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NAT(AARTEN OVER FEBRUA

Over de stakingen vên februarí 1977 ís het laatste r¿oord nog niet ge-
sproken en het, zaL voorlopig ook nog wel niet gesproken Trorden. De gebeur-
tenissen hebben tal van vragen opgeroepen r^raarvan somlige in het geheel
níet en êndere op geen stulcken na afdoende zijn beantwoord.Ur bestaan ver-
scheidene, z'eêr uiteenlopende, ínterpretatíes en de meníngen over dat,gene
rlaarvan men nu eigenlíjk getuige ís geweest hebben af en toe al fel ge-
botst. Dat zal er, menen wij, in de naaste toekomst bepaald niet minder op
r¡orden.

Een voorbeeld van zuLk een botsíng treft men aan in "De Groenet' van
13 aprÍL j.1. waar Víncent Vrooland krd.tíek Levert op het ook door ons be-
krítiseerdel)artímHarmseninu'DeGioene.'van9maarteen
terugbLik op de speerpuntakties van de februarimaand heeft gegeven en aL-
waar Ger llarmsen vervoLgens VrooLand weer van repLiek díent, aLthans iets
ten beste geeft r4rat híj daarvoor schijnt te houden.

Onze Lezers zulLen zích ver"moedelijk nreL herínneren, dat wíj in onze
eerste beschouwing over de februarístakíngen 2) bepaalde uítspraken van
Vrooland - gedaan in ttDe Níeuwe Linierr van 9 februarÍ - met instemíng heb-
ben geciteerd. Dat betekent natuurlijk alLerninst dat wíj zijn zienswijze
in ieder opzícht delen. Het betekent wél. daË naar ons oordeel zijn analy-
se een grooÈ aantal juiste eLementen bevat en dat wij haar de moeite waard
achten, zuLks in tegensteLLíng tot bijvoorbeeld het geschrijf van Harmsen.
Dat geLd.t in gelijke mate voor hun onderlínge polemiek waarbíj we hier en-
kele kanttekeningen wiLlen plaatsen.

De eerste is deze, dat llarmsen - die in zijn ttterugblik" toÈ Vrooland
het verwijt heeft gericht dat deze "bij herhaLing veel onzin over de vak-
bewegíng ten beste geeftrt en die Vrooland er dítu¿al van beschuldigt rtín
het aLgemeen de pLank ¡ais te sLaant' - op de zaketijke bewijsvoeríng van
Vrooland in het geheeL nieË ingaat of weL daar een karíkatuur van maakt om

l) Zie "Daad en Gedachterr van aprit 1977.
2) Zie ttDaad en Gedachteft van maarË 1977.



-2-

er des te gemai(keLijker op goedkope wij ze de spot mee te kunnen drijven,
Vrooland zegt in zijn lcritíek, dat de manier \,raarop Harmsen over de

stakingen schrijft "nauwelijks tn bijdrage" (tot beter begrip) rris te noe-
men: teveel honing en te neínig k1uif". Anders uitgedrukt: Vrooland ver-
wijt Harmsen een schromelijk gebreh aan krieische zin; Vrooland stelt in
feite vast dat Harmsen zích níet van de vakbeweging distancieert en haar
al-s het daarop aankomt bLindeLíngs verheerlijkt"

Dat wij het, wat dit betreft, meL VrooLand eens zíjn zaL onze lezers
níet, verbazeÍl. I^lÍj van onzê lrant inmers hebberr bij onze eigen lcritiek op
Harmsen gekonstateerd dat ðeze lclakkeloos geloof hechr aan het officiåile
vakbewegings sproolcj e 

"CIf Vrooland op zijn beurt oolc ónze Ëerminilogie voor zíjn rekening
zou wílLen nenen achten we niet zeker. Zijn uiteenzettingen hebben ons aLl
lermínst de overtuíging geschonken dat lii.j zich van de oakbondsmythe h,e¡e-
maal heeft bevrijd"Maar dat hij zich niettemin içritisch opsteLt is een on-
betwistbaar feít, zoals het ooir e:n feit ís, dat híj voor zíjn kritische
opstelLing een aantal- kontrole,:rbare argumenten aandraagt. Als Harmsen ín
zíjn naschríft een weinig serieuse pogirrg doet, niet om die argumenten te
ontzenu\rene maar om de baL terug Êe kaatsen, dan is híj tret die op gran-
diose rvijze mísslaat.ttlk heb" ' zegt Vroolancl terecht, tqstelling genomen tegen die stroming
binnen de valtber¿eging díe op basis van het bij het Haags piotokol behaaldã
resultaat de stakíngen wilde afbouwen. Het bestaan van die stroming wordt
ontkendrmaar Harmsen rnteeË net zo goed aLs ik dat ze ¡,rel degelijk en in om-
vangríjke mate bestond. Nu hij er om vraagtl" zawel Kok als Drabbe en Spit
zíjn in díe dagen tijdens TreÈ irrtern topoverleg van de bonden als een tanlc
over iedereen heen gegaan díe dacht de staking nog even voort te moeten
zetten onder andere in de Federatieraad van l! februarí."

De feiten díe Vrool-and hier noemt kloppen met datgene ürat door ande-
ren aan ínformatie is verstrekt. ZíJ sterfinen - om íets te noemen - overeen
met, mededeLingerr van de 'rvrij Ne<ierlandn'-redakteuren De Hen en Salverda en
meË de feitelijke ínhoud van de beriehtgevíng in sormrige dagbladen, onder
andere de "Nieuwe Rotterdamse Courant". Aan Ger Harmsen, díe er bLijk van
geeft de diverse dag- en r¡eekbladen zeer naur¿keurig te volgen, nþet dit al
evengoed bekend zijn aLs aan ons" Maar híj verbloemt het en gaat er niet
op ín. ALleen Vroolands vraag, ttq¡aarom niet Arie Groenevelt naar wel. Cees
Sclrelling za naal^ voren is gekomen?" en diens opmerkíng daÈ r'Groenevelt al
lang vóór de stakingen heeft gezegd dat híj er geen been ín zag" en dat de
rndustriebond een "opvalLende terughoudendheidue aan de dag legde, keurt
Harmsen, zoal- geen woordo dan toch een opmerking rvaardig.

Díe opmerking gaat totaal voorbij aan de door Vrool.and geciteerde ver-
kLaríng van Groenevel-t. Harmsen zegt aLLeen maar, dat VrooLand rteen Legen-
steLling suggereert tussen een weínig stríjdbare Industriebond-NW en de
veeL stríjdbaarder andere bondenn en vraagt vervolgens of Vrool-and... 'tr1u

eeht weíníg of niets \reet van de r.rerkelijke gang van zaken tijdens de sta-
kíngen dan wel te lcwader trour¿ is?tt ttlk kan meutrzo vervoLgt llarmsen, ttnau-
i'relijks voorsteLlen dat híj afgaat op het aantal heren dat bepaal-de vak-
bondsbestuurders voor radio en tv verschijnen.De publicíteit (rond een ge-
beuren) is rrog niet het gebeuren zelf,."

