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VERGISSÏNGEN

HET EEESTGDRUIS na cLe ENKA-bezetting (z:'e t'Daad. en Ged.achte'r lian november
was nog ma.ar nauwelijks verstomd. of er speeld.en zicin binnen d.e Ned.er1and.se
vakbewegrng gebeurtenissen af , d.ie d.e lichtelijk beneveLd.e feestgangers opnleuw
red.en tot ge juich schenen te geven. rrDe ïndustriebond. NWrr l zo schreef Gerard.
van d.en Boomen in rrDe Nieuwe Lj-niert va^n 1 november, rtheeft d.e strijd. on sociale
maatschappij'hervo:rring tot intt hart van d.e vakbeweging gebracht.rrMet d.ie }uttele woord.en vertolkte hij zeer nauwker.rig d.e meest gangbare interpretatie van
hetgeen er was geschied.. Met een volkomen vertekend. beeId. van d.e geber:rtenissen
in Bred.a voor ogen beschouwd.e men eensklaps Àrie Groenevelt als een soort vaJr
tweed.e Arie van Bergenrd.e beroemd.e tr:rfschipperr d.ie in 1)90 bU vemassi-ng soIdaten bimen d.e veste bracht en het d.aa::mee mogelijk maakte haar te veroveren.
Had. NW-voorzitter Harry ter Heid.e aI niet d.e vlucht genomen? A1 d.iegenen, d.ie
al htm ve::urachtingen op d.e éne kaart vanrfeen rad.'j.caliseri.ng d.er vakbeweginglt gezet had.d.en, geloofd.en opeens in volIe ernst, d.at hr:n kaart troef geword.en was.

j.1.)

rrGroeneveltttrschreef Elserriers Magazi.ne, ttis a1s een wals over zijn eigen NW ged.ond.erd.tt. Men sphreeuwde het van d.e d.aken, d.at ttBredart toch i-nd.erd.aad. het begin
was gebleken van. een rad.icalere koers van d.e vakbeweging, gericht oprreen snelle
anti-kapitalistische maatschappij-vernieuwingrf . ïn d.e algemene vreugd.eroes was er
niemand. d.j-e zic}r afvroeg, wat d.aarond.er eigenlijk moest word.en verstaan. Aan d.e
vraa,g waar voor een d.ergelijke koers blnnen d.e vakbeweglng d.an wel d.e mogelijkhed.en lagen hnra,rn men in het geheel niet toe.
Binnen een lleek was het geju:ich a1 weer verstomd.. Twaalf dagen nadat Harqf
ter Heid.e ziin voorzittersfi:netie ter beschikking had. gssteld. maakte d.e \,,/ekelijkse
ïndustriekrant (Wff ) t t officiëIe orgaan van Groenevelts bond. - het zijn ledenl-ezers duid.elijk, trd.at ook d.itmaal d.e sto:sr zott luwentr . ïn d.e bewuste beschouwing
met de véélzeggend.e títeI van ItDe eenheid. vooroprf werd geconstateerd., dat 'rin
:
feite d.e wind.kracht reed.s merkbaar was afgenomenrr.
Aan d.e juistheid. van d.e bewering viel eenvoud.ig niet te twijfelen.Op d.ezelfd.e JOste oktober, dat een ltVolkskratrrttf-redacter,rr betoogde, dat d.e hreuk t'ussen
Ter Heid.e en Groenevelt aIle::ninst toevallig was tromd.at zt1 d.e exponenten van
twee verschi-Ilend.e opvattingen binnen d.e vakbeweginglt zoud.en zijn - en bepaald.
moeilijk zou I«mnen word.en geheeld. Itomd.at d.e ïndustriebond. NW daartoe concessies

-2zou noeten cloen, vaantoe de bereidheid bepaaltl niet groot te noemen wa§rr, vas er
a1 een numxoer van Wft ter perse, waaruit d.e belreidhej-at tot wederzijtlse concessies
cluidelijk viel op te maken. ttDe Industriebond. NWtr, zo heette het d.aar (Wtf van
novenber 1972), ilj.s niet de koppige d.warsligger, waarvoox hij in de rechtse pers
zo vaak is uitgemaaJ<ttr en - voegen krij er aan toe - aloor r'linkserr id.ealistetl vaqk
gehoud.en urord.t. ïn hetzelfd.e nlumer werd. ó6k betoogd, dat ate Ïndlistriebond §W
ttniet op het conflict had asngestuurd'r en rthet aftred.en van Ter Heide nooit ltq,+i
gewild.rr, ja het zelfs rruitemate betreurderr.
Dat was wel een geheel 6ndere taal dan men vaÍr rrradicale r&rtti euwers van ale
va,I.belregingf' zou hebben ver'raracht. Maar de waarheid g€bied.t te zéggen dat het een
puxe ver.g'i s sing is orn Groenevelt c.s. d.aarvoox te houden. Het is één van d.e vele
verg'i s singen, d.ie het spektakeJ-stuk, cl,at tussen 27 oktober en 1Q november op het
vakbond.stoneel werd. opgevoerd., tot |teen konedie der verg'issingenrr hebben g,emaBkt.
vakbeweging binclt", schreven WIK en and.ere Nw-bladen op woëns-:"
'tJat al1en in d.ettovertreft
d.ag 8 november,
verre aLles wat men aan verschilfen signaleeri, tÀkè=,
nadat deze tot rIare proporties zijn tenrggebracht. I' Het ziln woóid.en waarop niets
val t af te dilgen. Eennaal tot de ware proporties teruggebracht, bleek d.e sto]m
niet meer d.aJI een sto@ in een glas i^Íater te zijn geweest.
Als een rrkornedie öer verg'issing€nrt menen ríï het zojuist a,anschouwde sàrk te
moeten bestempelen. La^at ons die karakterisering nader toelichten:
- Eerste verg'issing (reed.s terloops genoend): Arie Groenevelt, d.e nan d.ie
tot d.e metaalbewerkers zei, d.at hlj ze ttop d.e barricadenrr zou roepen, naar d.e inlossing van die belofte vervolgens al soaar u-itstelder de ma.n, clie - toen hÍj door
zíjn achterban ge dw o n ge n werd. om iets te d.oeu - zijnrrveld.tochtsplanrraan
d.e tegenstander bekend maakte nog eer hij zijn rttroepenrr had gemobillseerd.t
daasree zijn teg€nst€rder de gelegenheid. bood om het slagveld. te klezen en
vervolgens - toen dat I'slagveLd.rr tle rechtszaal bleek te zijn - deels werd versfagen, d.eels d.oor n]e. S theeman uit zlin noeilijkheden werd gered., is geen a.nti-kapitalistisch strijder, maar een vakbond snaÍl als aIle anderen. Toen er een onschuld.i-g compronis u:i t de bus was gekomen en natuurlijk nLet d.e verond.ersteld.e rad.icalisering, toen sprak Groenevelt n j- e t d.e hoop uit, clat de leden van z{n bond.
zich schrap zoud.en zètten en zich alsnog vcor radicau-sering zouden uitspreken.
Integendeel, Groenevelt verklaard.e 1): rtHet zou jarnmer zijn a1d de meerd.erheicl het ( bekokstoofd-e ) uelela afwijst, ond.at we da.n niet in de gelegenheid. zijn
d.e schade te repareren, d.ie we sa,men hebben genaakt. Herstel vaÍl d.ie schade is
vooral in het belarg van het NW.'l
Het starrdpr:nt, van d.e trlinksen id.ealisten was altijd geweestr dat het NW-beIeidl waarvar. onder and eren drs. Ilarry ter Ileid.e de erponent uas, schacle berokkende a,€Ír de arbeiders en d.at tt van be1an6 was, dat juist tlét beLeid werd ongebogen. Niet aldus Arie Groenevelt. Die spreekt hier van cle eventuele rad.icaliseringspo€'ing afs vanrrde schadetr, d.ie in het belang va.n het NW rrgerepareertU' zou
rooeten word.en. Wi-e in d.eze Groenevelt een soort van "hemelbestoraerrr had gezient
moet op dat monent toch we1 het gevoel. gekregen hebben d.at hij plotseling in de
ond.ervereld- was verzeild. geraakt !
indien Arie Groenevelt - wat zoals gezegd geens- fvreeale verg'issing: Zelfsrrheroelbe
stolslertt zolr wezent d.an nog zou dat nlets
zins het geval is - w é 1 een
verand.eren aan tt rrezenlijke karakter rran de vakber,reging en aan de ontwikheli,ngsmogeljjkheden die ha.s,r op gïond varr haar karakter en haar functie in ale kapitalistische samenleving zijn gegeven. ne vakbeweg'ing, verkoopcentrale vaÍr tle arbeidskracht, is een orgaan van de kepitali-stische naatschappij. Het is een illusie te
1
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verwachten, d.at men een d.ergelijk orgaan in een str[idorganisatie t e I e n het
kapitalisme zou kunnen omsmed.en. Het tegenargr:mentr dat d.e Industriebond. NYV' in
ond.erscheid. tot het NW, in het jongste verled.en d.an toch maa^r |tantl-kapitaligtische strijd.rr zou hebben gevoerd., benrst op gezichtsbed.rog: niet de ïndustriebond. NW streed. bij het metaalconflict tegen het ond.ernemerd-om, maar d.e arbeid.ers
öed.en d.at. Niet Groenevelt c.s. lapten het vonnis van mr. Stheenan aan hr:n laars
maa.r d.e metaa,lbewerkers, georganiseerd.en, zowel als ongeorgan'iseerd.en!
- Derd.e vergissing:Bjj zijn aftred.en heeft lf\Ar-voorzítter HarrT ter Heid.e B€sproken over het verschil in opvatting over strategie en taktiek van de vakbeweSanB, Hlj zeí bij d.1e gelegenheid.: frTegenover elkaar staan, enerzijd.s het streven
na€.r uaatschappij-he:rro:mi-ng en bewustword.ing, waarbij d.e belangenbehartiging a1s
bijprodukt word.t beschouwd., and.erzijd.s d.e opvatti-ng1 dat d.e belangenbehartigrng
voorop d.ient te staanr wae,r mae.tschappijhe:nrorming en beutrstword.i-ng uit voortvloeien.tt Deze verklaring van Ter Heid.e is
geheel ten orrrechte voor zoete
koek geslikt. Met d.e woord.en rtmaatschappij-he:rrorrnlngit en trbelangenbehartig:lngrt
scheen het conflict tussen Groenevelt en hém even eenvoud.ig als juist geschild.erd. Niemand. heeft er verd.er bij stilgestaanrzeker niemand. van d.e rrlinksetr idealisten, voor wie ze koren op d.e molen \^r€l^ren en d.ie er hrÍn ktjk op d.e vakbewegjrg
d.oor zagen bevestlgd.. Toch zoud.en naar onze mening die woord.en d.e a,anleiding
tot een reeks van vragen hebben moeten vo::men.
'Eerste vraag! Wat word.t er eigenlijk precies bed.oeld ïr€rnneer er - v€rn weerskanten overigens - vaJi rfbelangenbehartisrng" word.t gesproken? Sahartigrng van d.e
belangen van d.e arbeid.ers? De vele hond.erd.en 'r!{'ildett stakingen, d.ie er sed.ert t t
eind.e van d.e tweed.e wereldoorlog in Ned.erland. ztJrl geweest t zin juist daarom altijd. rtwildrt geweest, omd.at d.e vakbeweg:ing weigerd.e voor d.atgene wat de arbeid.ers
als hun belang beschouwden in het krijt te tred.en. Wat d.e vakbewegrng behartigd.
heeft is het belang van d.e ttarbeid.svred.ert, het belang van het ond.ernemerd.om. Of
meent d:rs. Ter Heid.e in volle ernst, d.at trd.e belangen van d.e arbeid.erstf behartigd- werd.en toen d.e innid.d.els overled.en NW-verbond.sbestuurd.er Ad Ve::meulen in
april 1955 in Amsterd.a.m uit het stakingsfront van het gemeentepersoneel d.e NWled.en probeerd.e los te weken? Behartigd.e Liefaard. van d.e Algemene Bedrijfsgroepen
Centrale d.e belangen van d.e arbeid.ers, toen hij in 1965 een staking in d.e Groninger strokarton-lndustrÍe trachtte te bneken? Behartigfle Mijnikman van d.e metaalarbeid.ersbond. d.e belarrgen van het Werkspoor-personeel toen hij in een vergad.ering
in het Utrechtse Gebouw voor Kr:nsten en tletenschappen ziin kad.erLed.en een positle
liet j-rmemen, die lijn:eecht tegengesteld. was aan d.e positie van hr:n collega's in
het bed.rijf'? \^Ias het om d.e belangen va.n d.e havenarbei-d.ers te behartigeÍrr d.at d,e
Transportbond. in september 1970 d.e Rotterd.a^mse staking saboteerd.e?
Tweede uraag3 AIs d.e trbelangenbahartigrng" die Ter Heid.e voorstaat niets te
maken heeft met een behartigang van d.e arbeid.ersbelangeÍrr heeft d.an mj-sschien d.e
rrme-atschappij-hervo:mindt d.ie Groenevelt wil, iets te maken met d.e opheffing varl
het kai.ritalÍ sme , met d.e opheffing van d.e loonarbeid.? Het antwoord. Iuld.t: nee ! De
''
zoal-s hij het
'.. "r =eirappij-he:rro:gringtt die Arie Groenevelt voor ogen zweef rrt,I is
zelf uitecngezet heeft in een bijeenkomst in café-restar:rant t Rood. Herttt in t t
F.iese dorp Bergr:n - rreen herstructuering van deze verziekte maatschappij"l zodanÍg d-at Ihet schrijnend.e verschil 1n welvaart, kennis en machttt verdwiint. Groenevelt wil àie I'herstrrrctueringlr - getrrige zíjn uiteenaettingen d.aar in Bergum tot stand. brengen via een trprogressieverf regering en sa.men met d.e kapttalistenp
het laatste l§nlaad.schiks als het niet goed.schiks I<atrr. 0p d.at laatste bemst zijn
reputatie r d.at hi j een trrad.lcalerr figur,lr zov zijn. Z{jn he}e rtrad.icalisme" komt er
op neer, dat hij banbliksems na.ar de sociale ongeli;ldreid. sllngert, d.och d.e voortd.urend.e prod.uktie van ilie ongelijld:eid- niettemin irr,tact r"iI laten.

