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DE SH0PSTE!,IARDS

OP DE WERVEN AAN DE UPPER CLÏDE

IN I{ET VORIGE lVUIvtvER van rrDaad. en Ged.achten hebben wii in een algemene be-
schouwing d.atgene wat ztch afspeelt bij d.e Schotse scheepswerven aan. d,e Upper Cly-
d.e een z o g e n a a m d. e bezetting genoemd.l d.ie niets gemeen heeft met een
zelfstandige arbeid.ersstrijd.. Wat z:-ckr ontplooid. heeft, zo ongeveer betoogd.en w1j,
is een actie tot behoud. van d.e werkgeleger:heid., d.ie n i e t d.oor d.e arbeiders
zéLf gevoerd- word.te IIIBET een, waarbij aIle zaken d.oor d.e shopstewards word.en be-
d.isseld. en d.eze d.e d.ienst uitmaken.

Ïn het bemrste strÈ steld.en wij - d.aartoe genoopt d.oor de omvzutg van het ons
ter beschiklcj-ng staand.e materlaal - nad.ere informatie in tt voonri-tzicht. Wii me-
nen niet beter te }cr:nnen d.oen dan die onmid.del}Uk te laten aansluiten bU d.ie pas-
sage waa:mee wij in ons eerste artikel over de Upper Clyde Shj-pyard.s d.e aand.acht
vestigd.en op twee leid.end.e figr,rren in het shopsteward.-comité: Jim Airlie en Jim
Reid.. Wij schreven d.aar, d.at zij uiterst nauwe relaties ond.erhoud.en met d.e Britse
C.P. en een zwaar accent hebben gelegd op politieke aspecten ond.er sterke s zo
niet volslagen venía€,rLoztng van d.atgene, wat in onze ogen bij welk arbeid.ersop-
tred.en ook het allerbelangrijkste is: het rritoefenen der beslissingsmacht d.oor de
d.irect betroklcenen.

JJ-u Reid.r zo delen ons Britse vriend.en mee, is vooï d.e C. P. Iid. van d.e ge-
meenteraad. vart C1yd.ebanJr. ïn het verled.en was h{j ook voorzttter van het d.istrict
Schotl-and. van d.eze partij. Hi j staa,t nu op d.e nomi-natie om d.at otrmieuw te word.en
en d.e C.P. hoopt ook, d.at hij bij d.e eerstvolgende verkiezingen tot een var. haar
pa,rlementsled.en za} word.en gekozen. Wat Jim Ajf,.ie betreft: d.e C.F. schuift hem
naar voren als een serieuze kand.id.aat voor een bestuursfunctie in d.e vakbond. d.er
elektriciëns, waarin d.e invloed. d.er Britse bolsjewieken al jarenlahg vrij sterk
kan word.en genoemd.. Achter d.at alles gaat het streven schull, de miserabeJe eco-
nomische situatie in Schotland. te gebmiken ten bate van d.e partij, wier positie
in Groot-Brittannië allesbehalve florisant i-s.

De politiek van d.e BrÍtse C. P, is gericht op een naur.re samenvíerking net d.errlinkertr-vleugel van d.e labourparty. Daa::r,tit valt het te verklaren, aàt d.e ge-
noemd.e Iej-d.ers van het shopsteward.-conité van de U.C.S. van t t begin af aan ten
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nauhrste hebben saJnengewerkt met het tot d.ie rrl-inkerrr-v1eugel behorende Labour-
parlementsl-id. Antony ( tony) Vtred.gwood. Benn. Toen d-e Schotse werfarbeid-ers op 21
juni gevolg gaven aarr tn oproep d"er shopsteward.s en een grote denonstratie hiel-
d.en 1n Gfasgowr behoord.e Wed.gwood. Benn, met Reid, tot cle sprekers, Hij werd.r Be-
d.urend.e d.ie meeting, via d.e welbekend.e en beproefd.e C. P. -regie e min of meer als
een soort van rrarbeid.ersheld.rt naar voren geschoven en er r/laïen bord.en te zien
met d.e eis, dat d.e Conservatieve premier Heath maar terstond d.oor Tony diend.e te
word.en opgevolgd..

Het feit werd., rui-m een week na d-e bewriste rneetingr Besignaleerd- d.oor d.e

'f Socialist L ead-err' , het oïgaan varr c1e Ind-epeni.ent Labour Party, welk blad- niet
na,liet d.aarbij een ltritische kanttekening te plaa,tsen. Het herinnerd.e eï namelijk
a,arr, d,at d.e heer Ber:n twee jaar tevoren, toen I-,abour nog a.an het ber,ri-nC was, ten
opzichte van d.e Schotse scheepswerven een soortgelijke politiek voorstond. als nu
d.oor t{eath en minister Davies word-t bed-reven. i,Íen kan er uit Ieren, d-at ook in
Groot-Brittannië d-e C.F. d-e twijfela,clitigste bonctgenoten accepteert wanneer ztj In
mogelijk verkie zingssuccesje ruikt.

Na het bovenstaande zal het Eeen mens ve::ba,zen, d-at wat il.eid. en Benn op de
d.emonstratieve meeting nàa,r voren brachten, met een kia,sse-actie d.er Upper Clyd.e
werfarbeid.ers tegen het Schotse red-erskapita,al geen sikhepit te rnaken ha,d-. Reid.
stak een oratori-sch vuutrnrerk a.f, \.raarva"n d.e essenti-e hierop neerkwa,m, d.at d-e ar-
beid-ers van een fory--re5lering niets goeris hadclen te verwacirten en d.at d.ie rege-
ring maar zo spoed.ig mogelijk d-e laan uit moest. Benn verteld.e ziln gehoor, dat cle
Labour Party van plan was om d.e Schotse scheepsweïven te national-iseren, zond.er
uit te leggen, waarom zlJ verzuimd. had om tlat te d-oen toen z\j nog aan d-e regering
was en - veel belangrÍjker nog - zonCer eï op te wijzen, d.at er bij een nationali-
sering voor d.e arbeid.ers natuurlijk niets verand-eren zo1t. !,lat hij d.eed., I'ras niets
anclers d-an speculeren op valse iilusies en versleten trad.ities. Tot het faatste
behoord.e bi.jvoorbeeld. zayt oproep tot d.e aarrwezlge Schotse a,rbei-d.ers om het hr:nne
te ctoen ter versterking van de La,bor:.r Party. Met hrrn steun, z,o maakte hij ze wijs,
zou deze tot een machtig polÍtiek wapen van d.e arbeidersklasse kr:ruren word.en ge-
reconstrueerd., De bed.oelingen van Ce "lj-nkerrf-vleuge} kwamen d.aarbij heel d.uid.e-
lfik om d.e hoek kijken.

Beid.en, zowel Reid- afs Berrn, verteld.en d.e Clyd.e-arbeiders ook, d-a,t wan:neer
het Tory-bewind. verjaagd. zou word.en, d.it zou moeten word"en vervangen d-oor d.e zo-
genaa^md-e 'rarbeid.err6=cofrtrolett. Dat woord. trar'beid.ers-controlerr is een term, d.ie
uitermate geschikt is om een werel-d. van ill-usies op te roepen.Bij nad.ere beschou-
wing storten d.ie j-Ilusies als een kaartenhuis ineen. Het gaat niet om de arbei-
clerscontrol-e , maar om c1e arbeid.ersmacht. AIs d-e arbeid-ers macht uitoefenen ztJn
cle ond.ernemers uitgeschakeld. en behoeven zij niet meeïrrgecontroleerd.'f te word.en.
llarureer d.e onclernemers nog ma,cht hebben, l-aten zal ztch d-oor d.e arbeiders niet
controleren. Inclien het vroord- tra,rbeiCeïs-controleil valt, dan is clat een z:-clnt-
baar teken, dat ztJ d.ie z:-clt er -van bed.ienen c1e macht -riar\ de arbeid.ers in ied.er
geval niet wensen. Dat is dan ook net precies wat Benn en Reid. met elkaar gemeen
hebben en het i-s clie gerneenschappelijke basis, d.ie hun bondgenootschap mogelijk
ma,akt. Natur-rrlijk ztjn er tussen beid.en ook verschillen. AIs Reid. het oveï "arbei-
d.ers-controleil heeft, d.an beCoel-t hU: de vol-strekte controle o v e ï d-e arbei--
d-ers d- o o r d.e C.P. Als \{ed.gr^rood. Benn van itarbeiCers-control-ett spreek-b, dan
bedoell-t h:j: een control-e over cle arbeiders, d.ie word-t uitgeoefend. d.oor d.e Labour
Party, Voor belclen is dat verschil- voor het moment natuurlijk van ond.ergeschikte
betekenis, Voor het n'roment is l:e't voor a.Lle twee uitsluitend- var. betekenis, d.at
ied-ere machtsvorming d-oor d.e Clyd-e-arbeid"ers zeJ,f voorkomen word.t.

