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Het gebeurt bepaald niet a1le dagen, dat een vakbond openl'tjk erkent,
dat er tueespalt heerst tussen de organisatie als zodanig en de aangesloten 1eden. Het artikel, dat lrJIK, het orgaan van de Industriebond NUU, op 9
mei j.1. aan de staking van de Utrechtse Bronsrrlerkarbeiders uijdde, lras ulat
dat betreft van een ongeuJone openhartigheid. Even ongebruikelijk a1s deze
kan het f eit rLrorden genoemd, dat de oflf icié1e beschouuing i-n het bondsorgaan gevolgd rrrerd door het commentaar van tuee stakers, die hun verontulaardiging over het optreden van de Industriebond bepaald niet onder stoelen
of banken steken. Natuurlijk is er zoulel voor het een als het ander een bepaalde reden. trJe zullen de plank urel niet ver mis slaan indien ue beueren,
dat de bond eenvoudig ulel alle kaarten op taf el m o e s t leggen, urilde
hij niet het risico lopen van nóg heftiger kritiek en l-edenverlies afs konsekurentie. lïi en zal uel voor het geringste kuaad gekozen hebben met de b'tjSedachte, dat het in elk geval géén kuaad kon om eens de schijn te uekken van
een voorbeeldige democratische gezindheid om ieder het volle pond te gevEn.
Hoe het zij, de ongebruikeJ-ijke handelurijze maakt de desbetref f ende beschouuing tot belanguekkende Iektuur.
Het officiË1e bonds-artikel Iaat er geen enkele tuijfel over bestaan,
dat er sprake uas van een complete tegenstelling tussen de organisatie en
de arbeÍders. De redactie van UIK verheelt niet, dat de bond tot ulerkhervatting opriep, nadat de arbeiders in staking uJaDen gegaan. Uit haar artikeI blijkt ook ondubbelzinnig, dat het stakingsbesluit genomen uerd door de
gekozen leden van de ondernemingsraad, Cie zichzelf tot actiecomité vef,klaarden. Juist dàÉr 1i9t de hoofdreden uraarom - volgens districtsbestuurder Kommer de Knegt - de bondniet achter de actiekon gaan staan. ttEr hadrr,
aldus Kommer de Knegt,rrreerst een besluit moeten urorden genomen door de beleidsorganen van de bondrr. Er staat niet in het stuk, dat derhalve naar de

-2mening van de vakberrreging, de beleidorganen van de bond derhalve meer
zétf,
over de strijd van de arbeiders te verteflen hebben dan de arbeiders
rreen
compJ-evan
het duidelijk genoeg, temeer daar letterlijk
lvl aar ook zó is
te tueespaltrr uordt gesproken.
De of f icië1e beschouu.rj-ng in [JI K maakt me]-ding van nog een tuleede reden u.raarom de strijd niet door de bond uerd gesteund. Er uerd tijdens de staking in het Bronsuerkbedrijf een pamflet verspreid, uaarin ulerd gezegd, dat
de actie gericht uJas tegen de lvl achtigingsuet" Het pamflet, aldus ILJIK, erd
uitgegeven door de CPN al- stond dat niet uitdrukkel-ijk op het papier verDe
me.l-d. Naar aanleÍding van dat pamf 1et citeert uI K districtsbestuurder
rr-r

Knegt, die verklaart:
ttEen actie die zich richt tegen andere zaken dan uaarvoor men in
a11een
strijd is gegaan, staat een oplossing van het conflict
t'
maar in de uJeg.
0p zichzel-f (fet ue1: op zj-chzelf) is de opmerking van De Knegt uiteraard niet van juistheid ontbloot. en zou slechts ulensen, dat de vakbeueging, die herhaaldelijk a11erl-ei ideatistische rommel, die voor de arbeiders secundair is, in haar eisenpakket rr.rikkelt , zich aan dat goede principe
meer gelegen liet liqgen. Dat terzijde gelaten echter is het natuurlijk
uraaD, dat de CPN getracht heeft de strijd van de arbeiders te misbruiken
voor een politieke stunt. Het is niet de eerste keer en het zal vanzelfsprekend niet de Iaatste keer. zijn. Kan dat aJs een reiie.l- motief LLrorden aangemerkt om zich tégen een actie uit te spreken?
De beide in iJIK aan het u-roord gelaten stakers hebben voor het argument van Kommel de Knegt geen goed u-roord over. J. de Vries (ze1f voorzitter van de afdeling Utrecht.van cle Industriebond) schrijft:
ilDe bond uilde altijd zo graag in het bedrijf. lLJe hebben hier een
uitstekend bedrijvenu.rerk opgebouud. f r is een voortref f elijke samenuerking met de gekozen l-eden van de ondernemingsraad. Niet
minder dan 85 percent van de uerknemer'§ is georganÍ.seerd. Ik
vraag me af of dergelijke leden het ueJ uerdienen dan ze in een
bondsmanifest van communistische agitatie urorden beschuldigd. Bij
de bond moet men gedacht hebben: Laat ze maal gaan staken. Binnen een dag liqt de hele actie op zijn achteruerk. Dat is niet gebeurd. De staking gaat door. De band in het bedrijf is uitstekend.
De bond heef t de boot gemist. Er moet, héé1 at gebeuren aIs de
bond ons vertrouuen uil terugr.linnen.rr
De secretaris Van de ondernemingsraad, P . Jaspers, verklaart:
mensen
"... Ik heb aan Kommer de Knegt gevraagd of hij voor de(van
de
besprekingen
de
dag
de
na
uilde gaan staan op 24 april,
voor
Polynorm
naar
hij
moest
aar
bond - D. & G.) met Bronsuerk.
een k1us. Die uras belangrijker. Bovendien zou hij tegen de mensen
gaan zeggen, dat ze uJeeI aan het rr:erk zouden moeten. Toen heb ik
gezegd: I BIijF dan maar uJegr . Vooral over de communistische agitatie ben ik r.,roedend. IJU hebben dat pamflet legen de machtiginqsu.ret niet uitgegeven. Daar distanciëren uij ons van. ulj hebben hel-emaa1 het poliiieke element niet in de discussie uil-1en brenqen. De bonden zijn daar mee begonnen.tt
0p het commentaar van de trLree Bronsu.rerkstakers, of liever gezegd op
lvl

