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GiEtrTA,G[4TH

DE KAIER NA HE I FEEST

Het hier volgend.e opstel kan, ofschoon het geheel op zj-clnzel-f staat,
toch min of meer word.en gezien a1s rn logrsch vervolg van d.e opstel-
Ien ttHet voorbarige feesttt in rrDaad. en Ged.achtert van november j.L.
en rrDe komed.j-e d.er vergissingen'r in trDaad. en Ged.achterr van d.ecember
j .1. De keuze van d.e titel is med.e d.aard.oor bepaald.. Het rrf eestrr
waarvan sprake is, is rrhet voorbarige feestrf , waarover het opstel in
het november:runmer hand-el-d.e en wa€Evan in feite óók gerept werd. in
het aaJr rtd.e komed.ie d.er vergissingen[ gewijd.e str:k. Samen met d.e op-
stellen trGeen illusies over d.e vakbewegangt' ( Sufi- D[O) , 'fKleine bij-
drage tot d.e kritiek op d.e tkritischet vakbeweg'ing" (november 1971) ,
'fEen simpel receptf' (i.r*i 1972) en "Een kritische valcbond.sbestur.rrd.er
aarr het wooïd.t' (;ufi 1972), dj-e a} eerd.er in |tDaad. en Ged.achterr ver-
schenen, geven d,e genoemd.e artikelen een, overigens nog schematJ-sch,
beeId. van otaze kijk op d.e zogenaa.urd.e ttkrj.tische vakbewegangtt. - Red,,
D. en G.

IIATF DECH/iBER heeft Henk Slijham, d.istrictsbestuurd-er van d.e Ind.ustriebond.
NW in d.e Betuwer op een vergadering in Tiel verklaard., d.at het d.e komend.e maan-
d.en I'wel weer heet toe zal gaa,nrr rond. d.eze organisatie, d.ie - naar hij zei bin-
nen een jaar t{jd.s ttgeschied.enis heeft gemaakt'r. tíaar Henk Blijham zich op d.at mo-
ment a.arL bezond.igde l,rass het wekken van ve:*rachtingen, het kureken van il}usies,
het opvijzelen van een reputatierdle in genen d.e1e gestaafd. word.en d.oor d.e werke-
lijkheid., Blijham d.eed, d.at met behulp vatrr een all-errrerkr^raardigste interpretatie
van d.e feiten. Hij herinnerd.e z:jn toehoorders allereerst aan d.e stakingen in d.e

metaali:rdustrie in het beg:in van 1972, d.ie naar hij betoogd.e, met een succes kon-
d-en word.en afgerond.. Hij wees ve:rrolgens op het conflict bU d.e Ír.v. Pelger i.n Em-
men, d.e zog. za,ak-Platje, waarblj het - aJdus Blijham - niet slechts om Platje
g:ngr maa^r om d.e besche:ming van het vakbond.skad.er. Ook d.ie zaak werd. volgens
heu tot een goed eind.e gebracht. Venrolgens noemd-e Blijha.m d.e bezetting vart het
ENlG-bed.rijf in Bred.a en d.e sltuatie rond. het sociaal aklcoord.



I

Er was, vooï zover wij weten, niemand. in d-e zaa1. van het [ie]-se gebouw ttOp-

waartsrr d.ie protesteerd.e of nad-ere opheld.ering vroeg en clat is niet zotn wond-er.
Er was d-aar op vrijd.agavond. 15 d-ecember d-e bloem van d.e plaatseldke afd.eling bij-
een en d.ie mr.mtte , zoaLs overaLl rneer d.oor onvoolsi.raard.elijke trouw aan d-e orgarr-i-
satie dan d-oor een kritische insteLling uit.

Niemand. was eïr d-ie opstond. om er Blijham op te wijzen, d.at het succes van d.e

metaalstakingen niet aan d-e Industriebond. I[\IV te d.anken was, maar aeux d-e arbei-
d.ers z6lf , d.i-e spontaan in strijd- waren gegaan op een moment, d.at Groenevelt c. s .
volled.ig capitul-eerd-en voor d.e burgerlijke rechter.

Niemand. was eïr d.ie er B1fiham op wees, d.at d.e strijd. bij Pelger n.v. geëin-
d.igd. was met een soort vafi. tfvrede varr Mi.inchenrt, d.ie ve:rrolgens d.oor d.e d-irectie
onophoud-e1ijk geschond-en werd.. Niemand- verteld-e Blijhan, clat d.e ontwikkelingen in
het Emmense bed-rijf géén aanleid.ing gaven om d.e Industriebond llW te l-oven, d-es
te meer red-en echter vormd.en om zijn volslagen gebrek aarr inzicht scherp te Laken.

Niemand- vroeg aart Henk Blijha^m, waarom d.e bond.en, d.ie een bezetting van het
Breclase bed.rijf van EltrKÀ-GLanzstoff voorbereid.d.en, een - ald.aar d.rei-gend.e spon-
tane actie van d.e arbeid-ers zelf zochten te veri j d.elen. NierranC infomeerd.e of
d.e bezetting van d.e ENI(A sosls het geheime oogmerk had. een str[jd varl ond.er op tot
elke prfis te voorkomen.

Niemand- tenslotte constateerd-e, clat cLe gebeurtenissen rond. het sociaaL ak-
koord. een schijngevecht tussen d.e Ind.ustriebond" en het NW te zien gaven, d.at eï-
mee eind.igd-e , dat Groenevelt een zogenaaJnd. rad.icalere positie haastig pri j s gaf
op hetzelfd.e moment d-at z:jn l-ed.en met een d.ergelijke positie vr\jwe1 unaniem hun
ins temming be tr-r-i- gd.en.

In één woord ; niemand- maakte er Blijham op attent, d.at hij bezig was r n beeld.
varr d.e Industriebond. N\ry te schetsen d.oor d.e feiten op hun kop te zetten. Het is
w6.6r natuurlijk, d.at d-eze vakorganisatie in het Jaar 1972 geschied.enis heeft ge-
maakt. Maar het is een 6nd.ere geschied.enis d.an d.oor d.e heer Blijham wercl geschil-
d.erd..Illie op grond. van d-e werkelijke geschied.enis een pïognose op zou wi-l-Ien stel-
len, zou moeten beweren, d.at óók in schi jnbaar "hete" situa,tie s d.e Ind.ustriebond.
NW ztckr niet arrd.ers dan and.ere bond.en zal ged.ragen.

Wij beweren niet, d.at Henk Blijham ztjn toehoord.ers j-ets wfis stond. te maken.
Het is veeleer z,6, dathij én zt1n gehoor. z i c h z e I f iets wijsmaakten, Tot
hun verontsehuld.igjxg kan word-en gezegd- d.at ztj volstrekt de enigen niet ztjn. 0n-
d.er d.e velen zoal-s zti bevind.en ztch ook zes bestuurd-ers en med"ewerkers van de In-
dustriebond. NW, d-ie in het beg'in van november bedanliten voor hun lidmaatschap
va^n d.e 'r\rÍerkgroep -voor een Maatschappij-kritische vakbewegang". Om hun positie te
begrijpen d.ienen wiJ :-n 5pd.achten even terug te gaan tot aan d.e d.agen vóór het tot
stand, komen van het sociaal- akkoord..

EtrN Sfi]KJE HISTORIE.

Op 1 november j.l-. publiceerd"e d-e centrale coörd.inatiegroep van de rrmaat-
schappij-kr:Ltische vakbewe&ng" (een marr of twaalf , ond.er wie Jaap van d-er Doef
van d.e katholieke trarrsportarbeid-ersbond., Stan Poppe jr., thans Tweed.e Ka.nerlid.,
op clat moment nog beleid-smed-ewerker van d-e Ind.ustriebond. N\ 'e Pier van Gor}«rm,
voorzitter van d-e Bond. van Hoger Personeel van het CNV, John Ruige en Joep Ra-
mond-t) een verklaring, waaïnee d-e vakbond.sled.en werd.en opgeïoepen van hr.m bonden
te eisen, d.at ze het centraal akkoord. n i e t zoud-en ond.ertekenen.

Die verklaring lokte prompt een reactie uit van Herman Bod.e e e er vooraa^n-
staarrd. bestuurd-er van d-e katholieke Industriebond. (nXV), d-ie narnens d.eze orgarri-
satie d.e ond-erhand.elingen oveï d.e metaal-c.a.o. had- gevoerd". He:Írarr Bod.e, d.ie
zi-ch al-s bestuurd.er van ztjn bond. achter het centraaf akkoord- steld.e, trad- ui-t d.e
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rrMaatschapp{j-kritische vakbewegrngtt, omd.at zoals hij niet zonder Iog'ica schreef
ttzijn ]ed.en het niet zoud.en begrijpen, inèien Ïr-lj lid- zou blijven van een groep,

d.ie opriep tot verwerping van het centraaL akkoord..rt De - niet mind.er logische
vraag of zijn led.en het d.arr wéI begrepen, d.at hij zidn, ofschoon Iid. van d.e werk-
groep tóch achter het centraal akhoord. geschaard. had., hram noch bij Bod.e, noch bij
iemand and.ers op.

Nog geen week na het bed.anken vaÍr He:man Bod.e bed.ankten ook d.e zes bestur:r-
d.ers van d.e Industriebond. IlWr maar om een heel 6nd.ere red.en d.an hij. Ze vond.en,
d.at een aantal led.en van d.e rrmaatschappij-kritisehe vakbewegrngtt erg zat vastge-
baklcen aan de stand.punten van d.e vakorganisaties waarbij zli in d.ienst waren. Wat
ziJ d.e werkgroep velsreten was gebrek aan duidel{jkl:ej.d..