Zelfstand.ige arbeid-ersstrjjd. betekent alt{d-, }retzij in geringe-, hetzij in be-
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langrijke mate een stap in de richti-ng van nachtsuitoefening d.oor d.e werkers. Het
I:wam natuurlijk bj-j Jimny Reid- eenvoudig niet óp voor iets d.ergelijks in het krijt
te treden. fn zLJrr d.enk- en voorstellÍngswereld. Ís er voor arbeid.ersmacht geen
plaats.De rtLeÍd.ersroltt van d.e C. P. aIs zogenaa.md.e ttvoorhoed.epartijtr vormt het be-
g:in en het eind.e van al zijn i^rijstreid.. ÀIIéén karr d.e Britse C.F. , dat weten zowel
hij als zijn politieke bazen achter d.e sche:men, d.ie ttLeid.ersrol-rr niet spelen. In-
d.ien d-e C.P. d.e 'rlinkerr'-vleugel veux Labour echter niet aI te kopschuw maakt,
d.an kan zij het mogelijk in sarnenwerking met d.ie 'tlinkervleugeltr wé1. Voor d.e C. P.
geId.t derhalve het d.elriess géén rad.icale experimenten. Vand.aar d.at Reid., nog
maar nauwelijks nad.at hij het woord- trarbeid.ers-controle'f had laten vaLfen, het ook
aI weer haastig Ínslikte: trDe strijd. bij d.e U.C.S.rrI zo verklaard.e h\i, Itgaat niet
om arbeid.ers-control-e'r. Zelf s het nietszeggend.e begrip was hém nog te gevaarlijk.
De arbeiclers zoud.en het soms ànd.ers lo:rr.nen opvatten dan het was bedoeld.. Niet
slechts tegen arbeÍd.ersmacht was Reid. gekant, zelfs d.e onmogel{jke id.ee van
een Itcontrol-err van d.e kapitalisten d.oor d.e arbeid.eïs was hem nog een gnrwel. En
d.at het ind.erd.aad" zó met hem gesteld. was, d.at bewees d.ezettLeid.ertr va^rr d.e actie
bii d-e U.C.S. d-oor ztJrr d.ad.en. Te:rrrijl Berrn en zrjn vrienclen varr l-,,abourts rtlinlcer-
vleugelrr va.n een ftstaatseigend.omrt d.er scheepswerven d.roomd.en, althans voorgaven
d.aarvart te dromen, slofte Reid. zich het vuur uit d.e schoenen achter d.e multi-
miltlonair Kel1y aan, die op een gegeven moment verklaard.e, d.at hij d.e U.C.S. wel-
zou wil-len kopen, a,artbod- waaromtrent rfThe Financial Times" va,n 26 augustus uit-
voerig wist te berichten.

Wat Reid- voor ogen zlreeft t zo schreven onze Britse geestve::r^ranten, is een
zogenaa;nd-e rroven^'inningrr van hem en zí1n C. P. -vriend-en, d.ie hierop neerkomt, dat
er bi; de U. C. S. en in de Schotse scheepsbouw wat minder arbeid.ers zullen afvloei-
en d:rt het er aanvadrelijk naaï uitzag. In het oog van orrze Britse makkers is d.e

hele t?work-iu.rr bij d-e U. C. S. een actie, waarbij word.t d.óórgewerkt - niets and.ers
d.an een pogÍng om d.e d.eelnemers aa,n d.ie actie in ieder geval te laten behoren
tot hen d.ie mogen blijven!

Een van d.e red.enen waarom onze Britse geestverwanten het optred.en vaJr Reid.,
Air1ie en hun med.e-shopsteward.s veroord.elen is, d.at d.oor d.at d.óó:merken, schepen
word.en afgebouwd., waarvan d.e verkoop straks ten goed.e zaL komen aan d.e likrrid.a-
tors van d.e werven. Voor ons is d.at een bi jkomstigheid., d.ie er niet zo heel veel
toe d.oet. Wat veel- zwaarder weegt, ja voor ons het eigenlijke pirnt vormt, is d.it,
d.at bii d.at d.óó::r^rerken, de kapitalistische arbeid.sverhoud.ingen zijn blijven voort-
bestaan, in d.ie-ztn, d.at d.e shopster^rard.s als d.irecteu-ren optred.en, aIIe werkom-
standighed.en regelen en dat d-e arbeid.ers d.aarbij ever:min iets te vertell-en hebben
al-s voorheen. Voor ons is het criterir:m: is het een actie van d.e arbeid.ers zél-f
of is het d.at n1et.

De feiten bewijzen onweerlegbaar, d.at er van een actie vaJr' d.e arbeid.ers zelf
niets te bespeuren valt. Er is duid-eIijk gebleken, d.at z ij op d.e werven wa€Lï zu

aan het werk zíin gebleven eenvoud.ig d.e bevelen van d.e shopsteward.s hebben op te
volgen. Men lette slechts op de volgend.e bJjzond.erhed.en, d.ie onze Britse rrciend.en
bij een bezoek aan \,/est-Schotland. u:it d.e mond. van U. C. S. -arbeiders hebben opgete-
kend..

Nad.at bekend. was geworden, d.at d.e werven van d.e Upper Clyde Shipyard.s zeer
aanzienlijk zoud.en word.en ingekrompen en sommige ervan zoud-en moeten sluiten,
werd- terstond. een afvloeiingsregeling voor het personeel van toepassing. De Ii-
I«rid.atie van de U.C.S. voltrok zich in fasen. Van het ogenblik d.at de eerste fa-
se van kracht werd. waren er twee soorten arbeid.ers: d.1e wel een ontslagaanzeg-
grng had.d.en gekregen en moesten afvleien en zii, d.ie nog geen ontslagaanzegging
ontvingen^ De rf work-inr? betekend.e, d.at niet slechts d.e Laatste categorie getÍoon
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aan d.e slag bleef, maaï 6ók d.e eerste. Yoor d.ie eerste categorie was er geen en-
kel-e loonbetaling meer . Zi kregen een soort van ond.ersteuning, zoals ook we1 tij-
d.ens stakingen d.oor bonclen plegen te word.en uÍtgekeerd.. Die ond.ersteuning werd.
betaal-d- uit speciaal hiervoor bijeengebrachte fond-sen,víat degenen die moesten af-
vloeien maar toch aan het werk bleven ontvingen maakte hun bestaan niet bepaald"
florissant " Het was slechts een fractie van het voorheen verd-iend.e loon. Maar d.e

betrokkenen had.d.en, verbeten voor het behoud. van d.e werkgelegenheid. in actie ko-
mend., een d.ergeli jke regeling en oplossing geaccepteerd. Zij waren bereid. om voor
hr:n actie offers te brengen.

Het sprak vanzelf , d-at er tussen hen kan'rerad-en Lraïen aan wie dat offer op
een gegeven rnoment te zwaar rriel. Die 6;ingen d.an omzien rraar and-er werk. We1nu,
op zeker ogenblik noest een d.er U.C.S.-arbeiCers, om zicli bij rn and-ere werkgever
te pre senteren twee uirr van cle t?work-intt op d.e werf verzuimen. De shopste'rrard-s ,
over wie blijkbaar een supeï-mar.agersgeest vaard.ig was geword.en, wild-en toen twee
ul-l-r op zi jn r'loonr' ( lees: toch aI geringe ond-ersteuning) korten. Het voornemen
lokte bf j de werfarbeid.ers een storm van prote st uit. AI s gevolg d"aa:rrart ging d.e

korting niet d-oor, maar a1leen aI d.d,t eï in ernst oveï ged-acht is orn haar toe te
passen typeert d.e situatie. Een and-ere a,rbeid-er, die eveneens and.er werk was
gaan zoeken, werd- zelfs wegenstrabsenteïsmettontslagen. Het feit is al even ka-
rakteristiek, ook aI werd- d-an het onislag la,ter weeï onged-aan gemaakt.

We schreven het reeds in ons vorig nurmer: het beleid. van d.e shopsteward-s
gaf de arbeid-ers herhaald elijk reden tot ergerni s. Een van d.ie red-enen: te weinig
overleg tussen d.e leiclers van d-e actie en d.e gewone werkers. Eénmaal per week
sl"echts vergad-erd.en d.e shopsteward.s met het wer-fpersoneel. Later werd- d.ai zelf s

mind-er d.an éénmaal- per .nreek. Ged.urend.e d.ie spaarzame vergad.eringen werd. d-e mees-
te ti jd- gebmikt vocr bekendmakingen en speeche s d.oor d.e op het pod-ium gezeten
l-eid.ers. De resterend.e ti jd was d.an telkenmale te kort om opmerkingen, klachten
of rroorstellen uit d-e zaal ook rnaar enigermate tot hr:n recht te ]aten komen.Vaak
genoeg.had het uiten daarvan ook maar heel weini-g effect omclat de leiders op het
pod.ir:m over d.e microfoon beschikten en niet varr zins bleken d.ie d.oor arbeid.ers
te laten gebmiken, d-ie het niet net hen eelr.s waïen. Indien d-e shopsteward.s een
arbeider d.ie het woord- vrc-reg kend.en a1s één d.Íe wel kritiek zou hebben, dan ]ie-
ten ze niet na hen terstoncl al-s een I'storend. elementt' af te schild.eren, die cie

eenheid. van d.e UCS-arbeid.ers in gevaar bra,cht. De arbeid-ers zelf echter vond.en,
d.at d.ie eenheid- vegl r,reér in geva,aï dreigcle te komen a,Js gevolg van d.e rl-oor d.e

shopsteward-s ontworpen regeling clat een d.eel van hen nog het oucle ]oon ontving,
een a,nd-er d-eel d-e ilafv-Ioeieïs'r d.e geiringe.r:e onCersteuning.

De lezer zal uit het bovensta,and.e al begrepen hebben, d.a.t tijd.ens d.e 'rwork-
irr" ,le afvloeiïngen cloorga.ng vond.en, naarnate d-e likiuid.atie in een volgend-e fase
k'.ram.De hele afvloei-Ïng gebeurcle kenne:lijk in r:a.uw overJ-eg met de directie. Het
was a1leen zo t d.at d-e d.ageli jkse gang va,n zaken d-oor de shopstei'rard-s werd. geïe-
geld. en d.at d.e a,anwijzing ctergenen, d.ie voor af-rfoeiïng in aan:rerking i«rramen ook
d.oor d.ie shopsteward-s geschiedcle.