rr-r
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-3het commentaar van Jaspersr levert de trJIK-redactie op hóír beurt ueer commentaar. Zij merkt op;
rrJaspers trekt, gezien zijn uitlating, in trrlijfel of de rklusr bij
Polynorm - in het belang van andere bondsleden! - belangrijker ulas.
Naar onze mening heef t hij, omdat hij de omstandigheden niet kent t
daartoe niet het recht.rr
Een dooddoener, uinden uijr temeer omdat de LJIK-redactie geen enkele
poging onderneemt om aan te tonen, dàt rrde klustt bij Polynorm j.n Bunschoten
inderdaad z6 belangrijk uas, dat overleg met de kaderleden bij Bronsulerk ervoor moest r,iijken. De situatie bij Bronsu:erk, dat hebben de f eiten aangBtoond, uras explosief. Uit niets is gebleken, dat er bïj Polynorm 6ók sprake
0f uJas die Br toch ueI degelijk en rrlordt
uJas van een explosieve situatie.
er alleen maar niet van gerept omdat de bestuurders daar op het nippertje
de arbeiders van strijd moesten af houden? lrJij houden, ook na het UJIK-commentaar, de turijfels van Jaspers voor gerechtvaardigd, zolang de Industriebond
en Kommer de Knegt niet de noodzaak van zijn aanuezigheid in Bunschoten keÍhard hebben aangetoond. ZoIang dat niet het geval isr geloven uij, dat De
Vries de spijker op zijn kop heef t geslagen met de veronderstelling, dat de
bond gedacht heeft; Laat maar uaa-ien, aIs ze gaan staken ligt de actie binnen een dag toch op haar kont !
De IJIK-redactie maakt bij het commentaar van Jaspers nog een tuleede
kanttekening. Zij schrijf t:
rrDat De Knegt niet hoefde te komen aLs hij al-1een maar zou kunnen
zeggen dat de mensen ueer aan het uerk zouden moeten, houdt in
dat het besluit om voor onbepaalde tijd te staken - op een niet
neglementaire manier - aI trlas qenomen.rr
De LJïK-redactie kletst! Het gesprek tussen De Knegt en JasPers, uaarvan ook in het of f iciëIe artikel- over de staking melding trlordt gemaakt, is
gevoerd op 23 april in de avonduren. Het stakingsparool is uitgegeven, dat
erkent ook het officië1e, van de kant der bestuurders geschreven stuk, de
volgende morqen r op een tijdstip dat De Knegt bij Polynorm zat. Et uJas geen
sprake van een reeds - al dan niet reglementair - genomen besluit. LJaarop
Jaspers (ook volgens de of flicië1e lezing) aandrong, uJas overleg. lYlaar hU
huldigde daarbij terecht de opvatting, dat overleg geen zin en betekenis
had , ujanneer het standpunt van De Knegt ( Oat het urerk hervat moest r,lorden )
aL vast stond vóór dat dit overleg uerd gevoerd. Dat is de TLJIK-redactie
blijkbaar ontgaan, mogelijk omdat vakbondsbestuurders onder overleg nooit
iets anders verstaan dan manipulatie en met dat uoord affeen maar bedoeLen:
een mogelijkheid om de arbeiders naar hun hand te zetten. Dat juist een der9e1ijkemanipu1atie.@.is,ge1ovenue9raag.DatJaspersdaarin
het geheel niets voor voelde spreekt vanzell.
lLJat opvalt is, dat de Ulï K-redactie in haar kanttekeningen bij het commentaar van de Bronsulerkstakers met geen uJoord ingaat op hun verontuaardiging over de zogenaamde, aan de stakers in de schoenen geschoven, communistische tendens. Uiat Jaspers daarover opmerkt is even duidelijk en klaar als
ulat De Uries erover zegL. Dat de ILiIK-redactie er ovEr zrrrijgt, vepbaast ons
niet. ltjant uie het of f iciËj1e artikel- in het bondsorgaan aandachtig 1eest,
die kan alLeen maar tot de concl-usie komen, dat het pamfIet van de CPN uelisrrlaar uordt aangevoerd als één van de redenen om niet achter de staking
te gaan staan, maar dat dit pamf J-et in ulerkelijkheid voor die houding van

-4de bond geen enkele, maar dan ook geen enkele ro1 heef t gespeeld. Het rr.rordt
in het stuk ten tonel-e gevoerd, maar geheel ten onrechte. UJant in het officië1e artikel rL-rordt een gesprek !Jeergeqeven tussen Kommer de Knegt en de
Bronsu.rerk-directie, triaaruit blijkt, dat het a1 bi.i voorbaat (nog eer de staking een feit uras en no9 eer het CPN-pamflet ook maar geschreven uas) vast
stond, dat de bond een staking niet zou steunen. In dat gesprek namelijk
- l-etterlijk geciteerd uit IJIK - zegL Kommer de Knegt tegen de BronsrL-r erk-dÍrectie:
ItU l-ost de problemen niet op. Uan nu af liqt a1l-e verantrLroordelijkheid bij ur U maakt er misbruik van dat uJii ons niet
stakinq kunnen opstell-en.'r (onderstreept door ons, D. & G.)
Voor de beuering van IK, dat het bes]-uit om te staken a-l- bii voorbaat
zou zijn genomen, zo zeiden ure hierboven 3f, kunnen géén steekhoudende gronden uorden aangevoerd. aar het berr.riis dat de ]ndustriebond NVU bii voorbaat
aI tegen een stakinq uras en zich ook niet achter een staking kon opstellen
uordt door iJIK zétf geleverd " Het f ormel- e bezuJaar, dat rreen besl-uit daartoe door de beleidsorganen van de bond moet uorden genomenI blijkt niet
meer te zijn dan een doekje voor het bl-oeden. De rrrijze u.,taarop vervolgens het
tueede bezLuaar (aat het cm een agitatie van de CPN zou gaan) in het IJIKartikel uordt behandeld is geurcDn té kostelijk om het aan onze.l-ezers te
onthouden. De lJekelijkse Incjuslrie Krant schrijÍ"u;
(door ons onderstreept, D. & C") komt er nog een tu;eede
".gq
overreg:-ng bij uaarom de lndustriebond NVV zích niet achter de actie schaart. . . "tr
Pl et
óndere Ltoorden: de tueede (zoqenaamde) reden uiaarom de bond zich
niet achter de staking bij Bronsuerk schaart is een reden, die zich pas
vocrdoet, n a d a t de bond a1 heelt verkl-aard zich niet achter de strijd
te zul-1en en te kunnen scharen I Zelf s als het om een -a!4!gg reden ging
zou het f raaÍ zijn I Plaar u-rie de tijdstippen in de qaten houdt komt tot de
ontdekking, dat tuat al-s tr,-reede reden uordt opgegeven' bij het besl-uit van
het bondsbestuur helemaal- geen ro.l- qespeeld hebben kÉn I Er is geuJoon naar
een smoesje achteraf gezocht en uit de ondubbeLzinnige verkl-arinqen van De
Uries en Jaspers blijkt, dat het om een slecht qekozen smoesje qaat bovendien.
tJIK-arEr is, tensl-otte, nog iets dat ons bij lezing van het officiijle
al-s
rrolgt:
tikel is opgevaLfen" De sl-otpassage daarvan tuidt namelijk
'rDe Central-e 0ndernemj-ngsraad van V.lil.F. (fret concern u-raarLoe de
Bronsr.rlerk-Apparatenf abriek in Utrecht behoort - red. D. en G " )
heeft uit zijn midden een bemiddelingscommissie ingestel-d. De commissie is van plan een onderzoek in te steil-en naar de beloningssituatie bij de sociale eenheid Bronsuerk met name bij Bronsuerk
Apparatenfabriek Utrecht. De cornmissie heeft als eis gesteld dat
zij het vertrouuJen moet hebben van de Utrechtse u.terknemers van
Bronsuerk. Zij zouden hangende het onderzoek het tuerk rnoeten hervatten. rr
Het merkuaardige van deze passage is allereerst, dat een onderzoek zo'
als hiet uordt aangekondigd, naar uit het UIK-artikel- bl-ijkt, aI lang gehouden is, gedeeltelijk - op andere punten - al- veef eerder uierd toegezegd.
Uit het ILIIK-artikel blijkt, dat de Eronsu.,erkdirectie zich tel-kens en tel[rJ