4Conclusie: d-e woord.en van Harry ter Hei-d.e wekl<en d.e ind.ruk, d.at hij en Groenevel-t d.aarj-n verschillen, d.a,t Groeneveft een arrti-kapital-istlsche strijd. wil en
gewekt
ter Heid.e niet. Die ind-ruk is verkeerd.. Die verkeerd-e ind.n:k word.t vooral
rtmaatschappijneemt
als
d.oor een ond.uid-etijk woord-gebrruik. Wie termen 1n d.e mond.

he:srorming" of "anti-kapitalistische strijd." m o e t misverstand.en scheppen, om
het even of d.at nu Ter Heide i-s of GroeneveLt. Eén van d.ie misverstanden bestaat
hierj-n, d.ai het vol-d-oend.e zou ztJrr om een anti-kapitalistische strijd. te w i 1
Dewerkeh-jkheid.is d.eze, d.atmen
I en omhemookind-erd.aad-te vo eïen.
een anti-kapitaU-stische strijd- kan w i 1 1 e n zond.er hem te v o e r e n en
d-at er een anti-kapital-istische strijd. g e v o e r d. lcan worden, zond.er dat hij
ook maar in het minst g e w i 1 d. word.t.Va,n d.at laatste is sprake bii d.e arbej-d.ersklasse. Wat d.e vakbeweging betref t: ztj voert bepaald geeïL anti-kapitalistische strijd.. Somnige vakbond-sbestuurd.ers wekken aLleen maar de ind"nrk, d.at z\) hem
willen voeïen.
- Vierd.e vergi.ssi.ng: Harry ter Heid.e zou tn goed-e bond.genoot van het ond.ernemerd-om ztjn, Arie Groenevelt d.aarentegen niet. Slachtoffer van d-eze vergissing
zLJr. zowel- Élsevier-red.acteur Cees Labeur (Elsevier-Magazíne van { november) als
Gerard- van d-en Boomen in rrDe Nieuwe Liniert (nummer van 1 november). Waarom noemt
Van d-en Boomen een man als Ter Heid.e iteen mooie bond,genoot van d.e ond-ernemerstt?
Z:-ln oord-eeI berurst op een uitlating, d-ie Ter Heid-e ruim een jaar geled.en tegenoveï het weekblad. rrDe Nieuwe Linie" heeft ged.aan (nurnmer van 50 september 1971).
Ter Heid.e zei toen: rtWat verstaat u nou ond-er een arrti-kapitafistische opstelling? Wat uij wj-I1en is d-e belangen va^n ortze mensen op langere en kortere termijn
verd.ed-igen. En of je d.at nou anti-kapitalistisch of ni-et anti-kapitalistisch
noemt, d.at laat me volstrekt koud.. En d-at laat d-e led.en ook voJstrekt koud-.rt
0p grond. vatrr d.eze uitspraak een tegenstelling tussen Ter Heid-e en Groenevel-t te eonst:rreren is geen gemakkelijke zaak Va;rr fer Heid-e mag Groenevelt d.atgene wat hij d.oet best treen anti-kapitalistische strijd.trnoemen. Dat laat Ter Heid.e koud.!

Van d.en Boomen heef t natuurlijk geI\jk: Ter Heid.e i s een bond.genoot van I t
ond.ernemerd.om. Ya^n d-en Boomen zou ongelijk hebben a1s hij mocht d.errhen - gelijk d.e
jongeheer i{iegel van d.e WD d-enkt en zoal-s ook Groenevel-t zeLf graag wil dat eï
ged.acht word.t d.at Arie Groenevelt d.at niet zou zijn. Van d-en Boomen heeft óók
ongelÍjk inCien hij denkt d.at Ter Heid.e d.ó6rom een mooie bond.genoot van het ond.ernemerd-om is,
ómd.at hi j verklaart, dat een ff anti-kapitalistische opstelli-ng't hem
koud. l-aat. .Want dót nu laat juist het ond-ernemerd-om weeï volslagen koud., zoals
het d.e ond-errremers 6ók volkomen koud- laat of d.e een of and.ere vakbond.sbestuurd.er'
Iuidkeel-s verklaart, d.at hij ztch "anti-kapitalistischrr opstelt. Waarom het d.e ond.ernemers gaat is, wat d^e vakbeweg"j-ng d-oet! fnd.ien d.e ond.ernemers soms nét d.oen,
alsof hei hrrn wé} wat kan schelen, d-at d.e een of andere vakbond.sbestuurd.er net
d.oet a,lsof hij 'ranti-kapitalistisch[ is, d.ar:. heeft men slechts te maken met een
schijngevecht. Hoe zeL Backx varr d.e Scheepvaartverenig"ing-Zuid. het ook aI weer,
toen hij z:-ch. tot ztjnrrgoed.e vriend.'r Hiilsker rj-chtte? 0 ia.. I'Als wij soms rr1terst
fel tegenoveï elkaar l-eken te staan, d-an geschied.d.e d-at slechts met het oog op
onze wed.erzijd.se achterbErrr. rr
Van d.ie achterban gesproken: een ondernemer heeft h-ever te d.oen met een
vakbond-sbestuurd.er, d-ie z,tJyL achterban in d.e hand- heeft, d.an met ee.n bestuurd.er,
d.ie d.oor zLJ:n achterban gev.rantrouwd- word-t. Aan d-e laatste soort vakbond.sbestur:rd-er heeft een ond-errremer totaal- niets. Een vakbond.sbestuurd"er, d.ie er in slaagt
met eell rtanti-kapitalistísche opstelling" zijn aanhang te manipuleren is voor het
ond-ernemerd-om meer waard. dan menig índ-er vakbond.sman r die z:-cln - openlijk - rnind.er