Opmerking van ons; De actie van d-e shopsteward.s li jkt op d.ie manj-er meeï op
het verlenen van hand.- en spand.ienrsten aan hei kapitaai, dan op een stuk stri jd..
Geen wond-er d-at d.e rrwork-inrf op de weïven niet toi politie-optred.en of i-ets d.er-
gelijks leid.d.e. \,/at d.e sh<;pstewards d-eden was; rroor d-e d.irectie het onaangename
kan^iei vaÍr d-e afvloeiïngen regelen. In cLe praktijl< kr,'am dat er op neer, d.at d.ie
afvloeiïngen wat gerrisl-ozer ver-l-iepen, acord.at zerrvertra,agdt'werd.en met behulp
van d.e fond.sen voolr d"e rrwoïk-intt. Dat kon c1e airectie niets schelen, omd.at d.ie
fond-sen ni-et van haar afkomstig vraren, d-och bijeengebracht r+erd-en via een met tal
van rad.icale frases omgeven beroep op d.e solid.ariteit.Daarop lettend.e zi.ln wij ge-
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neigd om varr rreen grof schandaalrr te spneken.
Klacht van de U0S-arbeid.ers ( geuit tegen onze Britse vrienden tiidens hun be-

,o.t@tu;Ljk toóvaI zijn, na.ar het is weI nerlnuaaràig,
d.at d.e meeste arbeiders, d,ie de shopstewaJd.s tot dusveBe voor afvloeiÍng hebben
artrngewe zen, arbeid.ers zijn ttie het geusÉ,gd hebben met hen vaÍr nening te veïschlI-
len!rt

Andere klacht van de UCS-arbeiders! rrne directÍe heeft zich mispriizend over
d.e rrwolk-inir uitgeLaten en gezegd., dat de doorwerkend.e efgevloeiden nj-et langer
hun best declen. Inplaats van verontwaadigd tegen zulk een aantijg'ing te protes-
teren hebben de shopstewards op één van d.e schaarse meetilgs verklaard, dat de
arbeldsd.iscipline verbeterd Eoest word.en! rt

( natlat zij zi-ch ter plaatse op de
hoog k, dat d.e shopstewards dndere be langen
hebben dan cle arbeid.ers. Terwijl z! voortdr:rend. een beroep op de leenheidr cloen -
wat irr tle praktíjk nièts aÍiders betekent dan een beroep on hen onvoorÍ,{aard-e1i}k te
volgen - zaaien z4 in werkellkheid de kienen voor cle tr*eedr"acht. r'

Er zijn alivexse dingen rlie te denken geven. Toen de rruork-inrr-actie begon t
verklaard en Ai.rlie en Reial, èat zij d.e vier werven di-e tot de U.C.S. behoorden,
als één geheel beschouwden. De opnerking sloeg daarop dat het nooit i-n de bedoe-
J-ing van de regering had gelegen on a]Ie vier d.e lrerven stil te l-egg€n. Waarna,ar
regering, d.irectÍe en likwidator Robert C. Snith streefden, clat was een reorgani-
satie, waarbij een dééI van de werven zou l,rorden stopg€zet on d.e positie vazr ve!-
moedelijk één overblijvend.e te verbeteren. Later krabbelden Airlie en Reid. teng.
ilur uitlatingen op dat pr.rnt werden onduid.elljker. 0n opheld.eri-ng gevraa6d door
John Kerr, verslaggever van d.e fGuardianrr, erkenden zij wéI bereid te zijÍr voor d-e

verschillend.e ÍÍeruen verschillend.e oplossingen te accepteïen (rrcuardiantr van 25
september 1971 ). Hun standpunt, met and.ere woord.en, rlat aanvarÈelijk neer]«a,n op!
ttgéén veminrlering varl werkgelegenheid" , r,r\jzigde zich in: 'rd.esnood.s getteeltelifte
ve:mJld.ering van werkgelegenheidrr. Dat betekent, d,at hÍn hele actie tenslotte
neerkont op een orÈinair touwtrekken over de omvang van d.e afvloeiÍngen. Dat is
precies hetzelfde a1s wat ond.eï a1 d.ergelijke omstand.ighed.en de vakbondsbureaucra-
ten plegen te d.oen. Vand.aar d.an ook, clat onze BrÍtse makkers d.e verl'achting heb
ben uitgesproken, d.at op een gegeven moment d.e vakbondsleiders wel voor het voet-
Licht zu1len komen om de hele affaire in een (voor het kapitaal) veilige haven
te Iood.sen. ,

And.er feit dat te denken geeft3 Robert C. Smith, d.e man dj.e met de ]ikwida-
tie van de U.C.S. belast wercl, verklaard.e van het begin af aan dat hij (de zaa,k-
waaïnemer der aandeelhouders) tegen d.e rtwork-inrr geen enkef bèzwaa.Í had. I,'/ie er
twijfel over mocht koesteren wat voor betekenis hjj aan &ie woord.en van Robert C.
Smi-th moet hechten, bevelen wij het comnentaar aanr, dat er d.ooï een d.er Engel se
alagbladen op werd. geleverd. De bewuste krant schreef: r\{a,rmeer ale werfarbeid.ers
hun vathoop en woecle alIeen rnaar tot uiting trengen d-oor mid-de} vaJl een rrwoxk-intl
en daarop a1 hrm aand.aoht en energ:ie iicntegrdan zal hun dat weerhouden van an-
dere, veel geva.arl iJker actilriteitenrr .

tr[et een Aergpljjk cor:nentaan, menen Ídjr wordt de spijker op de ko] geslagen.
IIet is j.rr het licht van a,n het bovensta^and.e wéI opvallend., dat het zo lang'

za.uerhand stil geword.en is rond.om cle actie bij de U.C.S. In de kxanten woralt er
nauweliiks meer aa,nda.cht a"an besteed..Dat zou stelligi anders z{jn intlien de rtstriidrt
tl6t karrakter had, wat sorrrigen er a.an wilLen toekennen. 0p het moment dat wli <te-
ze regels schrijven - begin december - is de situatie nauwel\jks verandeteal. Ilaar
a1 een Daanrd. geled.en vroeg ons een Franse gee s tverhrant; 'Weten ju1Iie eigpnlijk
hoe het aan d.e Clyde geëind.igd. is?" 0p het moment dat hii die vraag stelale L'as er



van een eind.e nog geen sprake. Het antwoord. er op zou echter hebben kunnen lui-
d-en: de actie bi j d.e U. C " S. was aI geëind.igd. nog voord.at ztJ goed en wel begonnen
was.

BARBERTJE iUOET HA NGE N

U ItrRINNERT ztch lezer, hopen wij r ilw Multatuli nog we1 een beetje?
Och, misschÍen ook niet. Er was eens een tijci, dat deze reus uit d.e

Nederl-and-se l-etteren nergens zo ijverig vrerd" gelezen als in arbeid.ersmi-
lleut s. Er ztjn lnééL wat geslachten van proletariërs i-n d.it la"nd geweest,
d.1e met Multatuli ( sckrri jversnaam van Ed.uard Douwes Dekker I geb. 1 B2O ,
overl. 1BB7) z\n opgegroeid. en d-ie inet zijn \,{outertje Pieterse of ziln Ba-
tarrurs Droogstoppel even vertrouwd. waren als huid-rge generaties Douwes
Dekker moge ons d-e vergelljking vergeven - het r,,reflicht zijn met Johnny en
Rijk of Willem Duys. l,iaar i-n oktober 1919 sch::eef d.e Ne,lerland.se sociaal-
d-u.rnocrààt e.n Multatulikenner Saks aI in het maand.schrift?rGroot-Ned.er-
land-t', d.at Multatuli 'f uit d-e tijd" begon te rakeïlrr .

Die woord.en, steIlíg juist op I t moment d.at zlj werd"en neergeschreven,
verl-oren zot rt twintig jaar naCien hun vol-strelcte geldigheid-. Er was,kort
vooï en kort ní d.e tweed-e werel-d-oqr1og, een herlevend.e belangstelling
vooï iolultatuli, al kón men zr-clt afvragen of deze niet hoofd.zakelijk be-
perkt bleef tot literaire icringen. Hoe het ziJ, zelfs indien het juist
mocht zijn, d.a.t hij nog steed.s geen rrd.od.e hond-tf kan word.en genoemd., het
blijft even waar d.at zirr bekend.heid thans s}echts een zéér flauwe afspie-
geling is vait wat zLJ eenmaal- is geweest. En dat is dan nog maar zéév
zwak uitged.rukt. Wij d.urven bijna niet te veronclerstellen dat u Lothario
nog kent, waarvan sprake is op d.e al-l-ereerste pag"ina van d.e trMax Have-
Iaarf r . I{aar Barbertje kent u ongetwijf eId. wél! Zíj is uit d.ezelfd.e eerste
bladzijd"e gestapt en spreel«nroord.elijk geworden.U wéét d.at zij moet hangen!

U wéét het, maar u weet I t verkéérd-. Bij }Iu1tatuli, aarr wie d.e zegswij-
ze haar ontstaa: d"ankt, is het geenszins Barbert je die hangen m.oet 1 rrr&&r
Lothario. Die Lothario word-t ervan besehul-d.igd );ra,ar te hebben vermoord..
Barbertje zé).f komt, 1n levend.e lijve en in hoogsteigen peïsoon voor zijn
onschuld. pleiten, wat echter aan het oord-eel van d.e rechter niets vermag:
ie verand-eïen. Daar is hond.erd- keer op gewezen, maar zegswijzen ]eid.en nu
eerunaal met hardnekkigheid een eigen leven.

Wat van Barbert je gelo.t , geld.t ook van he t zogenaamd-e 'ra,rbeid.erszel-f-
bestuurrri-n Joegosl-avië. lv1en kan hond"ercl keer betogen, d.at in een op d"e

loonarbeid. loerustende maatschappu geen sprake kan zijn van'farbeid-erszel-f-
bestu',-r:rt1 men kan met voorbeeld.en aantonen, d.at het een val-s etiket Ís,
d.at d-oor de Joegoslavische machthebbers even iiverig afs bedriegelj-jk op
d.e in hun land. bestaande verhoud-ingen geplakt wordt, het baat weinig.
ferwÍjI d.e eerste d.e beste kroegbaas beter weet te ond.erscheid-en tussen
d.atgene wat d.e gasten Ín z:-1n herberg wi]Ien schijnen en d-atgene wat ztJ
werkelijk ztJrr, praten Amsterd-amse sociologen of d.e economische redactie
van een blad alsrrHet Paroolr'met onheilige onnozel-heid. over hetttarbei-
derszelfbestuur'r i-n Joegoslavië op een wijze alsof het d.aar tastbare wer-
kelijid:eid. zolr \íezerl.
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Barbertje moet hangen kan d.an met recht word.en opgemerkt en met het
volste recht zelf s. De kritiek d.er genoemd.e heren op Joegoslavië 1s niet
d,eze, dat hettfarbeiderszelfbestuurft er slechts geprocla^meerd. word.t maar
in feite totaal ontbreekt. Nee, wat zLJ Joegoslarië verwijten is: met het
rrarbej-d.erszelfbestuurtrte experimenteren. Het i s ind.erd.aad. het rrarbei-
d.erszelfbestur:r't d.at z\ a^an d.e Salg wiLlen zien gebracht.

