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EÀÀSTÏGE SPOED IS ZELDEN GOED

DE HAÀSTïGE SPOED, waarmee het bolsjewistisclre d.agblacl "De I'Iaarheid.'r ont-
kend heeft, dat er ook na.ar iets w6"6,r zou zijn van het door ttArbeidersmachtrt a€Ír
het licht gebrachte feit, dat een vergad.ering van vakbond.skad.erled.en in d.e Rot-
terda,mse haven werd. bijgewoond. d.oor een spion van d.e Scheepvaart Verenig:ing Zuid.,
is zoals met d.it soort spoed. meestal het geval is mind.er goed gebleken. De
waarheid. Is,Ía.m aan het licht toen d.e dn:lctnkt van rrDe Waarheid.'r nog maar naulre-
Ii-jks was opged.roogd. IIet was een waarheid., d.Íe óns niet verrast heeft, evennin
trouwens als d.e ontkenning enran d.oor rrDe 1^/aarheid.rr voor ons een verrassend. e1e-
ment bevatte. Dat d.e op d.e basis van d.e burgerlijke maatschapprj opererende, naur^r
net het kapitaal samenwerkend.e vakbeweg:ing een spion van het ondernemerdom uit-
nod.igt om een va^n. haa,r vergaderingen te komen bijwonen heeft niets verbazingwek-
kend.s. Ever:min wekt het verbazíng, dat rrDe Waarheid.tt , die er alti jd. op uit is om
d.e fi:ncti-onele betrekki.ngen tussen vakbeweg:ing en ond.ernemerd.om te verd.oezelen,
d.e aarrwezigheid varx een dergeldke spion ontkent.

Dat, zoals rrArbeid.ersmacht'f beweerd. heeft, de inv:ltatle vEIn een d.ergelijke
spion trsmeerlapperijtt zou zíjn, betwisten wij. Dat vriend.en elkaar uitnod.igen is
een no::rnale zae,ky Zo er a.an d.e hele affaire iets smerigs isr d^an dit, dat er
bliikbaar nog altijd. lied.en ztgt, d.ie de vriend.en v€Ln het kapitaal als vriend.en van
de arbeid.ersklasse pogen voor te stellen,

Overlgens moet men natui:rIijk d.e zaak vooral niet overdrijven. Goed.r er hÍas,
d.e haastige ontkenni.ng d.oor trDe Waarheid.f' ten sp\it, een vertegenwoord.iger vem d.e

S.V.Z. aarwezig op een geza.menlijke kad.e:rrergad.ering van d.e d-rie ve:sroerd.ersbon-
d.en. Maar als d.ie man d.aar nu eens nj-et gezeten had., zou er d.an géén spion ge-
weest zttrn? Dat schijnt de menlng van ttArbeid.ersmachtrr te wezenrmaar d.ie word.t aI-
Ie:minst d.oor ons ged.eeld.. ïn een vorig numner van'ItDaad. en Ged.achtert hebben wij
er aI de aandacht op gevestigd, dat met name d.e Ned.erland.se Bond. van Verrroers-
personeel van het NW als spi-onnage-apparaat van het ond.ernemerd.om-fi:ngeert. Het
is d.e vorigè, onlangs afgetred.en voorzitter van d.e S.V.Z. e dr. J. Ph. Baclor, die
d.at in d.e loop van het vorig jaar gezegd. heeft in een intenriew met het Rotter-
da.ms Nieuwsblad.. Er is niemand. in d.e top van de vakbeweging, d-Íe d.r. Bacloc d.es-
Inrege voor een smerige leugenaar heeft uitgeroaakt en er is ook niemand. vart d.ie
topr d.ie hem d.eswege de mg heeft toegekeerd.. Tegen d.e bewering van d.r. Baclor is
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niet geprotesteerd.,
Er is wéI iets and.ers gebeurd.. Toen d-r. JaÍr Backx eind. d.ecember j . I " het

voorzitterschap van d-e S . V. Z. neerlegd.e en er te zijner ere een af scheid.sreceptie
werd. gegeven, verscheen d.aa,r ook - hoe kon het and-ers z:-jn vriend- 1,,/.J. Huls-
ker van d.e I{"V"V. -veïvoersbond. Da vakbond.sbestuurd.er l«ram een ioespraak houtien
en in d.ie toespra,ak zel hij (notterdaras Nieuwsblacr van d.ond.erd-ag 10 d.ecember);

rrBij cle onoerhand.elingen over d-e c.à.o. rs word.t er van beid.e kanten
va,ak een s hrk comed.le opgevoerd-. Dat d.oen wi j d.an ten beho eve va,re onze
rc=spectievelijke achterb&Ílrr .

Dr. Bacloc liet ztch niet onbetuigd.. Hij verkla,a,rde van zijn kant:
rrïn cle achttien JaaT d.at ik met llulsker heb saxxeng'ewerkt is hij een

goeie vrj-end. van ne geword-en. . . Iiet een k:achtige vakbond. is er veel
goecls voor c1e haven te o-oen.it

Dat liegt er a,llemaal niet om. Nadat Backx in mej- van het vorige jaar ge-
zegd had-, d-at hij , anders d.an in een ver verleo-en, geen spionnen naaï vakbond.s-
vergad.erÍngen behoefd.e te sturen, omd-at hÍj vold.oend-e inlichtingen van zi;n vriend.
Hulsker kreeg, kwaa"r bij het schei-d-en, zowel van. d.at jaar als van d.r. Backx deze
heer Hulsker zLJn vriend.schap met Backx nog eens nadmkkelijl< bevestigen en ]§nlam

hfj tevens uit d.e d.oeken cloen, d.at a.Ile keren, clat hij schijnbaar als tegenstand.er
van d.e heer Backx optrad., d.at sl-echts gezien moest word-en a1sttkome«iie te:ruille
van d.e achterb&Ír" , in rond.e taal: af s arbeid,ersbed.rog. U ztet het lezer, ond.er
el-kaar wind-en d.e heren er tota,al- geen cloek;es om.

Maar s zo zaT weilicht word.en opgenerkt, als vriend. iÍulsker zijn vriend.
Backx, d.at wil zeggenz d.e S.V.Z. , zo naur+keurig info:meerd-e, !/aarom in hemels-
naa^In moest d.iezelfd.e S.V.Z. d.an tóch nog een spion na,ar d.e bewuste vergad.ering
van kad.erled.en sturen? ïíet antwoord. is simpel. @!, zoals "Arbeid.ersmachtt' be-
weerd- heeft om te ontd.ekken welke kad.erieCen strijd.baar ztjn, zodat ze d-oor d.e on-
d.ernemers in d.e gaten zouden la:nnen 'niord-en gehoud.en. Det soort informati-es zol)
d.e S.V.Z. d.esgewenst wel- van liulsker zelf }«:nnen icrijgen. De spion van d.e S.V. Z.
verscheen niet ter vergad.ering om d-e kad.erled.en te bespioneren, maar Hulsker en
ztJn med.ebestu',:rd.ers zéLf. Waar het om ging was, d.at d-e bewuste S.V.Z.-spion on-
twijfel-ba,ar zou vaststellen, d.at i{ulsker c.s. ind.erda,a,ri goed.e vrÍend.en van het
onCernemerd-om warerl en géén d.ubbeL speL speeid-en" Z6 is het achteraf uitgelegd;
niet d-oor Hulsker gverigens, maar d.oor eeír van ztJn eerbiedwaard.ige med.ebestuur-
d.ers: de bed.rjjfsgroepvoorzítter vaJr de lflY-vervoersbond-, c1e heer B.J. van E].d.ik.
De spionr d.i-e er inderd-aad was, lsnram oe spionnen bespÍoneren, Een wond.erli jke si-
tuatie, zegt u? Dan hebt u nog nooit een goed. boek over d.e geheime d.ienst gele-
zen. Het bespioneren va,n spionnen is in d-e wereld. varr d.e spi-oruge een normale
zaak.

Toen "Arheid-ersmachttt (fret rogaaJi vaJi een i-n cle RotterCaJnse haven optred.en-
d-e groep van d.e K(ommunis'blsche) n( enheid.sbeweg-ing) N( ed.erland) d.ie rf kri-tischrf
tegenover d.e vakbewegrng staat, zond,er haar nochthans als een instituut van d.e

burgerlijke samenLeving op te vatten) d.ie normale zaak t'onthuId.e" stoncl d.at blad.
bijzond"er sterk. He*, baseerd"e ztch na"urelijk op een in ztjn oez:-t gekomenz aIs tfver-
trouweli jk'l bestempeld.e brief van d.e secretaris vaJl d.e S.Y .2. aan d.e led.en van
het d.agelijks- en het algemeen bestuur van d-eze ond.ernemersorganisatie.

0p d.ie onthulling van "Arbeidersmachtrr verd. ingeha,akt d-oor "De Yolkskra^ntrr.
De Rotterd.a.mse corresponclent var. d.at blad. ve::meld-d,e niet slechts wat "Arbeid.ers-
machtrt gepubliceerd. had, hij bleek er ook ztjn licht over te hebben opgestoken bij
d.e huid.ige S.V. Z.-voorzttter, mï. L. Pietersr er1 bij IT.V. B.-bestuurd.er Huf sker.
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Mï. Pieters had. tegenover d.e trVolkskrantr'-correspond.ent d.e garlg van zaken beves-
tigd. De S , Y. Z. was , zo d.eelcle hi j Hee e mond.eling ui tgenod.igd. een kijkj e te komen
nemen. De vakbond.sbestuurd.ers vlaren volgens hem ook op d.e hoogte van d-e uitnod.i-
grng en wisten d.at er een verslag van d.ie vergad-ering naa,r alte S.V.Z,-1ed.en zov
word.en versturr.rd.. De heer HuLsker ontkend.e ten stelligste d.at d.e vervoersbond.
ooit een d.ergelijke uitnod.ig:ing aan de S.V. Z. zou hebben ged.El€r^frr Hf j zei tegen d.e
rfVo lkskrantr t - co rre spond.ent :

"Ik ga toch geen werkgevers uitnocligen op geheime kadervergad.erin-
gen?f r

Een woordvoerd.er van d.e Katholj-eke Bond. van Ve:sroerspersoneel (ffV) ver-
klaarde a€Ln d.e Rotterd.amse ttVolkskra,rrt'r-verslaggever itgeen weet te hebben van tn
d.ergelijke uitnod.igingr à1 sloot Ïrij gezien d.e gepubliceerd.e brief d.e mogeli.jk1:eid.
niet uitr d.at op de vergad-ering van 1T d.ecember ind.erdaad. een S.\ï.2.-vertegen-
woord.iger aanwezig was geweesttf .

