ware toe te brengen,ina.ar van!/ege het lej-t, clat finitrijev en Sji-
rinja aLs bolsjewieken da,artoe niei in s+ua,at zi;n.

riEBr u REEDS u1,/ FrNA]rcIiil,E BrJnnaGE ovriiiclY:ï:__i?_ïiïl_i:1_Tï_lÏ_1TiTl__
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BONDEN NIET KUNNEN

KUNi'IEN DE ARBEIDERS WEL

WAT DE BONDEN niet lrunnenrd.at kunnen C.e arbeiders wél-! Dat is de belangrijk-
ste }es van het jongste conflict in cle meta,alindustrie. Na,d-at Arie Groenevelt,
d.e voorzitter van d.e Ind-ustriebond N,lr/, op een vergad-ering in Utrecht d,reigend-
zijn l,rist naar het ond-ernemerd.on had opgeheven, gebeurd"e er drie weken lang to-
taa] niets. Er werd.en wei stakingen en met name prikacties in bepaald-e, niet na-
d.er aanged.uj-cie, bedrijven a a n g e ii o n d i g c1 1 TtÉ.a.T men hoord-e of zag er
niets van. Da.i, d-e o:dei:nearers zich voor een tegensiag gereed maa,kten, was iets
dat zí1 niei g'ehein irielclen. Iten iron het in afre kranten Lezen. De Ind.ustriebond.
l'l-W lÍet ze rustig hun gang gaan. Een kind. kan beg::ijpen, dat je een vijand beter
aan J<r.:rrt vallen éér hij vco:r het gevecht gereec). is d.an C.a,arna. De Industriebond.
IITV hand.eld-e n'et vol-gerrs dat principe. ilet on'tb::ak niet aa,n wóórd.en ma,ar de da-
den b]-e'"'en u,it. Dat C-e bond, d.ie a.Ii;ijd be'rveert d-e staking als 'thet uiterste wa-
penfr te bescho'"rwen,d-aarom aarzefd-e, cmaat zt) da-t zogena,amde rruiterste wapenrt ei-
genlijk .l-iever niei nanteert, werd iecl-cr di-rieeli.ll:.

Het vrerd. ievens d+ic1elijk, ó6k aan d,e bonasbest-r:-urd-ers, dat d-e arbeiclers on-
ged-uld-ig lterden" Cp een vergad.ering in cl-e Rotterdamse Dcelen s+ueld-e een bond.sl-id.
tle vraag, \\ralneer of hij nu eínd.eljili i:on gaan staken. Hij vras nj-et d-e enige d.i-e nu
t're] er-'ns actie r,dld-e zien. Groenevelt, d-ie in -i,trecht een donclerendÍrjail gehoord-
had toen hij aan Cu-izend.en kad.erlec.elr. vïoeg of zt1 bereid. waren omrrd-e baricad-e't
op te gsaJt, ',.,erC zich ervan ber,rust, d-a't d-e inetaalarbeiders wel- eens zónd.er hem
en lru.i'oen cr-e bond. on d-e barricacle zouclen lc.mrren gaa,n bestijgen. Dat zott een her-
italin3','an i'lloil"erC:;:lrrhebben betekencl. Dat:rooruitzicht wa,s voor de bcnd en ool<
voor de r;akbewei:rng in ha,ar geheel aI even wein'ig a.a:rlokke-l-ijk als het hanteren
..-a,'r ht t stal:ings. l.''^n.

fn d-ie Yoor c1e bond llritieke situatie iverd- een stap onderï.omen, d-ie Arie
Groeirevelt zelf :-n Utrecht rton-.rerstand-ig" irad genoemd.. Toen hem dzíór cloor een
iv--rersla,gge'/er r.rercl ger,.ra:,gd bij wéIke bed,rijven c1e voorpostengevechten zoud-en
worclen geleverci. met ancer:e wocrd-en, toen hern gevraagd- werd- bij welke bed-rijven d.e

acties zou-de--i star';en, zei hlj, dat het beter was oin niets daar:over ll-os te laten.
Tr,iee en een italve we-k }ater r,rerd hei hrrjgsplan van d-e Ind.u-striebond- irIW publiek
gemaak-b nog vcoi er, o\t zo ie zeggen, ook nog maar een schot rras g'e.l-ost. Bij het
Rijn-Schel-d-e-Verolme-ccrcern, zo r.ernan men, zou cle strijd -l-os barsten. Niet di-
rect, maa,r over c.ri emaal 2{ v.ur, l+an d-^ clirecties r+ercl een ul-timaturn gesteId.,
d.at ze binnen Cat tij.lsbestel< net d-e boitd- to'i; e-on akkoord- over de c.a,.o. moesten
komen. Zo n:_et^ drr zo-,,i itet ilenens "rro.r:den.

D': vre.:kgeyer: . clie tlí',rr 'vel o'i;cchtsplanrr inmid.dels wel gereed. had"d,en, r/aren
::iet zo ci-on cj-c, .!i--.nsclc,ol:rtligi-.: aar"rrr.l ,'rerke-Loos a,f te i^lachten. Ze gingen orurid-d-el-
lijl< tot te,3.-r-i.cire o''-..,:, iÍo;1 ee:: hei uliimatuil afiiep d-iend-e voor d-e presid,ent
-v?n d-e Ansi;eri]-a'rse rechiba.n].- nr. II"it .H. Stireernan het kort ged.ing dat de ond.erne-
mers tegen cl-e bond a:rrhanglg'ha.dden gemaakt.Die besliste ten gr.mste van c1e werk-
geveïs. De as1r,ei:cndigde staLing wercl verbod,en. EIke overtred-ing varr d.at verbod.
- door het ontketeten, ui-tloklcen of bevord"eren van een staking of and.erertd-esor-
ganiserenderr acties - zou cie boncl op een miljoen gul-cen per dag komen te staan.