Hr.mtraanklachttt tegen het Joegoslavische systeem doet niet sJechts
aan Barbertje, aa,n Lothari-o en aaJr Multatuli d.enken, ma,ar ook aan d.e

Deense sprookjesverteller Hans Christian And.ersen en zijn verhaal over d.e

nieuwe kLeren van d.e keizer. Weet u het nog hoe een paar slimme bed.rie-
gers de keizer van China wijsma.akten, dat zrj een stof kond,en veïvaard.igen
d.ie alLeen d.oor niet-d.omme mensen kon word.en gezien? Ze zetten niets op
hi:n getour^ren m€LErï d.ed,en net alsof ze d.ruk aan het weven waren. Telkens
af s ze d-e stof toond.en zagen d.e keizer en zijn hovelingen natuurl-ijk niets .

Maar dat durfd.en ze z:-dn niet te bekennen uit vïees d.at ze voor d.om ge-
houd-en zoud.en word.en. En toen d.e keizer tenslotte, naakt, maar zoge-
naa^urd- in zLJn nieuwe kleren, aan het wand.el-en grngr toen jrrichten aIIe
mensen, omd.at ook zij voor niets ter wereld. voor d.om wilden word.en aange-
zier!...

I'De arbeid.ers in Joegoslavië zijn niet geïnteresseerd- in arbeid.erszelf-
bestuuitt, zegt d.e economische Paroo}-red.actie in navolging van een rap-
port van een werkgroep d.er Amsterd-amse universiteit. Die Parool--red-actie
ond-erscheid.t zich d.aarmee vaJr d.e mensen uit And.eïsens sprookje. Die von-
Cen de niet-bestaand.e kleren rnooi. De economen van trHet Paroolrf verstou-
ten zr-cln vrij en onverveerd. hei patroon van d.e niet-bestaand.e kferen aan
kritiek te ond.e:r,rerpen. DÍaar weet u nog hoe het d-e keizer verging d.ie in
zijn blootje wand.eld.e? Een (niet d.oor d.e een of arrd.ere id.eolog'ie geïnd.oc-
trineerd.) k-nd- -rerteld-e heat opeens de waarheid.. "Hij heeft niets aantr ; zo
riep het uit d-e menigte en d.e keizer schaarnd.e zt-ch opeens, zowel over d.e

schamelheid. van zi;n kled.ing als oveï die vaJí^r zin geest.
AIs d-at nuchtere kind. uit het verhaal van A:rdersen d.e paginaf s van

trHet Paroolil zott l-ezen, wellicht d.at het verwond-erd. uit z,ov roeperlr d.at
d,e arbeid.ers in Joegoslavië zich niet k u n n e n interesseren voor
iets d.at niet aartwezig is. Maar of de Parool-red.actie ztch d.an zolt
scha.nen over haar schamelheid. van geest wagen wij te betwljfelen. Er z:jn
- we schreven het aL nu eenmaal- d.wal-ingen d.íe hardnekkig z\fl.

Barbertje moet hangen! Het ztJ zo. Maar wJ-j wil-len hier toch nog eens
een pleid.ooi voeren, zowel voor haar als voor Lothario. Vand.aar dat wij
hier ond-er het woord. geven aan een Ned.erl-and-se arbeider, die gemlme t{d
in Joegosl-avië gewoond- en gewerkt heef t, die met een Joegoslavische is
getrouwd., d.ie vloej-end Se::rro-Kroatisch spreekt en het ook vlot Ieest, een
d.ie regelmatig contact ond-erhoud.t met Joegoslavië en er ook telkens weer
op familiebezoek gaat. Uit ztjn bjjd.rage zal men ki.:nnen bespeuren, d.at het
met hetrrarbeld.erszel-fbestuur'r in Joegoslavië niet and.ers is gesteld d.an
met d-e nleuwe kl-eren van de keizer. Dat weten d.e Joegosl-avische arbei-
d.ers natuurl-ijk aI fang, zo goed. al-s Lothario en Barbertje wisten hoe of
het met d.e zogenaa^md.e moord. stond., waar/an d.e eerste werd. beticht.

Maar j,1.. d.walingen - we zej-d.en het reed-s zljn haxd.nekkig. En er zaL
d-oor d.e Joegosl-avische arbei.d.eïs nog heel- wat strijiL gevoerd. moeten wol?-
d.en eer een ied-er ztet, d.at d.aar van arbeid.erszelfbestuur geen sprake is.
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GEL U I DE N VAN

JOEGOSIAVISCHE ARBEIDERS

HET VERSCHIJNSEI, van d.e zogenaamd.e arbeiclersrad.en in Joegoslavië, opgericht
bij beslissing van bovenaf in 1950, heeft in ons land- vel-e linkse Ij-ed.en in ver-
warlng gebracht. Ze dachten, d.at zelfs bij handhaving van d-e staatsmaeht het ar-
beid.erszeLfbestuur verwezenlijkt kon word.en" De praktijk in Joegoslavië heeft het
tegend.eel aan het licht gebracht.\^/at men daar z:-ei;r ztet voltrekken is d-e ontwik-
keling van een haf f-feod.aal }and. naar een mod.eïne ind-ustrie staat. Men beleef t er
het ontstaan van een bourgeolsie, gevormd- o-oor parti;functionarissen, maJlageïs en
bureaucraten. De vakbonclen venru-Llen d.a.ar d"eze 1f d.e taak al s bi j ons i ond.er hand.-
having van het systeem d-e arbeid.ers zoet houclen. Joegoslavië vertoont d.an ook
alle aspecten van een kapita,listisch l-and.: enorne inkomensverschillen, werkloos-
heid-, stakingen en rarrselend-e milicija (politie) 

"

Het werkloosheid-sprobleem word.t eri ten C.ele opgeiost d.oor export van arbei-
d-ers na,ar het westen ("*. 600.0OO volgens officiëIe gegevens). Yoorts tiert er d.e

corruptie welig, evenals d-e prostitutie (in sonrnige sted.en ond.er controle van de
overheid.). De bewljzen hiervoor karr men vind.en in d.e Joegoslavische pers,het d.ui-
d-elijkst in d.e ingezonclen stukken van a,rbeid-ers " We laten er hier enkele volgen:

T.
rrWe l-ezen om d.e haverklap, d.at we moeten vechten voor social-e rechtvaard.ig-

heid. en verhoging van d.e levensstandaard.. V/eI, faten we d-an nj-et uit het oog veï-
liezen d.at bij ons geen sociale rechtvaard.igheid. bestaat zolang het gemld.d.e1d.e

inkomen van d.e arbeider d.e ellendige som vam. 950 d.inar per maand- bed.raagt, ter-
rvijl zir: beschermers, d.at zljn d.iegenen d.ie uit zijn naa,m en die vatrr d.e arbeid.ers-
klasse spreken, zeven à achtmaal- zoveeL, nameli jk 60C0-8000 d.lnar opstri jken. En
d.a.t zijn natuurlijk gegaïandeerd e inkomens , ongeacht d.e geleverd.e pre statie s en on-
geacht d-e toestand. van onze economie . Dan vragen wi j , als eerli jke communi sten,
ons af hoe .'de op d.eze manier het zelfbestur:r i-n onze sociaU-stische maatscha,ppij
kuru:en uitbouwen en hoe we }«rnnen komen tot een gelijkeiJjk verd.elen van d.e lusten
en d.e lasten.tt ,

rr"
ttWi j, arbeid.ers va,n d.e stad. en het platteland., ,^ri j alIeen d.ragen d-e lasten

van onze economische ontwikl<eling.Wij zln het slachtoffer van d,e sociale ongelijk-
heid.. Daarom moet d.e eerste stap ztjn, het socialisme en het arbeiclerszelfbestuur
te bevrijden van d.e theoretici en d.e niet-vervrrld.e beloften d.oor het nive.l-l-eren
van d.e inkomensverschillen. Tenri j1 cle vaak genoemd-e ésroep van 1r4, een leventje
leid.t in luxe bureaut s, weeld-erige vi1lar s rmet supeï-sl-eeën, weekeind.-huizen,
met dure zakensnoepreisjes en overd.ad.ige banket-benrmoet d-e arbeid-er, d.ie d.e uit-
verkoren gïoep van 1r27/, heeft gekozen, vechten voor ied.ere kilo zwari brood-,
voor ied.ere kilo zouLt of een paar schoenen. In orlze sted-en ztet d.e arbeid-er ver-
beten aan, d.at d.e gemid.d.e1d.e burger er gped. van leeft, in het bijzond.er d.e l{erce-
d.es- en Ford.-bezttters, goed. gekleed. volgens d-e l-aatste niod.e van het westen en
mei eigen hui s . En Ce ze l-i etlen maken ons d.ag-ii-r, clag-ui t wij s , d.at we he t nu to ch
zo goed. hebben. En nu komt het mooiste: d.ie uitverkoren groep van JrZ,,,b rs niet
tevred.en.In d.ie g.roep tekenen ztcLt and.ere groepen af: 1lllo7Ot/t, en O ,5?-goepen.
En o-at hefe zood-je saínen bezweert ons, d-at het gelijk heeft en dat wi; hen moeten
volgen.tt =:==
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ONSCHULDIG BEVONDEN

ET,DER.S IN DIT NIIi,itffiR komt een m[jner vriend-en tot de conclusier d.at zowel

'rHet ParooL" aIs een stud.iegroep va,n d.e rrniversiteit van Àmsterd.am rrBarbertje",
oftewel het arbeid.ers-zelfbestuur in Joegoslavië r willen zLer:l hangen. Ook ik heb
d.e bespreking van het rapport van d-e stud.iegroep in "IIet Parool-" van d.ond.erdag 2

d-ecember gelezen, d.och ben tot een heel and.ere conclusie gekomen, I{ijn mening is,
dat zowel d.e stud.iegroep van d-e rxriversiteit van Amsterd.am, d.ie in Joegoslavië
een ond.erzoek naar het arbeid.ers-zeifbestuur heeft ingesteld-, als ookrrHet Pa-
rooltr, he1ema.al niet afwijzend. staan tegenover het systeem van Itarbeiders-zel-fbe-
stuur" zoals het in Joegoslavië word.'b toegepast. En d.at is ook niet verwond-erlijk
omd.at het Joegoslavische systeem met wérkelijk arbeid.ers-zelfbestuur niets, maar
dan ook niets te rnaken heeft.

ttBarbertje moet ira.ngenr', zegt onze vriend. in z\n stukje. Doch uit het rap-
port van d-e studiegroep blijkt d.aanran nlets. Integer:deel bljjkt daaruit juÍst d.at
men tegenover rt Joegoslavische systeem wel sympathiek staat en het eigenlijk be-
treurt, d.at zo weinig mensen ztch d.aarvoor interesseren. In het rapport word-t
d.an ook verklaard., d.a,t het systeem van arbeiders-zelfbestuur - waarmee het Joe-
goslavische systeem d.an naturrlijk word.i; bedoeld positief moet worden beoor-
d-eel-d..