Dat hij ttvastgebakl<en" zat aen het stand.pmt van zirr eigen organisatie had
He::mart Bod.e metterd.aad. bewezen. Hij echter kon niet va.n vaagheid. word.en beschul--
d-igd.. Yoor d.e keuze gesteld- tussen "een and.ere koers van d.e vakbewegrng", gelijk
d.e werkgroep proclameerd.er eÍr d.e trad.itionele |taa,npassing aan het beleio van re-
gering en werkgeversorganisatiestf , waartegen d.e werkgroep beweerd.e op te komen,
had. hij duid.elijk voor d.ie aanpassing gekozerl. Wat d.e zes overige ]ed.en van d.e
werkgroep l«ralijk na.rnen was, dat ztj d.ie keuze wéI met hun mond maakten, maar niet
met hun praktijk bekrachtigd.en. Daarom besl-oten ze hun werkterrein te verleggen.
Ze achtten het niet Langer zinvol in I t kad.er van d.e werkgroep vooll een strijd.ba-
re vakbeweging te ijveren. Een gunstiger klimaat daarvoor bood. naaÍ hr:n mening d.e
Industriebond. N\ry. Die menlng bemstte in feite op precies d.ezelfd.e vergj-ssing,
d.ie in TÍeI begaan werd. d.oor Blijha^n en d.oor d.egenen tot wie hij zicln richtte.
}T\ÏUPIEL IN HET HOEITDtrRHOK.

Met d.e kritiek van d.e zes op d.e ond.uid.elijkJreid. van d.e werkgroep was in fei-
te d.e Imuppel in het hoend.erhok van d.e rfmaatschapp$-kritische vakbewegrngtt gewor-
pen. Dat het kleine groepje op zaterdag 16 d.ecember in een bljeenkomst van d.e
werkgroep op d.e sociale acad.emie tfDe Horstrr in Driebergen temid.d.en van circa hon-
d.erd. aarwezigen volkomen geÍsoIeerd. bleef staan, veraJrd.erd.e daaraan niets. Want
welke dwalÍngen d.e zes ook mochten koesteren, aari. d.e trmaatsehappij-kritische vak-
bewegingrr had.d.en ze in elk geval een spiegel voorgehouden. Het was allesbehalve
prettig om d.aarin te §ken. De niet tot de zes behorend.e Jaap van d.er Doef sprak
in een interview met een journalist van 'rDe Volkskrantt' 1) terecht van een 'taf-
schuwelijke situatie.

tt\,,/e zitten'r, aldus Jaap van d.er Doef , rrtussen twee vuren. Er is d.e opvat-
tingr d.ie d.e zes bed.ankers van d.e Industrlebond. IrIW aarrhangen, d.at d.e kriti-sche
groep de vakbewedlts hind-erLijk moet volgen;d.at we steed.s bU elk conflict verkl-a-
ringen moeten afleggen en duid.elijk naken wat het betere beleid. zott z{jn geweest.
Maar als je d.at d.oet kom je in conflict met d.e vakcentrales. WU hebben als groep
beloofd.T d.at we constmctieve oppositie zoud.en voeren, dat we 1oyaaI en solid.air
zoud.en zijn. lrle zoud.en d.oor bij elk confl-ict naar buiten te tred.en ook led.en van
d.e groep d.ie tevens bestuurd.er z: jn keer op keer in moeilijkhed.en brengen. Kijk
maar naaï He:man Bod.e. Diverse mensen, ikzelf ook, hebben aan het begin d.e voor-
wa.ard.e gesteld., d.at wij niet in ind.ividuele problemen mochten verzeilen d.oor ver-
schil in stand.punt tussen d.e werkgroep en otlze bond.en.'r

Jaap van d.er Doef staat een and.ere strategie voor d.an d.e zes. Tegenover d.e
vertegenwoord.igeï van tfDe Volkskrantfr verklaard.e hij: rrWe moeten ons richten op
het kad.er va^n d.e bond.en. Kad.erled.en zijn ongelooflijk trouw aan. hun bond t zè d.en-
ken vaak nog trad.itioneel.Als we ons aLs werkgroep uitsLuitend. oppositioneel op-

1 ) I'De Vol-kskrantrr va.n zaterd.a g 16 d-ecember 1972.
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stellen versmallen we onze entree bij het kad.er.tt Het streven van d-e werkgroep
d.efinieerd.e hij a1s rrhet op gang brengen van een proces vatrr bewustword.ingrt .

Stan Poppe jr. liet na afloop van d.e bijeenkomst in Driebergen, waar d-e ont-
stane breuk in d,e'rmaatschappij-kritische vakbeweging" niet werd- gelijmd-, tegen-
over het A.II.P. een d.ergelijk geluid. horen. rtDe Werkgroep maatschappij-kritische
vakbewegrng" , zei hil, 'rwil- niet optred.en aLs een georganiseerd.e oppositie binnen
d.e vakbewegang. Er zul-len nieuwe wegen word-en gezocht om d.e activiteiten van d.e
werkgroep sneller naar d-e achterban te l-aten d.oo::rrerken, waard-oor d.e d.iscussie
binnen d.e vakbewegrng oveï maatschappijhenro::ning en d.emocratisering van d-e vak-
bewe g'ing word.t ge s timul e erd- . tr

Namens d.e gïoep van zes verklaard.e Dik Visseï, d.i-strictsbestuurd,er van d-e

fndustriebond. NW in Amsterd.a:n, d-at d-e arg,;-menten van Van der Doef en Poppe hem
en zijn med.estand-ers geenszins overtuigd.en.Er werd- een d.ringend. beroep op hen ge-
d.aarr hr:n opzegg:ing van het lidmaatschap weer in te trekken. Dat beroep wezen ztj
af. Zij bleven d.e doelstellingen van d.e werkgroep volled.ig ond-erschrijven, maar z\)
waren het oneens met rrd.e strategj-ert , dat wil zeggen met d.e wi j ze waarop d.e grote
meerd.erheid- van d-e werkgroep Crie d-oelstellingen zocht te velli^rezenli-jken. "0p clie
ma^rrierrr, aldus Visser, ttkunnen \ire in onze eigen bond. d-oeltreffend-er werkzaan
ziin.rl

Toen het weekblad I'De Groene Amsterd-ammer'r 2) vier d.agen na Driebergen het
trslagrreld.tr oveïzag, vatte het d.e mening varr d-e uitgetred.enen in ri.e volgend.e be-
woord.ingen saJnen: trls ]ret niet beter om te trachten voor d.e sind.s kort ingezette
ontwj-kkelingen - ged.oeId. werd- op d.e bezetting van d.e ENI(A - tn duid.elijk perspec-
tief te bied.en, d-an te proberen het zittend.e kad.er rom te turnent ctt I'De Groenerr
schreef ook: 'rlIet bestuur van d.e rWerkgroep vooï een maatschappij-kitische vak-
bewegi-ng', d.e Centrale Coörd.inatie Groepy bestaat in meerd.erheid. uit bezold.igd.e
vakbond.sfr-urctionarisserr. . . ZLj z:-1n het, d.ie het gezicht en beleid. van d-e werk-
groep in belangrijke mate bepalen. . . De d.emocratisering van d.e vakbeweging stond.
bij d.e werkgroep primair. De samenstelling van d.e groep en d.e achtergrond.en van
d.e led.en beletten echter d.at d.e groep een krachtige factor in d.e ontwikkeling
va,:n d-e vakbeweging werd.. De meeste l-ed.en, med.ewerkers, bestuurd.ers, e. d-. I«ramen
juist voort uit d-ie verfoeid.e verbr:reaucratiseerd.e vakbewegrng. . .tt , enzovoort.

DOU,STE,T-,LING EN STRATEG]E .

"Volkskrarttr'-red.acteur Piet van Seetersl d.ie zLJn gesprek met Jaap varr der
Doef verwerkte in een beschouwing, d.ie nog net voor het beg"in van d.e bijeenkomst
in Driebergen in +in blad. verscheen, schreef , d-a,t d.e werkgroep tjjd.ens ha,ar d.is-
cussie over het conf iict met d-e zes, niet zou kunnen ontkomen aan d.e vïaag rrd-ie

al van het begin af aan gesteld- is" , ttd.e we zenli jke vraag naar d.e strategie en
het d.oel va.tr d-e groeprr.Van Seeters vergiste zidn in dubbel opzicht. De d.oel-stel-
IÍng van d.e werkgrcep is n o o i t een vraagpunt geweest en daarover 1s ook in
Driebergen ni-et wezenlijk gediscussieerd-. Het g.rng van het begin af aa.n. en óók in
Driebergen ai1één maar om d,e strategie.

De vra,ag waarom het rlraaid-e luid-d.e: Karr een koersverand.ering van d.e vakbe-
weging wel r:net succes word-en bepleit d-oor een groep van bestuurd-ers, d.ie al-s zo-
d.anig voor d-e besi;aand.e koers med-e-verantwoord-elijkheicl d.ragen? Karr de nood.zaak
van een d-emocra,tisering van d-e vakbeweging duid.el-ijk word-en gemaakt d.oor lied.en,
d.ie d-ee1 uitnaken van haar verbureaucratiseerd.e top en d.ie ztch richten op het
d-cor d.ik en d.un aa,n d-i e bureaucratie verlm.ochte kader?

Die vraag werd- in Driebergen d.oor C.e neerd.erheid. met tt jstt, d.oor rrd.e zesrt

2) "De Groene Ansterd.ammeï" van 20 d-ecember 1972.
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met trneerr beantwoord.. Jaap van d.er Doef betoogd.e, d-at bij d.e actie vooï een d-emo-

cratisering de bureaucratj-sche bestuurd.ers niet gemist kond.en word-en, d-at hun
d.eelneming aa^n d.e ftmaatschappij-kritische vakbewegrngtt rressentieeltt hÍa,s. De zes
huld.ig:d.en het stand.pr:nt, d.at een d.emocratisering van d-e vakbeweging bij d.e basis
aan moest vangen, d.at "bil een rad-icaLe opstelling van de basis d.e leid.ing d.e ba-
sis wel tegemoet moet komentt 1) en d.at het stand.punt van d.e tttussen twee vurenrr
zittend.e bestur.:rd.ers in d.e werkgroep nooit anders dan ttvlees noch vistt D zou
lcrmnen ziÍl.