!'tr'ITKrr, het orgaaJl van d-e fnduslriebond l'tV\,-, schreef op 9 febr"uarÍ; 'rWeI-licht d-enk'l; d.e presi.ic-.nt.,an de Àmsterd-amse rechtba,nk d-e werkgevers te hebben ge-
holpen, maeLr zijn vonnis l-ost niets op"" Maaï is clat riu r.,,el zo? De u-itspraak van
mr. S'bheeltan -ben g.m.ste van d-e ,,,rerkgevers loste in el-k geval met één slag a1le
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moeilijkhed.en van de Ind-ustriebond. NW op. Zoa,Ls de schrSver va.ï) een klein inge-
zond-en stukje inrrDe Yolkskrantrrvan 5 februari het uÍtd-rukte: rrEen rechterlijke
uitspraak maakte een eÍnd.e aa.n het gebrul van de Ieeuw.rr Inzend-er voegcle aan die
rroord.en nog het een en and-er toe. De Inctustrieboncl t'MV, zo scy)reef hi.j, ttuist rlat
d.ie uitspraak komr:r\ zo:ui, Cie stond bij voorbaat va,st." Hij herinnerd-e - zelf wef-
licht PTT-man - ook aan de actie van de PTT-besteffers in d.ecember 1970. Da,arbij,
constateerd-e hij, ,'iíl het nei; zo ge3a,a;n. Juist toen het iets begon te word.en lle-
ten d.e bond-en hei afweten.rl

Inzender zou naa,st d-ie PIT-bestel-Lersa,ctie nog vele and.ere acties als voor-
beeld hebben ku:-men aanhalen" Hij neri-nnercie aan eerr ervaring, dle heus niet al--
l-een de PTT-jongens hebben opgedaan. Af vele ti-enta.Ll-en jaren lang bespeuten d.e

arbej-d-ers, Cat al s het op s t r :lj d- aankornt, z|j met op d-e bonilen rnoeten reke-
nen. De vraa,g hoe of d.at l<omt is rriet zo moeilijk te b--a.nbw,torden. De bonden zijn
rechtspersoonlijkheid beziti,ende or'.ganisa-tiesr Cie zlcbr er:mee bezrg houd-en in de
bestaancle ma,atsckrappij een zo goecl mogelijke samenwe::king tct siand te brengen tus-
sen r^rerkgevers en ruerimemeïs. Zij verr,,u-llen da,arnee een ,naatschappel:jke functie,
d-ie or:.nisbaar is vooï een ongestoord ver:loop van het kapitalisti sche produktie-
proces" Als gevolg van die fr:nctie zrjn ztj yret d-e bestaa.nde naatschappelijke orde
nauw verbonden" De arbeici-ers zijn dat niet. Da,t is het rrersclii] tussen cle arbei-
ders en cle bonclen. Zolang er niets azn de hril<lcer is va,lt dat verschil niet d,ui-
delijk op, cloord-at o.e bonden hei cloen voorkomen alsoí ztj het belang van de arbei-
ders nehartigen. Dat kroorb b1j hul furrctie; het hoort bij 't spel van de ccnferen-
tÍetafel-. Maar als het spel plotseling ophoud.t err het e-rnst norclt komt iret ver-
schif tussen de bond-en en <1e arbeiCers 1n a1le scherpte voor de clag.

Voor d-e bond.en is d-at een hoogst onaangename situatie, omd-at er eeir. gevaalc
uit voortvloeit voor cie bond. zel-f. De vakber,reging vervuit een bepa,alde ro1 : zii
heeft te streven naa,r vred.e tussen kapitaal en arbei-d.Bij d-ie ro.L benoort een be-
paa1d. masker: zi; rnoet d.e schijn i..rekken, da,t zt1 c1e a.rbeide::s vertegenwoord.i-St. lts
het masker vaft ka:l zi\ ha,ar ror niet nieer ve::r,,rr1-r.en. Yandaar dat d-e r,.akbeweging
er op uit Ís de schijn zo Lang rnogelijk te handhe.ven. 'víat z=i; bovenal vreest is de
ontma,skering. nie vrees vormt d.e verklari-ng voor: d-e schijnbaar radicale positie
d-ie zij somtijds kiest. Zij moet wel. De i,.akbeweging kan niet altljd ha,rrd.jeplak met
d-e ondernenrs spelen zond-er het vertrouuren va-n d-e arbej-ders te verliezen en als
zr1 }ret vertrouwen van d-e arbeid.ers verliest kan zij geen hand.jeplak meer met d-e

ond-ernemers spefen. Haar weinlg benijdenswaardige positie is d-eze, dat zij, om een
mstige voortgang der kapitalistische produi<tie te verzekeren af en toe net moet
d-oen of zij bereÍd is d.ie prod.uktie te verstoren. Zí1 moet oil cle klassenvred.e te
verzekeren ztcb, r1u en dan net ged.ragen alsof zij zich gereed ua,akt voor d.e kl-as-
senstrijd-. Àl-s het echter zover koert, clat Ce cr::stand-ighed.en d-e arbeiders géén àn-
dere keus laten dan te strijoen, dan ziet de vakbei.,reging ztch genood-zaakt óf die
strijd. terstond- openlÍjk af te keuren óf zrj noet trachten hem - ond-er ha,ar trlei-
d.ing" - zo snel- rnogelijk te beëinclÍgen.Zij kan dan haar vredesfurrctie sl-echts uit-
oefenen op een ma-nier, oíe voor het goed- uitoefener] van d-ie vrec.esfr.;lctie mind-er
bevorderlljk rs.

lIet zijn vonnis heeft nr:. Stheeman de Tndustriebono. iiTW vooÍ'een d-ergelijk
Io'b ber.rraard. i'ía, zi;n uitspraal< kón d.eze bona eenvoudig niets anders d.oen dan zich
daarbij neerleggen. Een vakorge.nisa.tie is een erkende, een officiël-e instelling
binnen d-e besta.ande ord-e. Al-s zoclani-g gelCen de rechtsregels van die orde óók
voor haar. Door niet te geiroorzamen aali dj-e rechtsregels zou zlj haa,r positie als
organisatie op het spel ze'bten. Voor een vakboncl betekent een stakingsverbod- zo-
als mr. Stheeraan uÍtvaard-igd-e, d.at er gebukt moet worden voor de overmacht. Door
-roor clie ovei:macht te br-r-Id<en echter is de bond tegelijke-rtijd. ontsna.pt aan d.e twee
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gevaaïl-ijke klippen, waarop d.e vakbeweging altijd- opnieuw te strand.en d.reigt; de
arbeid.ers behoefd-en niet in het harnas te word-en gejaagd. d.oor op het laatste mo-
rnent hun strijd-wil in te dammen, de ond-ernemers behoefd.en niet in het harnas te
word-en gejaag<J- met het opvoeren van een stakingkomed.ie. Ond.er de vlag van mr.
Stheeman Ís de Ind.ustriebond NW tussen d-e k1i-ppen d,oorgezeild..