Ilatuur1ijk, hei rapport is verwarrend-. Enerzl,ld.s word.t verklaard., d.at in Joe-
goslavië in d.e meeste bed.rijven het systeem van arbeid.ers-zel-fbestuur is inge-
voerd- en and.erzijd.s zegt het rapport d.at j-n Joegosfavië het ideaa,I van arbeid.ers-
zel-fbestur-rr d-oor velen enthousiast word-t na,gestreefd..Het is natuuriijk bijzond.er
vreemd- d.at er cloor velen een id-eaaf word-t nagestreefd. en enthousiast nog wel
d.at reed.s is verwezenljjkt.

Dat d-e a,rbeid-ers z:-clt voor het Joegosl-avische arbeiclers-zelfbestuur ni-et
interesseïen vind.t d.e stud.iegroep bevreemd.end.. Toch word.t in het rapport d.e oor-
za.ak d-aarvan wel aarrgetooncl.Het rapport zegt lmmers, d.at het systeem van arbei-
d-ers-zelfbestuur in Joegosiavië de mogelijkheid. bied.t tot hand.having van rn groot
d.ee1 van d.e rnacht bij een te kleine gïoep of zelfs slechts bij een enkel ind.i-vidu.
Dit is een bewi j s temeer, clat er van werkeli jk arbeid.ers-zel-fbe stuur geen sprake
is en d.at groepen als d-ie van d.e universiteit van Amsterd.am en burgerlijke blad.en
al-s trHet Paroolt' , als behoed-ers en beschermers van d.e burgerli jke ord.e, geen en-
kele red.en hebbsr om het Joegosl-avi-sche arbeid-ers-zelfbestuur te zLerv hamgen.

Warureer er in Joegoslavië spr4ke zov ztJa varl wérkelijk arbeld-ers-zelffoestuur,
wanneer daar d.e macht nlet in hanclen zcv z\n va:n een kleine groep of zelfs van
een enkei ind-ividu, maar bi j d.e arbeíders, ind.ien d-e loonverhoud.ing tussen d.e

Iaagst- en hoogstbetaald.en niet 1 z 6 zo',J z:-jn, maar d.e arbeid-ers zoud-en bepalen
hoeveel een ied.er zo! ontvangen, dan zou eerr stud-iegroep ven een universiteit
niet eens d.e behoefte gevoel-en om een ond-erzoek in te stell-en. Het zou dan zott-
d.er meer word.en veroord-eel-d.. En een blad. als 'fHet Parool-rr zou d.an wel heel- arrd.e-
ïe taal laten horen over het Joegoslavische systeem.

Ik kan d.an ook tot geen and.ere concl-usie komen, d.an d.at d.e stud.i-egro€p, en
ook 'flIet Paroolir, rfBarbertje" niet rvillen z)-en ha,ngen, cloch haar integend.eel on-
schuld.ig hebben bevond.en" Ik geloof, d-at met het onclerzoek naar het Joegosla-
vische systeem d.e rnogelijkhed-en zijn ond-erzocht of een d-ergelijk systeem ook niet
bruikbaar is voor het Wesyerse kapitalisme, dat met zoveel "wilclerr stakingen te
kampen heeft. Dat ook het Joegoslavische sta.atskapitalisme niet voor stakingen
gespaard- blijft , zíet men claarbij over het hoofcl.

J.
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HOOFDEI\T HEEN

EN AC}TTER HUI'T RUG OM

Dtr HIIRGERIIJI{E blaaen hebben er vrij veel aandacht aan besteed en d.at is be-
paa,ld- niet za verr,vond-erLjkt op t t eerste gezicht toch is een stakirrg in d.e \'/est-
duitse metaalindustrie , waarbij honCerd-duizend.en arbei-clers betrokken ziln r een vr{j
spectaculaire gebeurtenis. Bij nad.ere bescho-rrwing echter komen d.e twijfels" Is het
al-Iemaal wel zó spectaculair al-s het e.r uitziet? Iïeeft men hier werkelijk te ma-
ken met d.e d.erd-e rrhete herfst'r in d"e Bond-srepubliek en in ldest-tser1{jn? 0f gaat
het hÍer juist om eel'L grand.iose poging zotrt d,erd-e rrhete herfst'f d.at wil zeggen
een herhaling van wa,t er in 1969 en in 1970 is geschied. - te voorkomen? Voor het
laatste menen zit zijn veel meerr aa:rwijzingen d.an voor het eerste.

Dat d-e jongste inmid-d.els aI weer geëinri.igd.e actie in de Duitse metaalnij-
verheid. niet zcnder meer niet d.e septemberstakirrgen van 1969 kan word.en vergele-
ken, zaL ied-er d-uid.elijk zlJyt. IIiet alleen waren er vooï ruim twee jaar veel en
veel meer arbeid.ers bij d.e strijd- betrokken, d-estijCs en wij beschouwen dat van
nog vééI meer betekenis d.an het aantal ging het om een zelfstand.ige strijd., d.i-e
niet slechts d.e Duitse ond.erneneïs en C.e regering in Bor:n verraste, maar ook d.e

Duitse va,kbeweg"ing ais een bliksemstra,al- bij held.ere hemel- trof. lets d.ergelijks
kan mj-n of meer gezegd- worCen van d.e, overigens veel- ];escheÍd.ener, stakingen Cie
in d.e herfst van 1970 een gesla,agcre pog.l-ng vorr:iden om bfj Ce voor d-e d.eur
staand-e loononCerhand-elingen een rond-e van 1G- à, 11171c ant I t vuuï te slenen. De-
ze keer was het allema.al heel and-ers. De vakbeweging en met narre de I (nàustrie )
G( ewerkschaft) ttetatt reageerd"e snelier clan nen het zeker de laatste tlen Jaar
van Duitse vakbond.en gezíen heeft. IIet was van rneet af aan duid.eli jk, dat d.e ge-
beurtenissen in de d.eelstaat Bad.en-Wiirtembeïg van ka.rakter veïschilden van d.e ac-
ties, die wij zojuist hebben genoer,rd..

Zeker: óók in d.e metaalindustrie van Bad.en-\,'iiÍrtemberg 'begon het met een ge-
heel spontane actie van ond.erop. Ulaar d.at is volkomen logisch en zegt nog we1-
rrÍg. Er is geen vakbond in de gehele wereld. 1 ) d.ie een staking proclameert e zon-
d-er d-at er dui-d-elijke aanwijzÍngen z\Dt d,at het aan d.e basis rornmeJt en zonder dat
het levensgroie gevaar d.reigt, d.at de arbeiclers hun e i g e n weg gaan en aan
d.e vakbeweg:ingsburqpucratie d.erhalve al1es uit d-e hand zal lopen. Medio november
zag d.e I.G. Metall iri d.e bewuste Zuid.C.uitse d"eelstaat duid.elijk een teken aan d.e

lrand. geschreven: hond.erd.d.uizend. metaalarbeid-ers legd.en op woensd.ag 10 november
vcor korte tijd- het werk neer. Het was bed.oe1cl al-s een soort waarschuwing. De
vakbond. was op d.at moment rnet d.e ond.ernemers in ond.erhand.eling over een nieuw
contract. De organisatÍe had een locnsverhoging van rond- elf procent gevraagd,;
d.e ond-erneners hieiden hal-sstaruig vast aan een verhog'ing van maximaal 42'ir. IIet
gesprek was d-aarop vastgelopen; beid.e partijen bevond-en ztclt in een soort van im-
passe, Ond-er d.e vakbond.s bestuurd-ers echtersas er nog geen mens, d.ie er ook rnaar
aan d.acht zijn toevluch'b te nemen tot I'het ui'berste wa1:enrr. Integend.eel: d.e bond.
steld.e zond-er ruggespraak nret de arbeiCers; veeleer over hun hoofd.en heen en
achter hun rug om - een comproraj-.s voon là7"" Da,t een d.ergelijk compromis ook voor
d.e ond-ernemers acceptabel was heeft het verloop vaf,r d-e l-atere gebeurtenissen wel-

1) Een uitzond-ering i+el1icht vorÍrien bepaald.e vakbonclen in Lati jns-Amerika
en r.,,at struktuur en maatschappeli jke verhou<i.ingen betreft d-aarmee oveï-
eenkomend.e land-en. Die uitzcnd.eringen - vo -Lled.Íg ve::klaarbaar tasten
d.e algemene regel natuirrl-ijk vclstrekt nj-et aa,n.