Nu ís tret 26, dat \irooland bepaald niet de schijn rvelct aLleen maar af
te gaan op de pubLiciteit van de genoemde media, doch er terdege bLijk van
geeft zijn informaËie elders te halen. Voor zovet er derhaLve ergens van
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kwade troul,ü sprake ís, dan níet bij Vrool-and maar bij Harmsen. Dat bLijkt
ook hieruit, dat wij persoonLijk door een nâuür bij de stakingen betrokken
bestuurder als SchelLing de door Vrooland gekonstateerde terughoudendheíd
van de IndustrÍebond ronduit hebben horen toegeven.Scheltíng had er boven-
dien een verkLarÍng voor. Dat' zij níet de onze is en üraarschijnLijk ook
niet die van Vrooland, doet in dit verband vreÍníg terzake. t¿aai frei hier
om gåat ís dít, dat wíj Schelling openlijk over de terughoudendheid van de
Industríebond hebben horen praten die door Harnosen wordt ontkend en waar-
van hij doodLeuk beweert dat zíj slechts kan worden gesuggereerd wanneer
men of van toeten noch blazen r¡eet of wel ttt,e krnrader trouw ístt. Betekent
dít dat híj ook aan Schel.ling of gebrelr aan lcennis óf kwade trou!ü zou r¡il-
len verr¿ij ten?

De manier \,¡aarop Ger Harmsen tegen Vrooland polemíseert ís typerend
voor llarmsens ínsËe1Ling" Hij schrijft:

"Zijn (Vroolands) zuur spottend kor.mentaar... is een symp-
toom voor het vrijbLijvende geschrijf van bepaalcte radíkar.isti-
sche en ondertussen al r4reer lrrat overjarige jongeren. zij gaan er
prat op zich nooit of te nirmer door r¿elhe organisaËie of partíj
ook te l-aten ínpakken. Aa.n aLl-es ontdekt hun scherpe bLik neg¿r-
tieve kanten. Het is een lust tot kritíelc om zíchzeLfs "i1. in-
zícht ín en begríp voor het moeizame, tegenstrijdíge proces van
het hersteL van de vakbeweging als strijdorganisatie van de ar-
beidersklasse moet men van hen níet verwachteo.,.rr

Dergelijke woorden - vrijblíjvender overigens dan r¡at ter urereld ook
- íllustreren haarscherp tt verschiL tussen Harmsen en ons en Ëussen l{arm-
sen en Vrooland. Voor Harmsen nameLijlc is het een axíoma, een uitgemaakte
zaak" dat er van "een moeizaam en tegeastríjdíg proces van herstei van de
vakbeweging als strijdorganísatie van de arbeídersklasse" sprake is. Zowe¡
voor VrooLand aLs voor ons gaat het, ieder om eigen en mogelíjk andere re-
denen om de besLíssende vraag of dat inderdaad wel zo is. Maar aLLeen het
stelLen van die vraag aL komt Ger Harmsen ronduit belacheLijk voor en
on díe reden vermag hij er niets anders in te zien dan kritiek om der r¡i!-
Le van de kritiek. Al-s vrooland, op goede gronden, zo bLíjkt uit heel de
kontext van zíjn betoog, ínformeert \^laarom de bonden, vía steeds dezelfde
jurídische advíseurrverschillende ultímata steLden zoðat ze zíc]n zelt. ve-r-
pLichtten te vroe¡i en op een per bond r¿isse.lend moment het strijdperk te
verlaten en wat de centraLisatie binnen de vakber^¡eging lran betekenen voor
haar toekourstige opstelLing, dan gaar. Harmsen die vragen uit de weg, LaÈen
we aannemen omdat hem de betekenis daarvan geheel ontgaat.

Nog.interessanter dan dit alle$ echter is een ander onderdeeL van de
korte poLemíek die llarmsen tegen Vrooland voert.Op l0 november van het vo-
rige jaar had laatstgenoemde aLs redakteur van 'rDe Níeuwe Liníet' in zíjn
bLad geschreven:

'rGer Harinsen... heeft zich bij zijn beschrijving van de nieu¡^¡-
ste tijd toeh enígszins gerveLd aan moeËen cloen orn zijn optimis-
tisch geloof in het weer opbloeien van de lcLassenstríjd te kunnen
behouden. De laatste grote staking is ook ah^reer drie jaar gele-
den. En een nieuwe, zeLns maar een kleintje, is de eerstkomende
tíjden,aLs het aan de Induety'iebond Lígt, nier in zicht.,' (cur-
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s]-vert_ng van ons * D. & G. )

Ilarmsen reageert aLs volgt:

'uAfgezien van de noilsens dat kLassenstríjd identiek zou zijn
meË stakingen, is vrooland zelfs op dit punt geen profeet geble-
ken..""

In zijn haast om, koste r¿aL het kostrmet I/rooLand de vloer aan te ve-
gen heeft Harmsen sLecht gelezen. Of rvel, hij heeft, omdat hem rlat ín zijn
kraam te pas kwam, net, gedaan alsof een opmerking van VrooLand, die duidã-lijlc betrelcking lnad op d.e Industz,iebond, betrekliing had. op de vakbewegingin haar geheel. In elk gevalrwat Vroolands lcijk op ãe zaak-ook moge \^rezen,
met de zojuist (oolc door Harmsen) geciËeerde wooiden zegr hij n¿át aat eí
voorLopíg níet za1. rvorden gestaakt, híj zeg: a]r]re"t *".i, dai er níet zaL
worden gestaakt ars het aan de rndustriebond l"igt. er is - ook al poogt
Harmsen dat kranrpachtig te ontkennen - in februari naur¡elijks iets g"Ueoia
dat voor Vrooland aanLeiding zou kunnen zijn op díe woord"i t.r,rg tã icomen.Nier dat echter ís voor ons in cle twãe "itrt"r, - van Vrooland en van
Harmsen - het bel"angrijlcst,e. Iüij achten het van meer beËekenís om aan de
hand van deze tn;ee uitspralcen duideli-jk te maken \raar nu precies onze ver-schillen met zor¿eL Harmsen als Vrooland ligg"n. Ì^fij zijn iret nanelíjk níetslechts totaal oneens met, llarmsens krítieÈ op Vrãolai:d, maar wij vindenóók, lat Vrooland zijn kritiek op Harmsen op otr¡triste wíjze formuLeert.