Het verhaaL van d.e Rotterd.amse correspond.ent verscheen, groot opgemaakt, op
d.e voorpagina vaJr "De Volkskranttt op d-ond.erd.agmorgen 6 jarruari. In d.e mid.d.aguren
van d.ezel-fd.e dag kon men d.e haastige reactie veul 'rDe Waarheid.rr Lezetl, De red.ac-
tle van het d.agblad der C.P.N. meend.e de kans schoon te hebben gezien een fikse
trap uit te d.elen aan "Arbeid.ersmachtrt, gevaarli jke concurrente, clie tijd.ens d.e
grote - med.e d.oor toed.oen van Fré Meis veflnooïd.e- Rotterd.arnse havenstaking van
september 1970 aan d.eroveri.gens op niets benrstend.e leidersaanspraken van d.e of-
ficiëIe bond-en en d.e C.P.N. niet onaanzíenlijke afbreuk d.eed. rUat?tr, zo moeten
Itilaarheid.rr-red.acteur Joop Wolf en zijn med.ewerkers welhaast hebben uitgeroepen,
trword.t er een beschuldiging geuit aan het adres v€ui. onze waard.e makker Hulsker?
Iraten wij ons haasten om hem in besche::ning te nemen.

Dat Hulsker ontkend. had. d.at een vertegenwoord.iger van de S.V.Z. was uitge-
nod.igd- stond. voor d.e ith/aarheid.rr-redactle gelijk met het overtui-gend.e bewijs van
d.iens bLanke onschuld.. Het blad sprak van een aanval op de vakbond.enr d.ie zowel
d.oor mr. Pieters aIs d.oor ilArbei-d.ersmachtrr zou zljn ond.ernomen. Zowel mr, Pieters
als 'rArbeid.ersmachttr zoud.en, volgens ttDe Waarheid.t' ook hebben laten blijkenr dat
het om een d.ergelijke aarrval zott z\yt begonnen.

!íó6,r mr. Pieters d.at d.an wel zou hebben ]aten blijken vermeld.d.e ItDe Waarheid.lt
niet. Uit het rVolkskrantrr-bericht viel het beslist niet op te maken. De bron
van d.eze med.ed.eling werd. doorrrDe \,íaarheid.rr wijselijk veïzwegen. Wat echter mr, L.
Pieters d.oor d.e jaren heen als trouw med.ewerker va^n d.t. J. Ph. Bacloc altijd heeft
Jaten blijken, is, d-at hij d.iens mening vclkomen cLeeft, d.at een krachtige vakbond.
in het belang ist van het ond.ernemerd-om. Dat echter tracht 'rDe Wa,arheid.'r alt[]d te
verd.oezelen, omdat de C.P.N.; met Fré Meis vooropl als pïopagand.ist van het i[W
optreed.t. Wat rrArbeidersmachttt betreft, da', blad. had., naaï aanleiding van d.e aBÍL
het licht gebrachte feiten, geconstateerd., d.at "d.it soort zakerr duidelijk aan-
toont hoever d.e bond.sl"eid.ing gaat met haar haï]d.jeklap spelen met het kapitaalrt.
Dat is een kritisch geluid, maar het is nog geen traaJxvaf" op d.e vakbewegang. Het
is veelmeer een even id.ealistische- als iJlusoire pog'ing d.ie vakbewegrng I'in het
goed.e spoor te brengenrt .

rrDe Waarheid.rr vond. d.e onthuld.e feiten niet zo best voor d.e vakbernregang. Dat
ze d.oor 'rÀrbeid.ersmachttr aan het licht \{aren gebracht stak dubbel-. Wat d,eed. dus
het C.P.N.-orgaan? Ster.mend. op I{ulskers ontkenning ve:r^rees het zond.er meer d.e

med-ed.elingen van zowel ttArbeid.ersmachttf als rrï. Pleters rraar het rijk d.er fabelen.
Maar op het moment d.at rrDe Waarheid.tr zulks d.eed. was er aI een circuLaire van be-
d.rijfsgroepvoorztttey Van E1d-ik d.e d.eur uit, waarin d.e juistheid. werd. bevestigd.
van datgene, wat zowel d.e heer Hufsker als "De Waarheid.ff zo nad:rukkeIijk had.d.en
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ontkend..
Tegenover eer'r. journalis-b van d.e }lieuwe Rotterd.aJnse Courant, de heer F. clen

Houter, verklaard.e d.e heer Van Eld.ik:
rrNad.at d.e werkgevers bi j d e loclnond.erhande lingen hun bod. op taf el

hadd.en gelegd en d.at \ran. orlze kant was afgewezen, hebben ue gezegd. d.at
we onze bestuurd-ers en ond-ernemingsraad.sled.en over d.e stand- van zaken
zouden inlichten, De r,,rerkgevers lieten weten aat zi niet zo gerust wa-
ren oveï d-e wijze waarop wlj voorl-ichting zoud.en geven. Het vras niet d.e
eerste keer dat d.e werkgevers lieten blijken niet veel fiducie in ons
te hebben en dat stak me. Daarom d-eed. ik het voorstel I Kom dan l-uÍste-
ren. Dan inrnt u ervaren hoe onze voor]icLrting is en neteen hoe ons ka-
d.er ïeageert,Die uitd.aging Ís aanvaa-rd. en zo zat er op 17 december een

ma^n vari d-e S.Y. Z. o o .tl
ttDie manrr , aldus NBV-be stuurd.er Van Eld-ik tegenover d-e ld. -R.. C , , tt zat er niet

stieku-ni, maar op orlze uitnod.ig:-ng! tt Maar d.at was nu net preci-es wat rfArbej-d.ers-
macht?took had- beweerd.. ItArbeid.ersnnachttrhad. niei geschreven: rrZonder d.at iemand.
eï iets van r,uist of het gemerkt heef t is 'n S .\f .2. -spion cle kaderbijeenkornst bin-
nenged.rongentr, nee 2 rrArbeid-ersmachtrf had., met d-e aarr duid.eli jkheid- nj-ets te wen-
sen overlatende brief van d.e S.V. Z,-secretaris vóór ztcttrverklaa,rd., d-at een ver-
tegenwoord.iger van cle werkgeveïsoïganisatj-e in d.e Rotterd.amse haven op uitnod.í-
ging de kad-ervergadering had bijgewoond-. En zo werd. het ook nauwkeurig vreergege-
ven in ?'De Volkskrantt'. Wat "Arbeidersmachttt d.e vakbewe3ing vervreetT wàs niet
d.at ztj d.e aanwezÍgheid. van een spion niet had. bemerkt , maar d.at ztj een spion ge-
i-nviteerd had..

Van Eldik echter, d-ie de juisthei0. Cer d.oor "Arbeid.ersmacht'r gesignaleerd.e
feiten ond.erstreept, zegt, tegen de heer Den ilouter van d.e II.R.C. d-at hfj d.e be-
schuld.iging van I'Arbeid.ersmacht" juist "bestrijd.t" en C"e onthulling van d.at blad.I'tot d-e juiste proporties terugbrengtr'. Tot we1ke proporties dan? Tot géón ande-
re d.an ook d-oor I'Arbeid"ersmachtrf aan het feit gege-uen zin. Iiet enige verschil
tussen de heer Van Eldik en "Arbeid-ersmacir.t[ is bli jkbaar d-it, d.at de heer Van
Eld.ik meent, d.at een spion waar-van je weet d.at hij een spion is, ophoud-t een
spion te r.i1rt, Wat d"e heer Van E1d.ik blijkba.ar d-oor elkaar haalt is, het feit vatrr
het spi-on ztjn en d.e vraag of iemend-, van wie d-at feit bekend. is, als spion nog
kwaad. kan aanrichten. Dat }aa,tste DUr het f eit, d.at d.e bewuste S.V. Z " -spi-on, d.ie
\ías uitgenodfgdr $een I«^raad- kon aanrichten, geven we d.e heer Van Eldik gaaïne
toe. De vakbond-sbestuurd-ers behartigen a,itijd de l:elangen. v,a;r het kapitaa,l en ze
kururen ztch d-oor werkgeversspionnen rustigl op d-e vingers l-aten kijken.

De heer Van Eld-ik heeft, tegenover Ce N" R. C . -veïslaggeveï nog een keer te-
rrigkomend. op d.e aanwezigheid. van d.e S.\r"7,.-yèrtegenwoord.iger in d.e kad.erbijeen-
komst, ni-et alleen gezegd. frd.Íe inan zat er op ortze uitnod.igang", hij zei ook: I'Die
man zat er openli jkrr . Wat bed.oel-t d.e heer i/an Ef d-ikr vragen wi j , met ïropenliik"?
Toch niet zeker d-at j-ed-ereen hem zien kon? Dat kurl je rnensen van vfees en bloed.
a1tijd.. We nemen r^rel aan d.at d.e werkgevers 1n d-e ilotterd.amse haven af en toe spo-
ken z i e n , maar nog niet, dat zU spoken naaï een vergad.ering sturen. Bed.oe]-
d-e d-e heer Van Eld.j-k met "openlijkf'rd-at ied.ereen van zijn aanwezigheid" op d.e hoog-
te was? Zo ja, dan geeft hi j d.aarmee onomwonclen toe, dat ,le heer Hulsker tegen-
over de eorïespond-ent vanttle Volkskrantt' heeft gelogen. \fat trouwens ook al"
bleek uit het feit, d.at d.e heer Van E1d.ik van tronzel uitnod.igrng sprak en d.at d.e

heer Hulsker erbij geweest moet ztjn toen d.e heer Van E1d.ik ztjn rruitdag"ingrr tot d.e

werkgevers richtte. Die heer Hul- sker noemd-e tegenover d.e correspond-ent van rtDe