I{aar niemand., noch uit trd.e zesr', noch uit d.e meerd.erheid., ste}d.e ooit d.e

principiëIe vraag of een fund.amenteLe verand.ering van het karakter vaÍr d.e vakbe-
weg'ing tot d-e mogel1jkhed.en behoort.

Het n i e t stellen van d.ie vraag bracht met ztch mee, d.at een dnd.ere
- wéI opd.uikend.e - vïaag:, namelijk d.ie, waaróm d.e vakbond.en treen and.ere koerstr
d.iend.en te volgen, nooit volled.ig werd. uitged.iept. Nooit werd. ond.erzocht waarin
het karakter va,n d.e vakbewegrng ví e z e n I Íj k bestaat en in hoeverre d.e ver-
oord.eeLd.e koers uit d.at wezenlijk karakter voortspruit. Dat had. weer tot gevolg,
d"at niemand. in d.e rrmaatschappq-kritische vakbewegrng" zidn ooit ernstig afvroeg,
of trd.e and-ere koerstf , d.ie aan d.e rnrerkgroep voor ogen zweefd.e, werkelijk weI zo
dnd.ers was. Stelt men zich d.ie vïagen wéI, d.an word.t op het in Driebergen ter
d.iscus sie staand.e conf lict een totaaL and.er licht geworpen.

SCHfJN EN WEZEI{.

De streklcing van d.e beschouwing d.ie Piet van Seeters in ttDe Volkskrantrr aan
d.e lrmaatschappi j-kritische vakbewegr-ng" wi jd.d.e was d.eze, dat nS kLem zit, Zi be-
weegt z:-clt - ald-us d.e conclusie, niet van, maar uit zi jn betoog - als het ware
binnen een onoplosbare tegenstri jd-igheid.. Haar led.en, zeJ-f vakbond.sbestuurd.ers,
l§.rnnen ztch niet kritisah ten aarrzlen van d.e vakbeweg:ing opstellen zond.er in ern-
stige moeilijkhed.en te geraken en l,{aJlneeï ztj die moeilijkhed.en wilfen vermijd.en
Icr:rrnen zttr z:-elr niet kritisch opstellen.

Een d.ergelijke omschrijving van d.e weinig benjjd-enswaard.ige positie waarin d.e

bestuurders van d-e trmaatschappij-kritische vakbewegangt' zich bevj-nd.en schijnt aI-
leszins acceptabel ter verklaring van d.e gerezen meningsverschillen. Zii schijnt
ook vold.oend.e ter verklaring van het feit, d.at rrd-e zesrr het roer will-en wenden
naar een totaal and.ere, ni-et op d.e kad.er1ed.en, maar op d.e basis gerichte, stra-
teg:ie of we1 d.e werkgroep wild.en opheffen. Maar er is een aantal- dingen, d.at met
een d.ergelijke verklari-ng niet word-t opgeheld.erd..

Dulster blijft bijvoorbeeld.; \.r&àrom d-e vakbond.sbestuurd.ers, d.i.e geza^menlljk d-e

werkgroep twee jilx geled.en hebben opgericht z:-ch ooit binnen d.ie, gemakkelijk te
voorziene, onoplosbare tegenstrijd.igheid. hebben begeven. Dui ster blijf t óók, waa.r-
om d.ie tegenstrijd.igheid. z:ctr niet zou voord.oen bil het opeïeïen binnen d-e Ind.us-
triebond. NVV, waara.a,n rrd.e zestt d-e voorkeur hebben gegeven.

Over d.ie voorkeur van '?d-e zesrr heeft Jaap van der Doef een opmerking ge-
maakt. Hij zei l); "Hunstand.pr:nt j-s zotrt beetje, d.atd.efnd.ustriebond.NWpro-
gressief is en d.e rest vam. d.e vakbewegrng mind.er.Maar d.e grenzen vaJx de progres-
sivitelt lopen niet langs d.ie Ind.ustriebond. enerzijds en al]e arrd.ere bond.en arrd.er-
zi jd-s. Er zttten overal mensen met kritisch-progres sieve opvattiÍrgeÍI. . . De maat-
schappij-kritÍsche elementen, d.ie vand.aag in het beleid. van de fndustriebond- III\N
zitten, zitten norgen misschien weer eïgens and.ers.

"De Groenerf vatrr 2A d.ecember 1972.
Uitspraak, ged.aan in d.e conferentie te Driebergen.
rrDe Vol-kskrantrt vatrr 16 d-ecember 1972.

1)
4)
5)
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Deze opmerking van Jaap van d.er Doef vind.en wij ten d.ele uiterst vaagr ten
d.eIe bepaald. onjuJ-st. Bovend.ien omzeilt ztJ een essentiëIe }ct^Iestierd.ie bij d.e d.is-
cussie tussenttd.e zesrf en d.e rest van de werkgroep een centrale plaats heeft in-
genomen, de lcrnre stie namelijk, dat men ztch voor een heroriëntatie van d.e vakbewe-
6ang op d.e basj-s zou moeten richten.

Wat zijn kritisch-progressleve opvattingen? Het is, zond-er nad-ere omschrij-
ving, d.ie Van d.er Doef achte:rarege laat I e€rr volstrelrt niets-zeggend-e te:trr.

Zttten er in het bel-eid. van d.e Ind.ustriebond NW facetten, d.ie van een kri-
tische opstelling tegenover d-e bestaarrd.e maatschappi j ge tuigen? Naar onze mening
niet. De ïnd.ustriebond. NW heeft zJ-clt in het eerste jaar van zi jn bestaan vol-Ie-
d-ig aan d-e heersend-e ord.e en d-e bestaancle sociale verhoud-ingen aangepast . De wet,
d-ie op d.e gegeven maatschappelijke verhoud.ingen gebaseerd. is, heef t d-e Industrie-
bond. NW strjkt geïespecteerd.. Aan d.e uitspraak van d.e Àmsterd-amse rechtbankpre-
sid.ent mr" Stheeman heef t zi-cli d.e bond. gehoud.en. Het metaaLconflict is niet d.oor
d.ie bond-, maar d-oor d.e arbej-clers uitgevochten.

I s er bi j d.e Ind.ustri-ebond. NW sprake van 't een oriëntatie op d.e basisrr? In
geen enkel- opzicht. De basis, d.at is zeer d.uid.elijk ge bleken 6) , was vó6r d.e rad-j--
cal-e koers, d.ie d.e bond. in conflict bracht met het I\nrV. Desond.anks heeft Groene-
velt d.e wensen van d-e basis genegeerd- en met he t IIW een compromls geslotenr d.at
neerl§nram op een capitulati-e. De betekenis van een strijd.bare basis zíet d.e Indus-
triebond. Nw helemaal niet zitten, getuige een reactie op d.e zoveelste woord.-
breuk van Pe1ger-d.irecteur Bood. in d.e Wekelijkse Ind.ustrie Krant 7 ) . Inplaats van
een beroep op d-e arbeid-ers te d-oen heeft bond.sbestuurd-er Jan d.e Jong d.e raad.sman
van d.e Ind.ustriebond. ingeschakeld-. Die moet een beroep d.oen op d.e burgerli jke
rechter.

Over d-e voorkeur van ttd-e zestr vooï een optred.en binnen d.e ej-gen vakbond.
valt d.us al-leen maaï op te merken, d-at een d-ergelijk optred-en geen enkel peïspec-
tief bied.t op een d-emocratisering, omd.at het kl-imaat daarvoor in d.e Ind.ustrie-
bond- NW aL evenzeeï ontbreekt als in we1ke vakbond. ook. Inplaats d.aarvan heeft
Vand.erDoef gezegd-, dathet erniet guns ti ge r is d-aneld.ers.Overhet
totaal on t br e k en van iedere voo::rrraard.e vooï eenkoersveïa^nderingheeft
hij gezwegen. De red-en daarvarr word-t begrljpelijk, wa,rrneer men niet bij d-e voor d.e

hand. liggend.e, s c hij n bar e oorzaakvanhet conflict in d.e "maatschappij-
kriti-sche vakbewegrng" blijf t staan, maar een poging d.oet om tot d.e d.ieper liggen-
de, r^re z enJ. fj ke oorzaakd-oorted.ringen.Wied.iepogl-ngond.erneemtvind.t
ook het antwoord. op d-e vragen, d.ie bij d.e schijnbare verkl-aring onbeantwoord. ble-
ven. ,
!íÀT ER ACHTm. STMKT.

Het ontstaan van d.e "Werkgroep voor een maatschappij-Isitische vakbeweging"
heeft een maatschappelijke oorzaak Die is gelegen in het voortdr-rrend- toenemen
van het aantal rrr/{ildett stakingen en van hwr betekenis. Het is vof strekt niet zot
d.at d.ie rr \^,ilde" s takingen - gelijk ttDe Groenef ' heef t opgemerkt I ) zich pas heb-
ben voorged.aarr tegen het aanbreken van d.e jaren t 70. Dit is een opmerking van I'De

Groenerr , d.ie volkomen met d-e werkelilkheid- in strijd- i s . Da betref f end.e red.acteur
i-s met de werkelijke gang van zaken niet op d-e hoogte.Sed.ert d.e tweed.e wereld.oor-

Men zte het opstel trHet schimmige beieidtt in trDaad en Ged-achterr van
d.ecember 1972.
htr.I.K. ÍIï . 46 van 20 d-ecem'ber 1972r Fà8. 1.
rrDe Groenett vaJr 20 d.ecember 1972.