0p hetzelfde moment dat mr. Stheeman vonnis wees barstte het metaal-conflict
in all-e hevigheid 1os. De vakbond- had de rechtba.nkpresid-ent een red-d-ingsplank
kunnen toewerpen, maaï niet de ond-erneners. Dat er geen sprake meer kon ztJn varr
vakbond.sactie, betekend-e allerrninst, dat er geen sprake meer kon zijn van actie,
Wat d-e vakbond- niet kón d-oen, dat d,ed-en d-e arbeicters zéff. "trlrÍj'r, zo verklaard-en
enkele metaalarbej-d.ers aan een raclio-verslaggever, 'thebben met meneer Stheeman
niets te makenrr. t,r/at zrj d,aarmee uitspraken was f eitelijk ni-ets meer of mind.er dan
d-it, d.at d-e rechtsregel-s d-er kapitalistische samenleving door bepaaide ontwikke-
lingen voor d.e arbeidersklasse hrm geid.i-gheid verliezen. Het betekend-e in d.e ge-
geven sltuatie, d-at de metaafind-ust::1e zich geplaatst zag tegencveï een rtwilde"
staking. Op d-ót karakter van hu:r optred-en legd-en d-e stakend.e arbeiders ook ter-
stond. bijzond.er sterk d-e nadrrrk. rrDit i-s o yL z e strijd-'r, zo zeid,ert ze, "Niet
afleen meneer Sth-^eman kan ons nog meeï vertellen, maar ook d-e bond. 0f er ge-
staakt moet worden, dat maken w ij -rit en niet ziji'r

Toen grote d.elen van d.e metaaf:-nd-usirie eenmaa1 l,/aren platgelegd gebeurde
er iets mer].:vtaard-igs. Hoeluel er valr. een rrldrilÀert staking sprake \^rasrvaJ.r een spon-
tane actie d-e:: arbeiders zelf , g'ingen autoriteiten en ond.ernemers niet met d-e

stakende a r b e i d. e r s praten over een mogelijke oplossing van rt conflict.
Zij d.ed-en dat met d-e bond-en! Niet aan d-e stakers werd gevraagd- of ztj zicbL met be-
pa,ald-e compromissen kcnden verenigen, maar aan d-e bond-en! Niet aarr d-e arbeiders
werd- gevraagd of zij bepaald-e bemiddel-aars d-an wef arbitrage kond-en accepteïen,
maar aarr d-e organisaties. ne bond-en zeid.en niet: rrHeren, u kent toch h-^t vorrriis
varr mr. Stheeman wel-? U wéét toch, dat wij net d.eze staking niets te d.oen hebben?
U weet toch, dat u niet bij ons moet wezen?rrNee, d-e bonclen bfeven ondanks afles
wat vooraf gegaan was tóch net doen af sof zt1 heí recht had-d-en om namens d-e strij-
d.encle arbeid-ers te spreken. Ook d-e ond"ernemers en ook de d.rie - overigens niet
geslaag'de.- bemid.d,elaars d.eóen net alsof d-at zo was

Natuu-rlijk bestond. voor d.at alies een goede reden, d-ie allerminst geheirn is.
Twaalf jaar ge1ed.en, bij d"e busstaking van i96a, werd. zij al onthul-d,. Toen d.estijd-s
d-e regering-De Qual. tr1""ct met het rrwildetr actiecomité van d-e strijdende chauf-
feurs vriloe gaan praten werd zij door d.e vakbeweging op d-e vingers getikt met het
a,rgument, dat daarrnee de positie van d.e bond-en zou word-en ond,.ergraven, dat daar-
mee aan d-e vakbeweging een slag in 't gezícLtt zou word-en toegediend" en dat d.aar-
mee d.an het behoorlijk fuictioneren van de vakorganisaties (in tret belang van d-e

kl-assenvrede en d-e bestaancle orcie) ernstig zou word-en bemoeifijkt. Wat toen gold-,
go1d. d.itmaal ook. Ono-er g-öen vooïwaard.e lrestigeverl-ies voor d.e vakbeweging was
het d-evies waardoor rnen zich liet leiden.

Dond-erdag 16 februari verkiaarde Arie Groenevelt zicbL buiten de l-ed.en om na-
mens het bestuur va.n de Ind-ustriebonC NfrV bereicl het bindend advies van rrd.eskr:n-
d.igenrr te aanvaard-en" Het bond-sorgaa,n r!ru/Il.'rr publiceerd.e d-e }etterlijke tekst van
zijn bereid-verklaring in rt nunmer van 2J íehmari, Het voegde er een commentaar-
tje aan toe, waarin hetrrtriestrti,verd genoeind, dat het bond.sbestu*r met een cler-
gelijk bindend, aclvies akkoord-,roest gaan zond.er d.aarover c1e led.--n te kurrnen raad.-
plegen. Voor wÍe ztch. af mocht \rr-agen waa,rom da,i Can zo nod.i-g rtmoestrr werd opge-
merkt, dat "alfes moest wijken voor het belangrijkste, te weien: het eind-e van het
confl-ictr'. Aan d-ie verklaring hebben wij weinig tce te voegen. Zij spreekt voor
zíchzeLf en zi spreekt boekdelen omtrent het karakter van de vakbeweging.
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MEDEZEGGENSCHAP GEVRAAGD

BIJ DE }TEDET,EGGENSCHÀ

EEN WAT zond-erlinge titel s zal d-e lezer opmerken. Inderd-aad, maar een ti-tel
d"Íe nauwkeurig weergeeft, r,rat of er op clinsdag B februari aan d.e hand was in d-e

grote zaal- van het Utrechtse Jaarbeu.rscongrescentrum. Daa,r vergaderde d.ie d-ag in
d.e morgenuren een bela;igrijk deel van het Utrechtse gemeentepersoneel. Ond-erwerp
van d.ie be::aad-slagingen was een nieuwe medezeggenschapsverord-ening, voorbereid
d-oor een commissie van tvrintig personen,waarvan tien aange\irezen d-oor d-e vakbewe-
ging. De vraag waar het van het begi-n tot net eind- om draaid-e vras d"eze of de le-
d.en van d.e op grond. cler nieuwe verord.ening in te stellen med.ezeggenschapscommis-
sies gekozen kond-en r.rord"en d-oor d-e nersoneelslerlen dan r,rel aangewezen d-iend-en te
word-en d.oor cle bond-en.