[vl

-5kens ueer achter de beloflte van een dergelijk onderzoek bleek te verschuiIen en dat in het uitzj-cht gestelde onderzoeken voor de directie het povere excuus vormden om de loonproblemen maar op de lange baan te schuiven.
Het ulas iets, zegt llJïK, uJaarover districtsbestuurder Kommer de Knegt zich
rrgif tigtr maakte. Kennelijk, omdat de bond daardoor in de klem dreigde te raken. Nu, tijdens de staking, een dergelijke, tot niets verplichtende belofte
tot eBn rronderzoekrr herhaald rrlordt, blijkt het met de rrgif tigheidrr van de
bond nogal- los te 1open. Er ontbreekt niet slechts een rrgiftigrr commantaar,

er ontbreekt ieder commentaar.
In een ander opzicht is de zojuist gecÍteerde passage uit trJïK nóg beduidend merkuaardiger. De instelLing van de bemiddelingscommissie door de
Centrale Ondernemingsraad van het V[vlF-concenn u;ordt natuurlijk óók vermeld
in de rrV.fl.F.-krantrr, het door de VtrlF-directie uitgegeven rrmaandblad voor
medeuerkers van V[vlF-ondernemingen en belangstellendenrr.

DE

mededeling daar-

omtrent is te vinden in de 3e jaargang, nummer 11 van 16 mei 19?4t Pag.9.
Aldaar echter is nÍets te vinden over de gestelde eis, dat de commissie het
vertrouuJen van de Utrechtse Bronsuerk-arbeiders ui1 hebben en dat deze,
hangende het onderzoek het uerk zouden moeten hervatten. Dat kan niet aan
de verschijningsdatum van de berrluste U[vlF-krant liggen. lJant de aanhef van
het bericht luidt aldus: t'0p 3 meÍ j.1. uerd het volgende persbericht door
de VwIF gepubliceerd:rt. En dan volgt de betrokken mededeling.0p 3 mei echter uas de staking nog in vol1e gang en het is derhalve uonderlijk, dat er
van de - volgens de Industriekrant - door de bemiddelingscommissie uitgeoefende druk tot urerkhervatting in het officiëIe blad van het VlvlF-concern
niet uordt gerept.
Is de redactie van de VMF-krant of de UlvlF-directie zo dom, dat ze die
mogelijkheid tot drukuitoefening onvermeld heeft geLaten? 0f is de redactie
van ïrJIK en het bestuur van de Indurstriebond zo sIim, dal ze die eis (van
de commissie) tot uerkhervatting maar uit de eigen duim heeft gezogen? Dat
zouden rr.lij van de heren bondsbestuurders uJaarempel uel eens ulillen ueten.
lYlisschien dat de heer De Vries, die verklaard heeft, dat er heel rrlat moet
gebeuren al-s de bond het vertrouulen van de stakers terug ui1 uinnen, Br
ook nieuursgierig naar is.
-------======
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0ver het in België bestaande rrGroot-Arbeiders-Komiteerrhebben urij in
en Gedachterr al- eens eerder gesproken. 0nze lezers zu1len zich misschien ue1 herinneren, dat het ontstaan is tijdens de u.tilde staking in het
bedrijf van Veille lYlontagne in BaIen-lLJezel en dat het zich, nadat die staking uas afgelopen min of meer permanent heelt qeconstitueerd op basis van
een aantal comitérs in diverse plaatsen.0ok tijdens de staking van de Gentse- Bn de Antuerpse havenarbeiders, alsmede in enkele andere acties heeflt
het Groot-Arbeiders-Komitee van zich doen spreken.
Onze lezers herinneren zich misschien ook nog tr.ie1, dat de positie van
Groot-ArbeÍders-Komitee
uerd aangeroerd op een congres, dat van 2E L/*
het
rrDaad

C

30 september van het vorige jaar door Belgische radensocial-lstische- en
anarchistÍsche groepen in de buurt van Aarschot uerd gehouden.
DeeLnemexs aan dat congres uezen er tijdens de diecussie op, dat er
binnen het Groot-Arbeiders-Komitee Cuidelijk tr.:.ree uerschillende strominqen
te onderkennen vieLen; een stroming, die onmiskenbaar uiterst kritisch tegenover de vakber.legÍng staat en een tueede stroming, die ten aanzien van
de vakbeueging noq allerlei iflusies koestert van zeer uiteenlopende aard,
al-s er in Nederl-and door de aaLschappijondeE andere soortgelljke illusies
gehouden. l).
uorden
na
kritische Uakbeueging op
uerd
de vraag gesteld, uat voor konsekuencongres
Tijdens het bedoelde
e
stromingen voor de Loekomstige ontd
b
e
i
ties het bestaan van deze
u-rikkeling van het Groot-ArbeÍders-Komitee zou kunnen hebben. Sommige kameraden b.l-eken van nr ening, dat uanneer het G . A . K. nauuJ met de arbeiders verbonden zou blijven En ook indien het aantal uilde stakingen in België zot)
toenemen, dit G . A. K. zich zeker hoe langer hoe meer E-q"nov-!-L de vakbeueging zou gaan opstellen. Andere sprekers echter bl-eken van mening, daL het
met heL G. A. K. el- Eens dezelf de ueg zou kunnen opgaan a1s met het 0 ' U ' B '
in Nederl-and.
Ruim een half jaar nadat deze tuee menj.ngen op het congres van de Belgische radengEoepen naar vcren u-rerden gebracht, hield het Groot-ArbeidersKomitee zelf op 6 en J april j.i. een congres in Antuerpen. In dat congres
traden de tuee s'tromingen bÍnnen het G.A.K. bijzonder duidelijk tevoorschijn.
De kameraad, die Dp het radensocialistische congres bij Aarschot in het najaar van t73 verklaarde, dat het G"A.l(,. nog moeilijk precies te definiëren
viel, omdat daarin al-1es nog rtin beueging" verkeerde, bleek het uef bij het
rechte e j-nd te hebben qehad. Aan rrbeu.r egingtt en met name aan beuegin g :.nzake het vakbeuregingsvraagstuk, ontbrak het op het Antuerpse GAK-congres al-l-erminst.
llet betrekking tot de vakbonden uerd aan het GAK-congres in Antu.lerpen
onder meer een tekst voorgelegd, uJaaDin o. a. de vclgende zín voorkuarn:
r'... In qéén geval stenmen uij onze act,ie en ons stleven af op
de herovering van de vakbond door vervanging van de leidingrt2)
De zin heeft aanleiding gegeven tot een zeeË uitgebreide gedachtenuisseling. FeI protest rees van de kant van de comitéLeden uit St. Niklaas
in het Ilaasl-and. Uan die zijde uerd betoogd, dat de vakbonden ook nu noq daqelijks belangrijke taken voor de arbeiders vervul-fen en dat om die reden de
vakbonden positiefl dienden te r,.rorden benaderd. De pol-itiek van de leiq!-Lng
dient te uorden aangevallen - al-dus het comité uit St. Niklaas - niet de
organisaties als zodanig. Fel verzetten de vertegenuJoordj-gers van het Ltiaasland zich tegen de door anderen op dit, conqres verkondigde meni-ng, datrrde
vakbeueging een overLegotgaan uJas geuorden, dat het kapitalisme goed moet
l-aten functionerenrr. Het comitó uit St. Niklaas stelde daar tegenover, dat
er met de mensen, die rtCe vakbonden nÍet uil-den gebruiken voor de bel-anqen van de arbeiders, niet val-+- samen te uerken". ttAl-s deze cl ausuLe mede
uordt opgenomentr - al-dus de mensen uit St. Nikl-aas - rrdan trekt het hJaasland zich terug en cian kan het niet langer samen!terken met het G"A.K.rr
[Yi

rLr

1)
2)

Zie rrDaad en Gedachte'r van november 1973, b1z. 'l 0.
Dit citaat en al-l-e volgende zi,in ontleend aan een verslag van het
GAK-congres, opgenomen in het trBerichtenblad van het Groot-Arbeiders-Komiteerr, nr. 9 mei van mei 1974.