Vrooland heeft volkomen gelijk, rlat Harmsen zích laãt teiaen door een
'roptimístísch geloof". I'faar het is geen geLoof in het "Ìreer opbLoeien van
de klassenstrijd" 3) " Het optimistiscÏ: geloof van llarmsen bestaat híerin,
dat de uakbeueging eer. dusdanige verandeiíng zaL ondergaan en reeds beziiis die door te malcen, dat zíj tot een stui,rende faktor in die kLassenstrijã
zal. worden. Het is een geloof, dat gedeeld rvordt door aL diegenen ¿ie ziätrtot de "maatschappij-krítisehe valcbewegíng'* rekenen en het is daarom eengeLoof omdat het niet cloor een kritisãhe-analyse vaîì een maatschappeLijk
verschijnsel- al-s de vakbeweging wordt geschraagd"

VrooLands onschrijving van l{armsens optimistiseh geLoof als een ge-loof in het we¿r oplaaien van de kl-assenstrijd houd"tt ri3 hierom voor on-juist, omdat er voortdurend, in allerlei vorurãn en uiÈeraärd uret wísselen-
de intensiteit,van k1-assenstríjcl sprake is en de kLassenstrijd in een klas-
senmaatschappij waarin rvij leven nímmer afLaat. Díe kLassenstrijd wordt
door de arbeiders gevoerd, niet ðoor de vahbonden, díe krachtens hrezen enfunktie een instrument van de bestaande orde zijn. Het behoort tot de taak
van de vakbonden de klassenstriid af te renmen ook aL rnoeten zíj, v¡illenzij hun taak goed vervuLlen, af en toe de schijn op zich laden van het te-
gendeeLrja zich het strijdbaarst voordoen op het moment, dat zij het krach-tigst aan de rem treklcen. Daarvan rlras sprake in februari. De dãor een aan-
taL bonden geprokLameerde stakíngsajities leverrden niet het bewijs, dat de
vakbeweging toch wel degelijk bereid ís om klassensrrijd te Leireien. zij

3) trlij vinden het een nogal merkwaardig woordgebruik om van ',het
opbloeien" va'n de klassenstrijd te sprelcen inplaats van de 'f:e-
tere term uroplaaient' te gebruilcen. Maar rvíj cíteren en \^rensen
niets te veranderen aan l-ret citaat
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rrerden geprokLameerd om te voorkomen dat de klassenstrijd veel scherpere,
niet slechts voor het kapitaal maar ook voor de vakbewegíng hoogst gevaar-
líjke vormen aan zou nemen: die van de zelfstandÍge arbeidersstrijd.

Betekent het bovenstaande, dat wij het eens zíjn met Harmsen vooT zo-
ver híj beweertrdat het "nonsenst'ís om stalcingen en klassenstrijd aan eL-
kaar geLijk te steLLen? Allerminst" De zaak is niet sLechts gekompliceer-
der dan V,rooLand waarneemt,zij is bovendien vé61 gekompliceerder dan kLak-
keloos wordt aangenomen door Harmsen, die niet r,raarnemen wil. De lclassen-
strijd neemt niet aLtijd de vorm van de staking aan, maar de sfaking is
wel- a1.tíjd een vorm van klassens'urijd.Oat geldt 6ók voor de jongste febru-
aristakingen aL lijkt dat op rt eerste gezLcht strijdíg met qïat wij er zo-
pas over hebben berEeerd. l,laar r.raarmee men hier te maken heeft is een para-
dox, een schijnbare tegenstrijdigheid, díe een gevolg ís van de tegenstrij-
digheden die de vakbeweging zel.f ¿ankleven.

Eén van die tegenstrijdigheden - we kunnen ze hier niet allemaaL be-
handeLen - houdt in, daL de vakbeweging (alle puur formele verzekeringen
van het ËegendeeL ten spíjt) niet hetzeLfde is aLs de opteLsom van haar le-
den 4). Al-s een vakvereniging arbeiders oproept om te staken dan betekent
zoen stalcing voor de bond als zodanig wat ánders dan voor de opgeroepenen.
De bond hanteert het stakíngsÌ^lapen met een ánder oogmerk dan de stakers.
Konkreet toegepast op de gebetrrtenissen van februari. j.1..c de bond roept
op heË werk neer te leggen om e't konflíkt onder konËrole te kunnen houdent
de arbeiders die het ¡¡er,l.r neerl-eggen zijn van gans andere gevoelens be-
zield. De vakbeweging gríjpt naar het s,taliingswapen om háár positie (in de
burgerlíjke maatschappij en aan de onderhandeLíngstafeL) te versterken; de
arbeiders hanteren het stakings\irapen om hwn posi.tie (tegenotlar' de burger-
lijke samenLeving) te versterken.

De arbeíders voeren klassenstrijd, de bond niet. De bond is er onver-
Let op uít het vuur van de klassenstrijd te blussen, maar is onder de ge-
geven, overigens telkens weer Lerugkerende omstandigheden, in de positie
geraakt dat zíj aL1één maar een kans krijgt om het vuur te blussen r^tanneer
zij het risíko neemt met vuur te spelen.

Of en hoe Lang de vakbeweging in een bepaald gevaL met vuur sBeelt
hangt uíteraard niet van ihlaâr maar van de ontwikkel-ingen af , maar zolang
zij het doet s c h íj n t ziJ zíet' aLtr-esbehaLve te gedragen als ,de be-
drijfsbrandweer van het kapitalís'tische sysEeem. Van die schíjn is Harmsen
volledig het slachtoffer, Vrooland in geringer mate. Ì"Ielíswaar juíeht ook
hij het opËreden van de bonden in februari toe, maar hij pl-aatst er tevens
een paar vraagtekens bij.

ALs hij wil weten r^raarom de bonden via steeds dezelfde juridische ad-
víseur verschilLende ultimata stetrden, enz., dan komt dat er op neer dat
hij zich afvraagË, ,braarom er dan hÍer en dan roeer daar een strovutlf wordt,
ontstoken. Andere uítJ-atingen - de geciteerde van ,10 november u76 bi.jvoor-
beeld - getuígen ervên, dat hij toch wel iets konsÈateert van hun vrees
voor vuur. Iiet ís hem evenmín ontgaan dat bepaaLde vakbervegíngsLeiders zo-
als Kok, Drabbe, Spit (en niet minder Groenevelt) de roL van brandweerman

4) VoLLedigheidshalve herinneren wij er aan, dat all-e leden van
de vakbeweging samen níet meer dan 402 van de beroepsbevol--
king vornen.Dat speelt ook een roL bij aLles rrat ons hier be-
zig houdt, naar wij Laten dat dituraal buiten beschouwing.
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hebben gespeeld.
Niets daarvan bij Harmsen" Als de vakbeweging met vuur speelÈ houdt

hij het ervoor daË men te malcen heeft met haar trherstel als stiijdorganí-
satie van de arbeidersklasse". Hij vraagt zíc1n níet af in hoeverrã zij aat
ooit Ís geÌveest en of het met andere woorden wel juíst is om van een ilr"r-
stel't te spreken en híj sLuit zijn ogen op hetzelfde moment da.t het spelen
met het vuur is afgelopen om plaats te malcen voor de ernst, Hij bindt zich
de blinddoek voor zodra de valcbondsbestuurclers zich in het brandweerpak
steken en de siangen uitrollen.

0p zosn moment hangt het altijd weer van een reeks faktoren af wat of
er nu gaat gebeuren. Is er voLdoende druk op de sLangen om het vuur in een
onmezien te doven., slagen de brandweerlieden daar slechts met de grootste
moeite in 5) of sËaan zij mach.teLc¡os en laaien de vlannen huizenñoog aan
alLe kanten op?lrÏal men te zien lcrijgt is cle uitkomst van een uiternatã in-
gewíkkeLd proces e waarop uiteraard ooic de sociaal-ekonomísche situatie
niet zonder invloed is. De vakbon,l.en - dat ligt voor de hand - gebruiken
de arbeiders voor hun doeleinden. 0mgekeerd maken cle arbeiders, niettegerr-
stannde de fundamentele tegensteLLing tussen hún beLangen en die uan ie oy-
ganisat'íes" Ëot op zekere hoogte ook gebruik van de bonden.