rranti-kapitalistisehrr opstelt

"
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Van d.en Boomen schreef: tt\daar het om gaat is, of d.e
vakbewegtng ernst maakt met d.e belangenbehartigrng en tegefiik met d.e omroming
varr d.e maatschappij . t' Harry ter Heid.e zei-, d.at rrmaatschappijhe:rrorming en behrustwor&lng rrtt d.e belangenbehartigrng voortvl-oeientt. De waarheid. Ís3 lraJÍIneer arbeid.ers zélf hr:n eigen belangen behartigenr $ranneer zri voor hr:n belangen zelfstand.ig strijd. voeren, d.an verand.eren in en d.óór d.ie strijd. hr:n opvattingen en d.an is
- zelfs al- zijn d.e arbeid.ers ze)-,f ztch daar vooralsnog op geen stuklren na van bewust - een d.ergelijk zelf stand.ig optred.en hwmerzijd.s I n bed-reig:tng voor het kapitalisme. ïnd.erd.aad. vloeien itmaatschappijhe::rro::mingrr en ftbewustword.ingrt l.tjit d-e belangenbehartiging voort. Het is zelfs zot da,t wanneer d.e arbeid.ers hun eigen belarrgen behartigenr d.e hervorming van d.e sa,menLeving a1 begintr ïrog voor ztJ ztclt
daarran bevrust zfin. Maar het is niet zót d.at d.e tthervomi::.9 van d.e sa^rnenfevindtt
naur^rkeuriger gezegd.: d.e omwenteling van d.e samenl-erring, voortvLoeit uit d.ie beIangenbehartiging, waa:rnee zich d.e vakbewegang bezig houd.t.Àl-s Van d.en Boomen d.e
vakbeweging d.e eis stelt, dat nJ t'er:rst moet maken met d.e belangpnbehartiging en
t e g e 1 ij k met d.e' omvoruing van d.e maatschappijr,f d.an geeft hij er blijk vart
ten eerste niet te beseffen met wat voor belarrgBnbehartiging zij z:-cln bezig houd.t
en ten tweed.e stelt hij haar een onmogelijke eis. Voor zover krij schijnt te menen,
d.at Groenevelt aan öie eis aI tegemoet komt , zíet hj-j d.e zaak in het verkeerd.e
licht , i s hij een sLachtoffer d.er verg'is singen.
Arie GroeneveLt heeft niet a1s een mod.erne turf sclr-1pper van Bred.a, d.e strijd.
om |tsociale maatschappij-hervo:rring't tot in het hart van d.e vakbewegrng gebracht,
zoals Van d.en Boomen beweert. Wat Groenevelt doet, d.oet hij, omd.at §j beseft, dat
d.e vakbeweging d-e schijn moet wei<ken d.e v[jand. van het ond.ernemerd.om te zijn wil ztl
haar fi-rnctie in het belang van het ond-ernemerd.om naar behoren l«rnnen venm1len.
Niet het belang van d.e arbei-d.ers is bij Groenevelt in het ged.ing, maar het belang
van d.e vakbewegang. Tegen Cees l,abeur van "Elsevier"t heeft hij gezegd.: trlk ben
geen geboren dwarsligger. Ik ben eï aLleen van overtuigd., dat d.e vakbeweging het
d.e laatste 25 jaar niet goecl heeft ged.aarr in Ned.erland.. In d.ie zin, d.at ztJ zich
telkens weeï gecompromitteerd. heeft met d.e ond.ernemersstrekenrt. Daar slaat Groenevel-t ind.erd.aad. d.e spijker op d.e kop. Het conflict tussen hem en Ter Heid.e gaat
niet oveï d.e d.oelstellingen van d.e vakbewepngr maar - zoals Ter Heid.e volkomen
juist gesteld. heeft - over d.e taktiek. Over d.e d.oelstellingen zijn Groenevelt en
Ter Heid.e het we} eens. Maar bij het nastreven van die d-oelstellingen moet je
niet zo ontactisch zijn, d.at j e gecompromitteerd. word.t.
Groenevelt will dat d.e vakbeweging ziclt schijnbaa,r rad.icaler opstelt om haar

- Grootste vergissing:

functie in het kapitalisme beter te

icr:nnen

uitoefenen, Dat heeft totaal niets

met d.e strijd. om ttsoci-ale maatschappij-hervo:rningtt te maken. Maar \,rra,nneer Van d.en
Boomen schrljft d-at hetfthard- nod.igtr is, heeft hij gelijk. En als een man als prof.
Van Zuthem - met w1e wlj overigens nj-ets gemeen hebben - raaar aanleid.lng van d.e
jongste gebeurtenissen opmerkt, d.at hij 'rd,e Ned.erland.se vakbewegrngr met inbegrip
van de IndustrÍebond. NW en Arie Groenevelt, volstrekt niet antikapitalistisch
vind.trr en als hU zegt d.at hij t'niet goed begrijpt, waarom Ter Heid.e weg is gegaan"
d.an heeft hU na,ar or'Lze mening ook geli jk. Een geli jk overigens, wat niet zo heel
veel- zeggen wil, omd.at Van zuthem d.e bewuste uitspraken (voorkomend.e in een interview met t'De Nieuwe Liniert va.n 1 november) staand.e het lnteryiew lreer heeft
ingetroklten. Hij liet z,,cn- op grond. van bepaald.e uitspraken van. Groenevel-t door
d.e intervieweï overtuigenr d.at GroeneveLt althans tóch t'anti-kapitalistisch" zolt
zljn. Zeid.en we teveel lezer, toen we het opgevoerd.e stuk al s rtöe komedj-e d.er vergis singenrr omschreven?
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ZETDEN , geloven wij, i s het verschil tus sen d-e oud.e , trad.itionel e arbeld.ersbeweg'ing van gisteren en d.e komend.e, nieuwe, zelfstand.ige arbeid.ersbeweging van
morgen z6 scherp en kernachtig tot uitd.:rukkj-ng gebracht al-s het in d-e loop van
d.e afgelopen zomeï overigens volstrekt onbewust natuurlijk - geschied-d.e d.oor
e en britse havenarbeid.er.

d.e f aatste week van juIi. Vi jf shopsteward-s vaJ] d.e L ond-ense
op 6gond. van d.e in het begin van dit jaar van kracht geword.en

Het gebeurd.e in

d.okurerkers hraïen nieuwe wet op d.e IndustriëIe Betrekkingen - voor het gerecht ged.aagd. . Ze hadd.en
geweigerd. te verschijnen en d.aarop had d.e rechter een arrestatiebevel tegen hen
uitgevaard.igd.. Het gevolg van een en and-eï was, dat ze waren opgesl-oten i-n d-e in
Noord.-L ond-en ge 1 e gen Pentonvi 1 Ie gevangeni s .
Buiten d.e bajes verzaJneld-en zich in d.e week na hun arrestatie enolllne menigten van arbeid.ers: d-ol«rrerkers in d.e eerste plaats maar ook arbeid.ers van d.e containerbedrijven en ook arbej-ders uit and-ere bed.rijfstalcken en grote gïoepen van
werklozen. Voor d.e gevaJrgenispoort speeld.en ztch hef tige tonelen af . De spanning
tussen d-e verzameld.e arbeid.ers en d.e Lond.ense politie groeid.e van d.ag tot dag.
0p een varl d.ie d-agen werd- één d-er voor d.e gevangenis postend.e havenarbeid.ers aangesproken d.oor een jonge man, d.ie, getuige zijn woord.en, kennelijk behoord.e tot een van d-e vele kleine gïoeperi-ngen van politieke idealisten, d.ie overal
word-en aangetroff en. Of hij behoord.e tot d.e ILP ( A" onafhankelijke a,rbeid.erspart\j)
clan wel tot d.e Trotzkisten of d.e Maoïsten ve:s're1d-t d-e geschied.enis niet, maar
d.oet eï ook bijzond.er weinig toe. Interessant namelijk is mind.er wat nu precies d.e
bewuste jongeman zeL en wat d-oor orrze getuige van tt gesprek ook niet nauwkeurig werd- verstaan - d.an wel wat d-e aangesproken havenarbeid.er l-uid.keels en toornig antwoord-d.e. Uit d.at antvroord viei bovend.ien d.e aard- van d.e door d.e jongeman
gemaakte opmerking nauwkeurig af te leid-en.
rrKeïelrr , zet d.e aangesprokene, rrals je eens wist hoe lang j\j en je soortgenoten me aI meters C.e keel uitharrgen met jullie gezwets over trevolutiet . Ik kan
ie verzekeren, d-at i-kr er zo langzamerhand. kots- en kotsrnissel-ijk van word.. Dacht
j e nou werkeli jkr dat ik hier stond. om trevolutler te maken? Nou d.an heb j e het
mis hoor! Ik sta hier enl<el- en all-een maar om d-e kfassenst{d. te voeren. Dood.gewoon nergens and-ers om d-an om voor d-e belangen valr. mijn klasse te strijd.en. En va^n
d.ie strijd- snapt jouru soort geen ene moer!'r
De woed-end.e Lond.ense d.o}§^rerker had- d"e spijker op de kop geslagen.De politieke id.ealisten vind-en het nod.ig om d.e revolutie te ,ored-iken. Van het omwentelend-e
karakter van d.e klassenstrijd-, d-ie d.e arbeid-ers ter verd.ed-iging van hrm belangen
voeren, hebben ztJ géén kaas gegeten. Inplaats va.n te bsseffen, d.at d.e klassenstrijd- varr d-e arbeid.ers d-e omwentelend.e kracht in d-e maatschappi j is, verwachten
zLJ t d-at d-e klassenstri jd. een gevolg zal zÍjn van hun rrevolutier -pred-iking. Voor
hen sp:rrit d-e klassenstrijd- nlet voort uit oe maatschappelijke situatie waarin d.e
arbeid.er zt-ch bevind-t, voor hen is d.e klassenstrijd- het gevolg van een id-ee. Vand.aar dat wij hen aIs politieke ideal-i-sten bestenpelen. We zoud-en ook krmnen zegBeÍrr d.at ze behoren tot d-e id.eologen, d.ie d.e r,rerkelijkl:eid. op zijn kop zetten,
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IN JIILI j.1. verscheen het eerste nummer vaÍl een nieuw Duits tijd'schriftl
waaryan inniddels in oktober d.e tr.reede aflevering is velschenen. Het tijd.schrift
rtraagt d,e naan van ttschr.rarze ?rotokolle't ( "Zwarte protokollen" ) en vermeld.t als
ondertitel rrover d.e theorie van d.e linkse bewegingft. Het tijdschrift woldt uitgegeven d.oor een kleine g?oep van opvallend i onge mensen, hoofdzakeliik stud.enten,
van wie wij er enkele ontmoet hebben. Wat het aLLereeïste aa.n hen opve,lt is1 d-a,t
zi zidn aIs type volledig, naar d"an ook volled.ig onderscheiden van d.6t type jongelui, d.at nen in alle trvoorhoeale-beweg'ingentt aantreft. Wat in dè tweede plaats
ónniaAel-fiÈ a:p hen opvalt is, dat zil geen enkele bj.n tng hebben net welke theoretische Àtrorring in d.e arbeidersbeweg.ing d.an ook. Ze hebben geen leninistisch-,
geen stalinistisch-, geen trotzkistisch-, geen maoistische-, Seen socia,aldernokrStisoh- en evenmin een radenkommunistisch verleden. ze nissen iedele traditie.
tJat d.eze groep trZwarte Protokollenrt verd.er kénmerkt is è r n s t , biina
zoud.en 1íe zeggen! wetenschappelijke ernst. Eun instelling is uite:mate kritisch.
ne kwaliteit van d.e twee tiidsch-ïiftnufimeles d.ie ze tot nu toe hebben d'oen verschijnen is i.n één }Íoord.! voortreffelijk.
Met clat woord rtvoortreffeliik" bed.oel-en we geenszins, dat we ieder woortl dat
in de verschenen tildsch::if tnu.nmers staat afgedrukt voor onze Iekening zouden ui]len nemen. lJe bedoelen er Ineer d"at de bdd.ragen op een b\izond.er hoog niveau staa.n
en d.at d.e schrijvers van die bijdragen bepaald. weten waarover zii spreken.
Het tijd.schrift ttZwatle ProtokolLen" is puu.r theoretisch en behanclelt tot
dusverre nauwelijks de dagelijkse gebeuxterrissen die zich aan het klassefront afspelen op d.e na.nier ría.arop bijvoorbeeld, "naad. en Gedachte'r dat poogt te d.oen. De
inhoud va.n ttZwarle Protokoflenrt bestaat rrlet rrit bíid.ragen die varl:-it een bepaa^ld.e theoretische achtergrond. zijn geschreven, d.e biidragen ha.nd.elen over cle theorie
zel-'f .