-7Er kan geen misverstand over bestaan, uat of er tijdens het Antuerpse
GAK-congres op het spel stond. A1s een gevolg van het bestaan der tuee door
ons gesignaleerde stromingen binnen deze organisatie, tderden de congresdeelnemers opeens levensgroot met een dreigende splitsing geconfronteerd.
De dreiging uerd door de meesten a1s eenrrgevaartrgevoeld en haastig stelde men pogingen in het tuerk om dat gevaar af te u.renden, lLJelisr,Jaar verkondigden vertegenu.loordigers van de Antuerpse haven, dat rtde vakbond een onmisbaar deel is van de uitbuiting der arbeidersklassert, maar niettemin begon het congres naax middelen te zoeken, uaardoor de kuestie ulat minder
scherp zou u1orden gesteld. Vertegenuoordigers uit Leuven bijvoorbee16 oppBrden de mogelijkheid, dat de gemoederen aLleen maar verdeeld zouden zljn door
een rrr.rloordveruarringrr. lvlaar St. Nikl-aas trapte daar niet zo gemakkelijk in.
De vertegenuJoordigers van de Antugrpse haven informeerden daarop of
St. Niklaas het er mee eens kon zijn, dat de vakbonden niet meer kunnen uorden omgevormd. St. Niklaas blrek het daar, na enig heen en ueer gepraat
toch niet onvooruJaardelijk mee eens te kunnen zijn.rt.Er mag niet gesteld u:orden, dat de vakbond niet meer heroverd kan ulordenrt, aldus St. Niklaas.
Daarop deed Leuven het voorsteL, een dusdanige tekst op te stetlen, dat de
mensen die nog illusies omtrent de vakbeueging hebben er niet door zouden
ulorden af gestoten. Tulee groepen zonderden zi.ch dan af om ierder Ben tekst
op te ste1len. A1s di-e trr.ree teksten in bespreking komen beqint de hele discussie uJeer van voren af aan. Het sl-ot ulas, dat tenslotte iedereen zich
voor de oorspronkelijke (hierboven geciteerde) formule uÍtsprak en het [laasland opnieutrl met afscheiding dreigde. Voor dat herhaald dreigement ging het
GAK-congres tenslotte door de knieËn. De oorspronkelijke tekst t.rerd vervangen door een nieuule, dÍe aldus luidde:
ItHet vervangen van de leiding van de vakbonden door andere personen kan geen oplossing brengen, omdat deze Leiding de politiek

van klasseverzoeni-ng voertrro
Het is onmiskenbaar, dat de trrleede tekst vager is en tegemoet komt aan
de opvatting van St. Niklaas, dat onderscheid moet ulorden gemaakt tussen
de politieke leiding der vakberrleging en de organisatie afs zodaliq. De
nieuue, tenslotte aangenomen, tekst Lost niets op. Het meningsverschj-1 tussen de beide stromingen u:ordt er al-Ieen maar door verdoezeld. Tógen het
aanvaarden uan de geuijzigde tekst spreken zich de vertegenuoordigers van
Brussel en van het Antuerpse Fordbedrijf uit.
In I t mei-nummer van het ItBerichtenblad van het Groot-Arbeiders-Komiteert, is de uerkgroep van Ford-Antrrlerpen op de kuestie teruggekomen. Zij
schrijflt, dat het dreigement van de af scheiding, !Jaarmee het lLJaasland het
congres onder druk zette Iteen verkrachting vormt van het basisprincipe van
het GAK, dat de aangesloten comÍtérs volledige zel-fstandigheid hebben. Ulij
zien hierin - schrijft de u;erkgroep Ford-Antuerpen - het begin van een tendens, die in de traditionele arbeidersorganisat,ies, bij de rleidersr, schering en inslag is, om aan de basis haar uil op te leggenrr (motie van 1?
april 1974). Antuerpen stelt vervolgens voor, dat de oorspronkel-ijke tekst
opnieuu.r aan een GAK-congres zal- rrlorden voorgelegd. Een soortgelijke motie
u:erd op 20 apri1r74 ingediend door de groep, die zichrrArbeÍdersmacht AntuJerpse Havenrf noemt.
[t]en ziet het; de zaak verkeert nog altijd in ontu.tikkeling.
onze lezers - bij nieuuJe gegevens - op de hoogte houden.
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In het mei-nummer van rrDaad en Gedachterrhebben uij in een voetnoot
(zie aldaar paqina 12) commentaar geleverd op een informatie, di-e ons door
een Franse kameraad rJas verstrekt. Het ging daarbij om de r,Lijze, uJaarop door
sommige tr1oordvoerders van de Franse heersende kfasse uJerd gereageerd op het
toenemend aantal bedrijf sbezettingen in dat l-and.
Bepaalde franse kranten, al-dus in het kort de desbetreffende mededeJ-ing, hadden Ervoor gep j-eit, dat aan de arbeiders naast het - in het verl-eden aan hen toegekende - stakingsrecht, thans ook het bezettinqsrecht zou
u:orden gegeven, omdat, ttuJanneer aan bezettingsacties een soort van uettelijke basis zou uorden verleend, het qemakkelijk zou r.lorden om dergelijke acties ueer in de banen der bestaande orde te l-eiden.rl
0ns commentaar ulerkte dat, nader uit. Daarin namelijk uerd geconstavan de burqerlijke samenl-eving,
teerd, dat de vakbeueging, als instituut
een
bedrijfsbezetting, die in feivan
nemen
zich
kan
op
moeilijk de leiding
Dat
er oP dit punt uitzonderingen
docrbreekt.
rechtsorde
te de burgerlijke
die door néér, en de USFA-beBreda,
(li.ivcorbeel-d
in
Ce
ENKA-bezetting
zijn
uerd gesteund)
de
Industriebonden
6én
van
die
dcor
zetting in Helmond,
van een bezeLgeen
is
sprake
Zolang
er
rrreiniq
al.
doet hÍeraan natuurlijk
riJaar
in het a1de
vakbeueging
actie
iets,
dergelijke
tingsrecht blijf t een
ten
al-l-erminst
dat
en
zal
om
heendraaien
brij
om
hete
gernn"n
de kaL
de
"1"
voordel-e van het ondernemerdom '
LJant - aldus onze redenering - zodra er voor de vakberLLeging qéén juridische beletsel-en zijn om zich aan het hoofd van een bezettingsactie te
plaatsen, kan zi) ten aanzien daarvan hetzelfde doen u-rat zij, met name in
Frankrijk, maar ook r,.lel- elders, a1 sedert jaren doet ten aanzien van spontaan en teqen haar ur il- uitgebroken stakingen, namelijk: de leidinq ervan in
handen nemen met het oogmerk aan de strijd zo spoediq mogelijk een einde te
rnaken.