Diverse sprekers vroegen voor he-E gemeentepersoneel ten aanzíen rran de zoge-
naamd.e meclezeg'genschapcolri:issie het d-irecte actieve kÍesrecht. Met andere \^roor-
d-en: zí7 verlangen med-ezeggenschap over wie er in d.e m-od-ezeggenschapscommissies
zoud-en zitten, De bonden - die over med.ezeggenschap al-bijd- de mond vol hebben en
zeffs wel- eens beweren, dat de arbeider meeï interesse voor zijn tv-toestef of
zi-jn wasmachine heeft dan voor de medezeggenschap - bleken bitter wei-nlg geneigd-
d-ie medezeggenschap te geven en wezen het passieve kiesrecht, dat wil zeggen de
mogeli;kheid dat ook niet-georganiseerd.en in d.ie conmrissies zouden komen helemaaf
^fa-L.

In I t rapport van d.e voorbereid-ingscommissie stond te Lezen, dat het actíe-
ve kiesrecht (voor georgarriseerd-en én ongeorganiseerden) nadelig is voor d-e bon-
d-en. In d.e vergad-ering zei een vakbonclsvertegenwoord-iger: "Ste] dat er een onge-
organiseerde in zotr\ medezeggenschapscornmissie wordt gekozen! Zotn mart is aarr
niemancl verantwoording schuldlg. De rnensen echter die d-oor d.e bond- word-en aange-
\nezen zijn ook verantwoordehjk jegens de bond!"

Het was een red-enering die een der aanwezige gerneenie-personeelsled.en in 't
geheel niet bleek te kirnlen volgen. Hij betoogcle, dat een medezeggenschapsconuni-s-
sie er r,,ras om iets van medezeggenschap d-oor het personeel tot sta:rd. te brengen
en hij vond., d.at d-aaruit voortvlceid-e, dat C.e l-ed.en r,an een med-ezeggenschapscom-
missie verantwoorCeli,lk waren jegens het personeel en niei jegeÍts d.e bond-. Het is
zot of het moet zo zí1n, verklaard-e hij, dat zotÍ\ maÍ!, l{aJrneer hij het niet goed
d-oetrd.oor ons karr word-en afgezet en d-oor een and-er vervangen, D56r is dat actie-
ve kiesrecht voor. Iaarom moet het ook zó zt1n, crat alles wat er rn za?n medezeg-
genschapscommissie gebeurt, openbaar moet lrezen. liiaar j-n het rapport van d.e com-
missie lees ik, d-at d-j-e d-e openbaarheid ju-ist afwijst.

Zo was het ind.erdaacl. Van openbaarheid, waren d-e bonderL al even-min gediend
als van het actieve- of passieve kiesrecht. De medezeggenschap zoals de bond.en
d.ie opvatten bieek buit-^n cle openbaarheid- door vert:i:ouwensl-ieden varr d-e bond- ge-
realiseerd te moeten worden. Dat vond-en d-iverse sprekers uit d-e vergadering geen
med-ezeggenschap. I{aar voor die zienswijze bleken de bond-en biind-. Aileen een be-
stuurd.er, d-ie tot .Le rtkriti-sche vakbond.sbestuuz:d-erstr bleek te behoren, toond-e
zícYL V,ritisch genoeg om te erkermenrd.at het huichelachtig lras om als bond te be-
weren,dat je het personee-L vertegenwoordigt warrneeï je in werL,elijkheid nog nau-
welijks d,e hel-ft van d.ai personeel acirter je had.. Hij sprak zich dan ook wóI voor
het actieve kiesrecht uit.

Een andere vakbond-sman beioogd-e, dat het dcel van de meilezeggenschap stel-
lig zond,er het gevraagd.e actj-eve kiesrecht, clat wi} zeggen zónd,er med.ezeggen-
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schap berej-kt kon word.en.
Hoe noemd-e wijlen prof. Kleerekoper d-estÍjd-s (in een artikel- in het orgaan

van d-e katholieke vakbeweglng) d.e med-ezeggenschap ook al-weer? O ja, rreen fop-
speenrr. Van het Utrechtse gemeentepersoneel is blijkbaar niet ied-ereen bereid om
d.aar op te sabbel-en.

DEN UYL IS GEEN VALK, }{AAR

HERINGA WEt EEN UlL

IN EEN ingezond-en stuk in d-e lTieuwe Rotterd-amse Courarrt van I febr. j.1.
constateert een zekere meneer J. Heringa uit Den Haag, d.at d.e heer Den UyI , d.e

fractiel-eid-er van de Pvd.A in d.e Tweed.e Kamer, géén valk is. Dat zijn wij vo11ed.ig
met hem eens. Wij ku-rmen er aatrr toevoegen, d-at wij hem d.aarvoor ook nimmer hebben
gehoud-en. Na lezing van het bewuste ingezond-en stukje echter houd-en r^rij d-e heer
Heringa" wél voor een uil.

De reden d.at d-e heer Heringa Ín d-e pen geklorLroen is ligt in een interview,
dat d.e oud-e Drees op 2! januari werd afgenomen vooï de telerrisie. De NRC bracht
op ';1 januari van dat televisie-interview een verslag, de heer Den UyI plaatste
er in hetzelfd-e nurnmer van die kra:rt wat kritische kanttekeningen bij. Het zijn d-e

kanttekeningen varr Den UyI d-ie de ergernis varr de heer Heringa hebben gewekt. Nu
zijn wij - zond.er ons aari d-e zijd.e van Drees te scharen - het met d.ie kriti-sche aart-
tekeningen ook alfermlnst eens, maar om een geheel índ-ere reden dan de heer He-
ringa. Ons bezwaar is, dat ze n:-et kritisch g e n o e g ztJrr, aI had-d-en wij dan
een kritischer instelling van de heer Den Uyl allerrnj-nst verwacht. De heer He-
ringa daarentegen vindt Den Uyl te kritísch en rondu-it gezegd- rrind-t hij d.iens op-
merkingen eigenlijk ongepast.

Met name Den Uy1 rs opmerking aan het ad-res varl Drees: I'Het zal hem ontgaari
zijn d.at....tt erLz. beschouwt d-e heer Heringa tegenover iemand als 'tvader Idill-emrr
Drees sr. geheel misplaatst. I'Alsil t ze{t de heer Heringa, rrd-e kijker uit d.e tv-
uitzend.ing iets du-idelijk moet zljn geword.en is het wel d-at d-e oud.e Drees op zijn
leef tijd- nog bijzond-er weinig, zo iiberhaupt iets is het Ned-erf and-se en Europese po-
Iitieke gebeuren ontgaat.r' VIij ztJn -valn een volmaakt tegenovergestel-d-e mening. Wï
zi-en daarbij niet in, d.at het ongepast zou zijn iets d"ergelijks te constateren.