6)

7)
B)
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log ztjn ztj eï bU hond.erd.en geweest 9) , vóór d.ie tweed.e irerel-d.oorIog kond.igd.en z4
z:-c)rr reeds krachtig aan.Hun steed.s groter word.end.e }<wantiteit heeft tot een kura-
liteitsverschuiving geleid.. Door hr.m regelmaat en hr.rn frequenti-e werd.e:r ze voor
d.e vakbeweg'ing tot een d.od.elijk gevaar. fn d.e t'ÏriIdeil stakingen manifesteerd.e
ztch een nieuwe vofln va^n strijd.: een onafhankelijk optred.en van de arbeid-ers, d.ie
ztch niet langer stoord.en aar'r. rrhrulrr Leid.ers, eigen wegen bewand.eld.en; eigen me-
thod.en van strijd. kozen en zelfstand.ig hr:n beslissi-ngen narnen.

ttDe oprichters van d-e rWerkgroep voor een maatschappU-kritische vakbewegrngt
schreef frDe Groener' 10) t'begrepen d.at d.e vakbewegrng haar invloed- zou veï]ie-

zerL als ze niet snel d-e leid-ing v'an de nieuwe strijd. op zícn. zou nemeÍI.tr De zin
is onnad-enkend. neergeschreven. Er staat in feite, Cat d.e vakbeweging haar in-
vloed" slechts zou kunnen behoud.en d.oor d.e 1 e i d. i n g op ztch te nemen va;!1

eenstri-jd., d.ie ztch bovenald.óórd.oorkenmerkt, d.athij z ond.er haar
1 e i d. i n g riord-t gevoerd.. Het is zoi-ets, alsof iemand. zoa beweren, d.at de
d-oor d-e ontkerkeli jking in het nauw ged-reven kerk nj-et beter zou kunnen d.oen d.art

zo snel mogelijk de leid.ing van het atheïsme op ztcLt nemen. Zod-ra d.e vakbewegrng
ztch i-nd.erd.aad aan het hoofd. van d.e ftnieuwe'r strijd- zou plaatsen, dat wil zeggpn
ztch d.aarvan meester zou maken, zou d.ie strijd. op hetzelfd.e ogenblik géén zeLf-
stand.ige-, onafha^r,rkeli jk van d.e vakbewegrng gevoerd.e strijd. meer hrezen, d.at wil
zeggen, hU zou ]rebben opgehoud.en een n i e uw e s t r lj d. te ziln 11).

Het zel-fstand.ig optred.en van d.e arbeid.ers spruit voort r-r-it het wezenlijk ka-
rakter van d.e vakbewegang. Het vo::nt ind.erd.aad voor d.ie vakbeweging een bed.rei--
ging 12), Zodra d.e vakbewegrng er naar streeft d.ie bed-reiging af te wend.en d-oor

men vergeve ons d.e tegenstrijd-ige, niet d-oor ons bed.achte fo::nule rrd-e }eid.ing
van d.e zelfstand.ig handelend.e arbeid.ers te nemenr', streeft zLJ eï in feite :naa.r

9) "De Groenerr verd.onkeremaant d-e omvangrijke stakingsbewegj-ng uj-t d.e
jaren d-irect na d.e 2e werel-d.oorlog en d.e jaren t50 en r 60 op d.ezelf-
d-e manj-er als onlangs ook trVrij Nederfand-rt heeft ged.aan. Alleen aI
in d.e eerste 1* jaar na rtd.e bevrÍjd.ingt' waren er 1 .472 stakingen.
De werkelijke gang van zaken hebben wij in herinnering gebracht in I t
d.eeembernulnmeï van ttDaad- en Ged-achtetf . Men zie ald.aar het opstel
ItHet sprookje van d.e arbeid.srust".

1 O ) "De Groenetr va^n 20 d-ecember 1972 ,
11) Wij herhalen hier d-e term trnj-euwe strijd.t' waarvEln ttDe Groene't z:'dn

bed.Íend.e - maar wi j zen er op, d.at d.ie ttnieuwe strijd.t' natuurl-ijk niet
z6 nieuw is. Het d.esbetreffend. woord-gebruik brengt onwillekeurig in
herj-nne&rg, d.at het Onafhankelijk Vérbond. vari dar:-;fsorganisaiies
ztJrL orgaam. d.e naaln van ttNieuwe S tri j d.rr gaf , omd-at het pretend.eerd.e
iets nieuws te ziln. De geschied-enj-s van d.at OVB is eï een voorbeel-d.
vatrL, wat er gebeurt al-s bepaald.e vakbond.sbe stuurd.ers " leid.ing'r aan
d.efrnieuwe strijdttwillen geven, De strijd- in k\^restie verl-iest haar
oorspronkelijk karakter; d.e organisatie ond.erscheid.t zicLt in niets
meer vaJI een trad.itionele vakbeweging. De l-ed-en van d.ie organisatie
komen tot haar in tegenstelling, zoals bijvoorbeel-d. d.e Utreehtse
taxi-*chauff eurs, d.ie in d.e OVB-bestuurd.er Paul Brehm - terecht d.e
moord-enaaï va.n hun actie zagon VgI. rrDaad. en Ged.achtef? va^n septem-
ber 1970:f'De Geschj-ed.enis herhaalt ztclt steed-s" en 'rDaad- en Ged.ach-
tet' van november 1970: 'tEen 1eerzame d.ebatavond.rt.

12) Die bed.reiging bestaat hieruit , dat een onvold-oend representatieve
vakbewegang voor I t ond-ernemerd.om geen acceptabele ond.erhandellngs-
partner vormt.
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d.e zelfstand.ige strijd. in een vakbewegingsactie te veram.d.eïen. In d.e mate waarin
dat streven succes heef t, herschept zri daa:r:ree d-e verhoud-ingen waaruit d.e zelf-
stand.ige strijd. ontsta,at.

Omd.at zti de, krachtens haar \^rezen aatrr d.e burgerlljke maatschappij aangepaste,
vakbewegrng bed.reigd. zag door de, in wezen tegen d.e burgerli jke samenl-eving ge-
richte, zelfstand.ige arbeid-ersstrijd-, wild-e de - uit bezorgd.e bestuurd-ers gevoïm-
d.e tfl^/erkgroep maatschappU-kritische vakbewegrngfl d-e vakbewegrng red.d.en.
Zli poogd.e d.e zelfstandige arbei-d-ersstrijd. d.e w-ind- uit d.e zeilen te nemen d.oor een
d.emocratisering van d-e vakbeweglng te propagpren. Haar inspanning v o o r een
rrrad-icale vakbewegang" was tegelijkertijd. t e g e n d.e zelfstand.ige strijd. ge-
richt. .

Ond.er een rrradieale vakbewegangtt verstond-en d.e Led.en van d.e werkgroep een
vakbeweglngr d.ie mind.er bureaucratisch zou ztJn, waarvan d.e bestuurders z:-ch te-
gen d.e bestaand"e kapitali-stische ord-e zoud-en uJ-tspreken en ztch wat strljd.baard.er
zoud.en opstell-en. I,ïaar een uitspraak van wel-ke bestui:rd.er of bestuurd.ers ook,
verand-ert niets aan het ka,rakteï van d-e vakbeweging, d.ie een instituut van d.e ka-
pitalistische maatschappij is en als zod.anig ztch niet werkelijk kan d-emocratise-
ren of rad.lcaliseren zond.er op tehoud-ena1s vakbe'r^r e gi n g te blijven
fi.rr:.c ti oneren .

Van d-e zelfstand.ige arbeid.ersstrijd- was d.e "maatschappij-kritische vakbewe-
grngtr bovenal- d.e z e 1f s t and.i ghe i d. eend.oornin 't oog. Haar stre-
ven \,ra,s er op gericht die zel-fstand-igheid. op te heffen d.oor d-e strijd.baarheid.
kr-rnstmatig op d-e vakbeweging te enten. Iviaar vooï d-e strijd.baarheid. is d-e vakbewe-
ging een slechte voed.ingsbod-em. De strijd-baarheid. van zelfstarrd.ig harrd.elend.e ar-
beid.ers is echter juist een onafseheid.elijk a t t r i buu t vanhr-m zeffstan-
d-ig optred-en. Het gebrek aan strijd.baarheid. van d.e vakbewegj-ng is niet een gevolg
van ha,ar d.enJcpatroon, maar van haar f u n c t i e . De vakbeweging kan niet
word-en rr I e r e d. rr met strijd.baarheid- en er is geen strijd.baarheid. waaï d-e ar-
beid-ers niet zelf stand.ig handelen. Zteda,ar het d-ilemma waalrrooï d.e ftmaatschappU-
kritische vakbewegingrr z:-ch',,ierke1i-jk z:-et gesteld-. Wat z:-cLt op het eerste ge-
zieht als ha,ar inrrerlijke tegenstrijd.igheid. voord.oet is van haar werkelijl<e tegen-
strijd-igheid- slechts oe uiterlijke verschijningsvorm.

Zelfstand-ig optred.end.e arbeiciers laten zicLt geenszins kritisch over d-e be-
staand-e maa.tschappfi uit en 211 verkond-igen geen anti-kapitalistische stand.punten.
'rwilderr stakers bemoeien ztch niet met maatschappij-kritiek, ma.ar hrin praktisch
harrclelen is d.e meest rad-icale maatschappij-kritiek ook zond-er d.at ztJ ztch daar-' ust ztJrl. Zelfstand.ig hand.elend.e arbei-d-ers d. o e n rad.icaal zond-erva"n ze Ll Dew

het zelf te willeh. De t'maatschappij-kritische vakbewegrngt' wil, d.at d.e vakbewe-
g:ing een I'rad-icalisme" gaat b e I ij d. e n , dat lijnrecht in strijd. i-s met haar
wezen. De werl<groep gelooft in al-le oprechtheid., d.at t-b vold.oend-e is om z;--cln te-
gen het kapitalisme u i t t e s p T e k e n om ook zoj-ets a1s een anti-ka-
pitalistische zuurd.esem te z ij n .

Dat ttgefooft' komt overigens niet uit d-e hemel- vall-en. Hei beantwoord.t aan
een behoefte; aan een reël-e nood-zaak. Wil d.e vakbewegrng }raay invloed en haar
greep op d.e arbeid-ers vooralsnog behoud-en, c-an rnoet ztj d-e v a k b o n d. s m y -
the instand.houd-enmet behulpvan een s chijnïad.i c a 1i sme, d.at
enerzi jd-s krachtig genoeg is om il-l-usies te kumren wekhen bij d-e werkend.e klasse,
d.at and-erzijd.s echter niet 2,6 sterk mag zLJn, d.at d.e vakbeweging het vertrouwen
van het ond-ernemerd-om verliest en d.a,armee d.an tevens d.e mogelijkheid. verspeelt om
nalnens d.e via il-lusies vastgehou<ien - arbeiilers ais ond-erhand-elaar op te tre-
d.en, d-at wil zeggen haar funct j-e uj-t te oefenen.