Sedert r.,rij deze z.iensuijze Ín mei j"1. onder uioorden brachten zijn uij Ín
de gelegenheid geueest haar te toetsen aan hei oordeel- van een Frans kameraad, niet dezelfde die ons de beruuste informatie verschafte, maar een 3Í-1dere makker, van u-ri-e ons bekend is, dat hij at ver vóór de tr-,leede uerel-doorlog over de rol- en de positie uan de vakbeuJeging in de kapitalisiische
maatschappij dezelflde opvattingen huldigde aIs uij; van ui-e trij ook ueLen,
dat hij a1 in de jaren ' 30 nauLre betrekkingen onderhield met Nederfandse
raclenconrmunisten. Hij bleek de ziensuijze die hierboven nog eens beknopt ontuikkeLd is, in ieder opzicht t,e del-en.
Naar zijn overtuiging had de, uit cie kringen der Franse heersende klasse afkomstige, suggesti" tot toel<enning uan het bezettinqsrecht góén andere achtergrond dan die, uelke cioor ons uerd aangegeven.
rrZeker in Frant<rijkt', al-dus deze makker, ttziL onqetuijf eId de bedoeling
voor om de vakbeu:eging de juridische mogelíjkheden te verschaffen tot een
ingrijpen Ín het bel-ang van het kapi-taaI.r'
In de hierover met hen gevoerde dlscussie uerd óók de vDaag onder de
ogen gezien in hoeverre de toekenning van zulk een bezettingsrecht afs een
mogeJ-ijk perspectief voor andere l-anden diende te uorden beschourL.rd. De eensgezinde conclusie as, dat al-l-es naiuurlijk af hing van de mate, uaar j-n be,u-r

-9drijfsbezettingen door strijdende arbeiders aLs uJaPen zouden uorden gehanteerd, maar dat bij een veelvuldiger toepassing daarvan het ondernemerdom
ongetuijfeld naar het geschikte antuloord zou zoeken en dat de in Frankrijk
ook r.leL in andere landen door de ondernemers en
gedane suggestie stellig
hun regeringen zou uorden oveDuJogen.
lt7o lang het kapitalisme bestaatrr, aldus onze Franse vriend, rtzal het
op iedere zel van de arbeiders antuoorden met een tegenzet en zul-l-en vervolgens de arbeiders niet in gebreke blijven nieuule zetLen te demonstreren,
uJaarvan de aard nu nog door qeen mens kan uorden voorzien of voorspeld.rt
Het rrias een opvatting, die door de Nederlandse deelnemer aan de gedachtenurisseling uerd onderschreven.
De Franse vriend, met rrlie het hier ueergegeven gesprek ergens diep in
de Franse províncie tuerd gevoerd, uJees er ook oPr dat - afgezien van de
suggestie inzake het toekennen van het bezettingsrecht - door het Franse ondernemerdom tevens op de basis der bestaande rechtsverhoudingen al- ijverig naar een passend antuoord op de bedrijfsbezettingen urerd gezochL. Ten
beuijze haalde hij het voorbeeld aan van een bedrijf in de buurt van Parijs,
dat geruime tijd door de arbeiders uerd bezeL gehouden zonder dat de direcendde met het verzoek de flabriek te doen onttie zich tot de autoriteiten
r,-r

ruimen.

hier te maken hebbentr, zo oordeelde hijr rris een geheel
ruJant
tot dusver uLas het zó, dat er geen bedrijf bezet kon
nieuue houding.
uorden, zonder dat op verzoek der bedrijfsleiding onmiddellijk de opEoerpolitie, de C.R.S., ten tonele verscheen om de arbeiders er uit te knuppelen.
die daarvan in stijgende mate het gevolg uaren, de
De solidariteitsacties
uitbreiding die dientengevolge de bezettingen vaak ondergingen en de hardere houding die de arbeiders al-sdan innamen, hebben sommige ondernemers
blijkbaar aan het denken gezet en hun de overtuiging bijgebracht, dat het
met stroop beter vliegen vangen is dan met azijn'ir
rrfiJaarmee uJe

IN

NEDERL AND

0p het moment dat vele honderden kilometers van de Nederlandse grenzen deze uoorden u:erden gesproken, uraren binnen die Nederlandse grenzen,
in de kringen van het Nederlandse ondernemerdom soortgelijke gedachten al-s
de directie van het bezette bedrijf in de Parijse a99l-omeratie kennelijk bezielden, 66k gerezen. 0ók in Nederland i-s, net als in Frankrijk, de gedachtenuisseling over de vraag uót een ondernemer in het geval van een bedrijfsbezetting te doen etaat, inmiodels op gang gekomen.
De kuestie uerd onder andere aangesneden in rrNederl-ands Transportr',
het offlicië1e orgaan van de Koninklijke Nlederlandse Vereniging van Transportcndernemingen (X.ttt .U.T.0.). De rrNieuu:e Rotterdamse Couranttr, spreekdeel- van het Nederlandse ondernemerdom, uJas er
buis van het intelligentste
als de kippen bij om i-n haar editie van I mei j.1. aan de beschouuingen in
rrNederlands Transportrr uijdere bekendheid te geven. Llij hebben het blad der
transportondernemers niet zel-f onder ogen gehad, maar citeren hieronder enkele passages, zoals zij rLrerden overgenomen door de N. R. C. :
trBedrijfsbezettingen zijn tegenuoordig zo zeeÍ aan de orde van
de dag en de l-aatste tijd trlordt eD zo gemakkelijk naar dit middel
gegrepen dat het voor de Ieiding van elke ondernemi-ng noodzakelijk uordt zich te bezinnen op u.rat men moet doen al-s men in het
eigen bedrijf met een bezettinq uordt geconfronteerd. Dit is te

- 10 meer noodzal<e1ijk nu zel-fs aan regeringszijde in duidelijk ue-l-trlillende - al-thans heef erg begripvolle - beuoordingen over bedrijflshezeLtingen r,-rordt gesprokenrr x).
ItDnvermijdelijk heeft elke bedrijfsbezeLting iets provocerends,
ook in die gevallen dat provocatÍe nÍet eBn van de oogmerken Ís.