Het laatste is lang niet aLtijcl mogelijk. Vaak - de voorbeeLden zijn
zeer talrijk - zijn de arbeiders van meet, af aan gedwongen om hun eigãn
I{teg te gfan. De bond weigert zich achter hen te stellen en er is sprake
van een "wildeu' alttie, zoals dat heet. In dat geval zijn de arbeíders nieË
in st,aat de bond Ëe gebruiken naar Latea zij zich omgelceerd vooral-snog al
evenmin gebruiken door de bond.

Soms echter schijnen de r.regen van de a:rbeiders en de bonden paralLeL
te lopen. De bonden prof:iteren van de strijdvaardigheid van de arbeíders
en de arbeiders profiteren op hun beurt, níet van de strijdvaardigheirl van
de bonden (die tot de mythe hoort)e maar van het feit dat de bonden - op
dat gegeven tijdstip - een zekere strij<ívaardigheíd van de arbeiders bíj
datgene l4rat tot de funlctie van de vakbe¡ueging hoort niet ontberen kunnen.

Een zekere strijdvaardigheid en bovenaL een strijdvaardígheíd bínnen
nau\¡Ie grenzen en in klassieke vormen. Indíen de arbeiders zich strijdvaar-
diger tonen dan de bonden li.ef is , zích níet binnen die grenzen of aan de
klassieke vormen blijlten te wíllen houden, dan zíen de bonden zích gedwon-
gen aan de rem Ëe trekken" Omgekeerd¡ als de i:onden aan de rem trekken dan
zien de arbeiclers zich Èot zeLfstandige strijd genoodzaaht. Het hangt dan
van hun strijrlvaardigheid af of zij zích in heË gareel laten spannen dan
wel hun eigen boorrtjes doppen.

Clm de zaak nog ingervíklcelder te malcen: de nogeLíjkheden ctÍe wij híer
als afzonderlijke mogelijkheden irebben gescheËst, doen zich ín rverkelÍjk-
heíd bepaald niet altijd gescheiden maar hertraaldelijlc geLíjktíjdig voor.
Er zijn "rnrilde" akties die zich van de lclassiekerofficiäLe, nauweLíjks on-
derscheiden en er zijn op het eerste gezicht klassieke aktíes, r,raarbij de

5) Tijdens de jongste februarisÈakínge:r. veri<laarde d.e voorzitter
van de bedrijfsgroep havens (FNV), Piet van Ke-ulen, Ëot, een
verslaggever: t¡Þfijn grooËste probleen op dÍÈ noment is, hoe
hou ik die kerels (die staken wiLl-en * red. D. & G") aLLemaal_
binnen de poort." (Reportage van Frans van üIaarden in week-
blad "De Groene'u van 23 februari 1977).
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vakbeweging welíswaar de touü¡Ljes in handen heeft maar \raarbij degenen die
zij voor haar marioneÈÈen houdt zich t,och anders trewegen dan haar bedoe*
f.ing is 6). Er zíjn ook naasL de "zuivere" akties van het ene of het ande-
re type nog allerleÍ nreng- en tussenvorri¡en die dikwijls in elkaar overgaan
en üraartussen de - voortdurend wisseLende - grenzen niet gemakkelijk te
trekken zíjn, Bij dat alLes bLijft de fundamentele, nu eens scherp zicht-
bare, dan weer verdoezeLde belangentegenstelLing tussen de valcbewegíng aan
de ene en de arbeiders aan de andere kant ín volLe omvs.ng en onverzwakt be-
ståan.

Juíst deze tegensteLling is het die de sl"eutel vormt tot beter begrip
en die - doordat nu eenmaaL ie.dere tegenst,elling tot beweging l-eidt en so*
ciale beweging alti-jd door tegenstelLingen wordË veroorzaakt - de verkLa-
ring vormt r^Taarom de ene strijdvorm in de andere overgaat, rraarom het voor
ons opdoemende beeLd van een strijd voortdurend r¡isseLt. Díe tegenstel.l,ing
tussen de vakbeweging en de arbeiders verkl-aart ook waarom de val';beweging,
ofsclioon een instrument van de kapitalistische samenLeving, niettemin af
en toe genoopt is zích r,¡elisrraar níet metËerdaad tegen het kapitaLísme
maar wél Ëegen bepaalde voornemens of verlangens van ondernemers te keren.
Dat geschiedt omdat zíj anders haar toch al niet muurvaste greep op de ar-
beiders zou verLiezen en op zou houden een goed funktíonerend instrument
van het kapitaal te zijn; het geschiedt eventueel omdat de bewuste onder-
nemersverlangens niet stroken met de bel-angen van t t kapitaal ín het alge'-
neen, dat r¡iL zeggen indruisen tegen de ondernemerslclasse in haar geheeL"

Er wordt. dan wel eens - Ín overeenst,emming met Harrnsens opvattíngen,
maar met andere woorden - berueerd, dat de vakbeweging "voor het konflíkt-
modelt' zou hebben ttgekozen". Ervan at.gezien dat het vanzelfsprekend niet
om een t'keuzett gaat, maar op zijn hoogst om een geduongen tokeuzett, wordt
daarbij het allerbelangríjkste over het hoofd gezíen, 0ók op zuLke momen-
ten bLijft de valcbeweging gekenmerkÈ door haar tegensteLLing tot de arbeÍ.-
ders. Zo díep kan het een of ander konflikt tussen bonden en werkgevers
niet zijn of op de achÈergrond daarvan staaË het veeL diepere en wezenlij-
ker konflikt tussen de vakbeweging en de r¿erknemers.

Harmsen, die voor dit nu eens sluimerende, dan weer openLijke kon-
fLikt de ogen sLuit, beschuLdigt hen die het maatschappelijk gebeuren lcrí-
tisch pogen te benaderen van een negatieve ínsteL1íng, r/rraarop zij boven-
dien nog prat zouden gaan" DaË heeft er aLLes van r\reg aLsof hij veronder-
stelt, dat de tegensËeL1íng tussen de vakber^reging en de arbeíders ín het
hoofd van de k-ritici is geboren. I{armsen weigert in te zíen, dat het om

een üerkeLijke tegenstel-ling gaat, die uit het praktisch handelen zoweL
van de vakbeweging aIs van de arbeiders naar voren komt en die door de kri-
tici sLechts wordt geregístreerd. In hoeverre de vakbewegíng en de arbei-
ders zich - soms meer, soms minder, vaak in het geheeL niet - van dÍt kon-

6) Een voorbeeld: Toen de Britse rníjnwerkersbond Ín januari 1972
een staking uitriep, lieten de mijnwerkers de zaken aLlesbe-
halve aan hun "Leiders" over. Ze vormden vrijwel onmíddellijk
strijdkomité's van onder op en zij pasten allerLei stríjdne-
thoden toe, die meÈ de traditionele methoden van de vakbgnd
zo weiníg strookten, dat de bestuurders onÈzet raakten en on-
middellijk - maar tevergeefs - pogingen in het werk stelden
om de staking te beäindigen.
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flikt beuast zíjn, doet niet ín het minst texzake" Het konflikt blijkt nu
eenmaaL níet uit hetgeen er door vakbondsbestuurders of door arbeiders ge-
daeht wordË, maar uiË hetgeen er door hen wordt gedaan 7). *