Volkskrant'r d.e kad.erbjjeenkomst geheim. ivloeten hÍU o.at z6 verstaann d.at het gehei-
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ne kat€kter varl een rlergelifte vergader:ing niet wordt asngetast a1s er een verte-
genwoordiger van de S.Y.Z. bij aa.nwezig is ( ondat hij toch van ttbevriend.err hui ze
'kont) of rnoeten wij dat zó opvatteu, alat cok lrat de heer HuLsker daarontrent ver-
klaarde een leugentje on bestw1I was? A1s er iets is, cl,at rrtot ale juiste propor-
tiesrt d.ient te worden teruggebracht; clan zijn het, zo komt het ons voor, tle bewe-
ringen van. de heer Hulsker.

trDe Was.rheialtr heeft in óén aden 'rDe Volkskrsntrr en |tArbeialeresms,chtrr rtstoor-
zend.ers rond tle haven-c.a.o.tr genoend. Dat is een karakteriseringl clie typerend
is. Niet voor d.e tryolkskraJrt[ of [Arbeidersnachtrr natuurliB, maa,r voor rr]e ]JaEr-
heidrr zelf. Want zd onthul-t hoe of rrDe l{a:rheit t d.e tlingen eigenldk be§kt. Er
is een haven-c.a.o. in de uaBk. De bond,en tonen zich - ÍLiks tl,an kornedie vol-
g€ns Eulsker - wat t eerstrevend. Ze houd.en zogenaa.md het been stijf en de he,-
venbaronnen weten best tlat het zogenaamd is. Da^rr gaat het er om, clat tie bestuur
d.ers ook tegenover de kad.erled.en een geslaagde opvoering van de I'koned.ierr geven
Kom maar eens kijken, hoe of dat ge,at, zeggen de bestuurders. Wat ken er uitein-
deUjk uit de bus kouren? Een c.a.o., zoa1.s Í,rerkgevers en bond.sbe stuurd.ers d.ie be-
disselal hebben, maar waari-n de arbeiders vaÍ] hÍn verl€rngens tÍeinig teru$rinden.
Wie ala.ar kritiek op heeft stoort natuu.rlijk het tot stanA komen van een ilergelijke
c.a.o. Dat k1opt. Maar waar staat I'De Waarheid.rr nu eigenlijk voor op de bres?
Yoor d-i-e c.a.o., voor Eulsker en rle N.B.V.? ïn elk geval niet voor cle belangen
van ile arbeiders.

ME T STAKENDE VROUWEN IS

HE T K\{ A A D KE R S E N ETEN

I{A EEN STAKING van ruim €Lrxd-erhalve maand. zijn d.e nrim honderd arbeid.sters
van het confectiebed.rijf De Goede te Herk-de-Stad. in Belg:isch Limburg op maand.ag
17 jarruari weer aan het werk gegaan. Het betreft hier een Ned.erlartds bed.ri jf ,
waarvan d.e d-irectie en d.e verkoopafd.eling in Rotterd.am gevestigd. zíjn, de produk-
tie-afd.eling echter naar België verpla,a,tst is, omd.at d.e lonen daar lager zijn d.an
hier en bovend.ien d.e Belgische regering bU vestig"ing in d.e Kempen belangrijke in-
vesteringsfaciliteiten verleent ter stimr-rlering van de werkgelegenheid in' een
gebied., waaï tot voor kat d.e kolenwinning d.e voornaamste bed.rijfstak was. Vanaf
het momentrd.at d.e mijnbouw ald.aar d.uid.elijk een afJopende zaak wasrpakten zich bo-
ven het gebied. rond. Hasselt en Genk sombere economische wolken samen, waaruit in
het jongste verled.en aL meer d.an eens d.e fe11e bliksems van d-e klassenstrijd. gei
slagen z{n. De economische- en sociale d.okters, d.ie tot taak hebben d.e diagnose
van d.e }<walen van t t Belgische kapitalisme te stelf en, besetrouwd.en d.e eenzijd.ige
opbouw van d.e Limbr:rgse nijverheid. als d.e hoofd.red.en d.at d.it achtergebleven gebied.
telkens weer zwanger g:l-ng van het arbeid.ersverzet. Derhalve schreven ztJ de pÍI
va^n d-e ind.ustrialisatie voor.sind.sd.ien ztjn er in Genk de reusachtige Ford.fabri-e-
ken verrezenralsmed.e in d.iverse stacljes en d.orpjes ook - vee1al Hollartd.se con-
fectie-ateliers. IIet arbeid.ersverzet is d.aarmee natuurlijk niet verdwenen. Tot
tweemaaL toe reed.s is er bij d.e Genkse Ford.fabriek een uiterst felle stakingsac-
tie gevoerd.. 0p 2p november van het vorige jaar sloeg d.e vlam ook in d-e pan van
d.e confectie-ind.ustrie. Net als bij Ford.-Genk was het optred.en varr d.e 120 vrouwen
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en meisjes in Herk-d.e-Stad vol-komen spontaan. En ook a,l plaatsten ztch d.e beid.e
Belgische vakcenlra1en terstond. achter d-eze strijd., een zekere mate va"n. rrspontani-
teitf is d.e actie blijven kenmerken, Dat is een van ci-e red-enen waarom d.e geber-rr-
tenissen biij het prodr:ktiebed.rijf van De Goed.e voor ons interessant ztin. De and.e-
re red-en is, d.at hier weer eens d.uid.el-ijk viel te consta.teïen, d.at d"e d.oel-eind.en
hraaïvoor arbei-d.ers of arbeid.sters in st;rijd. gaan ztch vaak in het verloop van d"ie
strijd. volkomen wijzigen.

Een kleine tierr jaar lang Ís bij vrijwel ied.er arbeio.ersverzet in Belg:isch
Limburg d.e situatie zó geweest, oat de Belgische vakbewegang ztch óf wel met a!-
l-e kracht en tot het bittere eind"e toe tegen het optred-en van de werkers bleef
verzetten, óf wel z;-ctr zogenaiemd. aan het hoofd- va,n d.e actie plaatste om d.eze zo
snel- al-s maar mogeli jk was te wurgen. Trour.,,'ens, niet al-l-een in Belgiscir Limburg
was één van d.eze beid.e vari-anten d.e r.rormale gang van zarefi. En wafineer d.an d.e

bond.en d-e touwtjes eenmaal- min of mee:: stevig in hanCen had-den, dan wercl er om

te beginnen stevig stoom afgeblazen mei; een protestmars door d.e straten van
Hasselt bijvoorbeel-d.r of in claverend-e redevoeringen op het kleine pleintje vooï
het Hasseltse siad.huis en d.aarna werd-en d-e beroerod.e trucjes toegepast of l-ie-
ver hét beroemie truc je van e<,\n ttstakers*t-vergad-ering, waarin niet d-e stakers
d.och uitsluitenC d.e ver-tr,:uwelingen van d.e bcncien v,,erd.en toegelaten, opposartten
niet aan het woord- mochten komen en d-oor een sternning over het opheffen van d.e

actie altijd. cveïeenkomstig d.e wil van cle bestuurd-ers werd- beslist.
De arbeid.sters vari De Goede hebben kans gezien ook nó het officieel vrord-en

van hnn staking öe initlatieven toch rrog voor een belangrijk d.eeI a,an ztchzelf
te houd.en. Het plan bijvoorbeeld. om met ai.Ie staa,ksters in bussen na,ar rt Rotter-
d-amse hoofdlcr,iartier te reizen on d.6ó,r te protesteren en eventrLeei een beroep te
d-oen op d.e solid.arlteit van d.e Rotterdarnse collegars is kennelijk in hun eigen
hoofd. geboren, niet in clat van Ce vakbonclsbestuurd.ers, in wier geijkt patroon van
hand.elen ic.ts d.ergelijks in tt geheel niet past. Dat zoweL d-e gehuwde- als d-e on-
gehur+d.e arbeid.sters van De Goed.e bij het posten voor d.e bedrÍjfslngarig krachtige
en d-aadwerkelijke hulp kregen van hun respeetievelljke echtgeraoten of verl-oofd.en
en d.aarenboven nog d.e hulp van ónd.ere ingezetenen van Herk-d.e-Stad., is iets d.at
kennelijk ook al niet op d.e kantoren d.er textiel-bond-en zal zljn uitgekiend.. Het is
een spontane vorm va^n proletarische solid.ariteit, clie wel volkomen tegengesteld
i s aan d-e me tirod-e van ond.erhandeling d-oor Iterkend-e'r veriegenwoord.igers waaraaJt
d.e vakbeweging z:-clt verslingerd heeft. In d.a,t geijkte patroon past evenmin het
herhaaldeli jk uitgesproken verl.angen, d.at d.e d.irectie zov spreken met cLe staak-
sters zélf. Bij d.aí al-l-es kuiam bovend,ien nog, d.a,t d"e staaksters van De Goecle van
ineet af aan van een rrhufp, van d.e kant van d-e vakbeweging veel- mind.er afhankelijk
bleken, d.an in het verled-en met ónd-ere stakers wel eens het geval is geweest. De
nieisjes en vrouiden vanr het confectiebed.rijf zarneld-en, d-oor hrrn mannen geholpen,
ge1d. in bij d.e uitgang van d-e kerk, organi seerd.en ba.L s , waaïva.n cle opbrengs t voor
cl-e stakerskas bestemd. was en richtten ztch in eigen persoon en d.irect tot het
publiek. Dat atles bewijst, d.at er irl d-e praktÍjk van Ce klassenstrijrl niet slechts
sprake i s van vakbondsactie en van zeif stand-ig arbeid-ersoptred.en a1s d.e tegen-
hanger d.aarvan, maar oox van ""ussenvomrenrr, waarbij zowel het een a1s het and-er
tegelijk valt te consta.teren. De vraa,g r,,rd,ór het accent ligt 1s oan vanzelfspre-
kend. d.oorslaggevend- voor het karakter en het verloop van d-e strijd.