11

bewezen. Precíes oveï een l-oonsverhog'ing van l{i5 ztln d,e heren het tenslotte eens
geword.en. De korte actie van d.e hond.erd.d.uizend. echter bracht een geheel nieuw e-
lement in het g:ed.ing,

Otto Brenner, d.e voorzitter van d.e I. G. lvletall r €Ír zlln korrnuiten in het vak-
bond.sbestuur, reallseerd.en ztch opeens d"uid"elijker d"an ooit hoe uite::rrate moeilijk
hr:n positie was. Niet zozeer ten opzichte van d-e ond.ernemers naturirlijk, met wie
zli sind.s jaar en dag broed.erlijk samenwerktenr d.och ten opzichte van de arbeiders.
Er waren in de }oop van 1971 aI enkele 'rwilde'r stakingen in de chemische indus-
trie gewee st aI s evenzovele s5rmptomen van een algemene onrust. Het spookbeeld.
van d.e septemberd.agen van 1969 rees opeens levensgroot in d.e vakbond.skantoren op.
In Bad.en-lrÍiirtemberg lopen d.e c.a.o. ts éérc1er af d.an i-n d.e overige Jand.en van d.e

Bond-srepuhliek. Wat dà6r a1s l-oonronde uit d-e bus komt is als het ware maatge-
vend- vooï geheel Westd.uitsland..Stel je voorrzo moeten Brerurer c.s. ged.acht heb-
ben, d.at d.e arbeid"ers hier opnieulr d.e zaak tn eÍgen hand ll€Derlr Al-s d.at zo'u ge-
beuren reageren in mind-er dan geen tijd. d-e meta,albewerkers van het Roergebied. en
d.e werfarbeld.ers van Bremen. Dan liever een officiëIe staking - d.oor ons geleid.

en van beperkte omvang. Leid.t d-ie staking tot een bepaald resultaat, d.at ons
in staat stelt voor d-e arbeio.ersklasse va^rr geheel liestdrritsland. ons gez:-cltt te
ber.raren, d.an kan. onrust in d"e overige staten d-er Bond.srepubliek wellicht, ia u:i-
terst waarschijnlijk zelfs, voorkomen word-en.

Dat met het bovenstaand-e d.e houding van d.e I. G. Meta,Il zéér exact ge schetst
is, bewijst een uitspraak van niemand. nrind.er d-an zijn vice-voorzitter Franz Stein-
krihler, ged.aan tegenover een red.acteur van het Duitse weekblacl ?tDer Spiegel" , a,f-
ged.rukt in het nummer van 29 novenber 1971 .

'tHet moreelr', aldus Steinl«Íh1er, 'tis boven all-e lof verheven. BU d-e staking
van 1961 moesten wij d-e arbeid-ers opjutten, nu moeten wÍj ze af en toe remfiien.rr

Dat zogenaa-mde rropjuttenft varr d.e arbeid-ers (d.oor de vakbond. notabene!) tij-
d.ens d.e staking van '63 bestond. natuurli jk all-een maar in Steinl«ihl-ers verbeel-
d.ing. ZLln uitspraak was een ha1ve leugen en een halve waarheid, Wà6r er aan !,/as
slechts, dat eï nu - in november en ook in d.ecember 1971 zo hard als het maar
kon aan d.e ïem getrokken werd-. Dus niet eeu.s |taf en toerr, zoals SteirÈiihler het
poogd.e vooï te ste1len. Van meet af aan had d.e door de I. G. Metal] in Bad.en-l{iir-
temberg geproklam,eerdre staking voor d.e vakbeweging ook all één maat z i n n in-
d.ien er zo krachtig mogelijk geremd. werd.. Imneïs: in góén geval rnocht d-e beweging
naar d-e overige d.el-en van Duitsland. overslaa;r. 0m d.ie red-en ook zag de J. G. Me-
tall krampachtig van acties in and.ere d-eLen van Duitsland af r toen d.e ond-erne-
mers het bij hrm tegenaanval veel mincler nauw met d.e deelstaatgrenzen na"men en
niet slechts in Bad.en-Wiirtemberg, ma.ar ook el-d.ers naar het scherpe zwaarö. van d.e

uitslulting grepen.
De I.G. Metall blééf ztch d.esondanks braaf en zoet irret haar actie tot d.ie

ene d.eel staat beperken" Hoe braaf en zoet d.at wel was ruord-t duid.eli jk, braírneer
men ztch nog eens even herinnert, d.at een loonakkoord- in Bad.en-Wtirtemberg het
voorbeeld. vormt, waaxt:aar zi crt enÍge tijd. ia,ter aIle loonakkoord-en in d.e Bond.sre-
publiek richten. HeeI simpei gered.eneerd. zou men kunnen zegge:nz juist omd.at het
geenszins om Bad.en-Wiirtemberg alléén gaat; il&a,ï om d.e hele \riestduitse metaal-in-
dustrie en zelfs om meer ind-ustrieën rlan die alIeen, heeft het zin d.e hele llest-
d.uitse arbeid.erskl-asse te mobiliseïen. Iviaar d-at is ind.erd.aad. te simpel gered.e-
neerd-. Er komt meer bU kijken en niemand. weet d.at beter d.an Otto Brenner en zi1n
ad.jud-ant Franz SteÍnkiihler. De arbeid.ers van d.e Saar en van het Roergebied-, vatrr
d-e Howald.twerke in Kiel- en van d-e GlöclcnerhÍitte in Bremen hebben er d.e laatste
jaren blijk .ran gegeven aan d-e spits van d.e Duitse arbei-d.ersklasse te marcheren
en uiterst kritisch ten opzichte van d.e vakbe*nreging te staan. Uitbreiding van d"e
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staklng over héél lÍestduitsland" en West-Berlijn zou we1 eens een tweesnijd.end.
zwaard. hebben }«rnnen zrjn gebleken, een mid.d.er d.at erger was dan d.e kwa,a], omdat
bi j een d.ergelijke uitbreid ing d.er actie een atmo sf eer ont staa,t , waarbij d-e d.ingen
o zo gemakJceli jk uit Ce hand. kunnen lopen. Hoe log"i sch za I rt actie op grotere
schaal ook schijnen m&Br z7) is i-n ied-er geval cluid.elijk i-n strijd met de logika van
d.e vakbeweging. Vandaar d.an ook, d.at bijvoorbeeLd- op d.e uitsluiting van d-e arbei-
d-ers van de Berlijnse fabriek van DaimlerfBenz, n i e t met een stakingsparool
geantwoord- werd., zéér tot ongenoegen van d.e automobiel-werkeïs.

fVaaïomrr, zo vroeg een Berlljnse Dai-nrlerfBenz-arbeid.er aan een vertegenwoor-
d.iger van d.e I . G. Metall , rtlaat d.e bond. geen stemming houd.en over '1e vraag of eï
niet gestaakt moet word.en?tr

ItDattt, antwoord-d.e d-e aangesproken vakbond.sman, t'is een zaakr die wij hier
niet beslissen i«mnen. Dat moet het hoofd.bestuur van d.e I. G. Meta]I beslissen. "
Ind.erd.aad. was het zo s dat d.e afd.e.l-ing West-Berl-i jn van d.e I . G. Metall eenvoud.ig
niet oveï een staking peinsd.e 2) . Wat het hoofd.bestur-lr van d.e f . G. Metall- be-
treftr op hetzelfd.e moment d-at ztJn Berlijnse vertrouwenslied.en aan de arbeid-ers
verklaaroen, dat d.eze instantie zou moet en be sli s sen, had. dat hoofd.be stuur zeLf
juist het besluit genomen, dat het geen enkele beslissing zou nemen. Het maakte
in tr'rarrkfurt bekend., d.at het ied-ere verd.ere be sl-iss j-ng een \^Ieek verd.aagd.e !

De uitsl-uiting van het personeel van DaimlerfBenz in West-Ber1[jn en d-at wat
eï aan voorafging vormt een hoofd.shrk apart in d.e d.roevige historie van d-e Duit-
se metaalstaking van november/d-ecember 1971. Een hoofd.stuk d.at bi j zonder leerrijk
is. 0p het moment namel-ijlc dat d.e I.G. irÍetafl bij cle ond.erhand.elingen in Bad.en-
\rliirtemberg het compromj-svoorstel- varr lbt, op tafel- Iegd.e , zochten d.e ond.ernemeïs
naar een rnj-d.d.el om aa.n rn d.ergelijk compromJ-s nog te ontkomen. Ze meend.en dat ge-
vond.en te hebben d-oor in West-Berlijn (maar d-an ook alléén d.aa^r) met een tussen-
voorstel- uit de bus te komen. Te:r^rijl ze in Baden-V/iirtemberg nog hardnekkig aan
hun aanvankelijk voorstel- van ffi vasthield.en, verklaard.en zt: ztch in Berlijn be-
reid. een loonsverhog'ing van 6/, te accepteren,

I+/at d-aar achter stak was niet zo moeilÍjk om te raCI.en, fn de geïsoleerde stad.
Berlijn is d.e positie varr cle vakbeweging - wtj geven hi.er d.e redenering van I t on-
d.ernemerd.om weer, zoals d.ie uit d.e feiten af te feid.en valt zwakker dan in d.e

Bond.srepublíek. Daar za:. d.e vakbeweging d.us eerd.er bereid. zi-jn de 61" te accepte-
ren en o.aa:rree is d.an een preced.ent geschapen, met behulp waalsra^n ook in \ríest-
d.uitsland- d.e zaken geforceerd- hrnnen \^roïd.en. De I. G. Iv1etall in Westberlijn echter
hield. aan <i.e ]*tl, {ast, omdat d.e vakbond. ui-teraard- tussen ond-ernemeïs ter ener zti-
d.e en arbeid.ers aan d-e and-ere kant, in een d-wangposi-tie zat en haar ( schijnrad.i-
cale) gezicht bewaren rnoest ivild-e cle hele beweging niet over d.e Bond.srepubliek
uitvloeien en uit d.e hanC lopen.