Dat schjjnrad-icalisne word t bj-nnen d-e vakbewegrng med-e geprod-uceerd- door lie-
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d.en die analoog aan wat zlch herhaald.elijk in d.e geschiedenis heeft afgespeeld.
z:dnzel'f met iets totaal and.ers bezig wanen d"an waannee ze werkelijk bezig zijn:
d.oor d"e bestuurd.ers d.ie gezamenlijk dettWerkgroep voor d.e maatsehappij-kritische
vakbewegrngtt voflnen, d-ie van een trarrsforrratie van d.e vakbewegrng d-romenr ma.aT

d.ie d.e grenzen van d.e gegeven; vàr1 d.e bestaande vakbewegingsaetiviteiten nergens
overschrijd.en, d.ie ook niet overschrijd.en kr.rrnen en derhalve everuri-n overschrijden
wilIen. Zodra men d.e zaken in d.it licht ztet, word.t ook datgene heId.er, wat tot
d.usver omtrent d.e Itmaatschappij=kritisehe vakbewegrngtt nog helemaal duister is ge-
bleven.

DE AC[[IE[-,E SITUATIE.

Tegen d.e achtergrond- d.ie wij geschild.erd. hebben krijgt d-e bewering van Jaap
van der Doef , d.at 'rd-e maatschappij-kritische elementen, d-ie vandaag in het beleid-
varr d.e Industriebond. IIW zrtten, morgen misschien weer ellgens and.ers zittenrr,
opeens een -reëIe zi:n. Het gaat niet om échte |tmaatschappij-kritischert elementen,
het gaat om het schijnrad.icalisme, d.at voor d.e vakbeweging a1s zod.anig en d-erhal-
ve voor alle vakbond.en, van weLke sj-gnatuur ook, een gebied.end.e nood.zaak is on-
d-er bepaald.e omstand.ighed.en en d-at z:-cln dus, ttaar gelang van d-e omstand.ighed.en
nu hier en d.an d66r zal openbaren. Het openbaart ztch nu bij d.e ind.ustriebond.,
het openbaard.e ztch - naar men ztcLt herinreeren zal enlcele jaren geled.en bij d.e

NIC[-voorzttter Mertens 11) .

ÀIs Van d.er Doef van ttprogressivitej-ttt spreekt, d.am. bed.oel-t hi j alweer: d.at
schijnrad.icalisme. Hi j heeft gelijk met ztjn betoog, d.at d.e fnd.ustriebond. IIW daar-
van geenszins het monopolie heeft.

Tegen d-e achtergrond- d.ie wij zojuist schetsten word.t ook d.uid.eIijk, waarom d.e
Itmaatschappij-kritische vakbewegrnd'niet als een georganiseerd.e oppositie op wi1
tred-en. Zi wil h 6, 6 r aetivi-teiten - zoals Poppe jr. het gezegd heeft laten
d-oo::rnierken n66r d.eachterban, zli streeftgeenszinsnaar z é1f a cti
vi te i t en van d.ie achterban, hetgeenbetekent, d.atd.e d.oorhaarvoor-
gestane rtkoersv"frtEing" geen wezenLi jkó, geen échte koersverand.ering is. De
werkgroep richt ztch op het aan d-e bond.en verlcnochte, trad-itioneel d.enkend.e ka-
d.er juistomd-eze red.en. De prakti s c he kritiek, die d.eachterbanmet
een I'wilderr staking zowel- op d.e maatschappij als op d.e vakbeweging levert, heeft
met d.e trkïi tiekrr van d.e I'maatschappi j-kritischef t be stuurd.ers niets gemeen. De
werkgroep d-enkt 66lr- trad.itioneel. Zij inril met haarrrkritiek" en met een schi jnbare
koersverand-ering cle trad-itie opvi jzelen. Zi staat nlet in oppositie, niet in te-
genstelling tot de vakbewegangr ztJ is het vooruitziend.ste d.eel v a n d.e vakbe-
weging. Wie ztch afima"a,gt, waaïom zti een positie heeft ingenomen, ,àie haar per-
marrent in conflict brengt met d-e overÍge vakbondsbestuurd-ers , ztet d.e schijn vooï
het wezen aa^n. Er is van rn werkelijk conflict tussen d-e rrmaatschappij-kritischett-
en d.e overige vakbewegingsfi:nctionarissen geen sprake. Wat zich als zod.anig
v o o r d. o e t is niets and-ers d-an een conflict dat voortsprujit uit d-e tegen-
strijd.ighed.en varr. d.errmaatschappij-kritische vakbeweging" zelf. Ni-et met hun an-
d-ers d.enkend.e collegars liggen d-e l-ed.en van d-e werkgïoep overhoop, maar met d.e
real-iteit.

13) Zte het artikel I'De d-ingen d-ie ivlertens niet dwars zitten[ in
"Daad- en Ged-achte'r vatrr jarruari 1969 en het opstel t'Waar we met
d-e vakbeweging aan toe z:,jn is wel d.uid-elijk" j-:r Daad. en Ged.achte
van januari 1970.
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DE ,vfERKEIIJÏG BETM{ENIS VAN DRIEBF,RGFJI.

Het is bepaald- niet toevallig, d.at d-e meningsveïschil-len binnen d.e "maat-
schappjj-kritische vakbeweging" d.ie tenslotte in Dri-ebergen ter d-iscussÍe kwamen,
ztch hebben gemanifesteerd. nd, d.e d-oor d-e vakbewegrng gesterzrd.e bezetting varr d.e

ENKA en vrijwel terstond. n6, het conflict tussen d.e Ind.ustrlebond. van Groenevelt
en het NW. Doord.a.t rt schijnrad.ical-isme van d.e vakbeweging aan grenzen is gebon-
den moet een reactie intred.enrhetzij in d.e ene-, hetzij in de and.ere richti-ng, zo-
d-ra l-inks of rechts d-ie €ïrenzen worden overschreden. Bewi j st d.e vakbeweging het
kapitaal té goed.e d-ienstenn d.an bewijst zlj in feite het kapitaal een slechte
d.ienst, d.oord.at zrJ het vertrouwen van d.e arbeid-ers verl-iest en d-i-entengevolge
niet goed- meer in staat is hen te beheersen. Z.,et ztjt a1s reactj-e daarop een naaï
d.e schijn ra,dical-e koers in, dan moet ztj eï d"eksels vooï oppassen, d-at het midd-e1
niet eïger d.an C.e kwa,al worC.t . Zod-ra, het gevaar d.reigt, d-at ha.ar optred-en voor
het ond-ernemerd-om ona,anvaai"d.baar word.t of a1s een soort van boemerang werkt, d.arr
d.ient zlj haastig hetzij pas op d e plaats te maken of zel-fs rechtsomkeerd. . Zo was
de situatie eind. septernber, begin oktober 1972 nad.at d.e MZO-d.irectie voor d-e
Bred-ase bezetters had- gecapitul-eerd. Dat cle vakbeweging d-e bezetting gester.md.,
ja zelfs med.e-voor.bereid. had-, werd. weliswaar als een soort vanfrommekeer vaJl d.e
vakbewegingtt gevi-erd. ,maaT d-e slinger bewoog z:-cl- alweer naar cle tegenovergestel-
d.e kant op het moment, dat het Íeest nog in volle gang was en d.e f eestgangers er
geen enkel oog voor had.d-en, d"at d-e werkelijke on:.nekeer van d-e vakbeweging een ge-
heel and.ere was d.an d.ie welke zti in hrrn roes bejubeld.en.

Dat er onvermijdelijk een kater op het feest moest volgen was d-uid.eh,jk. Had
Groenevel-t al- niet laten wetenT dat men niet verwachten moest, d.at eï terstond.
wéér naar het wapen van. d.e bed-rijfsbezetting zou word"en gegrepen? In d.e werkgroep
d.ie een and-ere koers van d.e vakbewegrng bepleitte als middef om ha.ar te behoud.en
moesten zich wel crisisverschi-jnselen openbaren toen ztj uit zel-fbehoud. d.e schijn
van een dergelijke koers moest 1aten varen. De vakbeweg:ing kón orunogelijk verd.er
gaan d-arr Bred-a. De "maatschappij-kritische vakbewegrngil kon onmogelijk inzien, d-at
juist gegeven d.ie onmogelijkJreid- d-e zel-fstarrd.ige strijd. het enige praktische alter-
natief vormd-e . Zi-edaat juist d-e red.en van ' t intern conflict, ztedaar ook d.e ïe-
d-en, d.at het naar d.e vcïïI ztcLt al-s een tegenstelling omtrent d.e te voeren strate-
gie moest voord.oen. Blind- voor het perspectief , stond. haar d.e peïspecti-efloos-
heid- van haar streven evermin voor ogen. Niet aarr het d.oel werd.en geconstateerd.e
mi slukkingen geweten, maar aan d-e tot d-usver gevolgde weg. De rr zestr wil-den al]es
op d.e rrtroefkaartrr van d.e Ind-ustriebond. NW zetten, waarin Jaap var. d,er Doef en
d-e meesten niet ,,apnsten te geloven. De rr zesrr hielden d.e Industrj-ebond. li-W voor
rrmaa,tschappij-kritischerrtd.an d-e werkgroep en d.e rest vaJn d-e vakbewegng. Van d.er
Doef verk1aa,rd.e, d-at d.e arr.d-ere bond.en en d.e werkgïoep niet minder "progressieft'
waren.0peen priIlc i pi ë l. e tegenstellingtussend-e l-ed.envarrd-ewerk-
Sroep berustte het eonflict niet. Over d.oelstellingen en grond.slagen - en d-e zes
uittred.end"e kritische bestuurd-ers erkend-en d.at ook vcl-mond-ig - bl-even zti het ge-
heef eens. Ju-ist datgene r^raar t t in wezen om ging bl-eef in Driebergen op d.e ach-
tergrond.. ''a/at er gelevero. werd. was een schijngevecht rond. een schijnpositj-e. De
problemen van d-e vakbevreging kond-en daard.oor geen stap d.i-chter bij hun oplossing
word-en gebracht. Met d.e probiemen var. d.e strijd.end.e arbeid-erskl-asse had. d.at alles
niets te maken. Maar d.at kan men natuu::Ii;k ook niet verwachten van mensen, d.ie
er van overtuigd ztjn, dat d-e klas se zond-er hen niets tot stand- kan brengen. Die ,net al-s aIle id.ealisten, van mening ztjn, dat d-e arbeio-erskl-asse een voorhoed-e no-
d.ig heeft om haar d-e weg te wljzen.
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ETDERS in d.it nummeï van itDaad- en Ged.achtert hebben wij trachten aari. te tonen,
d.at d-e zog:naa.mdetrrad-icalisering'r d.ie zich in d.e Ind.ustriebond- NW zou vo1trek-
ken, d.e fi.rnctie van de vakbewegang in d.e kapitalistische maatschappij niet aaÍL-
tast en d.at een schijnrad.icalisme, waarmee gepoogd. word-t het vertrouwen van d-e ar-
beid.ers j-n d-Íe vakbeweging te herstell-en, allermi-nst een bed.reig'ing vo:mt voor
het ond.ernemerd-om. AIs het ware om onze zienswi j ze d.aaromtrent te bevesti-Benr
heeft d.ezer dagen "Rotterd.a^urs machtigste werkgever[ in iets and.ere bewoord.in-
gen uiteraard. precies hetzelfd.e betoogd..