t Eerste numer is bijna, gpheel gewiÍd. aan een diepgaande en bijzonder schen
kritiek op het bolsjèwisme. Zij wordt ond.errlomen, niet aan de hand van bijvoorbeeLd. het praktlsch optred.en d.er diverse bolsj eÍr:istische partijenr naar aen d-e
t

pe

hantl van fén bepaald theoretisch werk va.n Lenin.
ZoaLs men vermoed.elijk wel weet is iets dergelijks ook in het verled.en eén
paar keer ond.ernbmen. He:man Gorter leverde in het beg:Ln van dè jaren r20 een
principië1e kritiek op rt lenir:.isue aan de hand. vaJr lenins brochure over d.e z.g.
j-nkse Kinilerzlektenrt . fn de jaren tJo ond ernarr Anton PaJrÍrekoek, 1r'at uitgebrei"I.',
d.er en dieper, hetzelfd.e nóg eens, maar toen aan tle h€nd van l,eït-ins filosofische
werk over rrEnpiriocriticisroe en materialisnerr. rt Resultaat varr Panrrekoekr § analyse werd neergelegd in het boekje rrlenin als filosoofrr. Nog weer laterr,.tegen
het eind. van d.e jaren tJ0r heeft de toen in Mexico wonende Duitse radenkonnwrist
Otto Rrihle nog,reer eens - tn vrd fragmentarische - kritiek op het leninismè 8eleverd, wederon aan de hand vafl d.e rrKind.èrziektenrt .
fn rrzlrarte Protokoltentr word-t naar de bewuste studies niet verwezen. Men'
kan zich det onttrekken aan de indruk, dat de d.aar Segeven analyse berust op geheel zeLfstandig ond.erzoek. Het boek van Lenin, dat - nogen we wel zeggen - uiteengerafeld worcltl is een and.er boek clan waarvaJ] Gorter, Per:nekoek en Riihl-e bii
hun kritiek zijn Lltgegaan. ttzwarte Protokollen[ analyseert d.e bol§i ei{istische
theorie aan de ha.nd vaJr Leninrs werkje rrOver d.e belasting in naturarr. Naar onze
seas,k is het een bijzond.er knappe analyse rliraarvaJr de uitkomsten wezenliik overeen-

8stemmen met d.ie wel-ke vooral Parrnekoek gevond-en heeft.Ergens in Pannekoeks boekj e rrlenin als filosoofrr komt d.e uitspra,ak voor, d.at rrlenin het werkelijke ma:rcisme nooit gekend. heeftrr en d.e strekking vaJr Parurekoeks betoog is d-eze, d.at d.e l-eninistische theorie in geen enkel opzicht aLs d.e theorie va^n d.e strijd.end,e mod.erne arbeid.erskLasse kan word.en beschouwd.. Aan dal alles moet men bij hei Lezen vam.
cle uitvoerige stud.ie i-n ttZwarte ProtokolLenrr voortdr.rend. d.enken.
Het tweed.e nuinmeï van het nleuwe Duitse tijd.schrift, pas in ons bezit en nog
niet doorgenomen, hand.elt geheel oveï Rosa Lucemburg en haar theoretische positie 1n d.e arbeid.ersbeweging. De stud.ie wekt, bij vluehtig d.öorblad.eren, d.ezelfd.e
ged.egen ind.ruk.
Het eerste nurnmeï va^n ttZwatte Protokollenrf bevat een voo:r^roord-rwaarin o.à.
min of meer het prograJn van het tijd.schrift word.t ontwildceJd., Daar staat ond-er
artd.ere te lezen, d.at "het nj-et om Marx gaat of om d-e trad.itj-e van bijvoorbeefd.
d.e eerste mei, maar om een niets ontziend.e kritiek op al het bestaand.e. tr Dat
is een sympathieke stri jdkreet. ItZwarte Protokollentt is kenneli jk van plan om d.e
vele heilige huisjes in d.e arbeid.ersbeweging aaÍr te vaIlen. Als dat program ind.erd.aad. word.t ultgevoerd. zulIen wi-j nog weI meeï d.an eens op het tijd.schrift terugkomen.
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In d.e Nieuwe Rotterd.arnse Courant/tianaetsblad. van J november j .l. heef t prof .
d-r. F. Hartog een korte beschouwing gepubl-iceerd- ond-er d.e titel rrRed.d-end.e klasserr. HÍj betoogt d.aarin, d.at er sed.ert ongerreeï zotrt tweehond-erd- jaar tel-kens opnieuw bepaald.e niet religievze- rÍr&àï maatschappeiijke heilsverwachtingen ontstaartrwaarbij telkens alie hoop vooï d.e toekomst op een bepaald e klasse word-t gevestigd-. In eJk van d.ie heilsverwachtingen, ald-us het betoog van prof , Hartog,
treed.t een bepaald.e kl-asse op als red.ster van d-e samenleving en bij ied.ere nieuwe
heilsve:r^rachting is het een dnd.ere klasse d.ie d.eze rol- venmlt.
Prof . Hartog somt eï een aantal op. Het oud-ste voorbeeld-, zegt hij, zí1n d.e
Eranse fysiocraten varr d.e 1Be eeuw, rrd.ie d.e u-itgebuite boeren i-n het mid.d.elpr:nt
vart hr.u: tnatuurlijké ord.erf plaa'tsten.De boeren waren in hr:n ged.achtengang d.e enige produktieve klasse, d-i-e d.e meerwaard.e prod-uceerd.en waa:rran d.e and,ere klassen
leefd-en.rr
ftVerva^rrgtt, zo

vervolgt prof . Hartog, rrboerenft d-oor rrarbeid-ersrr en we kr{jgen
tweed.e voorbeel-d- van het bouwen op een heilbrengend.e klasse.tr
fn d.e loop van ztjn beschouwing voegt hij d.aar d.an nog and"ere aan toe, zoals:
het

Marxj-sme

tiek

o als

gekonkel aarrgetastet? sold.aten d.e ro1 van d.errrecld.end-e klassef'venrullen;
rrneo-ma^rxistischerr heilsverwachtj-ngen, d.i-e hwr hoop vestigen op d.e studenten.
De opsomming is voor prof . Ha,rtog sl-echts een aanloop tot d.atgene wat hi j
eigenli jk te zeggen heeft r een eerste aanloop, want hij benad.ert het probleem d.at
hem bezighoud.t trapsgewtjze. Na eerst d-e ftheilsve::r^rachtingenrt als zod.anig te heb-ben genoemd. , zoekt i1f j het antwoord. op d.e vraag, waaróm er steed.s weer nieuwe
rrheilsveïwachtingenrrontstaa^rr, Naar ztyn mening gebeurt d.at, omd-at telkens weer
d.e klasse waa.rop men zLJr: hoop vestigt d.e verwachtingen niet vervult. AIs gevolg