\rh-j hebben d-e tv-u-Ltzend.ing gezien. Onze ind.ruk 'r+as een and.ere d.an d-ie varr
d.e heer Heringa. 0p de vraag van j-nterviewer Elkerbout bijvoorbeeld. of Drees d-e

d-iseussie over een rrprogressieverr volkspartij een logische ontwikkeling vond.rant-
woordde de heer Drees ontkennend-. Àls er aarr het betoog van Drees - om hier d.e

term te herhalen, clie ook Den UyI gebruikt heeft - iets rrmerkwaard-igs'r is, dan
is het d-eze uitspraak. Zij Ís'tmerkiraard"i-grtin het licht van d-e partij-historie en
zij bevat bovend-ien d-e sl-eute} tot héél 't politieke stand.punt van d-e heer Drees.

Mogen wi j, om dat te verduid-elijken, d-e heer llerj-nga eï even aan herinneren,
d-at d-e kwestie van d,errprogressieverrvolkspartij binnen d-e Nederlandse sociaal-de-
mocratie in feite aI aan d-e ord-e werd. gesteld in het jaar 1909? In dat jaar werd.
d-e heer A.P. Leeuwenburg betaald. propagand,ist der S.D.À.P. ín Twente. In Ít tijd--
schrift trleryegingrr pleitte hij voor blokpolitiek en ministerial-isme. Het feit is
d-oor Saks geanalyseerd- en d-aarbij d-oor hem gekarakteriseerd afs d-e uitkomst van
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d.ie politiek, d.ie - naar een woord- van Troelstra in d.e Tweed.e Kamer - d.e vrljzin-
nig-d,emocraten mÍnsiens zo d.icht bij d-e sociaafd-emocra-ben terecht d.eed komen als
de sociaafd-emocraten blj d-e vrijzinnig-democraten.

Sind-s d.at jaar 1909 is d-ie politiek onafgebroken voortgezet. Bijgevolg is d.e

trprogressieve vofkspartijt' steeds hét actuele probleem plebleven. \'lat er tn 1946
aan d.e ord.e was bij d-e geboorte van de Pvd"A en vrat er nu opnieuw aan de ord-e is
kan derhalve niet anders dan een logi-sche ontr,rikkeling worden genoemd. Saks be-
schouwCe de oud-e Vliegen afs d.e ontwerper ervan. \{ij schijven haar minder aarr de
een of andere architect toe d.an wel aan het wezenlijke karakter o.er SDAP. I,{at
daarvan echter ook zij, het zal- de heer Heringa niet ontgaarr hopen wij, hoe het in
werkelijkheid. met het antwoord van c1e oud,e Drees gestelcl was. Zeker niet wanneeï
hij er het aan hetrrgeval-LeeuwenburÍ,,rr gewijd-e opstel varr Saks op naleest"

Mogen r^rij d-e heer Heringa ook vragen, wít of hij d-enJ<t van Dreesr opmerking,
d.at f rin beginsel een samerurerking van de Pvd.A lret DS '70 niet onmogelijk zo17 z\n,
vooropgestelcl , d-at de FvdA socialistisch zou blijvenrr?

Vind-t d-e heer Heringa de d-oor blokpolítiek en minj-sterialisme gekenmerkte
PvdA een socialistische partij? Zo 3a, d-a.n zijn hem haar burgerlÍjke karaktertrek-
ken blijkbaar geheel ontgaan. Zo niet, dan zal hij het toch met ons eens moeten
zj-jn, dat ze ontgaan z4n aan }rees sr., die het notabene over een rrsocial-istisch
b 1 ij Y e n rr van de Pvd.A heef t.

A1 s d-e heer Heringa d-e burgerlijkheid- d-er BrdÀ ontgaari is, is hem dan we}-
licht d-e burgerlijkheid van DS rlO opgeval-len? Zo ja, dan zal hij het toch raet ons
eens moeten vrezen, dai zij blijkbaar wól ontga,eur is aan Drees sr., d-ie de PvdA al-s
een trsocialistische nartijtt ztet, maaï d-esondarrks meent, dat ze best net DS '70
kan samenwerken. Of meent de heer Heringa solns, dat ook de oud-e Drees het vol-
strekt burgerlijk karakter van DS r70 wéI ziet, maar C-ie geen beletsef acht voor
eentrsocialistische partij'! om er mee saJnen te wer:ken? AIs dót het geval mocht
z1jn, d6n moet de heer Heringa ons eens uitleggen lraaïom de heer Drees d-e ontr,rik-
keJ-ing na,ar een rrprogressieve volkspartijrr voor "onlogischfi hcudt.

of is- nnrr een mogelijkheid., de heer Heringa soms va;l mening, dat de oud.e ent rrvb

l:aar zlJyt mening nog zo scherp ziende heer Drees de FvdA en DS t lO d.éAvom dicht
bij elkaar vindt staan ornclat h1j ze b e i d- e burgerlijk acht? lIij zouden, indien
tret waar rvas, dat oord-eel ond-erschrijven. Ilaar het kó.n niet w5.6r zlin in het licht
van wat Drees verd.er bij het tv-i-nterview heeft opgeraerkt. Welnu, mag d.an de ]reer
Den Uy1 opmeÍ'ken, d.at aarr Drees het een en ander is ontgaan? Het vaft eenvoudig
níet te ontkennen. Evenmi-n val-t het te ontkenr.,.en, d-at het de heer Den Uyl op zijn
beurt ontgaan is, dat aan d-e heer Drees veel méér is ontgaan d.an hij, Den Uy} ,

heeft geconstateerd.. Om van d-e heer Heringa maar verd-er te z,wijgen!

VOOR WÀT HOORT WAT OF:

DE BESTtr BH,EGGINGSi''{OGil,IJKHEII

DAT EEN zi-ch sociaiistisch noemen-
d.e partij in feite een zaaicwaaxnemer
van het kapitalisme blijkt te zijn, is
op zíclvelf niets nieuws. Er zíjn se-
d.ert rt beg'in van cleze eeuw voo.rbeel-
den te over van geweest. Zelden ech-

ter is het voorgekomen, dat c1e parti-j
:-n kwestÍe dat zélf erkende. Nog veel
zeld,zaner is het, dat zorn partlj ziclt
tot het kapitalistische bed.rijfsleven
r,uend-d-e met d.e vraag d-e moreef ver-
schuidigrle dankbaarheicl maa.r even in
klinl<end-e mu:rt te wiI]en omzetten.