Daarom geldt als primaire regel voor ondernemers: Laat u zo min

mogelijk provoceren. Blijfl rustig,
probeer een redeli jk overleg
gaande te houden.tr
ItNatuurlijk moet vooral uorden vermeden dat in enigerlei vorm
geueld rr.rordt gebruikt. Daarom moet als het enigszins kan niet
uorden gegrepen naar het middel van de ontruiming met politie-assistentie,
hoe voor de hand liggend dat in tal van gevallen ook
is. Niet uit het oog moet uorden verloren dat hiermee veel publiciteít uordt verkregen en uel- een publiciteit
die overuegend tegen de ondernemer is gerichi en rr-rordt gebruikt. Het komt zelf s
voor dat deze publicÍteit
rond een "bruut" optreden van de politie een van de nevendoeleinden van een bezetting is!rr xx)
0ok in het artikel inrrNederlands Tlanspcrt" r,Lordt geuJezen op de voor
de ondernemers bestaande noodzaak tot het doen van rrtegenzettenrr. Het beuuste stuk schrijft daaromtrent:
rrBedrijfsbezetting is een vopm van pclarisatie in de uerkgevers-uerknemersverhouding. Pol-arisatie is een kuestie van strategie, dat moet niet uit het oog r.lorden ver.l-oren. Daarom moet ulorden gezocht naap onveruJachte I zeLt en I rr "
rr0m een extreem voorbeeld te noemen: Een directie die op een
bezetting reageerL door met vakantie te gaan plaatst een groep
bezetters uel-licht voor grotere problemen dan een directi-e die
een bezet bedrijf door de politie laat ontruimen.r'
rrUJaarmee overiqens natuurlijk nj-et qezegd uil
rrlorden dat men
op een bezetting zou moeten Eeageren met een vertrek met vakantie.rl
rrlLJe bedoel-en slechts dat men zo rustig
t zo evenrriichtig en zo
koel mogelijk moet reageren en dat de leiding van een door bezetting getroffen bedrijf zich zoveel- mogelijk immuun moet maken voor
provocatie inclusief eventuele ergernis over publikaties over bezetting via radio, tel-evisie en dagbladen en tijdschriften uaarin
vee.l-al de sympathie naar de bezetters zaI uitgaan.rr
ACHTER BJJ ONTIJlKKELÍNG
tLJie de praktijk van de bedrijf sbezetting, niet slechts in Nederland,
maar vooral zoals zi: zich in Frankrijk en Engeland onti.:Likkelde, aandachtig

x) Het artikel in'rNederl-ands ïransportrr doelt met deze uoorden op een
uitlating van mi nister-president Den Uyl met betrekking tot de USFAbezetting in Helmond, uelke uitlating door ons (redactie D. & G.)
geheel Énders uordt geïnterpreteerd dan door de redactie van het on-

dernemersblad.
xx) Een uaarlijk typische ondernemersqedachtengang
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heeft gevolgd, zaL rrreinig moeite hebben met onze beuering, dat de transportondernemers daarbij achter Iopen, De redactie van rrNederLands Transportrl
heeflt kennelijk al-l-een maar op het eigen erf rondgekeken en dan nog slechts
uiterst oppervlakkig.
In Frankrijk bijvoorbeeldzou het - zo'tslimrrlijkende - gepraat over het
rrmet vakantie gaan van de directie van een bezet bedrijf't niet meer dan uat
nredelijdende spot opuekken, aangezien het daar hoe langer hoe minder voorkomt, dat de heren er ook maar de kóns toe krijgen. eer en meer gaan de arbeiders daar er toe over, tegelijk met de bezetting van een onderneming één
of meer directieleden ervan te gijzeten. ïegen een dergelijke taktiek baten
vakantiereisjes - met de gadachte dat de arbeiders het u.reL eerder zat zullen uorden dan de heren - vanzel-f sprekend bitter rrreinig. De rronverr.uachte
zettenrt die door het orgaan van de transportondernemers bij uijze van voorbeeld ulorden genoemd, zijn rrzettentt uJaarop de arbeiders de trtegenzettenrr al
lang en breed gevonden hebben. 0verigens doet dat in principe natuurlijk
niet veel af aan de betekenis van uat er thans in rrrerkgeverskringen bediscussieerd uordt. Dat de discussie in die kring in Nederl-and nog rriet het
punt heef t bereikt uraarop zij in het buitenland al- is aangeland, is van geringe betekenis. Belangrijker is het, dAL zij begonnen is. Zij omvat trouuens
meer dan men, uitsluitend oprfNederLands Transportrrafgaanderzou vetonderste11en.
Ivl
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0nlangs heef t het Nederl-ands Christelijk lJerkgeversverbond in z ijn blad
IJerkgeverrr aangekondigd, dat het er bij de Kamerf racties op zal aandrÍnqen ó6k aandacht te schenken aan het verschijnsel der bedrijfsbezettingen zo-dra de parJ-ementaire behandeling van het stakingsrecht aan Ce orde komt,
r?De

die de regerinq-Den Uyl in het vooruitzicht heeft gesteld. Dit rrrflodeverschijnselrr - zoals de uerkgevers het noemen - zor volgens hen een reden moeten vormen om Legelijk met de regeling van het stakingsrecht aan de ondernemers het recht te geven om rrgelijke uiapenent' te gebruiken.
[Iet rrgelijke IrJapenenrr bedoelen de ondernemers het Itrecht van defensieuitsfuitiog",
ve
het recht dus om arbeiders naar huis te sturen, zonder betalinq van loon. U j-teraard gaat het daarbij dan om een verr.reermiddel, dat
uordt toegepast op uerknemers die n i e t aan een staking deel-nemen. Het
is door ondernemers hanteerbaar in het geval van een staking in een bepaalde afdeling van een labriek, die automatisch tot gevolg heeft, dat de produktie van een gehele fabrj-ek tot stilstand komt: een déél van de arbej.ders heeft de strijd aangebonden, de rest uordt uitgesloten. Uit het feit,
dat de ondernemers een l-ans breken voor een t'g[f
op uitsluitingrrmet
EEn
veruijzing naar het rrmodeverschijnselrt der bedrijfsbezettingen kunnen tulee
dingen uorden afgeleid. Ten eerste, dat zij veruachten, dat ook bij stakingen die tot bepaalde bedrijfsafdel-ingen beperkt blijven in toenemende mate
het uapen der bezetting zaI uorden gehanteerd. Ten tueede, dat zij van me..
ning zijn, dat hun tegen het urapen der bezetting onvoLdoende af ueermiddel-en
ter beschikkinq staan.
ln 1 968 heeft de Sociaal--Economische Raad (S. f. n. ) een advies uitgebracht, uaarin te Lezen stond, dat rraan uettelijke regelingen uel-ke de rrierkgevers bepaalde veruleermiddelen qeven tegen de uerknemers die niet aan een
staking deeLnemen (uitsluiting),
geen behoefte bestaat. 'rfr Ís", aldus
het beuus-ue SER-advies, rrniet gebleken dat in de praktijk de uerkgevers onvoldoende middelen ter beschikkíng staan om zÍch tegen een staking te ver-
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zou in deze situatie tot
ureren. Een uJettelijke regeling van de uitsluiting
onvoorzienbare geuolgen kunnen l-eiden.rr Kennelijk zijn de uerkqevers van mening, datrtdeze situatierr (van 1968) door het verschijnsel der bedrijfsbezettingen grondig in hun nadeel is geuijzigd.
HET STANDPUNT UAN IIDE UAKBELJEG]NGII
frDe Vakbeueging'r, I t of flicieel- orgaan