9d.aarvan treed.t er een rfverspringj.ngrr van d.e heilsverwachting op.
Na d.eze , hier kort sarnengevatte , beschrijving van het verschijnsel , komt prof
Hartog tot d.atgene wat voor hem d.e kern van de zaak vo::mt. Hij zegt, d.an:
rfHet projecteren van het heil op een ond.erliggend.e klasse geeft een
vertekend- beeld. van d.e werkeli jkheid.. Maatschappeli jke hervormers, öie
d.e samenlevi-ng in een stroomversnelling wil]en brengen, hebben in d.e

.

meeste gevallen zulk een ontrechte klasse nod.i-g om aa.n hr.:n woord.en
kracht bU te zettert.Zond.er d.eze klasse hebben zri all-een maar 't woord..
Met d.eze klasse hebben zii ook d.e d.aad..Zij spannen haar voor hr:n id.eeën.
De klasseprojectle van het heil j-s j-n belangrÍ jke mate een id.eologie.
Ied.ere nieuwe heilsleer heeft behoefte aarr een nieuw proletarÍaat.?r
Even verd-er komt prof. Hartog tot zLJrl conclusies. ihj stelt d.e vraag3 "Hebben wij weL een red.d.end.e klasse nod.ig? Waa^rvan moeten wij eigenlijk gered. word.en?"
ZtTn stand.pr.rnt is, dat rrd.e icleologen d.oor hun id.ee van een heilbrengend.e klasse
d.iI§.djls meer onhei] d.an heil stichtenrr. tïlrliett t zo eind.igt hlj:
'rWie niet ingekapseld. is d.oor het bestaand.e bestel, loopt groot gevaar
ingekapseld. te word.en d-oor een of arrd.ere id.eologj-e. Maa,r nettertijd. Ieïen Ïre d.aar misschien van. Dan kan een bourgeois zj-ch weer bourgeois
n.oemen.

lt

En d.ie laatste woord-en van zt)n stukje sLaarr d.an op het eerd.er daarin gesignaleerd-e f eit, d.at rrvri jwel niemand. er openli jk voor durft uit te komen, da,t hi j
bourgeois j-s en wil Zilnt' ond.anks I t feitr zegt prof . Hartog, d.at d.ie bourgeoiskJasse toch belangrijke positieve eigenschappen heeft, zoalsrrd.egelijkheid., spaarzaamheid. en bereidheid. tot persoonlljke lnspanning.'t
+

Het hier sterk verkorte lreergegèven betoog varr prof. Hartog roept zeer tegenstr{jdige gevoelens wa,idrer bij ons. Enerzijrls bekruipt ons d.e lust een krachtig applaus te l-aten horen. nnderzijds voelen we de neig'ing bij ons otrkomen tot een zo
scherp mogelijke kritiek. Z{!n verrrijt aan de rtnaa,tschappel{jke hervomersrr, dal, zij
een ontrechte klasse rrvoor hrin i<Ieeën spaJlnenrr, dat zi j rreen vertekend. beelcl van
tle werkeldkheid.rr geven en rrideologenrr zijn, is ons uit het haret gegrepen. Met èie
stelling zdn rarii het vollerlig eens. Oneens zijn wij het echtex met aI tlatgene waarin prof. Hartog !.ie stelling heeft verpakt. 0n niet te word.en misverstesn zuflen
wij ons hier 6érst met zijn 'tverpa.ld(ingrt bezig houd.en, de,t wil dus zeggen met aI
d.atgene, wat wij in ztn beschouwing voor onjn:ist houden. Hoe vreemd. het ook moge
sc$nen, d.e lezer zal daarbij bemerken, dat juist onze vers chi Il en met
prof. Hartog cle verklarilg vonnen voor het feit, dat wij op één belangrijk punt
net hem overeenstemmen.
Prof. Eartog noemt zowel d.e leer van de Franse fysiocraten als het nar5(isne
een rrheílsvenrachtine" d.ie op een bepa,aId.e, 'rbulten het establishnent stsande"
klasse zou zijn gericht: bij d.e fysiocraten de boeren, bij het marxisne d.e arbeiders. Zowel in het ene als in het and.ere geval heeft prof. Eartog naan onze mening ongelijkne fysiocraten lraren d.e eerste econonisten, die rt verschijnsel van cle meerwa.artle - bij hen het "pxodlrit netrr ( schone of zuivere opbrengst) geheten - systematisch ond.erzochten. Doordat zij dit verschijnsel uit tle pro d ukti
e hebben trachten te verklaren, legden zij de grond.slag voor een vruchtbare analyse
van het }<apita,lí stisch produktieproce s. Dat zii, zoals prof. Hartog beweert, rt d.e
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geplaatst van wat zrj d.e froïd.re naturelrrnoemd.en, lijkt ons niet juist. Weliswaar verkond.igt een fysiocraat
a1s Quesnay heel d.uÍd.e1ijk, d.at al-l-een d.e agrarj-sche arbeiöers d-e mee::waard.e
scheppen en niet d-e grond-eigenaïen, rnà€Lr niettemln \iras het hele begrip van de
r?uitbu-itingrr dat prof , Hartog hu:r toeschrijft en met behulp waa:sran hij d.e op
'n
ontrechte klasse gerichte trheilsverurachtingtt const:rreert d.e fysiocraten vreemd.
Niet al-s gevolg van een uitbuiting ontstond. volgens hen het itproduit net" e ïrrà&ï

uitgebuite boerenfr in het micld.elpimt

alseen gif

van

t

zoud.en hebben

d.e natuur!

fysiocratische leer op iets 't geri-chtrr was om met prof . Haïtog te spreken - is d.at rtietsrr : d.e burgerlÍ jke maatschappij. Maar d.an: d.e burgerlijke maatschappij zoals d.ie er uit ztet op het moment, d.at ztJ bezig is zich rrit
het feod.alisme te ontwikkelen. Die bewering lijkt op iret eerste gezicht te word.en
geloochenstraft d.oor d.e omstarrd.igheid., d.at een fysiocraa,t al-s Quesnay z:-dn vooï
d.e absolute monarchie uitsprak en een fysiocraat aLs Mercier d.e 1a Rivi-ère d-e
mens voorbestemd. achtte om te leven ond-er het d.espotisme. In werkelijkheid. blijft
er natuurlijk noch van d-e absolute monarchie, noch van het d.espotisme ook maar
één steen op d.e and.ere, \^Ia^nneeï er ernst gemaakt word.t met het beginsel van het
trl-aissez faÍre, laissez al-l-ert' rt vrije spel d.er maatschappelijke krachten,
d.at d-e fysiocraten niet moe werd.en te verkond.igen. Als Turgotrminister geword-en,
een eerste pogang d.oet d.a,t beginsel en and-ere fysiocratische beginselen - toe
te passen, d.an beleef t Frankri jk iets , d-at een aanloop vormt tot datgene wat pa,s
cle Franse revolutj-e zal vol-brengen.Van d.ie aan d.e horizon opd-oemend.e sociale omwenteling zijn d.e fysiocraten preci-es eend.er als d.e encycloped.isten de 'tprofetenrr.
Maar d-e bood.schap d-ie zrJ verkond-igen is geen itheilsversiachtinglt, maaT een soort
Voor zover

d-e

van ana,lyse d-er maatschappelijke ontvri-kheling.
Een analyse d-er maatschappeljjke ontwikkeling te z1y't, geld.t voor het marxlsme in nog veel sterker mate d-an voor d.e leer d.er fysiocraten.Geenttheil-sverrrrachtingn is het I d.ie op een trheilbrengend.e kl-asse" bouwt , ma,ar een poging tot verklaring vaÍI een voor ied.er zichtbare, ook d-oor vele and.eren lang vóór Marx waaïgenomen klassenstrijd., d.ie uit reëIe sociale tegenstellingen voortspruit en d-aarmee onverbrekelijk verbond-en is.
Die sociale tegenstelli-ngen kleven aan d-e kapitalistische prod"uktieverhoudJ-ngen, d.ie ook d.e elkaar vijand.ige klassen hebben voortgebracht. Zol-at:,g d-ie produktieverhoud-ingen bestaan zal er sprake zijn van hun ond.erlinge strijd., d.ie evenals d.e strijd. tussen and-ere klassen in het verled.en slechts met d.e zege van d.e ond.erd.nrkte-, d.e ned.errlaag van d.e heersend-e klasse zal l«"uinen eind.igen. Maar niet
t e r Lr i 1 I e va^n d.ie uj-tkomst, geenszins v a n w e g e d.at h i s t o r is c h e peïspectief word-t d.e strijd- gevoerd-, maar voor zeey concrete en voor d-e
hand. liggend.e d.oeleind.en, d.ie onni-d.d.e11ijk verband. houd-en met d.e dagelijkse omstand.ighed-en waarond-er d.e betrokkenen aa.n d-e produktie d.eelnemen.
Niet om |thet heilrt te brengen - aan wie d.an ook - gaaJl arbeid.ers in staking,
maar om betere lonen en arbeid.svoon^raard.en te bewerkstelligen.Hun praktisch hand.el-en word.t hun niet d.oor id.eeën ingegeven, maar vooïgeschreven d-oor belangen!
Met d.e een of anclere 'rredding'rr heeft d.at praktisch hand.elen hefemaa] niets uit
te staa^n. Wat of wie zou d-aard.oor d.an we1 gered- word.en'? Niet het ond-ernemerd.om,
r,iaartegen - af s koper en beheerser d.er arbeid.skracht d.e strijd. gericht is ! Niet
d-e gegeven samenleving, d.ie er d.oor word.t omgewenteld- en ten epave gesleept !
Niet d.e arbeiderskl-asse zelf , d.ie er uiteind.elijk a1s klasse slechts d.oor kam. word-en opgeheven!
Verre ervan d.at het marxisme d.e weg naaï d.e een of and-eretrred.d.ingrr d.er samenleving zou wij zeÍr, monCt ztjrr analyse va^n. d.e in d.e samenl-eving werkzame krachten juist in het tegend.eel uit. Het verkond.igt niet d.e '?red.d.j-ng d.er maatschappij"