Zoals gezegds voor de r^¡erkelíjkheÍd, dat wiL zeggen voor het pralc:
tísch handele¡i en hrat daaruít valt op te maken, heeft Vincerrt VrooLand'be-
paald heeL r¡at meer belangstell-ing dan Ger Harmsen. Ðesondanks lconstateren
we ook bíj hem een insËe1-ling die van de onze duidel.íjk verschilt. Vroo-
Land, hoe lcritisch ook, onderscheídt zich nÍet wezenLijk van Harmsen, docÌr
sLechts gradueel. Beiden gâan ervan uíË dat het de eÍgenlijke taak van de
vakbewegíng is de belangen van de arbeiders te behartígen, zonder dat zíj
zich afvragen om wõlke - beperkte - beLangen t t daarbíj gaat en in hoever-
re deze net kapitalistische belangen samenvallen.BeÍden vinden dat de vak-
beweging decennia achtereen haar taak -, zoal.s zij die zíen - rr.iet, naar be-
horen heeft vervuld. Beiden iiouden zích niet al te diepgaand bezig met de
vraag, hTaaraan dat zou kunnen f.iggen. Beiden hopen, dat de vakbewegíng te-
tug zal keren van hrat zij aLs 'rde dwalingen haars hreegs" z|en.

Het verschiL tussen beiden ís dit, dat Harmsen, optinistischer van

7) Dezelfde arbeiders, die zich bij een vakbond aansluíten I'omdat
je als arbeider Ëocl: georganiseerd moet zijn", 'romdat zonder
bond de arbeíder machtel-oos zou Ì^rezen"rberoven bij iedere wíL-
de stakíng deze redenering van haar fundament. Zõnder de bond
en door deze in de steek gelaten, ontwiklcel-en zij een macht,
die de bond niet han evenaren. Met andere woorden: hun prak-
tijk ís níet in o'vereensËeauring met hun praten. Toen in apriL
1955 de overtuigde NW-ers onder tt sÈakende Amsterdamse over-
heídspersoneel van de bestuurder VermeuLen het bevel kregen de
rijen der stakers te verlaten, gaven zíj daar gêén gevoLg aan.
Toen in het begin van cle jaren r70 de bestuurder LÍefaart een
wíg zocht te drijven tussen de Leden van zijn bond en ongeorga-
niseerde strokartonarbeiders, werd hij door zijn eigen leden
weggehoond. Voorbeelden van het voortdurend aan de orde zijnde
'mnifitt tussen de vakbeweging en haar leden, clie voor het op-
rapen Líggen. Indien Harmsen mocht wiLlen opmerken, dat deze
voorbeeLden al van geruime tijd t,erug dateren en dat het juist
bij de jongste stakingen anders vas, dan herinneren wij hern
niet enkel- aan de hierbc¡ven geciteerde woorden van Piet van
I(eulen, maar dan wijzen wij er op, dat er Legio uitspraken en
verkiaringen ín de media gepubLíceerd zijn waaruit iret kon-
fLikt tussen arbeiders enerzijds, de vakbeweging anderzíjds
aan de dag ËreedÈ, Vroolanrl somt er een paar op; I^¡ij hebben er
in onze beschouwíngen over de februaristalcíng eveneens een aan-
taL opgesomd. Dít soort feÍten doet zich voor bÍj vrijruel- ie-
der optreden van de valcbeweging, 6ók in de laatste jaren en
ook in die gevalLen die door lieden als Harnsen als een bewijs
van een trkenteringtt worden beschour.rd. lieeft Harmsen ooít ken-
nis genomen van de, in de ttHaagse Post" gepubLiceerde verkLa-
ríng van een bestuurder, dat de ENKA-bezetting - aLtijd weer
genoemd aLs h6t voorbeeld van een "gewijzigde houding" van de
vakbeweging-"alleen ¡naar r¡erd ondernomen om het gevaar van een
bezetËing van onder op, door de arbeíders zêlf, af te wendent'?
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aard en meer tot ge\oÐen geneigd dan de sceptischer en kritischer Vrool-and,
lr.et zo ziet, dat de vakbeweging op detnmoeizamett weg terug naar "herstel-t',
naar haar zogenaamd oorspronkeLijlt karakter van "een strijdorganísatie van
de arbeiders'r aL een stuk heeft afgeLegd. De jongste februarístakingen be-
schouwt hij a1-s "een mijl-paal op de Lange r¡reg naar zeggenschap over eígen
arbeidtt. Vrooland daarentegen Laat zích daaromtrent heel. wat gereserveer-
der en voorzichtiger uit, ook al r¡ordt juist Vrooland - door llarmsen nota-
bene - van onvoorzichtigheíd beschuLdigd.

Anze zíenswÍjze is een tota¿rL andere. l^lij zeggen geenszíns dat "het,
proces van het herstel van de vakber^reging als strijd.organísatíe van de ar-
beídersklassett minder ver is voortgeschretien dan door llarmsen wordt aange-
nomen, nee, wíj betogen dat een dergelíjh proces niet kan worden waargeno-
men en dat het onrrtogeLíjk is, gezíen het wezenlijk karalcter r¡an de vakbe-
weging en ha¿r funktie in de burgerl-ijke maatsctrappíj. Om clíe reden zijn
wij dan oolt níet *' zoal-s llarmsen en óók VrooLand -' solidair met de vakbewe-
ging, maar staan raij aan de hant van de arbeiders.

Dat de vakbeweging ooit een 'rstrijdorganisatie van de a:rbeiders" zou
zíjn geweesË, houden wij voor niet meer dan een - helaas hardnekkige - Le-
gende" Ialij hebben daar al vele jaren geleden op geh/ezen en wij zíjn deswe-
ge met heel wat kritiek overLaden, niet slechts door ónkrítische lieden
van het slag Harmsenrmaar eveneens door liederr die nog veel kritischer le-
ken dan Vincent Vrooland. In onze opvaËting staan wij echter bepaald niet
al-1een.

In de jongste tijd zijn er - inrt Uíjzond.et in Engel"s sprekende lan-
den - nieuwe onderzoekingen gepubLíceerd B) over t t ontstaan van de vakbe-
wegíng. In 6én daarvar:" zet het Amerikaanse echtpaar John en Paula Zerzan
r.ríteen, dat de vakbewegíng Ín Groot-Brittanniä, heË oudsÈe kapitaListÍsche
land dat haar bakermat vormde, van het begin af aan werd gesmeed als een
Ttapen dat diende om de kapiraListische produktie en de burgerlijke orcle te
beschermen tegen ee¡:i revoLutíonair opËreden van de arbeiderskLasse.Dat op-
treden, al-dus de Zetzans, vormde voor die lcapitalistische orde een levens-
groot gevaar en kon aanvankeLíjk niet r¡orden bedwongen, zelfs niet met een
Ëroepenmacht die nog groter was dan die welke de hertog van Idellington te-
gen Napoleon ín het veLd had gebracht.