De Duitse sociaaldemocratie heeft
het in 1912 gepresteerd. tijd.ens een
verkiezingsactie d-e ondernemers er
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aan te herinneren, dat het d-e SDP was
geweest, d.ie na het uitbreken van d.e

Roeropstand. tn 1920 het kapitalisti-
sche vad-erl-and- had- gered. En natuur-
Iijk heeft d.e zich óók aI socialistisch
noemend-e nazi-oartij van Hitler geld-
uit d.e industrie weten te pompen. Met
haar brrrtaal \rerzoek d-e aan het kapi-
taal bewezen d-iensten te wifl-en hono-
reren staat d-e partij DS I J0 echter in
d-e historie van rt Nederland-se partij-
wezen d.er sociaald.emocratÍe al-]een.

Dat DS r7O d-rie soorten van brie-
ven heeft verzonden, afgestemd" op d-e

bevolkingsgroep lraartoe ztj ziclt richt-
terverand-ert weinÍg aarr d-e glasheld-e-
re situatierdat zij toí het bed-rijfsle-
ven rrvoor wat hoort watrr heeft gezegd.

Aan ons, aldus nS '70, is het te
d.anken, dat d.e overheld- haar uitgaven
i-n d-e bouw en op and-er gebied- heeft

i-ngekrompen met het gevolg, d.at d-e

werkl-oosheid is toegenomen en een be-
ned-enwaartse d-ruk op d.e lonen is ont-
staarr. Aan ons hebben d-e ond-ernemers
belastingverlichting te d.anken. Àls u
ons / 1O0O schenkt kunt u Í 500 daar-
van aftrekken voor de belasting, zo-
dat de toch aI !e geringe lnkQssten
van d.e staat nóg eens een ad-erl-ating
ond-ergaan ten voord.ele vart d-e bezit-
ters" Bovend-ien, ald.us DS rJO, is d.at
rrd-e beste belegg'ingsmogelijkheid- d-ie u
sind.s lang geboden isrr. Met and.ere
woord.en: investeert in DS rJO en uw
winsten zul-Ien stijgen.

Natuurlijk is DS r70 nÍet de enige
partij d.ie d,e ond.ernemersbelangen be-
hartigt. Ze d.oen het allemaal. Maar
dat d-eze part{j zich ind.erd.aad. rt vuur
u-it de sloffen loopt voor het kapi-
taal is onbetwistbaar.

HET RECHT VÀN DE GEZETEN BURGER

VET,E JAIEN GELEDEN verklaard-e d.e inmid-dels gestorven Ned-erlarid-se rechtsge-
Ieerd.e prof. d-ï. VI.P.J. Pompe in een inaugurale red-e, dat het klassieke straf-
recht uitging van d-e vrj-je burger, d-e "citoyentf van de Frarrse revol-utie, in één
woord- van d.e bourgeois. Dezer d.agen heeft een levend- juri-st, werkzaa"rr. in dezel-f-
d-e stad en aan d.ezel-fd-e uliversiteit afs waar Pompe werkzaam was, te kennen ge-
geven, d.at niet all-een het klassieke strafrecht, maar al het bestaande recht als
niets anders gekarakteriseerd. kan word.en dan als |thet recht van d.e gezeten bur-
geïrr. Bewust of onbewust, dat is ons niet bekend, bevestigd-e hij daa::mee d.e be-
roemd"e uitspraak van d-e 1Be-eeuwse Franse schrijver Jean Nicolas linguet, datrrd.e
geest der wetten niets and.ers is dan d-e pri-vate eigend-omrr.

Drs. E"P. de Jong, verbond-en aan het Mofengraaff Instituut voor Privaat-
recht in Utrecht, verklaarde tegenover een verslaggever va.n een der in d-ie stad-
verschijnend.e d-agblad.en, dat ook het stakingsrecht geheel en af d-oortrokken was
van d-e ind.ividual-istische geest, d.ie kenmerkend is voor de burgerlijke klasse en
dat zufks evenzeeï het geval was bij het beruchte arrest varr d-e Hoge Raad. in '1960

waaïop kortelings d.e Amsterd.a.nse rechtbar.Jcpresid-ent mr. Stheeman zich baseerd.e
bij zijn ri-itspraak in het rneta,al-eonflict, als bij d-e nieuwe wettelijke regeling van
d.e werkstaking, d.ie in ontwerp gereed- Iigt.

Er is, aldus deze d-rs. De Jong, wel gezegd-, dat het onjuist is geweest, d-at
mr. Stheeman zijn vonnis baseerd.e op een inmid,d.els aI weer twaalf jaar oud-e be-
slissÍng van de Hoge Raad-, terwÍj1 er omtrent d.e werkstaking al nieuwe rechtsnor=
men in voorberei-d.ing en bekend. zrjn, maar 6ók ind-ien het gereed.liggend-e ontwerp
inmid-d-els aI tot wet verheven zou zi-jn geweest, zou riaar mijn overtuiging d-e uit-
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spraak van d.e Àmsterdamse presid.ent niet ónders hebben geluid.. la/at ook d-e ver-

"ónit1"r. 
zijn tussen het komend.e stakingswetje en het arrest van de Hoge Raad van

1960 en de daarop gevolgd-e rechtspraktïk, béter j-s het komend.e stakingswetle ze-
ker niet. Naar nijn overtuipling is het zelfs nog slechter, omd-at het in een aan-
tal essentiel-e prmten vager is. In j-ec1e-r geval is het zo, dat zowel d-e nu be-
staande óis de komend.e rechtsregeling, d-ie zi-clt beid.e baseren op d.e bestaande
wetgevÍng j1rLzake de arbeid.sovereenkomst, er in feite nog altijd van uitgaan, dat
een werkstaking een verbreking van de individuel-e arbeidsovereenkomst is. Daarbij
r^rord.-b dan geheel voorbij gezler- aan het m.i. onbetwistbare feit, dat een werksta-.
king een collectieve d-aad is va.n een groep arbeid-ers voor wie noïInen, overweg"in-
gen en omstandígheden gelden, d.ie het ind-jvidualistische recht niet kent en die
geheel buiten de horizon liggen van CLegenen d.ie recht sprek-en.