Bij d.e staking te Herk-d-e-Stad-, zo menen wi j, heeft niet slechts d.irecteur
L.T. d.e Goed.e, ma,ar hebben ook d.e Belgische textielva,kbond-en ervaren, d.at het
met stakencl- vrou\^rvolk k-waad- kersen eten is, Ditmaal kon er van d"e trad-itionele
vai,,bonclsmethod"en bepaald. geen sprake z:-yn lvled-e d,6àr ligt d-e oorzaak van het
feitrd.at Ïiet personeel van De Goed,e zt1n strijd. tenslotte vo.lled.Íg heeft €;ewonnen.



7

0p d.ond.erd.ag 11 januari is d"e Rotterd.a,mse d.irectie gecapituleerd.. Dat betekend-e,
d-at er va,n d.e voorgenomen tocht naar de Goud-sesingel in Rotterdam tenslotte toch
niets is gekomen. De bussen waren aI besteld.. De staaksters z:Jrr eï op vrijd.ag 14
jarruari tóch ingestapt en tóch naar d.e grote havenstad. aan d.e Maas gered.en. Niet
om te protesteïen of een beroep te d.oen op collegars of personeel van grootste
afneemster C. & A. 1 maar gewoon voor een oa,gje uit en om te winkeLen. Hun stem-
ming moet uitstekend. ztJn geweest.

De tenslotte ingewilligd.e eisen - we zeid.en het reed.s met een enkel woord. -
waren uitgebreider d.an d.e enkele eis, waarop d.e arbeid. aanvartkelijk werd. neeïge-
1egd. Het personeel wil.Je d.e twee toegestane snipperdagen naar eigen verkiezing
opnemen, en we1 tijd.ens d-e jaarlijkse kermis, en niet op een moment d.at het de di-
rectie rrltlcr*am. Eenmaal in staking echter en vaJíI strijdlust blakend.e, lsramen d.a,ar
all- spoed.ig ónd.ere eisen de een na d.e and.ere b:j: mens\Íaard-igei: behand.eling bjjvoor-
beeld., een hoger basisloone vrije zaterdagenr twee vakantied.agen en twee snipper-
d.agen meer. Ook; een verbetering van d.e werkcLassificatie. En ge11jk het zo dik-
wijls gaat, naarmate d.e actie langer d.uurd.e werd.en d.ie and.ere en nieuwe eisen van
groter gewicht d-an d.e oorspïonkelijke.

Gedurend.e d.e actie heef t d.irecteur De Goed.e, d.ie het been lang heeft sti jf
gehoud.en, herhaald-e1ijk verklaard., dat achter cle hele staking het gewroet vanrfre-
volutionairefl ag:itatoren stak. Hf j wees eï ook een als zod.anig aatrr: d.e heer Flor
Blenrc van het kathoLieke vakverbond., d.ie er we1 zéér verbaasd- van moet hebben
opgekeken. Ïnd.ien d.e staking niet d.e trgemengd.erf vo::rr had gehad., cLie wij beschre-
ven hebben, d.och een trad.itionele a,ctie van d.e bond,en zott zr jn geweest ) zou een
d.ergelijke beschuld.ig:ing natui;rlijk onmogelijk ztjn geweest, Ook nu echter niste n1
ied.ere grond.. Niet sLechts omd.at d.e heer Bler»c een echte vakbond sbestuurd.er is ,
maar ook, omd.at d.e eigen initiatieven var:. d.e staaksters niet d oor ?ragrtatorenrf
of d.oor wie ook werd.en geïnspireerd.. rrArbeid.ersmachtrt, een paar maal er op uit
om tijd.ens acties in Belgisch Limburg d.e rol van een "voorhoed.err te spelen, had.
met d.e gebeurtenissen in Herk-cle-Stad geen enkeLe bemoeienis. Zo kon uit Belgie
word.en veïlcomen uit een bron,d.ie 'rArbeidersmacht" d.uid.elijk niet onvriend.elijk ge-
zind. is. Niet "Arbeidersmachtrr heeft med.e geholpen d.eze strijd. in het voord.eel
van het personeel te beslissen, maar d.e macht vaJ:L d.e gezaJllenlijke arbej-d.sters,
d.ie er niet voor tenrgschrokken als kerel-s op te tred.en tegen zes werkrnrillige
meisjes en d.e led.en van d.e bemchte Rijkswacht d-ie ze beschermd.en.

,

C O NFi I C T ]N DE M-E^T A A t ?

IS ER SPEAKE va^n een conflict in d.e metaal-nijverheid.? Nret in d.ie zin in ie-
d.er geval, d.at d.e gezamenli jke arbej-d.ers Ín deze bedrijf stak in hevige stri jd. met
het ond-ernemerd.om gewikkeld. zijn. Wie op d.e beel-d.buis f'litsen gezien heeft vart d.e

vergadering in Utrecht waar zotrt 1500 kad.erled-en van d.e metaalbedrijfsbond. van It
Innr enthousiast hun voorrltter Groenevelt toejuichten en instemd.en met rrhard.e

maatregelenrr , zaL deze bewering wellicht in twijfel trekken. De juistheid. ervan
word.t echter ond.erstreept d.oor het f eit, d.at bi j een der grote metaalbedrijven in
ons land. d.e werlmemeïs voor een stakingsactie hoegenaand. niets bleken te voelen.

Waa::mee men te maken heeft is niet een conflict tussen d.e arbeid.ers en het
kapitaal, maar tussen een bepaald.e vakbond. en een groot d.ee] van d.e ond.ernemers
en zelfs is het zeer d.e rrraag of d.at laatste staand.e kan word.en gehcud.en. Want
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d.atgene waarom het bi j het zogenaamd.e metaalconf l-ict in wezen gaat, d.at i-s niet
zozeer de grootte van d.e concessies waartoe d-e werkgevers aL d.an niet bereld. zin,
maar de positie van d-e vakbond- in d.e situatie zoals wij die thans beleven.

Wij hebben er a1 enige tj-jd geled.en, :naar aanleidj"ng van geber.rtenissen in
Italië; op gewezen d.at naarmate d.e praktijken vaïi een organisatie als d.e vakbe\^re-
ging meeï overeensteu:men met de behoef ten d.er i:noderne maa,tschappi j, tegelijkertijd.
juist vooï een d.ergeii jke vakberveging een steed.s drj-ngend.er noo d,zaak ontstaat om
af en toe de oud.e vakbond.smythe nieuw leven in te blazen d.oor mid-d.el van een ra-
dica1e schijn. Vere ervan te behoren tot.Ji-egenen, clie in d-e nu en d.an ged-emon-
streerd.e stakingsbereidheid. van cle een of ancrere boncl een synrptoom varr radicali-
serlng van d.e vakbewegrng menen te bespeuren, huldigen wij juist d-e opvatting,
d.at d.e bfj gelegenheid. optred.end-e staki-ngsbereidheicl van bepaalde bond.en een
direct gevolg is van ]run naur/Íe samerurerking rnet Ce burgerli,jke ord-e en t t kapita-
listische bed.rijfsl-even. De vakbeweging kan haar frurctie in het belang van d.e be-
staartd.e nraatschappijvolttr] slechts goeC venmll-en zolang een behoorlijk d.eeI van d.e

arbeid-erskl-asse in haar blijfi geloven en om cLat geloof te versterrigen rnoet ztJ af
en toe een grimmig gezicht zetten en biaffen.

Dat kan ze natuu-rlijk niet altijd-. \'íanneer grote a,rbeid-ersmassars in scherpe
tegenstelling tot d-e bed-rijfsdirecties ra.ken en spontaan d.e arbeid. neerleggen,
zoal-s eind. augustus 1970 in cle Rotterd.amse haven, d-an blaft d.e vakbeweging niet
en d.an staat ze geenszins achter de ontbrand.ende stijd.. In zotrt geval b ij t c1e

vakbeweging. Niet d-e onclernen'reïs , maar de arbeid.ers wel te versta,an. In een heel
wat ongevaarlr jker situatie kan d-e vakbewe ll;:ng ztclt d-e lipre verocrloven om te
bl-affenr uiteraard. zond.er d.e onrlernemeïs te bijten.

Tijdens d.e l<ad-errergad-ering in Utrecht werd. Arie Groenevelt geÍnterviewd.
d-oor verslaggever El-kerbout van VAIAf s televisierubriekfrAchter het Nieuwsrf . De
heer El-kerbout informeerd.e, of d.e houd.ing van d.e Ned.erlarid.se Metaal Bed.rijfsbond.
soms med-e bepaald- vras d,oor d-e gebeurteni-ssen va^n 1970 in Rotterd.a"m. Toen d.e heer
Groenevelt min of meer bevestigend antwoord.d.e er da,arbij wéi voor zorgdragend.e
aI te gevaarlijke klippen te omzeilen - onthu1d.e hi j het eigenlijke geheim van wat
d.an het 'tmetaalconflictrr heet , Zond.er d.e Rotterd.amse havenstaking van 1970 zot)
het betwÍjfe1d. moeten word.en of d.e huidige toestand. wel zov zijn ingetred-en.De al-
lergrootste Nederland.se vakbond. - d.ie zích thans in Industriebond. NW heeft om-
ged.oopt kan ztch niet meer of althans op d.it ogenblik niet permitteren, d.at d.e

gebeurtenissen van toen ztch zond.er meer herhalen. Dat d.e mogelijkheid. d.aartoe
bestond. werd d-oor d-e heer Groenevelt rond.uit aan d.e heer Elkerbout toegegeven.
Dat hij na die ged.vrdngen erkenning haastig op 'n and-er aspect van het bond-soptre-
d.en overstapte is maar a.l- te zeer begrijpelijk.