Ðe vervoLgingen \raaraan de vakverenígingen in de eerste jaren na hun
onlstêan in Engeland bloot sÈonden, zo zet Zerzan uíteen, zíjn niet zo he-
vig geweest als vaak wordt verondersteld en zij L,erustten op een misver-
stand. Ioen dat eenmaal werd ingezien werd"en de tegen de vakbeweging ge-
richte \retten spoedig ingetroklcen. Van toen af \^ras er geen twijfel moge-
lijk of de vakbeweging - meË tn struktuur die ai.Lesbehalve een zélforgani-
satie van strijdende arbeiders r¡as en die ontstond op basÍ.s van de feíte-
lijke scheiding tussen de arbei<ier en de níet meer door hem gekontroleerde
produktiemiddeLen - vormde inderdaad datgene wat zij wilde zíjnz een bar-
rière tegen arbeidslconflíkten. i:,fet de zege díe het fabriekssysteem vía de
vakbeweging op de opsËandige arbeidersklasse behaal-de stond, zo betogen de
Zerzans, ook de zege van de bij het fabriekssysteem behorende vakbeweging
vasr 9),

l'{atuurlijk staat het Harmsen voLkomen -¡rij om der¡geLíjke uiteenzettin-

8) O.a. E,I'. Thompson, "The m¿iting of the English ldorking Cl-asso',
eerstÈ druk 1963; gewíjzigde druk 1968.



l0

8en als "prietpraat" of "rror.sens" te kr¡alificeren, terner: clie hij zo g1aag
en ooil tegen Vrooland hanteert , i.Laar r'rie rìe inoeite neer:rt zich in Zeràant ã
uiteenzettÍ.ngen te verdiepe'ir, rvie kennis neerot van cle lcr,¡aliteit van zijn
iristoriscl.ie ber+ijsvoering en van het daarvoor verzaneldc feitenmateriaal ,die zal als hij dat alles naast de lozc ber,reringen LegL, die goochel-aar
Harmsen met veel aplomp uit zijn mour,r pleegc te schuckì.en, mogelijk aan het
denlcen ruorden gezet. I'lellicht is dan de konklusie, dat de Lange rlreg ïraar
zeggenschap over eigeri arbeid er ald:rs uitziet clan llarmsen hetzij in zijir.
onscltuLd meent, hetzij r',let ni.nder onschuldi¿;e i:edoelingen zíjn Lezers pro--t-reert r.rijs te maiien"

9) I'Iaar het recente opstel van de zetzans over het ontstaan van
de Britse vairbeweging ("lliro lci-Llecl ì.'red Ludd??') gepublieeercl is
hreten r'rij niet" flij Leschiklcerl over een fot,oliopie van iret, oor-
sproukelijlie, getyptcr manusl'.ript. In rlc loop van cie zoner zul*
len riij uiË hct, iri onze ogen hoogsi belangrijlie opstel van de
zerzans in "Daad ei: 'iledachLe'' uitvoerige uit.trelrsets i:ublice-
ïen"

POPPE? SCI'IELLT}IG EN DE VOGBL PHOEiüIX

Volgens outle sagen zou ele ¡ret purperc.n veren belrlerl-e heílige vogel
Phoenix zich op gezeËie tijdeii - dan i.re1 op het voorgevoel van een narleiel-
de dooci - in het vuur stort.en orn vervolgens verjar-gri te verrijzen uit de
eigen as" In de nieur.rste versie van dit sprookje lromt, nÍet rle vogel Fiioe*'
;rix a1s herboren tevoorsehiju uit zijn door de vlar¡'rren verteerde nest in
de zonneËempel ín de Bgyptische stad licliopolis, ûaâr is ,-1e T;le<ierlandse
valcberveging herrezerl van haar verl,;oolCe nest in de tetrpel van het icapíta*
lisure. Haar sinds lang clof ger^rorden purper, zo zíj liet ooít gedragen l.reeft,
zou daarbij darr heb-ben oL.aat.s gemaakË voor het vuurrode verenpak van een
prolelarisch radilcalisme.

In een te trtrecht gehouden gerzestel-ijke bijeenlconsË v.an C-e l.reri;groep
Beclrijfsdemolcratie van:1e Partij van Ce Arbeici hebben vij het onlaägs a1-.
dus ongcveer boren ci¡di.ssen door Stan Poppe jr., iid varr de T\.reede K¿ner
voor die pârtij en cloor Cees Schel-lin¡;, voorzitter van de voe<lingsbonden
Fi{v.

Over het tijdstip van ciie even '.';oii<1er1-ijice als fantastisehe gebeurte*
nis lieten rie beide sprekers irun niet al tc talrijke ¡',ehoor niet aL te
zeer ir: het, onzel:,ere. tJfschoon volgei-,.s 3che1J-:-:rg uiteraarcl een lconplex van
falctoren heeft bijgeclragr-n tot ruart hij als een verjonging van de itederland-
se val;ber¡eging schilderde, r.reende hij tocli clat heË aftreclen van l,,arry van
der lTeide a1s voorzitter van tt i'i.V,r¡"" het l¡eslisscnde rror'rerrt had 6evormd"
Siudsdien, aldus cleze val¡bondsbestuurcier, zou úe leiding valr cle i,lederl-and..
se valtbev¡eging - irerl C.i{.V" buiter¡ beschoui.ring gelaten - zicir radihaler en
progressiever hebben opgesteld en vcel meer een eigen koers zijn gaan va-
ren. Sindsdíen zou vo1-gens hem de vaicber.ieging "neer linl;.s geiint'; zijn.
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Schelling verltl-aarde dit in ant¡+oord op een vraag van ee¡.l van cle aan-
wezigen, die zich met de ínleidin¡eïr van cle tr,ree spreL"rs ontevreden toon-
de" Er rras r're-lis'.'¡aar aangel,r.oirdigcl dat zij het over de februarisrakingen
zouden irebben, maar zij hadden heL, aldue de vragenstelLer, in hoofdzàak
over de politielte beteltenis daarvan gehad, niet over cle staliingen zelrf..
I,Iat híj graag - ín L¿el- bijzonder van Schelling - r¿i1de wetene ivaã, of deze
stalcíngen nu hraren uitgeroepen omdat:

" l. de valcbet+uging zícir na de schoi< elie door het 2.g. paasbestand
terueeg is gebrachË alleerr nog maar een schijnbaar:strÍjdbare op-
stelling l..-on permítteren ;* 2" de vai'i-bewegÍng - bijvoorbeeld onder de invloed van de ziciri'maatschal:pij-lcritiscl're vaì<beruegíngtt noenerrcle strorning - van ira-
ral:ter is veranderd.

'tvan het laatste'i, aldus de vraagsËeller, 'rgeloof ik níets'o maâr het
zou me niets verbazen indien Poppe en Schslling, díe beiclen mi.n of neer
tot díe stroming filrÐ.uêi:¡. rvorden gerekenri, her aldus zien"'o

Eer Schelling lion antt,roorden richcte iemanil ín het eaaLtje een vraag
tot de zojuLst uitgesproken vraagsËel.ler: "Zou í-1s", zo zei hij, ttmísschien
ook even nogen r'tete:t, ruat of Êr rrlêt het tpaasbesfandr wordÈ bedoeld?tt

"Dat wil- ik graag ever; toelichEent? , zeí rle man die het ruoord had La-
ten vallen"ttvíndt u iret goed-t', ínLerrumpeerde de voorzitter, t'dat Schelling dat
met.een maar even rneeneemt bij zijn beanÈr.roordíng?"