Mr. L. J " Pieters, voorzltter van d.e Scheepvaartvereniging-Zutd,, verklaard.e
in een intervi-ew met 'nfuï Ned-erland.rr ( gepubliceerd. op 21 d.ecember 1972), d.at het
conflict binnen het IIW met d.e lnd.ustriebond. geen ramp is. Hij vi-nd.t het hele-
maa1 niet erg a1s d-e polarisatie in Ned.erland. z:-eln d.oorzet , want zet hij "ÀJ s
belangenorganisaties ,àoals d-e S .Y.2. en d-e N.V.B. (a" veïvoersbond.) , in6ór je te-
genover elkaar te staa.n. Je hoort a1s vakbond- hard.e stand.punten in te nemenl dat
is beter voor het publiek. Het ond-erl-ing regelen van zaken moet niet.'r

Toen mr. Pieters een jaar geled.en - op 1 januari 1972 zijn voorganger, dï.
J.Ph. Backx, opvolgde, maakte hij aan dat'rond-erling regelen van zaken'r onmid.d.el-
Iijk een eind.e: "Ik heb Hulsker (,r* de verrroersbond.) Iaten weten, dat ik telefo-
ni sch met hem geen contact wenste te hebben. Ik zeiz alle s wat be sproken word.t ,
geber:rt voortaam. aan d-e ond.erhand-elingstafel waar ied.ereen bil ztt en waar ied.er-
een kan horen wat er gezegd- word-t. Vroeger wat het zot d.at Hul-sker even een te-
lef oontje met Bacloc pleegde, waarïra d.e zaak voor elkaar was. Er is te veeL aan
d.e top bed.isseId.. Dat zal nu niet meer gebeuren.

Een opmerkelijke uitspraak, waa.rmee Hulsker weL goed. in zijn hemd- word-t gezet.
Een uitspraak ook, d.ie niet al-leen laat zierr, hoe het vroeger bij ond-erhand.elin-
gen toeg:inge rlà,àT die ook verklaart, waarom het nu and.ers toegaat en waaïom fi-
guren af s Groenevef t rLa,ar voren tred-en, d.i-e ttvoor het publiek[ beter d-e schijn op-
houd.en.

Intenriewer Rud.ie van Meurs omschreef mr. Pieters terecht al-s rreen van d.e

typische vertegenwoord.igers van d.e managers-nj-euwe-stij1'r. Pieters kritiseerd.e
niet afleen lztJrr voorganger mï. Backx en vakbond.sfeid.er Hulsker, maar ook burge-
meester l,rl. Thomassen va^n Rotterd.am, volgens rnï. Pieters rreen bestur:rd.er van d.e

oud.e stempel, d.1e ongerend.e havenuitbreid.ingen en industrialisering voorstaattt .

Dat leid.d.ervolgens Pieters; o.à. tot oveïcapiciteit van d.e havenr eenzijd.ige ont-
wikkeling va.n d.e chemische industrie en te grote welvaartsverschillen bir:nen de
Rand.stad..

Pieters beschreef, hoe tijd.ens een reis naar Japan burgemeester fhomassen
enthousiast was oveï d.e ontwikkeh-ng van d-e industrie a1d.aar, hijzelf daarentegen
pas goed d-e gevo lgen d-aa,rvan leercle z:-err, zoal s: Juchtverontreiniging en opeen-
hoping van sted.en. Dat al1es belet mr. Pieters natuurlijk niet voorstand.er te ztin
varr rr schonerr hoogovens op een uitgebreid-e lvlaasvlakte en \ratrr een containerhaven
in het Westland..

Het zal d.e lezers varr "Daad- en Ged.achterr nj-et verbazen van welke partij ltRot-
terd.ams machtigste werkgevertr l-id. is. Juist! Van d-e rrsoci-alistischerr Partij ira^:e

d-e Arbeid.. Zo duid-e1ijk als hem d.e rol van d.e vakbeweging is, zo duid.elijk is hem
ook van welke partij het meeste te hopen valt voor d.e mod.ernisering van het kapi-
talisme.
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WALSUJVi U]T DE Pvd.A

IIET GEPRAAT OIIER een vermeend.rrrad.icalisme'r dat wil zeggen een schijnradi-
cal-isme, d"at ztch bij nad-ere beschouwing a1s een spookgestalte oplost in It niets

d-oet tegenwoord.ig opgeld.. It{et een kleine variant op een bekend.e tekst zou men
kunnen bewerenl d.at het spook van het rad-ikalisme rond.gaat in d-e lage land.en en
d.at vel-en ztch tot een heilige d.rijfjacht tegen d.it spook verenigd. hebben: Else-
vier en De Telegraaf, d-e Amsterd.arnse rechtbarrlcpresid.ent mr. Stheema^n, d.e gewezen
NW-voorzttter d-ïs. Harry ter iieid-e en V\ID-fractieleid.er Hans Wiegel, clie d.oor
Joop d.en Uy1 met de kwad-e geest van d-e Duitse christen-democratische partij werd.
vergeleken.

Bij d.e deelnemers aan d.eze d.rijfjacht heeft ztch thans ook mr. G.E. van Wal-
sum aangesloten, d.e oud--burgemeesteï van Rotterd.am, d.ie in 1946 tot d-e oprich-
ters van d-e P.v.d-.A. belioorde. Niet sleelr.ts in d.e vakbewegtng en met naJne in d.e

Ind.ustriebond. NW word.t het spook van het "rad.icalisme" gesignal-eerd., maar even-
zeer in d-e politiek en wel- in d.e Partij van d-e Arbeid-. Van V'laLsrm heeft met d.j-e
partij gebroken omd-at ztJ naar hij in een uitvoerige brief aan partij-voorzitter
Van derlouw verklaard- heeft te nad.rukkelijk voor rn radicale politiek zou heb-
ben gekozen.

Uit d.e uitvoerige brief van mr.. Van Walsum heef t d-e N. R. C. op 28 d.ecember
zeer uitvoerig geciteerd-. Die uitvoerige wee.rgave verschaft echter geen enkele
opheld.ering over datgene, wat hi j eigenli jk ond-er rrrad-ical-ismerr verstaat en in
wélk opzicht hU het bij d"e P.v. d-.A. zou hebben waargenomen.

Eén d-ing is duid-el jjk: mr. Van Walsum hanteert het begrip "radicalisme[ niet
in d.e enige zLtL, d.ie aan het woord- een reëeI-politieke betekenis verleerrt: clie
namelijk van een bepaald-e vorm van de bu::gerlijke poli-tiek, d.ie reed.s d.oor Robes-
pierre werd- vooïgestaan en d.1e in }Ied.er1and. in d.e jaren vóór d-e tweed.e werel-d.oor-
Iog werd- gepropageerd- d-oor d.iverse kopstukken van d-e Vrijzinnig Democratische
Bond.. Die i jveraars voor het rad.icalisme tot wie vi- jvcorbeel-d- mr. Y.W, Kranen-
burg behoord.e, d.ie in 1916 in het d-emocratische tijd.schrift "De Opbouwn een op-
stel oveï ttDe grondslagen van het rad.icalj-smett publiceerd.e 1) toond.en z:cLt
voorstand-ers varl een a n d- e r e partij-ind.e1ing. Zli bereid.d.en vóór en in het
geheim tijd-ens d-e bezetting cie zo geheten "d-oorbraak'r voor en stond.en med.e aan
d"e h'ieg van d.e P. v. d..A . , de partij d-ie werd- gevormd- met het uitgesproken oogmerk,
d-at zti tot een rtbred.e volkspartij'r zou uitgroeien.

fn het genoemd.e opstel noemt een van ied-er revol-utionaire overtuiging of
sentiment gespeenàe,braaf burgerlijke man a1s Kranenburg niet alleen het "rad.Íca-
Ij-smetr een'rhecht frurd-ament voor een politieke partij"rhij cii;eert ook met instem-
ming de aI weeï evenzeer van alle revolutionaire smetten rrrij zijnd-e Nederland-se
cultuurhistorieus Huiztrrga, d.ie o.à. d-e confessionele partijen, inet narne ook d-e

C.IÍ. U. 7 d.e naan't varl een waarlijk poliiieke groepering niet waard.ig ker:rd.e . Mr. G.
E. vari Wafsum, d-ie d-estijd.s tot d.e C.H.U'. behoord.e, nauw verbonden was aan het
d-oor d-ie partij uitgegeven d-agblad. t'De Ned-erland.erf' en d.ie bovend.ien gedurend.e
enige ti jd- secretaris van die partij was, heef t bij d.e kritiek van Hui zlr:ga kenne-

1) I'De Opbouvr" 'uan mei 1916. l:diet alleen hier te l-and-e
gen voor een herleving van het rao.icalisme gepleit,
Frankrijk van het z.g. \rolksfront, waar oe rad.icaal
een dergelijk pleid.ooi publiceerd.e onder d-e titei
het rad.j-calismer' (Pari;s, 1917, 162 blz. ).

werd- in d.ie d.a-
maar ook in het
L éon Archimbaud.

ttDe toekomst van
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lljk d.e hand. in eigen boezem gestoken en het rad.icalisme, dat mïr, Kra^nenburg ver-
tegenwoordigd.e als het juiste fi.rndament vooï een politieke partij geaccepteerd..
Hij brak met d.e C.H.U. 7 keerd.e Tilarrus c, s. d.e rug toe en hielp med.e aan het tot
stand. komen varr d.1e partij, C.ie d-oor med.e-oprichter Banning nad.rukkel\jk als "een
volkspartijt? werd. gepïesenteerd., de partij die min of meer d.a,tgene wilde verilezen-
ldken, wat Kranenburg e.8.. vooï ogen had. gezweefd..