11

Als men dat een rrbood.schaprr wenst
tenoemen, hebbenwij d.aargeenbezwaartegenr mi t s dierrbood.schap" ni e t
wor:d.t opgevat afs d.e verkond.iging van een id.ee, d.ie met b e h u 1 p van de arbeid.ersklasse zou moeten worden ve:rvrezenlijkt. Het ma:ocÍsme zegt nj-et wat d.e ard-oor d-e arbeid.ersklasse, ma,ar haar ond-ergang!

beid.ersk]-assebehooTtted-oen,maarhetana}yseertd.atgenewatzltrge
o n ge n is te doenen d- o e t op grond- van haarmaatschappelijke positie.
Dit betoog keert ztch tegen prof. Hartog voor zover hij ten onrechte het
marrisme voor een ttheil-sleerrt houd.t. Het keert z:-clt niet tegen d.ie prof. Ilartog,
d.ie d.e simpele vraag stelt of wij we1 een I'red.d.end.e }cl-asseft nod.ig hebben en waarvan wj-j eígenlijk ttgered" moeten word-en. Wij houd.en d.at voor een gerechtvaard.igd.e
vraag. Het is zinnig om d.ie aan allerlei maatschappelijke hervormers te stelIen,
maar I t is onzir:nig om d-e id.eeën van d.ie hervormers te venvisselen met d.e analyse vatrr Marx, d.ie met dat soort hervo::slers meed.ogenloos d.e d.raak stak en ze net
als prof. Hartog d.oet tot id.eologen stempeld.e.
Het is belangwekkend. overigens om te zien, hoe prof. Hartog, d.ie ten strijd.e
trekt tegen d.e id.eologen, zond.er het zelf te vermoed.en a} hun slachtoffer is geword.en nog voor het tussen hem en hen tot een eerste treffen is gekomen. Eer hij
in ztjn stukje aan d.e icleologen - terecht ve:r^rijt d.at zt1 d.e maatschappelijke werkelijkheid- vertekenen, heeft hij zéLf aI de bod.em d.er werkelijkheid. verlaten,
Het geber:rt dadr, waar hJ-j over tfhet verspringen van d.e heilsverwachtingen
op steed.s nieuwe klassenrrkomt te spreken, maaï d.aarbij aLs voorbeeld. tLan groepen
ten tonele voerte d.ie slechts d.oor d.e id.eologen hetz:; werlcelijk afs klassen woïden beschouwd.rhetzij voor d.e kLassen in d.e plaats word.en geschoven, maaï d.ie in
werkelijkheid. tota.al geen klassen zllrt.Sofd.aten en stud.enten kuru:en niet als zodarrig word-en aangemerkt, omd.at ztj geen prodr:ktieve fi:nctie uitoefenen. De soLd.aten
va.n een beroepsleger staarr vo 11e d.i g buitend.e prodr:ktie. Ineenleger
van dienstpllchtigen staan z4 er tijd-e1ijk buiten; il&E^r blijven zij voor d.e duur van
hr:n d.iensttijd. tot d.e kl-asse behoren waaruÍt ztJ nu eenmaal stammen op grond. van
feitelijkhed.en d.ie d.oor hrm tijd-elijke inlijving in het leger niet word.en aangetast,
maar omgekeerd. d.oor hr:n ( ti jd.elijke) plaats binnen d.e militaire hierarchÍe veelalword-en geaccentrreerd.. Voor d.e stud.enten, in overgrote meerd.erheid. nog altijd. niet
uit d.e arbeid.erskl-asse afkomstig, geld.t in wezen precies hetzelfd.e.
Als prof. Hartog schrijft, dat er id.eologen zrJn, d.ieltveelal wed.d.en op d.e
stud.enten als stoottroep vart d.e revol-utie", d.an is dat wel wé,fu, maar prof . Hartog ztet d.aarbij d.arr niet, d.at wat "d.e strijd. voor d.e revolutierf word-t genoemd.t
niets and-ers is d.an d-e subjectieve strijd. vooï itd-e revolutie- i d- e e t', d.ie volstrekt niets ui{staand.e heeft met d.e d.agelijkse strljd. van d.e arbeid.ers vooï hr-rn.
kl-asse- b e I a n g e n, waarrra^n een ïevolutj-e, dat w1I zeggen een omwenteling
d.er produktieverhoud.ingen, slechts d.e (objectieve) u-itt<omst is, onbed.oeld. en ondw,:

gewild.,
Stud.enten,

die géén klasse vorsnen, lcr.rnnen ind.erd.aad. - en d"oen dat ook - Iveren voor een i d- e e van ci-e Itrevolutiert (wat d.aar d.an ook mee bed.oeld. moge word.en). Maar i d. e e ë n óók d.e revolutie-id.ee hebben ztch,1 gelijk Marx al bijzonder goed.

wj-st, in

d.e

historie nooit

and.ers d.an hopel-oos geblameerd-. Dat was

bijvoorbeeld- op bijzond-er krasse wijze het geval met d.e revolutie-id.eeën van d.e
bourgeoÍsie, de id.eeën van rrvrijheid., gelljkheid. en broederschaprt, d.ie men tesamen
d.e d.oor prof. Hartog verd.onkeremaand.er?heilsverrdachtingrt van d-e bourgeoisie zo1)
lo;nnen noemen. Maar juist bij d.it voorbeeld. blijkt d-uid.elijk, d.at rrheil-svenvachtingen" alf een rnaaï van betekenis zijn voor ideologen. De burgerl{jke klasse zélf behaald.e haar zege op ad.el- en absol-ute monarchie geenszins d.oord.at ztJ d-oor d-ergel{jke id.eeën werd- begeesterd., d.och uitsluitend- d.oord.at zli ztch niet d.oor id.eeën van
d.e wils liet brengen en onverbj-d.d.elijk vssthiel-d. aan haar maatschappelijke inte-
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ressen.

Hel-emaal gevangen in d.e denlc\niereLd. d.er id.eologen is prof . Hartog d66r, waa^r
rrhet verspringen van d.e heilsverl{achting'r verklaart uj-t het zogenaamd.e feit,
d-at "d.e arbeid.ers verburgerlijkt raken'r. Hij beseft niet, d,at hij bij d-ie zogenaail]d.e t'ver'burgerlijkingtt niet met een feit te maken heeft, maar met een d-enkpatïoon
van politieke id.ealistenrd.ie niet uitgaarr van d-e arbeid.ersklasse zoals zÍ3 werkeIijk i s , maar va,n d.e arbeid.ersklasse, zoal-s ztJ zt-clt die voorstellen en zoals
ztJ volgens hen zou moeten z:-jn. In cIít d.enkpatïoon is d.e arbeid.ersklasse behept
met morele d.eugd.en a1s heldhaftigheid. en alturïsne; in d.d,t denkpatroon spnrit d.e
permanente tegenstelling tussen arbeid.ers en ond-ernemerd.om niet voort uit d.e d.agelijkse ervaringen in I t prod.r:ktieproces en d.e fimctie die claarin d.oor d.e arbeid.ers vervu.Id. word.t rmaar uit Ïret een of and.ere itpolitiek bewustzljÍrtt, d.at het specifieke attribuut d.er politieke id,ealisten is. Wanneer d.e arbeid.ers z.,dn d.an aIlesbehal-ve voor d.e wensvoorsiellingen en d.agd.romen dier ideaListen blijken te. interesseren, d.och voor eerl groter aand.ee] in cie d-oor hen voortgebrachte warenmassar d.an zoeken d-e id.ealisten d.e fout niet in hrur onreal-istisch d.enkpatroon, nee,
d.an overstelpen ztj d.e arbeid"ers met ve:viji;en.
Prof . Hartog constateert terecht, d.at het pro j ecteren van rthet hei-Irt op een
ond.erd.rukte klasse een vertekend- beeld- van d.e werkel-ijkJreid. oplevert. Er bestaat
een hemel-sbreed, verschi-I tussen d-e arbeid.ersklasse, zoal-s zrJ er ui-t ztet in het
hoofd- van d.e id.eologen, en d.e arbeid.erskl-asse zoals zÍj werkelijk is. Maar als onze hoogleraar d-at verschil- beschrijven wil-, d-an harrteert hij begrippen, die aIf een
maar zin hebben, ind-ien men van het vertekend beeld. van d"e id.eologen rritgaat.
Het verschil is allesbehalve d.at d-e werkelijk bestaarrd-e arbeid.ersklasserrverbutgerlijktrr zott zljn en d-at and.erzijd.s d.e arbeid.ersklasse-zoals-d.i-e-er-in-het-hoofd.d.er-id.eologen uitzien d-at niet zou ztjr:..
Wat word-t er bed.oeid- wanneer er va.n t n 'tverbu-rgerlijktert arbeid.erskLasse gesproken word.t? Dat, wat het woord. ze1f reed-s u-Ltd.n:kt: een arbeid-ersklasse, die
d.ichter bij d.e burgerij is komen te staan, d.ie d.oor het najagen van materiël-e verlarrgens de scherpe klassenscheid.ing tussen z:-ehzel-f en d.e bourgeoisie heeft uttgewist en dientengevolge aan strijd.baarheid. heef t ingeboet.
In werkelijidreid. i-s de arbeid.ersklasse d-oor trhet najagen van materiël-e hrensenff niet d.iehter bij d.e burgerlj komen te staan" De huidige arbeid.ersklasse-staat
verd-er van d.e burgerij d.an d.e arbeid.erskl-asse in haar begint{jd.perk. De tegenstelling is niet l<l-einer maar groter geword.en en d.at komt onder meeï tot uitd.nrkking
in het feit, d.at d.e arbeid.ers hoe langer hoe meeï zelfstandig optred.en en bij hr:n
strijd- énd.ere organfsatievormen hanteren d-an d.e nog zuiver burgerlijke organisatievolanen d.ie men in het verled.en bij hen aantrof. Het komt óók tot uiting in hun
toenemend.e onverschilligheid. ten aanr.zien van d.e burgerlijke politiek en het burgerlijke leven. Het misverstand. bestaat hierj-n, d.at de id-eologen menenz dat een
arbeid.er met t n ij skast en een t. v. d.ichter bij d.e bourgeoi sie zov staan d.an een
arbeid-er z6nd,er ljskast of t.v. Zii zoeken het verschil in d.ie attributenrniet in
d.e plaats en d.e functie j-n í t produktieproces" Eenmaal- op rt verkeerd-e spoorr ontgaat, het hun, d.at d.e arbeid.er van nu sirijdbaard.er is dan d.e arbeid.eï varr gisteren en het ontgaat hun ook, d.at de arbeid.ers vaak strijd.baard.er zrt:nt naarmate zrJ
beter word.en betaal-d..Dat een arbeid.er mét een ijskast en noem maar op dilo^rijls genoeg veel strijd.baard.er is dan zL;n collega zond.er, dat wil er bij de id.eologen
niet in, omd-at het niet strookt met hun ( politiek) begrip van strijd.baarheid, en
hr.rr organisatj-e-opvattingen. Dat d-e arbeid-ers voor materië}e verlangens strijd.en
strijkt cle id.eologen tqgen d.e haren in. Volgens hen ftbehoord-en't ze voor 'td.e reïolutiert te strijd-en. Dat d.e arbeid-ers hoe langer hoe meer l-ak aan d.e id.eologen
kri jgehr d.at beschouwen d.e id.eologen niet als een bewi j s van volwassenheid.l maar