'fDaar zal i"-. dan maar mee begii.ur.en" , zei Schelling toen dat geen be-
zwaar bleelc op te leveren, "fl.et paasbesEand heeft in 1973 een einde ge-
maakt aan de staltingen die er dat voorjaar aan de gang rrraren. llet is tot
rÌtand gelcomen op voorstel van S53--voorzítter Ðe lous.Valrberveging en onder-
nemers hebben rijn voorst.el. aanvaard."ttll'" vind", interrumpeerde de man clie het r"¡oord o'paasbtrst,and:¡ l¡et eer-
sLe hacl gebezigdo 're,?n dergeLijke toelicirting van Seirelling åii strijd nret
de u'aarheid" itet paa-sbestand is niet op voorstel van;ie Pous Èot stanrl ge-
komen. 'IIeË is z6 ¡.;evreeste dat de vakber¿eging aan de heer De Pous verzocht
heeft of hij al-sjeblieft een paasbestancl r¡ikle voorsEellen"l:liet op initia-
tief van Ðe Pous is er een eínde aan cle stahingen gekomen, maar op inítia-
tief v¿rn de vakberveging. er

Daarop verk'laarde $che-llíngrdat hij de juistheid daarvan niet hon te-
genspreken.

"Iüaarop irier gedoeld wordtif , zo rnengde Poppe zich in het gesprelc, ttis
dat in 1973 de vakbewegingsleiding geher:l eer.zijciig en achËer rle rug van
de arbeiclers oríi de stahingen heeft opgeherren""

"Precíes", zei degene clie het paasbesLai:.d te berCe had gebracht.
'l'Jelnu", zeí Poppe, t'ciat is índerdaaã zo.í,
"Zo zie ilt hel ooit", zei Schelling, die vervolgens uiteenzetteo clat

ín februari j.1. de r+erlcgeveïs rûogelij['op een paasbãstand hadden gehoopt* en wel aan paasbesËanrl-, dat tot stand zou lcomen nog vó6r er één schot in
de stríjd zou zijn gelosÈ, dus nog võõr de stakingen $raren uitgeroepen -
naar dat zulks een ijdele itoop '.las geireest.

De vraag waavöm rverd daarìríj cioor hem omze.ild" I^lat de vraagstelLer in
feite ltad berioelci, namelíjk clat de valiberveging nog steeds aLlermÍnst als
een strijrlorganisatíe r¡an de ari-¡eiderslilasse hon worden aângemerkt eu dat
zij alleen naar tot akLíes had ot:geroepen omdat ze weit moestroruTat ze per-
sé zich geen andere houding hon veroorloven, dat roercle hij níet, aan. En
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dãt hij het niet aanroerde sproot r.aat onze overtuiging hieruit voort, dat
hem de strekking van de vraag Ëotaal orrtging. ¡at nu rã" op zijn beurt eengevolg daarvan, dat Schellings kijLr op de vakbeweging tremãtsUieed van díe
van de vraagsteller verschi-lde" Voor Schel"líng namelijk, dat bleeic uit het
vervoLg van zijn uiteenzetting, is d.e vakbewãging ""tt iotaal and.ere koers
gaån varen dan in het jongste verleden * een radikale en stríjdbare koers- en dat houdt in, dat het optreden van de valrbeweging ge"tt ,t"á"re vericla-ring eiste. De vra"agsÈeller, voor r^¡ie c!.e valcbeweging [ennefíjk een Ínstru-
ment.van het kapitalisme ís, wílde r,reten waarórn zij deson¿aãt<s het op een
stalcing aan líet komen en wat claar achter stak. vooi Schelling stak er he*
lemaaL niets acht,er en hij besefte niet, dat wat trij als eeã nertuurLijke
zaalc beschouwáe, voor iemand díe het anders zag nu juíst rrog frroêst worden
ber¿ezen.

Voor Schelling r'¡as l¿eL beuijs van "een andere koers van d,e valcbevre-ging" aL gelegen in het feit van de stalcÍngen zéLf" Dat stakingen oolr een
roolcgordijn kunnen zijn bleeh totaal b';i-ten zijn horizon Ee líggen, zoalshet ook buiteir zijn horizozt Iag, dat arbeiders cLie stalcen uutt fãtrul áncle-re positie in:iemen <lan een valcberveging die stakingen proklameert.

Vandaar dan oolc, dat beaíjzen voor een andere Èoers van cle vakbewe-
ging door scireLling ni.et ryerden geler,'erd. Ilij geLoofd,e er eenvoudíg aan,
zoals nen aan r.¡oncleren gel-ooft of aan het sproolcje van de vogel Phoenix.
Het enige wat híj duidel-ijk maakte roas, dat de vakbeweging niet, aLthans
nauwelíjks de invloed van de "¡caaLschappij-kritische vakbei,regíng" hacl on-
dergaan. lrJe moet díe invloed niet overdrijven", meende hij en daË rvas oolc
de mening van Stan Poppe. ntEr is"o zo betoogde de laatste, "nisschien iveL
van eníge ínvloed van de rrmaatschappíj*lcritische vakbeweging" sprakee maar
de krachtigste sËoot tot een níeur.re koers heeft cle oprichting van de F.l{.V.
gegeven." Op r+el-ke wijze dan t^¡el en in r'¡clk opzicht, dat liet ook hij voL-
komen in de rnist.

Het verschíl tussen de vraagsleller enerzijds, Poppe en Schelling an-
derzijds v¡as ltenneÏijk dit, dat de vraagsteLler wiet, de beide sprekeis op
de bewuste avond daarent,egen uêL aan wonderen geloofden. Bn wonderen, clat
ís nu eenmaal het ltenirerk ervanrkún je niet verklaren en behoef je derhal-
ve oolc niet te verl.-laren.

De sceptische vraagstelLer Cie r'rij tot dusver aan het woord hebben
gelaten, was niet de enige diskussiant. Iemand r¡rees er op" daÈ de valcber,¡e-
ging ín februari naar een uitersË gering deel .¡an haar leden tot alctie had
opgeroepen' allerminst haar gehel-e macht in de strijd had geworpen. I{ij
had zich daaraan, zei híj, geörgerd. IrToch Poppe, nocll Schelling namen die
ergernís r+eg. Van hun sËandpunt uit Traren zij daartoe ooli niet in staat.
trlat deze dískussiant signaleerde vloeide juist voort uit iets, r^raf met de
ziensr.ríjze varL de tr^ree irrleiclers regeLrecht in strijd rvasrdaarentegen vol-
lcomen begrijpelijk rrâs insiien men de valcbeweging irr een ander licht be-
schouqrde en niet voor een soort van vogel Phoenix hield. ilaar uiteraard:
ÈoL een diskussie dáá,rover kruam het ai evenmin.