In Berl-ijn werd. d.aarop d.e 6iL a,an een arbi-tragecommissie voorgelegd. Nog eer
d-ie arbitrageóommissie ui'bspraak had- ged-aan werd-en de arbeid.ers van Daim)erfBenz
d.oor d.e uitsluiting getroffen. De uitslu.iting dóór was dus niet het antwoord. op
een staking. De ond,ernemers beoogd-en ernee d.e I. G. Metaf 1 alsnog, voord-at d.e ar-
bitrage-uitspraak bekend. was, tot het aanvaard.en van oe 67" tn Berlijn te pressen.
Ze rekend-en er daarbij oIJr ciat d-e uitsirriting tot solid.ariteitsacties zou leid.en
en d.at d.e I. G, Metall d.us voor d.e keuze zou komen te staan: staken of accepteren.
De ï.G. Metall- ecirter wist zowel d-e klip van d-e staking (aie zlj niet wild.e) als

2) Gegevens omtrent cle gebeurtenissen in West-Berlijn
staking in het algemeen, z:-;n ons ter beschikkÍng
lijnse ka^merad.en.

en omtrent d.e metaal-
gesteld d.oor Westber-
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cle klip van de 6/" (aie zli vanwege het gezichtsverlies niet kón accepteren) te om-
zeilen. Op d.at moment kwa-rn d.e arbitragecommissie het ond.ernemerd.om te hulp, De
commi s sie verklaard-e na^urelljk geen ui t spraak te wi 1Ien d.oen.

De positie van d.e I " G" Metall werd- er moeili jker d-oor , Zolang de arbitrage-
com-"rissie z:-cL:r beraadd.e mstte op d-e vakbonC d.e wettelijke verplichting zich vart
stappen te onthoud.en. Toen het beraad. gestopt werd. kón d.e I.G. ltetalf fo::rreel d.e

staking proclameren. De ond-ernemeïs rekend.en er op r d.at d.e bond. daa:mee vaster
in d.e tang genomen rdas en van d.e twee }<vrad.en nu d-e 6/. wel zov accepteïen. De f .G.
I,letal-] d"eed d.at niet. Ze girig niet in op d.e 6f" en ze organiseeroe geen stemming
over staking. NÍet natuurlijk, omd-at d.e Ind.ustriegewerkschaft zo rad.ikaaf voor I t
arbeid-ersbelang in d.e bres sprong, maa,r omd-at haar e i g e n belang aIs oïga-
ni satie haar dj-e houd.ing gebíed.end- voorschreef . S taking in Berli jn? Uitge sloten:
d.ai zou onvcrrnijd.e)-Jjk tot stakingea ook in d-e Bond-sre1:ubliek leid.en en d.at moest
'uen koste van al-l-es voorkomen,,v'ord-en. De €fÀ? Dat betekend.e een gezrclrtsverli-es,
al s gevolg \.íaaïvan d.e d-ingen óót< uit de hani- zoud.en kurrnen 1open. De I . G. Metaf 1
wild.e persó d.e bcs-l-issJ-ng in Bad.en-Wiirtemberg laten vall-en. Dat bij d.ie overÍ,\re-
gingen ind.erCaaC cle beJ-angen cler arbei-ders niet mee i;eld-en, d.at ind.erd.aad al-
l-es over hr-rn hoofd,e:r heen en achter hun rug om bed.isseid. werd., d.at zuIlen w{j in
het vo}gend- nunlmer in eeil vervolg vair d.it artikel aantonen.

IIET IISOC IAL]SMEII VA}T I S Trnr A. li I (JIDES

'rSocialisne is cen gemeenschap van d.e gelijkheid-. niet van de Selijk-
malreri"-1 . Socialistische geli jkheiC betekent niet een geli jke verd.eling
d.er goecl-eren, d-cch veelineer gelijke kansen voor allen d-oor d.e opheffing
;a,n het klassenverschi]. rf

Bovens-baand.e ilvri j zetr woord.en z4n van f stvan FöIdes, plaatsvervangend- hoofd-
red-:.cteur -ran het I{ongaarse blad. "}IEPSZABA-DSAGil en werd.en gepubliceerd. j-n 'rTar-
sacLaini- Szeralef r van oktober 1970.

Cornmr:ntaa:r li jkt ons overbod-Íg. Alleen zoud-en we graag willen weten wat nu
het v:rschil is trrssen hetrtsociali-smerr varr Istvan FöId.es en het kapitalisme.

-F+t-+++#i-+++-t--i-+++++++++++++++++++H++++++++++++++++++#++++++++++++++++++++++++
,

HET SPIOI{NAGE-APPXSAAT VAid BACIC(. . . . . . (srot van pagina 16)

een van cle betrouwbaarste bonci.genoten waarover hij j-n d-e haven beschlkte. Uit het
intervie,,r bl.ijlct, d-at d-e bond"genoten van 1970 elkaar trouw z\)n gebleven. Het ISBV-
bestu-ru: - zo biijkt opnj-euw) nu op gans and-ere wijze, staa't niet achter d.e arbei-
d.ers, naar aciiter Backx. Het zal tt j ett bond- maar \rezen. Gestel-d. dat het je weer
eens te gcrtig worCt en je d-oet op een bond-svergad.ering je mond. open. Het word.t
zorgrmld.ig opgetekend-! Voor het jaarverslag? Mis ! Wat eeri arbeiCer zegt is voor
het jaarverslag van de vakbond. niet interessant. Daarin ztt]- je d.e mening var. ar-
beid.ers ni et i'rrnnen ll-ezei:.I'{aar waarin dan wel? Heel- een-voud-ig: in d.e peïsoneels-
regis-t ers \?,n Ce Scheepvaart lrereniging Zuid-.

1 ) Op 20 mei 197i
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GE S C HI E DE N] SYERYAL S I NG

IN DE I,ïMND augustus van iret jaar 1919 sloten het bolsjei,ui-stische Rusland
en het fascistische Duitsland een nj-et-aanvalsverd-rag. Het was een verdrag, d.at
d.e hele wereld. schokte en verbaasd-e. De bolsjeiviki immers haclden zich altijd als
d.e grootste vj-jand.en van het fascisme voorged.aa.n. En nu sl-oten ze een d.ergelljk
verd.rag met het Duitse fascisme waarva^n d.e grr-iweldad.en reed-s over d.e hele wereld.
bekend. waren.

In d,e hele werel-d. hebben al-leriei bolsj ewiki hul best ged.aan om d.at verdrag
vooï te stel-l-en als een taktische zet varr Stafin. Men vergat d.arr echter steevast
er bij te vertellen, d-at het verd.rag veei meer inhield., dan alleen maaï het niet-
aanvallen. Zo stond. in het verd.rag tevens, Cat beid.e regeringen steed.s voeling
met elkaar zoud.en houd-en en ztch zoud.er.: berad-en over vraagst,rkken d.ie bej-d.er in-
teresse had.d.en. Voorts zou geen d.er beid-e regeringen ster.ur verlenen aan machts-
groeperingen die gericht waren tegen de r,'erd.ragspartner. Hiermed.e werd. dus open-
lijk een ernd.e gamaakt aan alle anti-fascistische activiteiten in Rus1atrrd-.

Dat dit Eeen loze vroord.en r,raien werd- in Rus1and. meteen duid.elj-jk. Onmidd-e1-
lijk na het sluiten van het verd.rag werclen fihns net een anti-fascistische strek-
king uit d-e roulatie genomen. Hiertoe behoord-en bijvoorbeel-d. d.e Russische fiLms
trlrrof essoï Ma-mloekrr ,r.laar een toneel.stuk van Friedrich WoIf r er trFami-]ie Oppen-
heimrr, naaï een ïoman van Lion Feuchtwanger. lviaar d.at niet alleen: in d.e biblio-
theken voor buitenland.se literatrJur verd.wenen d.e tijd.schriften en romans d.er emi-
granten om plaats te maken voor nazt-ttjd.schriften. Het woord.rrfascisme'r kwa^ui in
d.e Sowjet-pers niet meer voor. In d.e Prawd.a werd. veel meer aand.acht besteed aan
d.e red-evoeringen van Hitler ( zond.er cosmentaaï uiteraa,rd.) dan aan d.e uitlatingen
van bi jvoorbeeld. een Churchill-. In zr;n boek ItDe revolutie laat haar kj-nd.eren
gaarr" , zegt l,folfgang Leonhard. d.at d.e officiëIe propagand.a in Rusland. er op wees,
clat men meer aan d-e zijd.e van Hitler-Duitsl-and. stond., d.an aan d.e zi;d.e d.er \'/este-
Iijke machten. Wij hebben echter d.e verklaringen van Wolfgang Leonhard. niet nod.ig
om te weten, d.at het officiëIe stand.pr:nt va,n cle Russische bolsjewiki \ro.s' dat
Engeland. en Frarrkri jk d.e lmperi-alistische schuld.igen aan d-e oorlog waren en d.at
d.e eisen van Hi-tf er-Duitsland. red.elijk waren.

Dit alles bracht cle bolsjewistische partijen in d.e verschill-end.e ]and.en wel
in een moeilijke positie. Volleclig varend. op het kompas van l{oskou kond.en z\j niet
and.ers d.an oe houd.iírg van Rusland goed. praten en verded.igen. Ook d.e C.P. hier te
l-and.e verd.ed.igd.e d.oor d.ik en dr:n het niet-aanvalsverd.rag tussen Stalin-Rusland.
en Hitler-Duitsland. en bestempeld.e ? t al-s een taktische zei vatrr de grote en ver-
eerd.e leid-er Stalin.

Nog steed-s was het niet-aanvalsverd-rag van kracht toen d.e legers van Nazi-
DuitsLand. d.e Ned.erland-se gïenzen overschreden en na een strijd. van vijf d.agen iret
gehele land. bezetten. Dit bracht de lTed.erland-se bolsjewiki er d.an ook toe om in
hnn tijd.schrift "Politiek en Cultuur" (nulrmeï van juni 1940) t" schrijven d.at
rrhet ï{ecLer}and-se werkend-e vol-k tegenover d.e Duitse bezetting van ons land. een
korrekte houd.ing moet aa,nnemenrr . Dit lias het officië.I-e stand.pr-int van d.e C. P. N. 1

een stand.pu:rt d.at d.oor d.e gehele partij werd ond.erschreven en d.at vooï geen enke-
le groepering biirnen d-e C . P. N. nanleiCing was om zich van cle parti j te d.istartci-
ergn.