De heer Elkerbout, die, geli jk onze ind.ruk is, volkomen onbewust d.e spi jker
op d-e kop geslager:, had., naakte het de heer Groenevel-t daarbij gemakkelijk d.oor op
ztJrr uiterst scherpe vïaag ook een oru'lozele te l-aten volgen. ttBent u" , zo infor-
meerde hij, I'r:.iet brarg, dat de ongeorganiseerd-e arbeid"ers u in cle kou zullen Ia-
ten staan?rr De zorgelijk geworcierr trekken van Arie Groenevel-t ontspanclen zLch on-
mid.d.e1lijk. 'rHelemaa1 niet", zer- hjj. En h5 vond- het overbod.ig d-aarbij nog een ver-
d.ere toelichting te geven. De vraag was er ook eÍgenIi jk aI te zot voor. f s het
in d.e praktijk niet altijd. 26, d-at niet d.e ongeorganiseerd.en d.e bond.en, maar juist
omgekeerd" d.e bond-en de georganiseerden in d-e kou laten staan? l{aarli-jk, d.e heer
Elkerbout zou zinniger vïagen hebben }cunnen stellen. Voor die ene echter, die
irout sneed- zijn wij her.r wel d-arrl<baar. Is het toeval, d.at geen enkele krant die
over d.e Utrechtse kad.erbi j eenkomst en het interview schreef aan d-ie vïaag en het
antwoord- van Groeneve-it aand.acht heeft besteed-?
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hrAiRDooR DE I(ndustrie) G(ewerkschaft) Meiall zich bii d.e staking in de deel-
staat Bad-en-!ÍÍirtemberg ook liet Ieid.en, in ied.er geval n i e t d.oor d.e belan-
gen van d.e betrokhen metaalarbeid.ers, zo constateerd-en wij. Dat viel ook niet an-
d.ers te ve:*rachten. De I.G. Ivïeta1l vo:mt bepaald. geen rrltzond.ering op d.e algeme-
ne regel, d.at een vakbond., verïe ervan d-e wi} van d.e aangesloten led.en tot uit-
d.nrkking te brengen, integend.eel een organisatie is, d.ie d.eze led.en op uifierst
geraffineerd.e wijze weet te manipuleren s zè in slaap sust t ze naar d.e hand" van d.e

Ieid.ing zet, in één woord.: ze bespeelt, Het is niet d.e functie vatrI een vakbond.,
machtsinstnrment van d.e arbeiders te ztjni I t is zijn fi.urctie d.ie arbeid.ers te be-
heersen. Jui-st anderhalve maand- voor d.e staking bij cle metaaLindustrie in Zuid.-
Duitsl-and. geproclameerd. werd-, r^ras d.6t ka.rakter va,n d.e I.G. Metall nog hleer eens
bijzonder duid.elijk aan het licht getreclen ti jd.ens het congïes van d.e I. G. Meta1},
d.at va^rr 27 september tot en met 2 oktober 1971 te Wiesbad.en werd. gehouden 1).

Sed.ert het eind.e vELn d.e tweed-e werel-d.oorlog en sind.s d.e heroprichting vart
d.e Duitse vakbewe5Slng i s er geen congre s van d.e I . G. Metall geweest waarop d.e te-
genstelling tussen top en ba.sj-s z6 duid.elijk aan het licht trad-. Daarbij d.ient men
er d.an nog rekening mee te houd.en, dat d.e basis op een cong?es aLlesbehalve ge-
t{k staat met d.e basis va^n d.e organi satie . Een vakbond.scongre s i s géén stakings-
vergad.erÍng, rrlaaï hoofd.- of d.istrictsbestur:rd.ers zich d-irect met een menigte van
trgewonerr metaalarbeid.ers geconfronteerd. zien. Niet d.e rrgewonerf -, niet d.e d.oor-
snee-aïbeicler gaat naar een vakbond.scongres, maaï een bijzond.ere-r d.at wiI zeggen
één, dÍe tot 1n het d.iepst va.n z\n z:.el- aarL de vakbondsmythe gelooft, d.ie bereid.
gebleken is voor d.e vakbond. vrije tfid op te offeren, propagand.a te maken, contri-
butie te innen, één d.ie hoezeer ook bij het dagelijks werk nauw verbond.en met d.e

collega' s - mj-n of meer in het vakbondsapparaat is rringesponnen'r. Veelal zaT hfj
d.ee} uitmaken van een afd.elingsbestur-rr en aftoos zal hij tot afgevaardigde naar
het congres gekozen zijn in een afd.elingsvergad.ering,d.at wil zeggen i-n een b{jeen-
komst, d.i-e ook al in hoofdzaak bezocht pleegt te worclen d.oor d-iegenen, d.ie aan
het nut van een vakbond. zirr blijven geloven niettegenstaand.e hr.m d.agelijkse twijfel
en ond.am.ks d.e peyiod.en welarin hun 'rgelooftt aan het warrkelen raakte. De afgevaar-
digd.e op een vakbond.scongres, d.at is iemand. die hoe kritisch ook - bU voorbaat
aI bereid. is naar d.e leid.ing o p te zLert, hoezeer hij ook d.e opdraeht meegelcre-
gen heeft om naaï ztln arbeid.erskamerad.en o m te zien.

Wat wij hier van de d.eel-nemers aan een vakbond.scongres beweren is iets, d,at
aan Otto Brenner, negen jaar lang al voorzitter vart d"e I.G. IvIetall, maar al te
zeer bekend is. Aan hem en zÍjn med.ebestui-rd.ers en zeeÍ specia,al aan d.iegenen d.ie
tesamen d.e voorbereid.ingscommissie van het Wiesbad.er congres vormd.en. Zi had.-
d.en dan ook nlets onbeproefd. gelaten orn d.e afgevaa.rd.igd.en te ÍntiuÉd.erell. Voor
d.at d.oel ríras in d.e allereerste plaa,ts d.e Westd.uitse bondskanselier in hoogst ei-
gen persoon uitgenod-igd.. De aanweztgheid van Willy Brand"t gaf aarl d.e officiëIe

1) De hierond.er volgend.e bijzond.erheclen oi:ntrent het, ver]oop van het Wiesba-
d.er congres var:' cle I. G. Metall- ontlenen wij ean een uitvoerig verslag in
het Duitse maand-b1ad. "trinks?'. De geheime stukken waarvan verd.erop spra-
ke zal zijn werd.en eveneens d.oor: d.it blad. gepubliceerd..
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opening van het congres een bj-jzcnd-er plechtig karakter. lviaar er was meeï. Een
symphonie-orkest van d.e een of and.ere staatsopera vuld.e d-e congreshal met stati-
ge klanken en eï waïen zelfs vier bekend.e soiisten - twee zangers en twee zarLge-
ressen - gehuurde d.ie d.e speciale ta,ak had.den ond.er begeleid.ing van het orkest
eenrrsuitefrva,r'rrtarbeid-erslied.eren" ten gehore te brengen, d.ie de afgevaard.igden
mochten. . . aarthoren.

Aar: d.e regie van het Wiesba.d.er congres ontbrak werkeli jk niets. I,ïaar er was
een ged.elegeerd.e, d-ie nuchter vaststeld.e, d.at d-e congresleid.ing c1e afgeva.ard.ig-
den blijkba,ar hà6r wrjsjes wÍId.e l-aten vooïspe1en. V/at hij uitsprak, d.achten and.e-
ïen en al- op het eind.e van d.e openingsplechtigheid. begon d.e zaak enigszins uit
de hand, te Iopen. Toen het sol-istenkwartet het bekende 'r Bnid.er zDÍ Sonne zrÍ
Freiheit'r 2) aabhief beperkte de zaal z:-ch niet tot luisteren.Eerst vielen enke-
l-en in, toen aIIen.\da'b ztJ d.a,armee demons'breerd.en was allerminst een uiterst kri-
tische instel-l-ing, veeleer hun verlcrochtheid. aan oud.e (vakbond.s) trad.ities. irÍaar
het was tegen d.e bedoel-ingen en clus vold oend-e om de bestur.rsled.en op het pod.ium
min of rneer geërgerd. d-e wenl<braurven te cloen fronsen. \ríeld.ra zoud-en ztJ d.oor het
verloop van d.e beraad.slagingen red.en te over kri jgen om ztch te ergeren en ztch
van hun stuk gebracht te voelen.

Bijna alle afgevaard.igd.en die op de sprekerslijst stond.en ingeschreven, of dat
nu bij het ene punt was of bij het andere, overstelpten het bestuur met bittere
verwijten. Zij io.ramen daarbij met voorstellen aand-ragen, d-ie d.irect j-nd.ruisten te-
gen d.atgene wat d-oor het bestuur was voorgesteld.. 0p iets d-ergelijks had.den Otto
Brenner en z:-Jr: med.ebestuurd.ers niet gerekend.. Waren c1e d.oor cle afd-elingen inge-
d.iend.e voorstellen of amend.ementen a1 niet zorgvtrld.ig d.oor d.e zeef van d.e voor-
bereid.ingscomnissie gega,an? Goed., goed., cle zu"k kon nog nei keurig word-en opge-
vangen, d.oord-at niet over d.e voorstellen d.er sprekers of afd.elingen zélf gestemd
werd., maar uitslui tend- oveï d,e aanbevelingen van d.e congrescommÍssie om zo rn te-
genvoorstel al d.an niet in behand.eling te nemen. En met d-ie aanbeveiingen viel-
hanclig te manoeuvreren. Want het was z6 geregeld, d.at bepaa.ld.e voorstellen van
bepaa,ld.e afd.elingen bijvoorbeel-d. gekoppel"d. werd.en a,an een bepaald. t'lrersfagrr varr
d.e een of and-ere bestuurder. Werclr op advies va"n d.e congïescommissÍe, zot rt ver-
slag goed.gekeurd., d-an beschouwd.e men meteen all-e d.aaraan gekoppeld.e voorste]l,en
cf tegenvoorstelll-en al-s afgehandeld.. Daarover werd. d.an niet meer afzond-erI:jk ge-
stemd-. 0p d.Íe manier kon het gebeuren, d-a.t het voornaamste probleem d-at op het
congres aar! d.e ord.e l«ram, een probleem waa,romtrent praktisch al- d.iegenen d.ie het
woord voerd-en dnders d.a.chten dan het bestuur , tódn nog overeenkomstig d.e wÍ] van.
het bestuur beslistrwerd., ook aI waren er d.an meer d.an hond-erd. tegenstemmers.
Dat belangrijkste probieem wa.s: of d-e I.G. ItJetal-I nog langer moest blijven meel,Ier-
ken aan d.e z , g. rrKonzerti erte Aktion" .