';.A.rbeiderstt, aLdus deze diskussiant, 'lovertuig je nieE met frases,
maar alleen op basis van cle ervaring die ze opdoen in de wurkel-ijkheid."
Daar vieL niets tegen in te brengen en dat werd dan oolc níet gedaan, l,Iaar
de betrokken dislcussiant gaf met deze r+oorden uiting aan zijn kritiek op
leuzen als "EerLijk deLen;" Hij had geenszins het opÈreden van de vakberue-
ging in haar tot,aliteit op rt oog. Integendeel-, ook hij meende dat de vali-
beweging met haar optreden in februari íets hari terugger¡ronnen van heË ver-

I
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trouhren, dat ze in de eersLe trvintíg jaar na de oorlog had verspeeld. Tus-
sen hem en de beide inleíders bestond er derhalve slechts een gradueeL ver-
schil. In Íiezerr dacht hi-j net zo over de februaristakíngen als Poppe en
Schellíng. Ook híj bleek ¿an het sprookje van de voge.L Phoenix te gel-oven
al was hij dan misschien wat minder overEuígd van díens vuríg rode veren.
"De vakbeweging"uzo verkLaarde hij, "is h6t machtsuriddel van de arbeiders-
klasse." Daarmee voer hÍj volledig op hetzeLfde lcompas aLs Poppe en Schel-
f.ing. Noch bij hém, noch bij dat tweecal krvam ook maar enige twíjfeL op
aan de betrouwbaarheid van dat kompas. tr{aarom daE 'rnaehtsmiddel'¡ ueer dan
víjfentnintig jaar had gefaalcl werd níet d.uideLijk, ofschoon het falen op
zíchzeLf rverd tegengesproken.

De rnogelijkheíd dat de vakberveging in het geheel geen machtsmiddeL
van de arbeíders ís en dat zíj derhaLue ook niet heeft gefaald (zoals dat
heet) werd níet onder het oog gezien" ïléL werd er, merkwaardig genoeg, op
een gegeven momeni gepleit voor nuchterireid en zake.líjhheí-d en er r¿erd ook
herinr¡erd aan het woord van wijlen Schermerhorn, dat er in het maatschap-
peLíjk leven duidelijkheid moest homen.

Daarop stond er op een van de achterste rijen een nuchÈere arbeider
op¡ díe verkLaarde dat het trem nog geenszíns:relcler was en dat hij niet
begreep r^rat de vakbeweging nu eigenLíjk ivilde. A1s híj geroepen had dat de
vogel Phoenix geen rode veren had en dat er zeLf.s helemaaL geen vogeL Phoe-
níx wãs, dan zou de verlegenheid aiet groter hetuben kunnen zijn.

EEi.T NIET ERG CESLAAGDB BIJEENKOMST

Gedurende het weelceinde van pasen is een aantaJ- kameraden, afltomstig
uit diverse landenrin Straatsburg bijeen ger^zeest om met eLkaar van gedach-
ten te r,risselen over allerlei aspekten van de "nieuwe arbeidersbewegingt'"
Het i¡as de bedoel-ing, dat er zou worden gepraat ovev nieurve vormen van ak-
tie, ooé1, gezien tegen de achtergrond van de traditíonele strijdvormen en
dat de uít te ruisseLen ervaringen zouden bijdragen tot een beter inzicht
ín het arbeidersoptreden van vandaag en morgen"Van die bedoelíngen ís ech-
ter jannmer genoeg niet al te veeJ- terecht gekomen" tr{íe gehoopt had er ver-
ríjkt te zullen worden zowel met typische voorbeeLden van het optreden der
traditíonele organísaties van de ouCe beweg:ing a1"s mel beLangwel..kende voor-
beel-den van het rrieuwe optreden der arbeirlers zélf, hwam bedrogen uit.

Er ¡oaren voor dat teLeurstellend verloop van de bijeenl;omst cliverse
redenen. Eên ervan \r€rs ongetwíjfeid dezerdat er binnen het nogal- bonte ge-
zelschap aanwezigen wel eeiÌ ongeveer eensluidenrle opvatting over de oude
arbeidersbernregíng heerste, maar dat men er op geen stultken na eender dacirt
over de níeuwe. Sommige kameraden schenerl van mening te zíjn, dat het in
Straatsburg verenigde geze.Lschap zoiets was als tteen vertegentroordigingt'
van de "nieuwe arbeidersbeweging". Uiteraarcl zouden zij hebben moeLen pro-
testeren of op zijn rnínst van andere opvattingen hebben moeten bLijk geven
toen ándere aanwezígen er met nadruk op wezeu dat de in Straatsburg verte-
genwoordigde groepen of zuíver voor zichzeLf pratende individuen bepaald
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wiet net de "nieut¡e arbeidersbeweging" verward of verr¡isseLd dienden te
worden omdat de "nieur¿e arbeidersbeweging" a) een bewegíng van d.e toekonst
ís en b) een beweging is van de arbeidets zêLf., \^raarvan vandaag de dag al-
leen maar iets vaLt waar te nemen op het moment dat de arbeiders zeLfstan-
díg strijd voeren. AL1e groepen die op dit ogenblik van de komst van een
nieuwe arbeidersbeweging overtuigd zijn en welke de nadruk Leggen op de we-
zenLíjke verschíllen tussen de oude en de nieuwe arbeidersbeweging, zo zei
één der aanwezigenrzijn z6Lt aLLerminst de nieur¿e beweging en men nag rus-
tig aannemen, dat al deze groepen verdwíjnen zullen zodta de nieu¡¡e arbeí-
dersbeweging in de toelcomst êcht van de grond lcomt" l,{aar wij hadden de ín-
druk dat een dislcussie over deze stel-ling uítbleef omdat tal vân aanwezi-
gen de betekenis van deze uítspraak níet verst:nden,

Een andere reden dat de dishussies maar weinig om het f.ijf hadden
was volgerì.s ons hierin geLegen, dat de meeste aanr^rezigen te weinig direkte
ervaring van het produktieproces hadden, onvoLdoende op de iroogte waren
met úIat zich thans in de bedrijven. afspeelt. ZLJ waren dus ook niet in
staat, om informatíe te verschaffen omËrent hetgeen daar <loor de arbeiders
wordt gedaan. Zeker Iraren er enkeLe uiËzon,:j.eringen" Twee Franse arbeíders,
de een afkourstig uit Nice, de andere v¡oonachtíg ín Annemasse, maar werk-
zaam in een Zwitserse meLaalfabríeh in het pal over de grens geLegen Genè-
ve kondenrevenaLs een jonge ltaliaanse typograafo interessante dingen ver-
teLLen over zelfsÈandíge alcties van de werlcers, over de rvijze waarop die
akties door de valcber^reging in de wielen v¡erden gereden en over de vrijze
r^Taarop de arbeíders daarop wisten te antÍ/oorden. En uiteraarcl waren er af
en toe ook nog wel belangwekkende gesprelcken over r+at algemenere zaken"
i'faar daarbij bLeef het. llij hopen op enliele details van deze diskussies in
Straatsburg íu één van de volgende nummers nader Èerug Ëe komen.

NOG STEEDS VERKRIJC.BAAR

Het andere Portugal.

Maar hoe dan?

lIaterie en material-ísme.

Van Beria tot Zjoekof.

Stellirigen over de Chinese revolutie"

Over boJ-sjewisme en fascisme.

Í'Ias de sociaal-demokratíe ooit socialistisch?

Beschouwingen over geld en goud.
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