van het NVU, heef t aan het pleidooi van het Christel-ijk lLJerkgeversverbond een korte beschouuling geuijd in
het nummer van 9 mei j.1. lLjij ontlenen daaraan het volgende:
rrDe urerkgevers van het N. Chr. tJerkgeversverbond voeren a1s
extra argument aan dat door de maatschappelijke en juridische ontuikkelíng de rr;erkgever meel en meer tot ' de zuakkerer gaat behoren. 0ns lijkt dit, de ontuikkel-ingen op sociaal terrein in ons
een met moeite
Iand overziend (a" bedrijfsbezettingen incluis),
uLel een andere
IJlj
kennen
tevoorschijn geperste krokodilletraan.
uieer voor een
plotseling
nu
goede reden voor de r,:erkgevers om
tot
in hoogste
is
plei-ten
onlanqs
ie
. Zeer
recht van uitsluiting
is ook
verplicht
bedrijf
dat
een
rechterlijke instantie uitgemaakt
opniet
of
niet
dat
bedrijf
aan uerkuil-l-igen die door staking in
te
betadoor
Ioon
hun
timaal- aan de produktie kunnen deelnemen,
l-en. Dat is duur. Het maakt de staking effectiever. Als zij daarentegen die uerknemers zoncjer betaling naar huis sturen en als
het uare op de vakberr-r eqing afuentel-en vEor r.uat betreft hun behoefte aan uitkering, zijn zij ze1fl goedkoper uit en uordt de staking voor de bonden moeiiijker en riskanter.rr
ONS
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besl-issing 1narbeid
in staat
tot
zake de verplichting tot doorbetaling van loon aan niet
door
midzij
die
de rrlerkgevers Voor problemen stel-t,
zijnde uerkuilligen,
enige
t'uitslui'tingn
het
is
echter
zouden rdensen op te lossen. Dat
del van
zinnige in bovenstaand betoog van rtDe Uakbeuegingri, dat voor het overige
op uiterst Iosse schroeven staat.
Uat meiert het NUU-orgaan toch ue1 over rrlerknemers, die, uJanneer zii
zonder betaling naar huis zouden uorden gestuurd, tral-s het uJare op de vakbeueging zouden uorden af gerL-rente1d"? Bedoel-t het blad in vol-Ie ernst, dat
de vakbeueging hun dan uitkeringen zou moeten verstrekken? Als het wààt is,
dan is het, een volkomen n i e u uJ g e l- u i d . lLJant tot dusver is de
praktijk van de vakber.ueging - op slechts enkele uitzonderingen na - zó q"treest, dat z ii geen stakingsparool uitgafl, dat de stakingen die zich
voordeden door haar n i e t uerden 'rerkend'r en dat zij zich op het standpunt plaatste, dat aan rrulil-derr stakers g ó é n stakingsqeld kon uorden
uitgekeerd.
rrDe Vakbeuegingrr schrijf t, dat de mogeJ-ijkheid van een uitsl-uitinq,
een
staking rrvoor de bonden moeÍJ-ijker en riskanterrr zou maken. Uoor de bonden !
Die is uerkeiijk goed ! Alsof het tot dusverre trde bonden'r zijn geueest, die
het sein tot de strijd hebben gegeven. Het tegendeel is uaar: de bonden hebben zich bijna altijd (ln de faatste halve eeuur zeker) t e g e n de strijd
verklaard, hetzij omCat zi: door col-l-ectieve contracten aan handen en voeten
uJaren gebonden, heizij omdat zlj de strijd te moeilijk en te riskant vonden.
lJil rrDe Vakbeuegingi' ons in af l-e ernst r-r.rijsmaken, dat de bonden zich strijdHet is niet voor tegenspraak uatbaar dat de rechterlijke
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vaardiger zul-l-en oFStel-len onder omstandigheden, uJaarvan nu a1 verklaard
rr.rordt, dat zij nog rtmoeilijker en riskanterrr zullen zijn?
De enige reijle mogefijkheid die toij ons op grond van de bestaande vakbondspraktijken kunnen voorstellen is deze, dat arbeiders in een bepaalde
afdeling van een bedrijf in staking gaan t e q e n de uitdrukkelijke ui1
van de vakberLreging in. Indien dan - r,.rettelijk toegestaan of níet - de direcuat, doet de vakbeueqing dan? ZaI zi:
tie de overige uerknemers uitsluit,
rrrij
uerkuil-ligen
dan zeggen:
hebben
altijd een bijzonder r,Larm hart toegedragenr lrtij beschouu,en ze derhalve nu al-s "op ons afgeuenteldrt? IJij betuijfeLen
het, ten sterkste, ook a1 tuijflelen uij niet aan de gevoefens van de vakberrie-

ging ten opzichte van u.terkuilligen.
Een van de redenen, uaarom uij niet kunnen aannemen, dat de vakbeuezich
gingr zéIFs in het geval van een rr.rettelijk geoorloofde uitsluiting,
de
orte
in
vÍnden
het materiiil-e lot der uitgeslobenen zou aantrekken, is
hoger
ganisatiegraad van de Nederlandse arbeidersklasse, die nimmer
is gepercendat
men
ueest dan 4O/o uoot a I L e vakcentralen tezamen. Hanteert
tage a1s qemiddelde, dan mag uorden gesteJ-d, dat er op 1000 uitgesloten arbeiders 400 georganiseerd zijn " Al-s het u,aar zou zijn uaÈ de vakbeueging
- volmaakt ten onrechte - altijd beueert, namelijk, dab de ongeorganiseerden
niet voor de strijd tE poEran zijn, dan is het percentaqe georganiseerden bij
de uitgesl-oten i,.rerkuilligen nog geringer. hJil rrDe Vakbetuegi-ngrr ons nu Ín
ernst dsen geloven, dat ze onder de beschreven omstandigheden zich geroepen zou voel-en uitkeringen aan uitgeslolen ongeorganiseerden te verstrekken?