Oncler d.e 'tKonzertierte Aktiont' word-t in cie Duitse Bond.srepubliek een bepaal-
d.e loonpolitiek met d.a,araan verbond.en een bepaalcle vorm van l-oonoverleg verstaan.
In cle praktJjk komt het hier op neer, d.at ue vt:rantwoord.eli.;kheid voor het l-oonbe-
leid. gezarnenlijk geclragen word.t d-oor ond.ernemeïs, vakbeweging en regering. Zi met
hwr d.rieën vonnen d.e gesprekspa,rtners , d-ie bi j hun ond-erling loonberaad. uitgaan
vaJr geza,menlijk geaccepteerd-e bcg"inselen. Die cvereenkomsten komen hierop neer,
d-at bij d.e loonpolitiek voortclurencl rekenj-ng moet word-en gehoud.en met de totale
situatie van de Duitse economie, niet dus rnet d-e situatie in een bepaald.e be-
d.rijfstak. Het is een loonbeleid., ruaa,r'bi; cle vaicbevreging als gesprekspartner, z*cnL
als het ware bU voorbaat bereid heeft verklaard, niet het l-.e1ang van d.e arbeid.er
in het oog te houd.en, C.och het fictieve belang va,n d-e hele samenJeving, wat i-n

2) Het Lied- is ook in Ned.erland bekend.: "Op naar ce zor, rla.a,T d.e vrijheid.l'
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de praktdk er op neeï ]<omt, d-at d-e ttKonzertierte Aktionrt een systeem van af spra-
ken inhoud-t, d"at d.e vakbewegang in het keurslijf d.er kapitaals- en ond.errremersbe-
langen perst.

De I'Konzertierte Aktionr' Iilnram tot ontwikkeling toen in Bonn d.e ttGrote coali-
tj-ert tussen d.e SPD en d.e CDU gesloten werd. 0p d.at moment verkoncligde d.e rf lndus-
trieknrier'r , 't blad van het Duitse ond.ennemerdom (nr,imroer van 24 januari 1967)t
rrDe nauwe betrekicingen tussen Ce SPD en d.e vakbeweging, d.ie tot d.usver een zeke-
re invloed. van de vakbewegang op cle SPD tot gevolg had.d.en, moeten nu. omgekeerd.
een zekere invloed. van d.e SDP op de vakbewegang mogelijk maicentr . Daar d-raaid.e het
ind.erdaad. omr ook al- rverd. d.an d.e rf tot dusver bestaand.e invloed, van de vakbewe-
ging op de SDPrt d.oor d.e red.actie van het ond-eznemersblad verkeerd. geïnterpre-
teerd. Maar dat is hj-er niet zo belangrijk. 'vr/aar het om ging was dulCelijk: meer
nog d.an ooit tevoren reed.s I t geval- was moest d.e vakbeweg'ing zich als een onlos-
makelijk d-eel van d.e burgerlijke samenleving gaan ged.ragen. De Duitse vakbewegrng
haastte ztclt indrerd.aad. aa"n d.ie wens gevolg te geven.

Dat het z6 rnet d.e "Konzertierte Aktion'? gesteld. was al,s \^rij hier beschreven
hebben werd a1 spo edig aan vel-en duid.eli jk. Jui st om d.ie red.en trachtte I. G. Me-
tall-vo orztl,ter Otto Brenner d.at herhaald.elijk te ontkennen. In d.ie geest bijvoor-
beeld. redigeerd.e hij een artikel, dat op { augustus 1970 in het vakbond sblad. 'fMe-
talltr gepubliceerd. werd-, Maar d.e led.en van z:Jn orga"nisatie kon hij er toch op d.e

d-uur geen zand. mee in d-e ogen strooien. 0p het eongres te Wiesbad.en barstte d.e

kritiek op de |tKonzertierte Aktionrt aan alle kanten 1os. Een van d.e oppositione-
l- e sprekers verklaard.e:

rr. . . tussen d-e loonpolitiek van ortze vakbond. en d.e Itl(onzertierte Aktj-onrf be-
staat een samenhang. De ond.ernemersorganisaties beschouwen d.e ttKonzertierte Ak-
tionf' afs een instn-ment van hÍn loonpolitiek. Er zal ztch toch we} niemand. hier
in d.e zaa:-- bevind.en, d.ie op grond. van d.e ervaringeor d.Íe met d.e ftKonzertierte
Aktiont' zi-jn opgedaan zou willen beweren, d.at door het gesprek tussen regering,
ond.ernemers en vakbond.en tegemoet gekomen word.t aart d.e looneisen vart d.e arbei-
d-ers. Daarom moet het hier duideli jk gezegd word.en: d.e ttKonzertierte Aktionrr is
een ond.eugd.eli jk mid.d.el om er loonpolitiek mee te bed-rijven. I{en moet het vandaag
zelfs nóg duid.elijker zeggent de t'Konzertierte Aktion" is een wapen in hartd.en van
d.e ond-ernemersoïBanisaties tegen een actieve loonpolitiek van d.e vakbeweging...tr

En zoa,ls hi j zo spraken er vele tientallen op het congres van d.e I. G. Ivieta.ll.
0p grond. van hetgeen wij hierboven hebben uiteengezet kan geconclud.eerd word-en,
d.at d.e tegenstelling tussen vakbond.sbestuur en d.e afgevaard.igd.en op d.it punt
nog maar gering was in vergelijking tot de tegenstelling tussen tt vakbond.sbestuur
en d.e massa d.er metaalarbeid-ers. Wie d.ie conclusie voor voorbarig of onbewezen
mocht houden t zij er hier op gerdezen, d.at ztJ in werkelijkheid. een dusd-anig drei-
gend. karakter aannam, d.at zLJ Otto Bren:rer c.s. ernstig veront:rrstte. Niet voor
niets gewaagde d.ezelfd.e Otto Brenner in een ronCschrijven, d-at hi j op 9 juli 1970
aarr al-Ie functlonarissen van z:-jn organisatie stuurd.e 3) van een stijgend. onbeha-
gen ond.er de l-ed-en. In een geheim rond.schrijven, d.at op het Wiesbad.er congres on-
d-er d.e bestuursled.en circuleerd.e, heet het onder meer;

[. . . verantwoordelijke functionarissen van de I.G. I,'ietail word-en d.oor d.e me-
taalarbeid-ers all-een maar gewantrouwd.. . . onlangs d.urfd.e d.e secretaris niet
eens meer i-n een bijeenkomst het woord. te nemen. Hij zou uitgejouwd. zí1n en
It spreken zou hem onmogel-ijk ztJrl genaakt.. Otto Breru:er is in Bochum uitge-
jouwd. en uitgefloten. . .tt

Zied.aar d.e werkelijke situatie , die voor het be stuur van d-e I, G. Ivletall geen
enkel beletsel vorrnd.e om op I t congres in Wiesbad.en een zorgvuld.ig geselecteerde
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meerd.erheid- haar ster.in aan d.e t'Konzertierte Aktionrr te laten geven. Is het dan
te veel gezegd, ind.ien wÍj mét de zopas geciteerd.e krÍtísche afgevaard.igd-e op d.at
congrces beweren, d.a't d.e I.G. Meta}l ook op het monnent d.at d.e staking in Wiirtem-
berg-Bad.en uitgeroepen werd., een werktuig d.er Westd.uitse ond.ernemers was? Het
feit van d-e staking d.eed. aarr clie waarheiC geen enkele afbreuk, de wtjze i^raarop
ztch d-e I.G. i{etaIl- tijd-ens d-e strijd. gedroeg aI evenmin, Het word-t tijd-, d.at wij
ons, na ons uitstapje naar het Wiesba,ler congïes, vreer met d.e eigenli jke metaal-
staking bezig houd.en. Overigens; er bestaat tussen het Wiesbader congïes van
d-e I.G. Metal-l- en d-e metaa,lstaking in !íiirtemberg-Baden een duj-d.elfk verband". Zo-
weI in Wiesbad.en als in Wiirtemberg-Bad-en ging het in wezen om d-e "KonzertierteAktion". Voor wat het congres betreft behoeven wij d-at nauwelijks nad-er toe te
lichten. Alle kritiek, d.ie van bened-en af op d.e leid.ing van de I. G. Metall- werd.
uitgeoefend, sproot uiteraard. in Iaatste instantie uit cle samenwerking tussen
vakbond. en ondernemerd.om voort. Die samenwerhing werd. uiteraa,rd d.e I. G. ittetall
niet van d.e kant van d e ond-ernemers verweten.Plet die d.cor hen begeerd.e saJrlen-
werking waren ztj uiteraard. hoogst ingenornen. Iïet gi"ng bij d.e staicing niet om d.e

samenwerking als zod.anig getijk op het f .G" Metal-l-congïes maaï om bepaald.e
konsel«renties. Het g-rng om een probleem, d.at van het beg"in van clefrKonzertierte
Aktionrr af op d.e achtergrond. al had. meegespeeld.: om d.e vraag: namelijk of bij de
rrKonzertierte Aktionrr aan d.e vakbeweging nog In zekere speelruimte d-ient te wor-
den gelaten of niet.

Sommige Westduitse ond-ernemers beantwoord.d.en d-ie vïaag on tkennend.. Voor d.e

vakbeweging echter was een d-ergelijke speelmimte gewoon een levensvoorwaard-e.
Zond.er een d.ergelijke speelmimte zou men d.e hel-e 'tKonzertierte Aktionrr zélf we1
kunnen afschrijven, omd.at d-an d.e vakbewegfng niet langer in staat zou zijn haar
mythe, haar aantreld<ingskracht op bepaald.e arbeidersg:roepen, d.ie toch af aa"r: een
zijd-en draad- hing, te handhaven. Voor d.e vakbewegang stond. het hebben van d.ie
speelnrimte gelijk met het hebben van de mogelijkheid. d.e arbeioers tot ha.ar gewil-
lige volgelingen te maken. Tegen het opheffen van. d.ie speelnrimte verzette d.e

vakbewegfng ztch niet in het belang van d-e arbeid-ers, maaï in het belang van de
onclernemers zelf " Zíi vocht niet voor d.e arbeid.ers, zti vocht voor d-e laatste mo-
gelijki:eid" om d.e arbeiders om Ce tuin te leid-en. Hoe logrsch het van de kant
van het ondernemerd.om - ook af en toe scheen om d.e rrKonzertierte Aktiontf aatrr een
stakingsverbod. te koppelen, hoe begrijpelijk het ock was, dat somnige West-Berlijn-
se kranten op zot yr stakíngsverbod. aandrongeflr nad-at in West-Berlijn iedere pogang
om tot een cornpromis over 6/" Loonsverhog"ing te komen was mis-Lukt, de vakbeweging
kon niet anders d.an'een d,ergelijke opvatting ten felste bestrijd-en. Niet omd.at zlj
vooï staken was of niet bereitl zo1) zljn van stalien af te zien, d.och uits.l-uitend-
omd.at ztJ de (mogelijkheici" van) officii:le stakingen nog altijd. al-s c..€ beste waar-
borg tegen itwildetr stakingen beschouwde.