hij
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een ïalnp, een ïamp rf voor d.e arbeid.erskJassetr wel te verstaan, niet als d.at
wat het zij het niet terstond- maar wel in wezen - is; een ramp voor de bourgeoi-

als

sie.

komen:d.e rfverburgerlijkterr arbeid.erskl-asse rrraarvan hij spreekt bestaat niet.De arbeid.ersklasse l ij k t aLl-een maartrverburgerIijkflt wanneer men ha,ar bekijkt d.oor d.e bril varr d.e id.eologen. Dat d.oet prof . Hartog. Hij zet d.e bril d.er id.eologen op, op hetzeLfd.e moment, dat hij hr:n toeroept,
d.at z\J d.ie nu eid.enlijk eens moeten afzetten.
Niet afleen d.oord.at hij van d.e ttverburgerlijkingtr d.er arbeidersklasse spreekt
toont prof. Hartog ztch niet va^n id.eologische smetten vrij. Hij ontpopt z:-ch ook
op een artd.ere plaats in z\)n stukje, namelijk d.aar waar hij d.e zogenaamd.e burgerlijke d.eugd.en opsomt, als een prl-re id.eoloog, d.ie met d.e werkelijkheid op zeer gespannen voet staat.Wj-e ook maar enigszins vertrouwd. is met d.e wijze $raarop de kapita0m op prof

. Hartog tenrg te

Iistische produktlewljze is ontstaan, d.ie weet werkelijk niet wat hij leest afs ldj
bii prof . Hartog woord.en aIs rrd.egeli jkJrei-d.rt ; Itspaarzaa.mheid.?t en rrpersoonlijke inspanningrr op het geduld.ige krantenpapier ztet prijken.
Wie eï ooÍt wel eens va^n gehoord. heeft, d.at de basls varr d.e kapitalistische
rijkd.om gelegd. is d.oor menseliroof en sLavenhand.el, d-oor het nassaal verd.rijven van
kleine boeren teneind-e hlm grond.en voor d.e schapenteelt en d.e wolproduktie te
kr:nnen aanwend.en, wie er rrel- eens van gehoord. heeft, hoe d.e eerste stormachtige
ontr^iildseling der kapitalistische prod.uktieverhoud-ingen gepaard. ging met grove
beursspekulatie en aand.el-enzwend.el, wie ooit een blik geslagen heeft in a} d.ie
enquètes, waarin sprake is van het sermele misb:ruik van het vrouwelijk proletariaat d.oor haar brood.herenrwie eï begrip vooï heeft in wélke mate een kapitalistische beurs- en bankcri sis een aanslag is op d.e spaarzaamheid. van 6nd.eren en
wie bovend-ien beseft, d.at d.e d.eugd van d,e zogenaamd.e spaaÍzaamheid. sl-echts dàÉl
beoefend. karr word.en waaï eï iets te sparen va1t, dÍe heeft werkelijk moeite om bij
prof. Hartogs schild.ering van d-e "positieverreigenschappen d.er bourgeoisie niet
l-uidkeel-s in lachen uit te barsten.
Ond.ar:lss dat alle s echter; prof . Hartog heef t gelijk, d.at d.e id.eologen d.e aïbeid.ers vooï hrín id-eeën wil-Ien spannen, dat ztJ d.e maatschappelijke werkefijkheid.
op zijn kop zetten en dat |theilsve::rrachtingenrf ertoe d.ienen om aa.n d.e woord.en d.er
politieke id.ealisten kracht bU te zetten. Ziln vraag: ttWaanran moeten wij eigenlijk
gered- word.en?rf zou hij, konsel«rent d.oorred.enerend.e, bijgevolg and.ers moeten inkled-en. Zii zou als volgt moeten luid.en; I'Waa:sran moeten cle id.eologen eigenlijk we1
gered. word-en?tl
Het antwoor& is niet zo moeili jk. De id.eologen z:-tten in d.e put r d.oord.at d.e
.

steed.s zelf stand.iger en vol-wassener optred.end.e arbeid.ers z:-cht van hr:n i4eologieën niets meer aantrekken. Dat feit maakt, d.at zLJ met d-e ond-ergang bed.ràigd word-en. Van d-ie. dreÖgencle ond-ergang moet een goed.gelovige klasse hen red.d-en. De 1,ogenaamd.e rrheilsve:rrrachtingtt d.ie ztj verkond-igen fr.mgeert als een red.d.ing voor henze1'f . Een red.d-ing d.ie natuurl-Íjk netzomin op komt dagen a1s t t zogenaamd.e rrhej-Jtt.
De concl-usie uit d-it alles ligt voor d-e hand.: wij zÍjn f t wel eens met prof .
Hartogs kritiek op d.e id.eologen, maar wij zijn het niet eens met prof . Hartog. Hij
koestert d.e hoop d.at eens, wanneer d.e id.eologische bril is af gezet, een bourgeois ztch weeï bor:rgeois kan noemen. Wat ons betreft kan een bourgeois dat aL
terstoncl, Slechts id-eologen overstelpen hem met moreLe ve:rrijten, slechts id.eologen pïoberen d.e br:rgerlijke moraal- met geschied.vervalsingen te vergoelilhen. Voor
ons is het een, noeh het and.er nod.ig. Het gaat bij de vraag tot welke klasse men
behoort niet om morele d.eugd.en of om noflnen d-er moraaL. Het gaat simpel om d.e
vïaag welke plaats men in het prod.uktieproces inneemt.
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0p d-e d-ono-erd.ag vóór d.e verkiezingen verscheen het weekblad "VrU Neder}&ndtr
met I n bijlage , getite-rd- rrKiezen in d-e politiekr! . De bed-oeling d.aarvan was, de Iezers wegwijs te maken. De bijlage was samengesteld. uit tn seri-e van vjjf reed.s eeïd.er in I t bewuste weekblad. verschenen artikelen plus een speciaal vooï d.e b[j1age
geschreven slotartikel.
In het a,Il-ereerste opstel troffen we d-e uitspraak aa1,
waarom het ons hier te d.oen is. Ze luid.t af s volgt:
rrlrange tijd. heerste er in Neder1and. na d-e oorlr-og een uitzonderlijke
arbeid.srust. Vergeleken met and-ere Westeuropese land.en waren d-e lonen aap
d.e lage kantr eïf toch werd- er bijzond.er weinig gestaakt...,
De bewering was allerminst nieuw.Ze is in d.e achter ons liggend.e jaren herhaald-eIijk opgedist. Maar ze is in strijd. met d.e waarheid-. De veelnrld.ig geroemd.e
en ook herhaald.elijk misprezen tfarbeid-srust" in het Ned.erland. van d.e eerste jaren
na d-e tweed-e werel-d-oorlog is niet and-ers d.an een sprookje;een hardneklcig sprookier waarin blijkbaar ook een b1ad. a1s V.N. op kinderlljke wtjze bIÍjft geloven.
Volgens d.e statistieken, opgenomen in de jaarverslagen van het Centraal Sociaal I'lerkgevers Verbond.rkend-e lTed.erl-and. in d.e 12,à iaar d.ie op de bevijd.ing volgden 1 .472 staki-ngen, waarbi j 125.415 arbeid,ers betrokhen waïen en in totaal- een
aantal iran 2.169.714 werkd.agen verloren g'ingen. Yerdeeld- oveï d.e jaren ziet d.e

statistiek er

al-s

Jaar

volgt uit:
aantal stakingen

aantal arbeid,ers

verloren

dagen

19 45

118

36,500

161,200

19 46

270
272

72.1OO

1947
1g 48
19 49

950
1951
1952
1 951
1954
1955
1g16
1957
1

1e1
116

1

'79

4,300

681 .600
2O1.4OO
151 .4OO
289 .4OO

1

7.600

162.50O

B5

1

4.2OO

66 ,7OO
31 .2oo

40
5B

,61

71
BO

17

59 .900
17 .7OO

,.800

.200
1B"5oo
11

21.200
J7.000
1 .415

2g.goo
59.200
111.00o

211.OOA
7

.214

het Centraal Bureau voor d-e Statistiek geeft komen niet prestaatje overeen. Het C.B.S. geeft in enkele gevallen
méér stakingenrméér betrokhen arbeld.ers en méér verloren dagen op dan d.e werkgeDe cijfers

cies met het

I

d-ie

bovenstaa^rrd-e

veïs oïgani sati

e.