In d.e brief aan Van d.er Louw herinnert Van wal-sum aan d.ie geboortetijd. van
d.e nieuwe partij en hij zegt er oveï: "Al- bij d-e oprichti-ng stond. mij als d.oel voor
ogen d.at d.e partij zou uitgroeien tot wat in d.e huid.ige terminologie een progres-
sieve volksparti j heet. Het '$ras om d.ie red.en dat ik er toen zoveeL nad-nÈ op heb
ge1egd., d.at d-e parti j z:-ch aLs een nieuwe parti j zou pïesenteren en dat er in d.e

partij plaats zou z{n voor mensen d.1e niet in d-e klassieke zi-n in het socialisme
' geloofd-enr .'r

De geciteerd.e woorden vatrr mï. Van Wa1su-n zí1n merl«nraard.ig, omd.at d.aa:::nee in
tweeërlei opzicht d.e werkelijkheid. op zijn lcop word-t gezet. De ind-ruk word.t gswekt
alsof d.e P.v.d.A. j-ets n i e u w s zolt zLJn geweest, te weten: een partij, d-ie
in tegenstelling tot d.e vooroorlogse SDAP e ó6k mimte bood. aan niet-socialisten.
De waarheid. is, dat ztj juist in d.at opzlcht ni-et va.n d-e SDAP verschild.e.

De SDAP wàb gèèn' socialistische partil ; zrj was het alleen maar in schijnr oil-
dat het ged.urend.e een bepaald.e historische period.e om a]l-erlei red.enen, d.ie wij
hier niet verd.er zullen ontwikkelen, voor d.ie partij een nooozaak en een behoefte
was, d.e schi jn van liet socj-alisme op te houd.en. Met het verdwijnen van d.e omstan-
d-ighsd.en waaruit d-ie noodzaak en d.ie behoefte voortsproten ontstond. een ónd-ere
behoefte, namelijk d.e schijn varr het sociallsme af te weïpen en ztch aan, te passen
aan d.e werkelijkheid..

Het ontstaan van d.e P.v. d-.A. is in wezen ni-ets arrd.ers d.an het resultaat van
d.at aanpassingsproces, d-at overigens een uiterst merkwaard-ig verloop had. Want
het social-istisch etiket,waarvaJr z:-cln d.e SDAP voorzien had werd. weliswaaï ve:mij-
d.erd. , mae;r er werd. d.esalrr-Lettemin óók op d.e rad.icaal-progres sieve P. v. d.. A. toeh
\^reer een sociali stisch etiket geplakt ; zti het d.an een 6nd.er etiket , of - om het
in d.e woord.en va^n Van Walsum te zeggen - het etiket van een dnd.er "socialismert.
I{ietd.e schJ-jna1s zod.arrigwerd.opgeheven, maareen bepaald.e schijn, d.Íe
d.oor een and.ere schijn ver5rangen werd- om d.e eenvoud.ige red.en, d.at in een sa^menLe-
ving d.ie 1n kl-assen is gespleten, maaï d.ie d.e schijn van het tegendeel wil hand.-
haven, d,e politieke organi-satievormen nu eenmaai d-e een of and.ere schijn niet lqrn-
nen ontberen,

ïríat Van Walsr.m opmerkt over mensen 'rd.ie niet in d.e klassieke zin in het zo-
cialisme t gelooffl"rt'f is een onzorgrmld.ige formulering van iets wat hij ni-et ver-
staat. Het socialisme is niet i-ets waarin men rtgelovenrf kan , noch op een 'tk1as-
sieke-rt , noch op een arrd.ere manier, omd.at het niet van bovenzinnelijke aard- is.
Het is 6f een prod.uktiewijze (aie nog neïgens heerst ! ) 6t een method.e tot analyse
d.er ma,atschappeli jke verhoud.ingen. Meer niet ! Maar d.at f 'meer nietrr houd"t in, d.at
mensen, d.ie aan het sociaLismerrgelovenft praktisch nimmer sociali-sten z{n. ITiet-
temi-n heeft d.e verkeerd-e fo::uru1e van Van Walsr:m een praktische bruikbaarheid zo-
d-ra men haar maar in d.e juiste vorïr gl.et. In d.e SDAP zaten geen mensen d.ie in d.e
Itklassiekerrzin aa.n het socialisme geloofd-en, maar mensen d.ie geloofden, d.at
haar klassj-eke etiket haar werkeiijke inhoud. d.ekte, zoals er vervolgens in d-e

P.v.d..A. mensen zaten d.ie oprecht geloofd-en d.a,t haar mod-errr etiket (een persona-
Iistisch- of een progressief etiket, als men wil) met d.e inhoud- overeenstemde.
Niet om een geloof in het socialisme ging het in het ene en het and.ere geva1,
maar om geloof in het etiket.

Wat Van !íalsum eigenlijk wi1 is, d.at de P.v.d.A. z:-clt ruim een kwarteeuw na
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haar oprichting opnieuw op haar etiket bezint. Destijd-s was het etiket d.at d.e

SDAP d.roeg een belemmering op haar weg naar een radicale volkspartij. De kritiek
van Van Walsum komt in feite hierop neer, d.at hij ond.er d.e gewijzigd-e verhoud.íngen
van thans het ónd-ere, nieuwe Itsocialistischett etiket van d.e P.v. d..A. eveneens
als een belemmering vooï haar verd-ere groei naar een progressieve-, d.at i-s in
f eite een rad-icaIe, volkspartij beschouwt. Van Walsumf s kritiek op het I'rad.icalis-
merrvan d-e P.v.d-.A. is in wezen een pleid.ooi om ook het nieuwerrsocialistischert
etiket te ve:r^rijd-eren en d-oor het etiket van het rad.icalisme te vervatrrgen. Als
Van Walsum in dat verband. van "rad-j-calisme'r spreekt, d-an gehnrlkt hij het woord.
niet in d.e betekenis waarin I(ranenburg of and-ere theoretische voorlopers van d-e

P.v.d-.A. het gebndkt hebben, ma,ar d-an bedoelt hij: d.e rrsoci-alistischert schijn.
Zijn kritiek op het rrrad-icalismeil van d.e P. v. d-.4. is, hoe parad.oxaal het ook moge
klinkenl eer pleidooi v 6 6 r het radj-calisme.

Daarom ook heeft Van Víalsum verklaard. ztch bf j geen and-ere parti j te zull-en
aansluiten. Hij gaat niet naar DS '70 bijvoorbeeld. en het is d.uid.elijk waarom. DS
t 70 vertegenwoord-igt niet het rad.icalisme, maar het liberalisme. Het is een par-
tij, die een'rsocialistisch't etiket op d.e liberale politiek p1akt, zoals tot dus-
ver d-e P.v.d..A. een 'f socialistischrt etiket op een rad.icale politiek p1akt. Van
Walsum meent, d-at d.e P.v.d..A. dat niet moet d-oen en hij zegt in r;ijn brief aan Varr
d.er Louw met zoveel woord.en, dat hij \^reeï tot d-e P,v.d-.A" zal terugkeren zodra nJ
d-e schÍjn opgeeft en openlijk voor haar wezen uit wil komen.

Dat wat Varr Walsum wil eens zal gebeuren laat zlch gemakkelijk vooïspellen.
In feite j-s het langzame ontwikkelingsproces ylaaT een progressieve-, lees rad.i-
cale volkspartij d.e f aatste jaren in een stroomversnelling geraakt. Valrl \dalsum
gaat het nog niet snel genoeg. Hij Ís nogal geschrokken van wat hij I'd-e traged.ie
varr D t $$tt noemt. frEen concentratie van pïogïessieve parti jert' r schri jft hi j , "is
nog niet hetzelfd.e als een progïessieve volkspartij .tr Natuu.rlijk heef t hi j daarin
gelijk. Maar is een d-ergelalke concentratie nie t een stap op d-e weg d-aarheen?