1) Het bewuste rond"schrijven staat volled.ig
ons besproken boek van Eberhard. SchriCt
machtrf ( ald.aar op blz. 322) "

allged.rukt in het onlangs d-oor
ItOrdnungsfakto:: od.er Gegen-

( s:-ot volgt)

AILES word.t cluurd-er. Ook onz.e kosten siijgen steeC-s.
en irÈt, maar ook cle portokosten gaan steed.s omhoog.
d.enken bij het storten van hwr bijd.rage? Slechts door
ons allen kan rrDaad- en Ged.achtert blÍjven verschrjnen.

Niet alleen stencils, papier
Wil]en oraze lezers d-aar aan
gezaJlenli.lke inspanning van
Dat is u toch iets waard.?
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NOG EEN ANTWOORD AÀN V. D. GOES VAN N À T E R S.

ONZE TEZERS herinneren ztch weIlicht, d.at wij in het oktobernummer va^rr 1911
vanfrDaad- en Geclachte'r een discussie plaatsten, d.at één oÍ^zev kamerad-en in ttVrij
Ned.erl-and.tr ha.d met d.e heer Van d.er Goes van Naters. IIet laatste stukj e van onze
vriend. werd. d-oor rfVrj-j NeCer1and-" niet geplaatst. De red-en weten we helaas niet,
want rrV.l[. rr heef t d-aarover geen nreo.ed.eling ged.aan.

Toevallig trof onze vriend. in Nijverd.al- iemand., d.ie hem vroeg of hi j degene
was, d.ie op het interview van lgor Cornelissen met d.e heer Van d-er Goes van Na-
ters in f'Vrij }tred.erland-tr had. gereageerd-. Op ztjn bevestigend. antwoord. verteld.e d-e

Ni jverd.al se vri-end., d.at hi j had gereageercl op he t nas chrif t van Van d.er Goe s van
Naters, d.och d.at "V.iV"r' d.at om wel-ke red-en tlan ook - niet had- geplaatst. iiet
Coor I'V. N. rt geweigeroe si;ukje treft u hieronder aan. l,rlant al is d.e d-iscussie met
Yan d-er Goes van Naters reeds enige tr;d. geleo.enr we vindien het stukje te aard.ig
om het aan de vergetelheid. prijs te geven. Het luid.t aid-us:

ttAfs ond.ergetekencle het P.S. van het artikel va;t d.e heer M. varr d.er
Goes van Naters in Vrije Tribune varr 1 augustus '71 goed. gelezen heef t,
d.an krijgt hi; de ind.n;k d-at d-e heer Van d.er Goes bed.oelt, ci-at Troel-stra
geenrrc;rnische bou-rgeoisrtvías, en d.at nieent hij d.an te kunnen ontl-enen
aaÍt een afgekapte ztn j-n een d.oor d.e heer J.|i, ingezond.en brief .

Ten onreehte overigens , want volgens het woord.enboek van lrÍ. J, I(oe-
nen en J. End-epols is een Itc;mische bourgeoistt een rrschaamtel-oos-onge-
voelige min of meer bekrompen anti -sociaalgezind-etr. En zo mag men een
mart we1 noeilten, d-ie een regerj-ng steunt in ha,ar beleid. om het vol-k het
voed.sel te onthoud-en, om d-it terwille van de meerd.ere winst in
Duitsland. te verkopen (anti-sociaalgezind.e) en als het volk d.an in op-
stand- komt tegen d-eze onrechtvaard.igheid., er boos op word.t (Uekrompen)
en het volkomen juÍst acht a.ls I t volk d.an op kogels getrakteerd. word.t
(ongevoelig) en dan bovend.ien nog durft te bewàr"r, ,óó, d.e arbeid.ers
te zijn ( sehaamteloos) .

Het af gekapte zinsd.eel versterkt d.e uÍtd.rukking slechts, aange zíen
Troelstra hierin om d.e honger terecht opstand-ige arbei-d.ers'rd.estmc-

tieve elementen, d.ie d.e sailenl-eving 'bed-reÍgentt noemt ( zoiets d-oet een
bourgeois ook).

Nijverd.al . 7

M.A.K.

VERA}XIWOORIING VÀ}T DE VOOR I'DAAD EN GEDACHTEII

BINNEI{GIKOMEN GELDET-,IJI{E BIJDRAGEN.

(4e kwartaa:- 1!11 )

Cv.d.B. te À, /, 20.-; C.H. te A. f, ,0.-; C.J.B. te A, Í. 21 .-i A.v.d.H. te A.
f. 15.-i w.H.P.M. te Z. f. '/,!0; J,A.n. te S. Í, 2,50; H.W.J. de H. te P. f .10.-;
E.U. te L f . 15.-, K.N. te B. f.10.-; R,W. te A. Í,11,50; N.N. te A. /.10.-i ]vI.

N. te D.H. f.18.-; J.S. te N. /.25.-; H.E.R. te À. f.10.-; G.A. d.e P. te B. /,]0,-
C.A.R. te R. Í.15,-i M,J.B. te A. Í.10,-; Iota€,I f.280,50. To ta.af over 1971|
Í. 1.099,9O. AlIe gevers hartelijk dank.
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U. C. S. E Ï\T PIESSEY

DE STRIJD VAN d-e hiestschotse arbeiders op de scheepswerven aan d.e Eoven-C1y-
d.e en in d-e P1e ssey-fabrÍeken te Alexand.ria duurt op het moment clat wi j d-eze re-
gels schrijven - vrijd.ag 21 ja"nuari 1972 nog altijd- onafgebroken voort. Iuiisschlen
is het beter om redenen d.ie wij in het decernber- en januari-nunmer va"n "Daad. en
Ged-achter' *iteengezet hebben - om te spreken van d.e actie d-er shopsteward.s bij d.e

Upper Clycle Shipya.rd.s en van rt arbeid-ersoptrecien te A1exand.ria. I{oe het ztjt in-
formaties van onze Britse vrienden rnaken het d.uideli-jk, dat op d.e werven van d.e

U.C.S. d.e arbeid.ers nog al'tljci d-e bevelen van d-e shopstewarcls opvolgen en nog a1-
tijd- af en toe in vergad.ering bijeenkomen om d-e beslissingen van d.ie shopsteward-s
goed. te keuren en dat op enkele iieniallen kil-ometers afstand. de ar.beid-ers van
Pl-essey nog steed.s het bedrijf bezet houd.en en claarin heer en meester zijn.

Dat laatste, die bezetting van cle Plessey-fabrÍek mag gerust een opmerkelijk
sta,altje van uithoud.ingsverïnogen word.en genoend-, vooral wanneer men er zich re-
kenschap van geeft, dat het hier om een d.oor d.e directie ten dod.e opgeschreven
en voor d.e ontmarnteling 'bestemd.e afdeling van het conceïn gaat.Er 1s nÈ eenmaal t
d.at heeft d-e ervaring wel ge1eerd.7 eerl bijzonder groot verschil- tussen d.e bezet-
iing van een bioeiend.e en op volle toeren draaiend.e ondernen:ing - zoals bijvoor-
beel-d- d.e a,utomobielfabrieken van S. E. À. T. in Barcel-ona of de Renaultfabrieken in
Flins en d.e bezettÍr]€i van een bed.rijf, dat op o.e norninatie staat om te word-en
gesloten. ifij hoeven om d-at te illustreren sl-echts te wljzen op d.atgene wat eï in
het Belgische stad.je Dinant gebeurd.e, toen daar cle arbeiders, om d-e sluiting van
een plaatselijk textielbed.rÍjf te voorkornen,tot bezetting oveïgl-ngen. De d.irectie,
d.ie het totaal niets meer schelen kon, d.at d.e prod.uktie geen voortgang vond.r or-
derna.m letterlljk niets " Geen ond erhand.elingen met d.e bezetters ; geen optred.en te-
gen hen d-oor te hulp geroepen Rijkswacht of militairen. It'Íen d.eed. van d-ie zijd.e net
alsof d.e fabriek al gesloten was, met het gevolg, dat d.e bezetters na d.rie ma,a,n-
d.en, geheel verpauperd. en verkommerd.2 ged.wongen waren hirn actie op te geven. De

Belgische vriend., die wij in een vori-g nummeï van "Daad & Ged.achte[ aarr het woord-
hebben gelaten met een betoog, d.at trierop neerl<uram, d.at oncler dergelijke omstart-
d.ighed.en bed.rijfsbezetting géén aantasting van de kapitalistische utaatschapplj-or-
d.e zou ztjn, beroept z:-clr ond.er meeï op d-ie gebeurtenis. Het voorbeeld. van d.e ar-
beiclers d.er Plessey-fabrieken kan hem leren, d-at zijn voorbeeld. toch van geringer
betekenis is, rlan hi; veronc.ers'be1t.