De stakingen waarop d-eze cÍjf ers betrekking hebben word-en in de verslagen van
Irrlerkgevers Verbond niet nad-er genoemcl. Uit eigen archiefmateriaal kurtnen we een aantal d.oor stakingen getroffen bed.rijven noemerl. Het waren
vaak genoeg vrij bekend.e, vrij grote en belangr{jke ond-ernemingen.'vJe d-oen een will-e-

het Centraal Sociaal
keurige greeps

.19452 Nou:q6 & v. d-. Land.e rDeventer; Staatsmijn I'ïa,urits ; i{achinefabriek Figee,
Iiaarlem; Geld.erman, Oldenzaal; Van Heek, Ensched.e; Draka, Amsterd.am, Vred.estein,

Den Haag; d-e haven vam. Rotterd.am.

-ítr

t)

19462 d.ok- en scheepsbouwers; hoogovens; De Baronie, Schied.am; Schiphol; reKoppe, Amsterd.a^rn; graan- en veembed.rijf Groningenl Amsterd.amse droogdolsnij. ;
gemeentepersoneel AmsSerd.am; ]and.arbeid.ers ou-fre veerrkolonieën; Wilton Feijenoord.,
Schieda,m; Staatsmijnen; steenfabrt-ek Strating in Winschoten; de haven van Rotterd.eri

j

dam.
1947 z Arrsterdamse bootwerkers;KabelfabriekrDelft; Meelfabriek Holland.; Tilburgse textielarbeid.ers;Yan HeekrEnsched.e; Amsterd.amse textielarbeiclers; A"msterd,amse koLenwerkers;De Vries-Robbé rGroinchem; Ten Cate, Alme1o 1 Hazemeijer, HengeIo; Spaan en Bertra^mrAmersfoorti Hoogovens; Rotterd.a^mse haven ( ganr.lar:-); steenfabriek Wageningen; meelfabrj-ek trDe sleutels[, Leid.en; Philips, Eind.hoven; Rotterd.arnse haven (mei); weer de hoogovensl Amsterd-a.mse metaalbewerkers; Zaanse houtbed.rijven; Amsterd.arnse bakkers; ten d.erd.e male d.e hoogovens en d.e AfO in Rotterd.am.

19482 HfS{, Den Haag; Mijn Oranje Nassau

II

.

1949t Haagse stucad.ooïs; AIE{ ,Arnsterdan; havenarbeid.ers van d.e scheepvaartvereniging Noord.; Antonie VeldhoekrWeerd.i-ngerveen;British-American Tobacco Comp.
A-msterd.a.m (a" achtste staking in d.it bed.rijf sed.ert d.e oorlog! ); het havenbedr$f
van Amsterd.a^m;d.e A.msterd.amse schoonmakers; de Iassers van d.e Amsterd.a^urse Dok- en
ScheepsbouwnÍj.

19502 Havenarbeid-ers van Àmsterd-am;haven van Rotterd.a^n;fabriek 'rTwenthert,
Àlmel-o; bouwvak, Amsterd.a.:n; taxibed.rijf, Amsterd"a.n; Kabelwerkers in Holland.sche
Veld.; Geld.erman, O1d.enzaa1; EFA-Prod.ukal wed.erom d.e haven van Rotterd.a.m; Jasmin,
Rotterdam; heiers in Rotterd.am.

1951:. trawlvisseri j; Àlbert Heijn en Verkad.e, Zaandan; hoogoverls; Groninger
scheepsbouw; Fokkerl Amsterd-am; Hed.ema, A1melo1 d.iverse stakingen in het bouwvak,
o.a,. i-n A-utsterd.am en IJmuid.en; Gero , Ze:-stl Verblifa, Defft; houtbed.ri jven At1as,
A:nsterd.am; Wester Sui-kerraffinaard-erij; Rigtersbl-eek, Ensched.e; Wi-Iton, Schied.an;
frDe Zaarttt; Breed.barrd., IJmuid.en; Jannink, Ensched.e; grond.werkers va.n d.e fa. WestIand., A.:nsterd.a,m; wegwerkers rHeerenveen; matrassenfabriek 0H01 Amsterd.am; bouwbedïilf in Hengelo en Enscheoe.

Het zou weinig moeite kosten d.e statistiek én d.e nad-ere precisering uj-t te
breid-en of voor d.e jaren na 1951 voort te zetten. Ter weerlegging van het altoos
ldeeï opged.iste sprookje lijkt ons het bovenstaand.e echter wel vold.oend.e. Er rest
ons nog slechts op te merkenrd.at er in d.e jaren d.ireet na d.e bevrljd.ing ook diverse stahi-ngen met bezetting van bed.rijf en werkplaats waren.Dit ter weerlegging varl
een a.nd.er, ook vaak verteld. bakerpraat je. Van d.ie bezettingsstaki-ngen noemen we3
Wil-ton-FeÍjenoord. ( ;uf i 1946) ;1" Vries-Robbé, Gorinchem ( oktober 1947); EFAProduka ( j*rl 1g>o) i ueótrauriek'Hollarrd. (november 1947); Vrèd.estein (mei' ig>z);
Cromlrof-Ter Kuile, Ensched.e ( oktober 1952); Wilton,schied.a,m (mei 1953); Gieterij
Van Mechelen, Bergen op Zoom ( jofi 1951).
Ned.erland. een oase van arbeid.smst? Vergeet het maar!
++]++++++++++++++#+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Onze l-ezers moet het zo Langzanrerhand. wel bekend. zijn: wij d.e uitgevers vaÍr "Daad-

en Ged.achte" stellen alleen prljs op l-ezers d.ie geïnteresseerd. zijn en bereid. zln
op tijd. hun fi-nanci-ëIe bijd.rage over te maken. Wie in gebreke blijft wordt onherroepelijk van onze lezerslijst afgevoerd.. Zond.er geld- kunnen we na^melijk niet werken.
*#*+++++++++++++++++++++*#t*+++++++J_t_l*-t++++##+++++++++++++l{-}++++]-#
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Dit nummer va^n "Daad- en Ged.achtett eind.igt met hetzelfd.e ond.e::'ureïp waarrnee
begonnen werd.: het eonflict tussen het ItrW en d-e Ind.ustriebond. NW. Ons opstel
'rDe kome0.ie d.er vergissingentrna"melijk was al voltooid. en in itdïukrr gereed., toen
we alsnog - kennis kregen varr een in d-ettHaagse Postrt van B november j.1. verschenen reportage van Martin Schouten en Bert Vuijsjer getiteld.: r'Twee d.agen in
d.istrict 11 van de fnd.ustriebond. NVVtt. Het is t t verslag van een reÍs d.oor Dren-

te met d.istrictsbestutrrd.er Arie Plaisier en twee van zijn collegar s. In niet mj-nder dan acht vergad.eringen in negen dagen wordt t t t'rad.ikaler? beleid. rran Arie
Groenevelt ond.erworpen aan het oord.eel- van d-e leden, d-ie er z:-clt allemaa1 achter
s

charen.

Blijkens het verslag in het genoemd-e nurnmer van d-e rtH. P. tt vergad.ert Plaisier
op d.ond.erd.ag 2 november in het bovenzaaltje van het café Gri-rnme in Emmen. Aan ' t
sl-ot vaJr d.e bijeenkomst zegt Pl-aisier: frÀIs wij van onze lijn waren afgeweken...wàïen we voLkomen ongeloofwaard.ig geword-en. Ik ben er trots op d-at d.e Industriebond. een beleid- voert om d.e maatschappij te hervo::men, een menselijker gez:-ohrt te
geveÍr. . . Ons beleid. is zo duid.elijk, zo eenvoud.ig te begrijpen. "
De beid.e H. P. -red.acteuïen vertell-en vervolgens, d-at d.e aarrwezige arbeid-ers
zich bij hand.opsteken rmaniem achter dat Itglasheld-eret' beleid scharen. ttZe gaam.rr,
zo vervolgen ztit rrnaaï hr:-is om voor d.e mid.dagd.ienst nog gauw een stukje te eten,
weinig vermoed.end-, d.at ze ja hebben gezegd. op een beleid. d-at al- niet meer bestaat. Want vijf minuten voor d-e vergadering begon was Arie Plaisier aan. d.e telefoon geïoepen. Z\jn chef d.e bureau meld.d.e vanuit Assen d.at hij zojuist telefonisch
vergad-erd- had met Arie Groenevelt. De bond.svooyzttter had. ztjn 1{ d.istricten veïteld. dat hij een compromis met het NVY had. gesloten. Morgen moest d.e bond.sraad.
van d-e Industriebond- NW d-aarover beslissen, maar vand.aag mocht het nieuws nog
niet op d.e l-ed.envergad.eri-ngen ter sprake word-en gebracht. *
Gevolg: de nog resterend.e vergad.eri-ngen in d.istrict 11 krilgen een spookachtig karakter. Het is zonneklaar d-at Groenevelt aL een stap terug heeft geclaarr en
d-at d.e arbeid-ers in all-e bijeerrkomsten van geen concessies willen weten.Er word-en
herhaald-eIijk opmerkingen gemaakt in d.e geest vans 'rlk hoop d-at Groenevel-t zLJrr
woord.en ook waar rnaaktrt en er word-t in een der bijeenkomsten een motj-e aangenomen
va"n een d-ergel-ijke strekking. De bestuurd.ers wéten, d.at met het d-oen varr concessles al- een begin is gemaakt, maaï ztj zwijgen.
Aan het slot, van hr:n reportage schri jven d.e beid-e H. P. -red.acteurens ttHoe
lang zullen Groeneveltr s led-en hrm anthousiasme lonnen vol-houd.en zond.er d.at concrete resultaten word-en geboekt?trHet j-s een gerechtvaard.igd.e vraag, d.ie ztj a€Ln
een d.er bestuurd.ers van d"e NW-bond" hebben voorgelegd- zond.er er antwoord. op te
krijgen. Wat hrrn artikei duid.elijk maakt i-s, d.at wat Plaisier rhet duid.elijke beleid.tr
noemd-e, duid-elijk het echte beleid- niet was. Dat is met andere woord.en precies
hetzelfd.e aLs wat wij in d.e eerste blad.zijd.en van d.it nummer hebben betoogd..
f