!,Iettenrald-us d.ezelfd.e drs. De Jong, veïanderen, wa,nrr.eer d-e maatschappij ver-
ald.ert. Het zijn d-e maatschappelijke veranderiïlgen, cl-ie tot een verand-eri-ng van de

rechtsnormen clringen. Het recht moet p,an de samenleving word.en aangepast. i'laar
als aanpassing is d.e komend.e regel-ing van de werkstaking alJ-esbehafve geslaagd-.
Wat toont ons d.e raaatschappelijke werkelijkheid?,ald-us d.rs. De Jong. Dat verreweg
cle meeste stakingen rtwildett stakingen zijn. i{et d.i-e maatschappelijke werkelijk-
heid- houdt het gereedliggend.e ontwerp tota,al geen rekening. Over: de 'rr^rild.err sta-
king word.t in het wetsontwerp met geen woord- gerept. \^/aarórn e-c'rwildert staki-ngen
zijn ontgaat d-e wetgever ten enenmale. Het ontwerp keni sfechts d-e we:rkgever:s en

cle vakbonden ais partijen en omtrent het hanclel-en vart zich solidair gedragende
coflectiviteiten heeít d-e wetgever gewoon geen kaas gegeten. Iiet siakingsrecht,
ond.erd-eel van het arbeidsrecht, is in d-e individ.ualistische jurld-ische sfeer ge-
bl-even. Wat wij zouden moeten hebben is een arbeidsrechtr d-at uit clie sfeer ge-
haald- werd en ïraarover niet alf een juristen, maar ook bijvoorbeeld- sociologen zo1)-
d-en moeten meespreken. Zcr,der d.at,a1c1us d.rs. le Jong, blijven wij eret de brokken
zi-tten van een recht, dat net d.e werkelijicheid. geen rekening houclt.

De u-itspraken van d-rs. De Jong houd.en wij voor belangrijk, vanwege zijn vrij-
noed.ige erke61ng, <Lat d.e wetten op cle maatschappij berusten, dat een wijzígíng
d.er rechtsnollnen altijd, vcortspruit uit d-e behoefte hei rechi aan gewijzigd-e naat-
schappelijke verhoudingen aan te passen en dat het bestaande recht d-e burgerlijke

maatschappij als basis heeft. Natuurlijk trekt hij cLaar niet r1e conclusie uit, d-at

d-e arbeider met ctat 'rrechtrr onvermijd-elijk in conffict moet komen. De conflicten
d-ie zich voorcl-oen rdjt hij aan een gebrekllige wetgeving of aal] een gebrekkige aan-
passing en voor zoveï hlj oij zijn kritiek daarop in 'n reeC.s vorj-g jaar verschenen
Éoekje ook positieve voorstell-en d-oet, gaan d.ie alre in een richting van grotere
bescherming va;r de sainenleving tegen het stakingsverschijnsel , d-a^n bij de bestaan-
d-e wetgeving mogelijk is. Drs. De Jong schijnt, ond.anks afles, de mening te huld-i-
genr d-at bij grotere rechtszekerheid- mind-er conflictstof voorhanden is. Maar niet
uit d.e rechtsonzekerheicl spru-it de confl-ictstof voort, maar uit d-e maatschapDe-
lijke tegenstellingen. Díe kulnen niet door rechtsaanpa,ssing uit de weg worden
geruimd.. Zolang c1e burgerlijke naatschappij bestaat, zal ock het beste recht een

burgerlijk rccht zijn.

ijEBT U zich wel eens afgevraagd- wat het uitgeven van een blad- aLs rrDaad en Ge-
d-achte'r lvel- zou kosten? Welnu, het is geen kleir-righeid. Machines, papier, iïrkt
en portokosten vragen veel geld-. \dij zijn d.aarbij afhankelijk r.a/r onze lezers. Denk
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EEN VROME WENS AL S

VADER DER GEDACHTE

rrSfAKINGENrr, heeft d-e Àmerikaanse
vakbond.sl-eÍder George Meany d.ezer da-
gen verklaard., ttzijn achterhaafd. en
uit de tijd-. Ik zie er niet veel_ heÍI
meer in.rr Zelfs d-e Nieuwe Rotterd-amse
Courant, d-ie d.eze uitspraak citeerd-e,
liet niet na er op te wijzen, d.at Mea-
ny d.eze word-en sprak op een moment,
en in een tijd-, d.at het in d.e Verenig-
d-e Staten wemelt van d.e stakingen, en
d-at ook d.à6r tn zeeï groot aarrtal er-
van rrwil-d." is. Dat op zich,zeLf bewijst
al d-e d.waasheid- varr wat hij gezegd_
heeft, waaraaÍr d-an nog moet word_en
toegevoegd., d.at Meany het woord.je
rrmeer[ best achteïwege had- kunnen Ia-
ten. Hij heeft nooit veel heil i-n sta-
kingen gezien.

Meany spreekt over d-e arbeid-ers in
d-e trant van: "je laat ze stakenrr.. De
terminolog"ie blijft typisch voor zijn
d.enkwijze, ond-anks het feit, d.at hij in
ei-k geval ze nauwelijks staken l_iet en
tegen hen intrigeerd.e waJrneeï ze het
z61f d-ed-en.

De N.R.C. zegtz in ons l_and- is wat
Meany opmerkte eigenlijk niet van toe-
passi:rg want hier te lande word.t in

principe niet van bovenaf gestaakt.
In d,e V.S. is d.at meestal wó1 het ge-
val: d.e bond-en d.óór d.ecreteren een
staklng.

Het verschil waar d-e NRC op doelt
is een formeel verschil-, d.at pïak-
tisch geen enkele betekeni-s heeft.
Formee1 ligt hier, and-ers d.an in Ame-
ri-ka, d-e beslissing over d-e vraag of
eï gestaakt zal- word.en bij d.e Ied.en,
terwijl in Amerika rt bestuur beslist.
Maar wat maakt d-at uit? ÀIs hier d-e

arbeiders wilIen staken vind-en ze trr
verreweg d.e meeste gevallen d.e bond.
tegenover zich en in d-e V.S. is het
aI niet arrders.