Wat d.e laatste jaren te zLen hebben gegeven is niet zoals ve1en menen -
d.at D | 66 ond-er t t juk van d-e P.v.d-.A. is d-oorgegaanrmaar omgekeerd. een P.v.d-.A.
d.ie hoe langer hoe meer j-n d-e richti-ng van D | 66 heef t gekoerst. De schi jnbare
accentuering van haar zogenaamd-e " social-ismett is d.aarmee niet in strijd. t z\) word.t
er d.oor verklaard-. De verkiezingsned-erlaag van E ' 66 is svene ens slechts schi jn-
baar met d.it a,Iles in tegenspraak. D t 66 heeft niet verloren omd.at deze partij te
rrsocialistischtt zou ztjn geword-en en van een rrtraged.ietr kan moeilijk word-en gespro-
ken. Wat ztch in d-e Ned-er1anCse politiek aan het uitkristalliseren is, is ind.er-
d-aad- het radicalisme. Bij d-ie kristallisa-tie zullen ztclt nog we1 meer I'traged.iesrr
en nog wel meer vÉrrassingen voord.oen. Wat voor mr. Van Wal-sum ongetwijfeld. d-e
grootste vemassing ztJn zal is, d.at d.e 'rpolarisatie[ d-ie hij getuige ztjn brief
aan Van d.er Louw - niet wenst, d-oor het uiteind.elijk vorm kri jgen van d.e rad.icafe
progressieve vol-kspartij zal toenemen. Want zodra I t rad.icalisme politiek gestal-
te zal hebben gekregen, zal het d-uidel-ijk worcl-en, dat d.e arbeid-ersklasse hoe lan-
ger hoe meer in tegenstelling staat tot heel d-e hurge-rlijke politiek. Tegen d.ie
tijd- zal zich. een heel and-ere polarisatie voord.oen, d.an de "schijnpolarisatiet'
waarover men zt-clt hed-en ten d-age in bepaald.e kringen zo bezorgd- maakt.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++t-+++++++-t+++-t-+++++++++++++++++++++++++++++++

Een nieuw jaar is aangebroken. Een jaar waarin d.e prijzen - i-ned.e d-oor een verho-
ging van d.e btw - weer zu-Llen stijgen. \{eest d-aarom niet al te karig met het o-
vermaken varr uw bijd-rage. Wij hebben het nodig. Ad-m. "Daad en Ged-achteï
++l+++++++++++++++++++++++++++-l-++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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KAM GESCHOREN

IN FRANIG.IJK is I t in het jongste verled.en al herhaald.elijk voorgekomen, d-at
woeclend.e arbeid.ers d.e vakbond.sbestuurd.ers met bittere ve:*rijten overstelpten.
Toen d.e lelder van d.e bf j d.e CGI aanges]-oten mi jnwerkersbond. eind- maart, begin
april 1965 achter d.e rug va^n d.e kompels om een compromi-s met d.e mijnd.irectj-es
sl-ootrwerC hem bij ziln terugkomst in d-e mijnstad. Lens een bijzond.er lra:rne ontvangst
bereid. en werd. hem met gefluit en gesis ]ret spreken vol-strekt onmogelijk gemaakt.
Dergelijke tonelen zin er vaak geweestrmaar nog nooit eerd-er was het voorgekomen,
dat d.e arbeid.ers tegenover d.e vakbond.sl-ei-d.ers rad.icale prakti.jken toepasten, zo-
als ze d.at bijvoorbeeld- al- wél d.ed.en ten opzichte van d-irectieled.en en patroons.

Tijd.ens d.e grote stakingsbeweging van mei 1968 hebben d-e arbeid.ers van d.e be-
kend-e vliegtuigfabriek Airiati-on-Sud. in Nantes d-e d.irecter-r en enlcele ond.erd"irec-
teuren d.agenlang opgesloten gehoud.en in hr:n eigen kantoorruimten. Daarna ztJr er
meer gevallen van clergelijke opsluitingen geweest en in sommige gevallen werd.en
d.e d.irectieled.en al-lesbehalve vriend-elijk bejegend. Bekend- is het geval vart een
d.irecteur aan wie geweigerd. werd- ztclt na,ar d.e \nr. c. te begeven, met het argument,
d.at z:-jn arbeid.ers aan de lopende band. ook nimmer t{jd. I«egen voor het veruichten
van hun natuurlijke behoeften.Maar d.ergelljke praktische maatregel-en bLeven d.e be-
stuurd-ers van vakbonclen tot voor zeer kort bespaard.. Blljkbaar beschouwd-en d-e ar-
beid.ers in Frankrijk, bij al hun bittere kritiek op d.e bonzen, d-eze toch nog altijd.
a1s mensen v€Ln een and.er soort dan d.e patroons, d.e bed-ri jf sleiders of d.e d.irec-
teuren. Enke1e maanclen geled-en echter hebben d.e arbej-d.ers van een betrekkelijk
kl-eine fabriek in Charleville-Mézières d.e vakbond.sbestuurd-ers en d.e d.irectiele-
d.en volled-ig over één kam geschoren.

De gehele nazomer al- had.d-en d-e arbeid-ers van het gret- en wal-swerk Vence in
het vlak bij d-e Belgische grens gelegen Charlevitle-Mézj-ères d.iverse aeties ge-
voerd. voor een safarisverbeterlng. Nu eens was d.e ene, d.ar:. weer d-e and-ere afde-
lÍng van het bed.rijf in staking gegaan om kracht blj te zetten aan hr.m eisen. Maar
d.e d.írectie had. al d.ie tijd. onverbid.d.ellijk het been stijd gehoud.en. Toen er op
woensd.ag 11 september een bespreking aan de gang was tussen vertegenwoord.igers
van d.e vakbond. en d-e d.irectieled.en, legd.en d.e arbeiders opnieuvr het werk neer.
Ze verlieten d.e smeltovens en d.e persen en d.rongen d.e mimte binnen, waarin d.e
d.irectie met d.e bestuurd.ers aan het vergad.eïen was. Daar d.eel-d.en ze kort en bon-
d-ig d-e d.irectiel-ed.en en vakbonzen mee, dat zt j ztch a1s hun gevangenen d.iend.en
te beschouwen enrd.at z\ gevangen zoud.en blijven totd-at 211 een overeenkomst had.d-en
gesloten, d-ie aan d.e wensen va^n d.e arbej-d.ers tegemoet krnra,m.

ïn het Frarrse d.agblad. "Le Mond.e'r van 15 september 1972 word.t van d.e hand.el-
wi j ze vatrr d.eze Noord.-Fïanse arbeid.ers meld.ing gemaakt. Her serj-euze Franse dag-
blad. weet er bij te vertellen, dat d-ank zli d.e g'oed.e zorgen van d.e arbeid.ers aar:r
d.e gevangpnen een koud-e maaltijd. werd. verstrekt. Ook d.eeltffle Mond-ertmee, d.at d.e
gevangenschap van d-i::ectie en bond.sbestuurd-ers 21 uuï heeft ged.uurd. en d.at toen
d.e d.oor d-e arbej-clers geëiste arbeid-sovereenkomst i-nd.erd.aad. werd. afgesloten.

Blijkens het bericht uit t'L e Mond.e" heef t d.e hogere vakbond-sleid-ing ten gtrn-
ste van d.e gevangenen gepoogd. d-e arbeid-ers tot and.ere ged.aehten te brengen. Te-
vergeef s. Destijds, toen d-e d-irecteur vaJl Aviation-Sud- in ztjn eigen bureau gevan-
gen werd gehoud.en, be1d.e hlj d-e land-elijke secretaris van de CGT, George Ségu-i, van-
uit zljn karrtoor op, Séguj- toond.e ztch zeey begaan met het lot van d-e gevangen
meneer d.e d.irecteur en sturird-e een afgezant per vliegtuig. De bezetters van d.e
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vliegtuigfabriek l-ieten zi ch toen niet tntiur-ld.eren . Zi wisten te goed-, dat d.e ge-
vangen d-irecteur hun klas sevi j and- was en ze lachten d.e af gezartt van S égoi , d.ie
voor zijn vrljlating pleitte, eenvoud-ig bij d.e fabriekspoort uit"

De arbeid.ers van d-e g:ieterij Venze in Charleville-Mézières lieten ztch al
evenmin van d.e wijs brengen. Het betoog van land.elijk- of d.istrictssecretaris, d.at
d-it toch geen optred.en was en d.at men ond-erhand.efaars in vrijheid- met elkaar moest
laten spreken, maakte niet d.e minste ind.ruk. Dat er met d-e d.irecteuren ook vak-
bond-sbestuurd-ers opgesloten zatert, was een argument, waarvoor ze ook aL niet ge-
voeli-g waren. De arbeid-ers in Charl-evi11e-Mézi-ères toond.en niet slechts met d.e

mond., maar ook met een daad., d.at z\ d.e vakbond.sbestur.rrd-ers al-s hr:n klassevijand.en
be schouwd-en.

Het bericht in rrle Mond.erris voor d.e Frarrse groeptflnformations Correspon-
d-ance s Ouvrière str aanleid.ing gewee st to t e en kort comment aar . Daarin word.t opge-
merktrd.at d.e bewuste arbeid-ers er d-oor hun praktiseh optred.en méér d-an d-oor kre-
ten, fl-uitconcerten of scheld.partijen blijk van hebben gegeven, d.at zrj d.e bond.sbe-
stuurd.ers al-s d-ienaren varr het kapitaal- beschouwen. Aan d-ie woord-en hebben wij
niets toe te voegen. We ond-erschrijven ze,
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Het moet ons we} van het hart , d-at het total-e bed-rag over 1912 ons tegenval t . In
d-e eerste plaats is het l-ezerstal vergroot, Ín d.e tweed-e plaats z;ir irr d.e loop
d.er jaren, d.atitDaad- en Ged-achtettverschijnt, de lonen steed-s ho. er geword.en. En
toeh is het totaa,l bed.rag over 1972 geringer d.an het gemid.d-e1d-e over d.e aeht ja-
ren, d.at ItDaad. en Gedachtert verschijnt.

Men bed.enke goed- , d.ai all-e s ook voor ons duurd-er i s gewordren. Papier, j-nkt ,
stencil s en portokosten zi:n in d-e loop d-er jaren aanzienlijk gestegen. Maar d.at
niet alleen: wij moeten zo la,ngzamerhand ook gaan d-enken aan'yernieuwing van onze
machine s. Ook d.ie hebben nj-et het ee'*wigd"urend.e l-even.

I^/ij d-oen d.aarom een beroep op alle lez.ers ons zc;vee1 rnogelijk te heipen, opd.at
"Daad en Geclachte[ kan blijven veïschijnen. Ook al bent u het vaak niet met ons
eens wellicht r toch mag het gel-uid. van ?rDaad- en Gedachtetr ni-et verstommen. U lfll:rt
in 197J geenfrDaad- en Gedachtetf meer verlangen voor d-e prijs van acht Jaar terug.