De bezetting der Plessey-fabrieken begon op 1 september 1971. Dat betekent,
dat ztJ nu aI meer dan vie.r maand-en heeft ged-ur;rcl , zond.er d.at d"e strijdwil is ver-
flauwdr en zond.er Cat de geest van d.e bezetters is gebroken. Vraagt men of ztJ in
d.ie vier ma.anclen ook iets oereikt hebben, dan kan ciie vraag zonder meer bevesti-
gend. word-en beantwoord."De machines te Àlexa"rrd-ria, clie voorbestemd. warerl om naar
and-ere Plessey-fabrieken, met name in ZuiC-Engel-and, te worclen overgebracht be-
vind.en ztch nog al-tijd te Alexanciria. Dat betekent na,tuurlijk een streep door d-e

rekening van d.e d-irecti-e, wier reorgarlisatie-schema daartree volled.ig in d.e war
is gestuuro. Achter clat ïeorganisa,tie-schema ging uiteraard. een bepaald-e kosten-
berekening schuil. De Plessey-bed-rijven in Zuicl--Engeland. moesten met d.ie machines
uit Schotl-and. gerationaliseerd. r+ord-en. Daar kan natuurlijk niet onbeperkt op wor-
d.en gewacht. Gevolg: de beze'bting heeft Ce directie tenslr:tte d-oen besluiten om

vooï d.e fabriek in Schotland- een koper te gaan zoeken. Eï zt jn ook kopers komen
opd.agen. Als hei een seri-euze was, dan hebben d.e bezetters hen tot het bedrijf
toegelaten en heel- be.reid-wil-Lig aIl-es laterr zj-en.

Natuurl-i jk was d.at hun eigen belang ook. Ind.ien cle fa briek - wat tot nu toe

NOGi.I ÀALS:
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nog niet gebeurd. is gekocht zou t^rord.en d.oor kopers, die produceren wi-lIen (Ous
géén schroothand.elaren) dan zou d-e werkgelegenheid, tía^ar d.e U. C. S. -shopsteward.s
cle mond. vol- van hebben, zond.er er i-n wezen veel voor tot stand. te brengen) in
i-ed.er geval behoud.en blijven.

foegegeven3 d.e situatie waarin de Plessey-arbeid.ers ztch bevinden ver-
schilt nogal wat van d.ie der genoemd-e textielarbeid.ers in Dinant. Hier in Schot-
]and. behoord.e d.e te sl-uiten fabriek tot een concern en d.e arbeid.ers van A1exan-
d.ria kond.en, d-oor d.e ontmanteling tegen te houd.en invloed. uitoefenen op d.e con-
cetnzaken. Zij had-d.en d.erhalve nog min of meer een machtspositie en zLJ wÍsten
ztch bij hr.rr strijd van d-e aanvang af gestei.rnd. d.oor hrm collegars in d.e overJ-ge fa-
brieken van Pl-e ssey. Maar: wat bewi j st d.at and-ers d.an dat het ongeh-rldcige voor-
beeld- van Dinant niet in het algemeen geharrteerd. kan word.en? Bovend.ien: d.e ï:raag
d"ient niet uitsl u.itend. bekeken te word-en vanuit het gezichtspunt of d.ie bezet-
ting aI d.an niet d.e prod.uktie van waïen ond-erbreekt. Niet het stopzetten van d-e
produktie is bU een staking of bezetting het belangrijkste , maar de vïaag in hoe-
verre d.e arbeiclers bii een d-ergelijke acti-e d.e burgerlijke gezagsverhouàingen weten
te d.oorbreken en weten te vervangen d-oor d.e arbeiCersd.emocratie.h/e hebben in on-
ze vooraf gaand.e beschouwingen over d-e Schotse gebeurtenis sen aI uiteenge zet I om
wel-ke redenen er volgens ons van arbeid-ersd.emocratie wéI sprake is bij d.e bezet-
ting d.er Pl-essey-fabriek, niet daarentegen bij d.e d.oor d"e shopsteward-s georgani-
seerd-e work-in op de U. C. S.

A1 d.e tijd., dat in de twee Schotse ond-errremingen waarrnee we ons hier bezig
houd-en een actie aan d-e gang is, hebben d.e Plessey-arbej-d"ers werkl-ozenster-m Lit-
gekeerd. geiaegen uit d.e overheid.skas volgens d.e gel-rlend.e bepalingen vaJr d.e Brit-
se sociale verzekeringswetten. Want ztJ orgariiseerclen géén rrwork-j-nrr . De U. C. S. -
arbeid-ers met hr:n shopsteward.s aan I t hcofd. werd.en d-aarentegen betaafd. uit Fond.-
sen, d.ie hetzij direct, hetzij ind-irect (via vakbond-scontributie) d.oor ónd.ere ar-
beiders bijeen werden gebracht" Wat hebben ztJ errnee bereikt? Geen controLe van d.e
gewone personeelsleden op d.e dageli jkse gang van zaken en ook geen enkele wi j zi-
ging in d.e 1i]<r,,rid.at:i-eplannen en d.e lantgzarne veaíezenlijking ervan. De Britse re-
gering heeft een nieuwe scheepsbouwma.atschappij in I t l-even geroepen, met al-s ba-
si-s tr^ree vart d.e vier oorspronkelijke U.C.S.-weïven. In d.e verstreken tijd. ztjn d-i-
rrerse schepen ( UU d.e "work-in" ) afgebouwd. en opgeleveïd.. De betaling geschied.t
niet aarr d.e arbeid.ers, maaï aarr de U. C" S. Ltd.. in likuridatie en d.at betekent,
d.at d.e positie van d.e lilariclator daard-oor alleen maaï rooskl-euriger word.t. Schul-
oen }«rnnen word.en afgelost, de rentabiliteit van d.e nieuw te vormen maatschappi j
word.t eï d.oor vetgroot, maar d.e kansen op een behoud. van d.e werkgelegenheid. ne-
men er vol-strekt niet d"oor toe. Uit gegevens vatrr onze Brj-tse vriend.en blijkt, d.at
het zwaartepunt van d-e trwork-in'r juist op d.ie werven ligbr Cie d.e basis van d.e
nieuwe ond.em.eming vormen. Reecls is (met wie and-ers d-an met d.e litcr^iid.atoren) een
overeenkomst gesloten, d"at aarr d.e ond.er leid.ing va;r d-e shopsteward.s zo braaf en
zo produktief vrerkend-e arbeiclers daar nieuwe bouwopd.rachten zullen word.en ver-
strekt, Maar van d.e artd.ere twee werven word.t niet gerept. Daar is d.e scheepsbouw

d.e rr\'J'ork-intr ten spijt een aflopend.e zaak fs het een wond-er, d.at naa,r wij
uit Groot-Brittannië veïnemen - zich van d.e U.C.S.-arbeÍders Langzanerhand- een
velslaïring meester beg:int te maken? Daarvan valt bij Plessey-arbeíd.ers totaal
niets te bespeuren. Gesteld., d-at de Plessey-d.irectie er nj-et in slaagt een koper
voor d.e fabriek in Al-exand.ria te vind-en en clientengevolge z6 dringend- behoefte
kri jgt aan de machines, d.ie ze in d.a,t geval niet uit d-e opbrengst van d.e verkoop
kan bekostigenrd.at ze alsnog een beroep op d.e gewapend.e macht zal d.oen om d.e fa-
briek te ontruimen. Wat d-an? De Plessey-arbeid.ers hebben d.e vraag al ond-er d.e
ogen gezien. Ze zljn nog altijci vast bes.l-oten ztch nj-et zond.er krachti g verzet uit



he t bed.rijf te laten jagen. Ze
minst gedemoralj-seerd.. Dat is
vo eren !

t/lo

blaken nog steed.s van
een gevoig d.aarvan,

strijd.lust. Ze zijn niet in rt
d.at ze hun ei-gen strijd- zéJ.f

DE TÀAL VÀlV DE KLASSENSTRIJD

NADAT WIJ kort geled.en - dat wil- zeggen aan d.e vooravond. van het Groningse
congres van d.e PSP - aand.acht besteed.d-en aan de ontwiklceh-ngen binnen d.ie partij,
is d.e scheuring d.aarin een f eit geword-en. De gïoep, die ztch Froletarisch l-,inks
noemd.e en de vorming van eenttrevoluti-onaire-arbeid.ers-voorhoed.e-partijtt in haar
vaandel had geschreven, heef t ztch in januari- j .1. afgescheid-en van d.egenen vooï
wie het social-isme een wazig begrip 1s, het pacifisme d.aa,rentegen van het begin
af aan het wezenlijk kenmerk van hrm organisatle uitmaakte. Het is een ontwikke-
ling, waarvan d.e lezer van ItDaad- en Ged-achte" weet, Ca t wi j naar voor onvermijd.e-
li jk hebben gehouden, ztj het d.an om geheel and-ere redenen d.an d.e betrokkenen
ze1'f. De aanhangers varr t'Proletarisch Li-nks" en van d-ettrevolutionaire-arbeid-ers
voorhoed.e-partijrrbeschouwen het gebeurd.e als oncntkoombaar, omd-a,t zLJ om het
simpel te fornruleren - d.e tU,1 eenvoudig rijp achten voor I t oprichten varr d.e par-
tij d íe hen voor ogen staat . Wij d.aarente gen zi-en d.atgene wat eï ges chiedt al s een
moment uit een yervalproces: het verva.lproces van het partijwezert in het alge-
meen, d.at niet meer op z:-Jrt plaats is in d.e sa,menl-eving waarin wi j 1even, onge-
schikt voor het vervullen van d-e taken, waarmee men het wil belasten.

De PSP, zo hebben wij bij meer d.an één gelegenheid. verklaard, zal kapot gaan
aarr d.e werkelijkheid van d.e klassenstrijd- en we.l- d.es te sneller naarm'iate ztj voor
d-ie werkeiijkheid. méér oog krijgt. Moet nu d-e gï'oep Proletarisch Links word-en op-
gevat als een gïoepering d.ie uit d.e werkelijkheid. van cle klassenstri;d. d.e onvermij-
d.elijke konsekwenties heeft getrokken en d.óórom het vad.erhuis verlaten heeft? In
genen d.eLe. Het is voor d.e scheuring d.ie heeft plaats gevond,en weL uj-termate W-
perend., dat een echte PSP-man als het Eerste Kamerïri- mr. H. van !íijk ( in het pa,ï-
tijblad.trRad.ikaalttvan oktober j.I.) a" klassenstnjd. niet z i e n wil- en hem aI
evenminvooï ge wen s t houd.t en dat eenPl-manalsReinva^nd.erHorstttd.e
taal van d.e kl-assenotrijd.'t wil spreken, ma,ar wa.a.r het volgens ons op aan komt
en d.at d.oet IT, juist niet d.at is d.e klassenstrijd. ztjn e i g e n taal te laten
spreken en er naaï te luj-steren. !'/il komen daarop nog terug.