Wat d.e NRC preci-es eend-er a1s Mea-
ny of rt bestuur van d.e NW fndustrie-
bond., waarbij d-e NRC over d-e situatie
hier zijn licht opstak, voIled.ig over
het hoofd- ztet, d.at is d.it, d.at on-
trent staken of niet, in het bedrijf
beslist word.t en nlet in d.e vakbond.s-
kantoren of elders. De vakbeweging,
of ze nu op Amerikaanse- dan we1 op
Er.i.ropese leest geschoeid- Ís, acht in
beginsel (rritzonderingen d-ie d,e regel
bevestigen d-aargelaten) stakingen in-
d-erd-aad- uit d.e tijd. en d-at aI heel wat
jaren" Dat betekent, dat arbej-d.ers d-e
strijd- zéIf moeten voeren. En d.at d_oen
ze dan ook, d.e vrome wens,d.ie bi.j Mea-
nij d,e vad.er d.er ged.achte isrten spijt.

OYER HUN HOOFDEN HEEN

trN ACHTER HUN RUG OM

DE STMING i-n d-e Zuid.duitse metaal-industrie van d-e d-eel-staat Bad-en-Wiirttem-
berg heeft 19 d.agen ged.uurd. Na enkel-e vergeef se beniddel-ingspogingen - achter
elkaar misl-ukten d-e bemoeienissen van twee arbiters plus een d-erd-e verzoenings-
pogrng van bond.skansefier Wil1y Brand-t, aan w-jein het bljzond.er de l-iberale on-
d-ernemers geen resuitaat guld,en, omd.at het al-s eenrrpolitiek" succes zou líLnnen
word.en uitgelegd- - bereikten vertegenwoord-igers van d-e werkgeveïs en afgevaard,j_g-
den van d-e vakbond. I.G. Metall op d.e avond. van 10 clecember 1971 een oveïeenstem-
ming. De d.aaraan voorafgaand.e besprekingen werd.en gevoerd- op d-e plaats waar het
Verbond- van Duitse Ond.ernemers zijn tijd.elijk hoofd.kwartier had opgóslagen: in een
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appartement van het Hotel Zeppelin in Stuttgart. Dat feit alleen aI werpt enig
livht op d.e reëfe situatie.

!íat er uit d-e bus kwam was, zo schreef het bekend-e weekblad "Der Spiegelrl
op 11 d-ecember, alles bij elkaaï genomen meer in het voordeel varr de ond-ernemeÏs

dan in het voor6eel van c1e vakbeweging. Dat is een uitspraak die er totaal geen

rekening mee houdt, dat bij het afwegen vart d-e voor- en nad-elen, niet de positie
vanond-ernemerd-omen vakbew e gingtegenover elkaar dient teword-en ge-

steld-, maar die van ondernemerd-om en arbeiders. Van de verlangens van de arbel-
d-ers moet worden uitgegaari als men het uiteind-elijk bereikte akkoord- op zijn juis-
te waarde wil schatten.

Die arbeiders had.den er op het I.G. Metall-congres in \{iesbaden waarover wij

in ons tweed-e aftikel over de Duitse metaalstaking het een en ander verteld heb-
hen met nad-mk op gewezen, d-at het aanbod- d.er ond-e:nemeïs tot een loonstijging
van !*r!" in wezen bàIachel-Íjk was, gezien de geconstateerd-e prijsstijgingen tot een

totaal van rui-m H". yanc:aar d-at vanuit de massa der metaalbewerkers een l-oonsver-
hoging van 11/o ge^rcaagd werd-, een eis die af s red-elijk beschouwd werd-, omdat de

prlr"i ,rog ,roorld.urenà verd-er bleven stijgen. De vakbond.en namen die eis aarivanke-
iiiË or"r. irÍaar al vrij kort na rt beg"in van de actie verklaard-en zij - op een tijd--

=iip, 1at d-e arbeiders bij straatbetogingen nog altijd- bord-err meed.roegen, waaro!
d.ie eis vermef d stond - aàt ztj ín géén geval bened-en ae 7H" zoud-en gaan. Dat nu

is er tenslotte bereikt hetgeen eï op neerkomt, dat er afleen maar een verminde-
rj-ng van het reë1e loon voorkomen werd-. De prijsstijg"ingen zijn gecompenseerd-. En

dat is al-Ies . Daar kont d.a:r bi j, d-at het nieuwe akkoord- een bed-uidend- larrgere
Iooptijd- heeft d-an b5 collectieve conSracten in d-e Duitse Bond-srepublÍek gebruike-
IijÉ is. Luttefe weken voor het begin var:. de staking noemde stakingsleid-er l,^Iilli
Bleicher van d-e I.G. Metall alleen een looptijd- van zeven maand-en acceptabel. De

op 10 d.ecember gesloten overeenkomst heeft een looptijd- van v ij f t i e n maan-

d.ón. In verloop van een d-ergelijk tijdsbestek zullen d.e prijsstijgingen ongetwljfeld-
tot gevolg hebben, dat de arbeid-ers aan het eind-e van de periode er op achteruit
zullen blijken te zijn gegaan.

De lóopti1d. waÀ Ui;-affe gevoerde ond-erhandelÍngen het hrelprmt. Pas toen de

I"G. l4etaf:--..ràt dat beireft d-oor d-e krrieën gang: waren d-e werkgevers bereid om

nei1ffi akkoord te gaan.Gezlen d-e loon- en prljssituatie brachten zij d-aarbij - an-
d.ers dal d-e I,G. Metalt het heeft voorgesteld- - geen énket offer. Integendeel:
het is een concessle d-ie hurr nog voord-eef oplevert.

Bevond- de I.G. Metall zich soms in een dwangpositie d-at zij d-it al}es accep-

teerd.e? In genen de1e. Nog op dezelfde avond- dat in Hotel Zeppelin vergaderd
werd., trokkàn stoeten van metaalarbeiders door Stuttgarts straten, d-ie bord-en bij

z;,c1t d-roegen, d.ie te kennei-r gaven, dat zij bereid waren d-oor te staken'Maar d-oor-

staken ,oi - acti-es o. a.bij Blolun en Voss in Hartburg wezen er Öp - uitbreiting
van d-e stakíng en dan d-esnoods spontaan over heet West-Duitsfand betekend- heb-
ben. Dat nu was het juist, wat de I.G. i{etall voorkomen wilde. Daarom kwam er een

akkoord- tot stand- en wef een akkoord,, waarover d.e arbeid-ers niet geraad-pleegd-

werden. De stemrnÍng achteraf was een formaliteit en een kwestie van regiewerk.
In feite voltrek zich afles over hru: hoofd.en heen en achter hr-m rug om.