Deze houd-ing in d.e eerste tÍjd. -'ran tle bezetting is voor d.e na-oorl-ogse C.P.II"
altijd, een moeilijk te verteren stukje geschieclenis geweest. Dus tracht men het te
verd.oezelen ,loor steed.s maar weeï z;-.chze1f op Ce borst te slaan en uit te bazui-
nen hoe groot het verzet tegen d.e Duitse bezetters van d-e C.P.N. wel- is geweest,
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maar alle grote woord.en nemen niet we gr oat er van een veïzet van d.e C, P, i{. geen
sprake is geweest voord.at de legers van Hitl-er Rusland- binnenvj-elen. Zeker, in-
d.ivid.uele Jed.en van d-e partij naÍren d.eel- aan het verzet. Denken we slechts aan
Pj-e-r, i{ak en Willen Kraan, die beid.en een belangrijke rol in d.e febmari-staking
van 1941 hebben gespeeld.. Maar van d"e partij moesten we onsffkorrekt tegenover de
Dui-tse bezetters geclragen". Datwas ookhet o f f i c i ë1e stand.pur:t.

Zwaar te verteren voor d.e C. P. N. , d.it brokje geschied-enis. Maar niet gewan-
hoop't. Want thansr:rrim d-ertig jaar na d-e t'komekte houd.ing'r in rrPolitiek en CuI-
tuurrr komt er hulp opd.agen. Het is Arnoud. Willems, d.ie in het rrGrielcenlarrd Br.l.I-
letintr va;] januari-f ebmari 1971 de C. P"II. d.e helpend.e hand- toesteekt. ïn het
artikelrrDe staat in het fascisme en in het monopoliekapital-isme" zegt hlj:

frls fascisme d.aarmee id.entiek aan monopoliekapitalisme?
Nu kan men het hele probleern ook terzijd.e schuiven en zeggen d.at fas-
cisme, kapitalisme en imperialisrae éen pot na,t is. Dat was in 1940 het
stanopunt vari een ged.eelte van d.e C.P.l[., d.at meend"e d.at d-e oorlog was
uitgelokt d-oor het Engelse imperj-alisme r er d-a,aruit ri-e konklusie trok,
d-at rhe'b Nederland.se werkend-e volk teg'enover d.e Duitse bezetting van
on s land. een korrekte houd.ing moet aamlement 

" 
De nood-za.ak orn d-it stand.-

prrrlt te herzien bleek ai snel in d-e verd-ere loop van de oorlogr €r
ia^ram iot uitd-rukking *n d-e belangrl- jke bi jd-rage v-an d-e C. P.I'[. aan het
verzet.rr
Arnor-r.d- Willems vergeet ons echter te vertellen wót dan wel de nood-zaak was

om dat stand-punt te herzien. Die nood.zaak bleek pas toen aan het vriend.schaps-
verd-rag (was het niet I'{o}otov, d.ie verkla,ard.e, d-ai; d.e vrienclschapsketen tus-
sen RusIanC en Dr.i-Lts1and. er één van zuiver goud. was?) tossen R.usland. en Duitsland.
een eind.e l^mam door d.e inval vaïf d.e Duitse legers in Rus1and..

Maar afgezLefl claarvan: ook aIs men aanneemt, d.at fascisme, kapitaii-sme en
imperialisme één pot rrat is en clat Ce oorlog is uitgelokt d.oor het Engelse impe-
rialisme, rnoet men d.an d.e arbeid.ers ("d" werkend.e bevolkingil heet dat zo mooi)
oproepen ztch korrekt te ged.ragen? i,logen d-e arbeid.ers ztch niet verzetten tegen
fascistische bezetters ais de oorlog tloor inperialisten is uitgelokt? Is het
geeïl nood-zaak voor d.e arbeid.ers om ztch te verzetten tegen wel-ke i-mperialisten,
monopoliekapitalisten of fascisten clan ook? Al-Iemaal C.rogred.enen natuurlijk. Hier
\^ras maa,t: één reden vooï cle C.F..ÈI. on d.e arbeid.ers op te ïoepen zicir?rkorrekt te-
genoveu d"e Duitse bezetters te ged.ragenft. De vrienschapsv'erd.rags-partner van
S talin-Rus1and mocht niet word.en weerstreefd. omd-at dit schad.e aan d.e Russische
bolsjewiki kon berokkerlerl.

En hier komen vre d.a,n aan d.e geschied.enisvervalsj-ng van Arnoud. Will-ems. Hij
zegt d.ai;treen ged.eeltetf va.rr d.e C.P"I{. op het stand.punt stond, d-at d-e oorlog was
uitgelokt d-oor het Engei se imperiali sme en d.a t we ons koruekt tegenover d-e Duit-
se bezetteis moesten ged.ragen.Wel-k deel van d.e C. P. N" was d.at d.an en wel-k stand-
punt nan d.an he t anclere deel- vaJr d.e C . F . itT. in? Arnoud. Wil-l-ems Laat ons er 'over.
in het cluister. En d.at uoet hij ook wel, l+ant er wós geen and-er stand.pr.mt van d.e

C. P"N. d.an het officiëIe. Van een oppositie tegenover het officiël-e stand.pr:nt is
nj-mmer Íets gebleken.

Zeker, in een noot zegt Àrnoud- \/illems, d"at hij d-ie woord-en uit "Politiek en
Culturirrr heef t geciteerd- uit 'tDaan Goulooze, uit het l-even varl een communistf t

van Ger Hazmsen, en hij vertelt er bij, d.at Ger Harmsen veïmeld.t, d.at het artikel
in I'Politiek en Cul-tuurrr van Ce hand van d.e toenmalige algemene secretaris van
d e parti.jwas, van Pauf d-e Groot. Het artikel- toe te schrijven aan De Groot te-
recht of ten onrechte, d-at d-oet niet ter zake heeft natuurli jk d.e bed-oeling om
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voor d.e houd-ing van d.e C, P.l[. in die dagen PauI d.e Groot aansprakelijk te stellen.
Het is natuurlijk een handig tnrcje, maar bepaald niet vleiend. voor d.e }ed.en van
d.e partij, d.1e d.us aLlen zond.er meer het starrd-punt van PauJ de Groot zouden heb-
ben geslikt. Wat ons interesseert is d.e vraag of Ger Harmsen toen zelf ook al
Iid. van d.e C.P.N. r{as. Het zou veel verklaren.

Maar ook al heeft Arnoud. Willems zLJn kerrriis van Ger Ha::msen, ri.at pleit hem
nie t vri j va^n geschied.eni sverval sing. Wie klakkeloo s dergelijke dingen overneemt
en z:-clr niet d.e moej-te getroost om zeLf d.ie zaken na te plui zen) is nlet mind.er
gevaarlijk d.an welke partijd.emagoog ook, d.ie zwart voor wit aanprijst en d-e belan-
gen der arbeid.ers ("r. zo nod-ig d.e arbeid.ers zéLf) opoffert aan d.e belangen va^n
d.e partij.

HET SPIOiiINÀGE-APPARAÀT YÀN BACKX

DAT IS DE NVV-VtrRVCERSBOl{D

ïid DE LOOP van clit Jaar 1) verscheen in het rrRotterdanns l{íe,.rwsblad.r' een be-
langvrekkencl Ínterview met Cï. J. Ph. Ba,ckx,d.e voorzitter van de Scheepvaatt Ver-
eniging Zand, (WZ), d-e werkgeversorganisa.tie in d.e Rotterd-amse haven. In d-e loop
van d.at interview roerd.e d.e verslaggever met zin gesprekspa,rtner het hardnekkige
genrcht ae,;t1, d.at d.e SVZ over I'zwarte Ii j stentt zot) beschikken met gegevens oveï
stakingsleiclers, die onder meer betrekking zoucien hebben op hrin politieke kl-eur
en op hr:n ro} tijd.ens hei; grote havenconflict rrarl september 1970. Er zo1a, volgens
d.ie geruchten zelfs sprake z:'jn van spioruren d.ie vooï d.e S\rZ gegevens verzamelen.

Dr. Backx noemd.e het gerucht ttvolstrekt onjui strr . rrWe hebbentt , zei htj, rrwe]

een personeelsregister.ied.ere werkgever heeÍt d.at. NatutrrLijk weten we d.at d.e ha-
vencommissie vooï een groot d.ee1 uit commr,misten bestaat. Dat weet ied.ereen,
want zé. steken het niet ond-er stoelen of banken. \{e horen ook we1 eens wat va"n
c1e NBV (ae Ueaerland.se Bond- van Vervoerspersoneel, aangesloten bij het lilf[ red..
D. & G.). Vroeger werCen bepaald-e figuren weI in d.e Baten gehoud-en. Tegenwoord.ig
aI lang niet meer. t7

De inte:rrier,.rer vroeg ook of havenwerkers, d.ie tijd.ens de staking een actieve
ro1 speeld-en d.an niet bij hun d.irectie cp he t mat j e l^raïen geroepen.

Dï, Baclc<: l'Mlj niets van bekend.. Ontkenrren d.oe ik het niet. t'

0f actievelingen tijclens d-e staking ook moeilijkheden haCden ond.ervond.en bij
het verand.eren va^n baan, d.oorCat d.e S\lZ geen toestenming zou hebben verleend.?

Dr. Backx: "Wij verstrekken al-Ieen maaï gegevens uit I t peïsoneelsregistertr.
Stakers op het matje geroepen? Dr. Backx weet het niet, maar ontkent het

niet . ttZwarte lijstentr? Nee C.at niet, naar wel een trpersoneelsregisterrr. Spion-
nen? Ja vroeger wel, nu aI lang niet meer. hlaarom zou het ook? Backx heeft gel:jk
als hij d-at soort lied.en overbod.ig acht. tt\rle horenr' , zegt hij ze1Í , ttwel eens wat
va,n d.e i'{Bf .t' I,./e1nu, waarom zoa lt:-T clan een kostbaar spionnage-apparaat uit eigen
zak en d.ie -,ran. z:'Jn med.e-patroons betalen? Fo::meel heeft d.e SVZ geen versLieche-
raaïs; wat eï te verklikken vaLt geschiedt d.oor het vakbond.skad.er, d.at z:-cki ge-
makkelijker informeren kan en d.at daarenbover:. nog betaald. word.t van het geld. vart
d.e arbelclers" Backx heeft het wel goed. bekeken. De NIM bleek in september 1970

(zte sl^t op pag.11)