wà6r zou uJezen , zou het betekenen, dat ongeorganiseerde rrrerkAl-s het
2uilliqen ué1
op de vakber.ueqing zouden kunnen terugvallen, nadat de ongeorganiseerden, die in het voorjaar van 1973 aan de stakinqsoproep der Industriebonden gevolg gaven, dat n i e t konden, al-thans niet direct en niet
dan nadat heel- uat tegenstand rlas overuJonnen.
lrlie dit alles overdenkt kan slechts tot de conclusie komen, dat het
betoog in I'De Uakbeueging" onreëei is; dat het is opgezet om de ryLlg van
een strijdbare, de belangen der arbeiders behartigende vakbeueging op te vijzel-en en dat bij die opzet uitermate ongenuanceerd te ilerk is gegaan.
Dt BEDRIJTSBEZTTTINGIT\]
0p het argument van de uerkqevers, dat het verschijnsel der bedrijfsbezettinqen de ondernemers in het defensief gedrongen heeft - rrrat uj-teraard
ook de bedoeling der bedrijfsbpzetting is - gaat rrDe Vakbeuegingil niet of
nauuelijks in. Zonder dat er ook maar één argument r.rordt aangevoend, zegL
het N.V.V.-bIad ergenlijk aI.l-een maar iat het argument rronjuisttt is. IIij zouden eigenlijk uel eens uillen ureten, udt of rrDe UakbeueqingI zou zeggen indien zij rt uerkgeversargument uét deqelijk achtte. Zou dit orgaan dan - gelijk men, geloof hechtende aan de mythe , zou mogen aannemen - er zijn vreugde over uitspreken, dat aan de machtspositie van het, ondernemerdom een slag
uJas toegebracht? Df zor, in stri.i d met de mythe, "De Vakbeueging" terstond
pleiten voor een rrherstel van het nr achtsevenu.richtrt, uat men daaronder ook
moet verstaan?
lLJij zijn ervan overtuigd, dat het tóótste het geval zou zijn en die overtuiging berust mede op datqene, uat aan het slot van de korte beschouuing
inrÍDe Vakbeuegingn uordt opgemerkt. Die sl-otpassage, uiaarin dan nog even
uat nader op de bedrijfsbezettingen u-rordt ingegaan en die een duidelijker
licht r.lerpt op het standpunt der vakbeuleging, luidt al_s volgt:
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trlJat het verschijnsel der bedrijf sbezettingen betref t, dit is
naar oize mening een nog te ueinig beproefd - en door a1l-erl-ei
kenmerken van de staking afuijkend - middel om nu reeds rrjp geacht te kunnen uorden voor een. . . r.lettel-ijke regeling. Dat de uerknemers in hun afueer tegen de moeilijk of niet control-eerbare beslissingen die de u.rerkgevers in hun vaak oppermachtiqe positie
nemen... een paar keer een nieuu machtsmiddel - cje bedrijfsbezetting - met succes hebben ueten toe te passen, betekent op geen
stukken na dat er in de machtsverhoudingen iets z6 wezenlijks zou
zijn veranderd, dat aan de uerkgevers het uJapen zou moeten r.uorden
gegeven uaarom zij vragen.tt
lLJij hebben er in het vorige nummer vanrtDaad en Gedachterral op geuJezen, dat de bedrijfsbezetting allermj-nst een nieu_y u,apen van de arbeidersklasse is N) . Het is geuroon een kletspraat je, dat het rrreinig beproef d zou
zijn. Zelf s uranneer men - erg onverstandig natuurlijk - uitsluitend zou ui1len l-etten op utat de Nederl-andsq arbeiders hebben gedaan, dan nóg kan niet
uorden beueerd, dat zij slechts "-ry.u"
keertr het machtsmiddel van de bertDe
gehanteerd.
drijflsbezetting hebben
0f
Vakberr.regingil tr:eeb eenvoudig niet
uat er in de arbeidersstrijd qaande is, of rrDe VakbeueEingrt kletst maar uat
om op de, door haar niet minder sterk dan door de ondernemers gevreesde bedrijf sbezett,ingen niet verder te behoeven in te gaan. lLJaarschijnlijk is zouel
het een al-s het ander het geva1.
lLJat echter valt er te concluderen uit de opmerking vanrrDe Vakbeuleging", dat tter in de machtsverhoudingen op geen stukken na iets z6 uJezenlijks is veranderd, dat aan de uerkgeuers het uapen zou moeten uorden gegeven uJaar zi: om vragenrt? Een dergelijke uitspraak kan toch al-1een rnaar dit
betekenen, dat de vakbeueging eventueel- ué1 bereid zou zijn om aan de uerkgevers het door hen gevraagde uiapen te verstrekken, LJanneer de machtsverhoudingen uét ingrijpend verstoord dreigen te raken?
IIACHTSEUENLJlCHT

De vakberrreging is bezeten van de idee van het rrmachtseventJichtrr. Zij,
afs verkoopcentrale van de arbeidskracht, huldigt de opvatting, dat in de
samenl-eving tu-ree even sterke belangenbehartigingen - het ondernemerdom en
de vakbeuleging - tegenover efl<aar moeten staan en dat onder dergelijke omstandigheden een ongestoorde voortgang der produktie het best geuaarborgd
i-

Niets 1i9t de vakbeueging verder dan de opvatting, dat in de kapitalistische maatschapprj het ondernemerdom de natuurlijke [<lassevijand van de
arbeiders is en dat het doen en l-aten van de arbeiders niet de tendens
heef t het een of andere rrmachtsevenuicht't te garanderen, doch aan die vijand aflbreuk te doen. Dat komt natuurlijk doordat de vakbeueging geen strijd
tegen het kapitaal voert, doch een instituut is, dat mede de kapitalistische produktie uaarborgt. Het is om die reden, dat na een eventuele rruettelijke erkenning van het bezettingsrecht'r hei ondernemerdom op de vakbeueginq
zal kunnen rekenen.
x) Zie rrDaad en Gedachterr, mei 1974, het opstel
bezetting", bladz. 13 e. v.
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Vrijdag 31 mei, een paar ueken na zijn 83ste verjaardag, stierf onze
vriend Theo lYlaassen. Zijn dood betekent voor de groep IDaad en Gedachterr,
uraarvan hij van het, begin af deel uitmaakte, een onvoorstelbaar verlies.
lLJel-isr.r.raar verosrl-oofde zijn gezondheidstoestand hem al jaren lang niet meer
die hem zijn leven lang gekenmerkt heeft en lras
de onblusbare activiteit,
hem met name het schrijven al- geruime tijd flysiek bijna onmogelijk geuorden,
niettemin is hij aan a1.1e discussies over inhoud en samenstelling van ons
blad met zijn tot het einde toe helder gebleven geest een belanqrijk aandeel
blijven nemen. lvl et zijn kritische zin, zijn rake opmerkingen, zijn aanmoedigingen en zijn suggesties is hij de redakteuren vanrrDaad en Gedaehtefr tot
VooD nog maar' luttele u.reken van onschatbaar grote steun geueest.
EnkeIe dagen sl-echts voordat hij 83 uerd moest hij in het ziekenhuis
uorden opgenomen voor rrrat de doktoren aIs een'tniet bijzonder inqrijpende
operatierr aanduidden. Het zijn er tu.ree geuorden, uJaarvan vooral- de laatste
erg zuraar u3s r Nadat hI die doorstaan had bleek zijn gezondheid toch zo
snel achteruit te gaan, dat uij a1 spoedig niet meer op een herstel durfden
te hopen, terrLlille van hemzef f ook meenden niet te mogen hopen.
tïet zijn dsod is een einde gekomen aan een Ieven, dat van jongsafl aan
nauuJ bij de strijd van de arbeiders uJas betrokken en dat voor méér dan de
hetft gevuld uerd door een felLe en nimmer afllatende uorsteling tegen aI1en en al1es, uat het autonome karakter van de arbeidersstrijd belemmerde
en bedreigde.
In een Amsterdams arbeidersgezJ-n geboren, direct getuige van de situatie uaarin de proletarische klasse zj-ch op de drempel van deze eeuu bevond, sloot Theo lYlaassen zich aI op jeugdige leeftijd aan bij de linkervleugef der sociaaldemocratie, die zich irr 1909 na het beroemde congres van Deventer als SDP organisatorisch l-osmaakte van de SDAP. Een kleine tien jaar
Later behoorde hij tot diegenen in deze kring die zich met Gorter, Pannekoek en Luteraan kritisch teqenover de Russische revoLutie opstelden. fl6t
Gorter en Luteraan uias hij in de jaren t20 lid van de KAPt'l. In de jaren r30
maakte hij deel- uit van de Groep van Internationale Communisten, die na de
oorlog opging in de Spartacusbond.
VermeldensuJaardiger echter dan de namen van partijen of groepen uaarin
onze gestorven makker kortere of langere tijd actief uas, is het feit, dat
de samenuerking met anderen in uel-k groepsverband dan ook, bij hem nimmer
tot een verstarring van denken 1eÍdde. 0p gEen enkel tijdstip van zijn l-even
is Theo lYlaassen bereid geueest zijn kritische kijk op de maatschapPelijke uerkelijkheid te laten vertroebelen door traditionele groepsoPVattingen.
Denken over sociale ontuikkel-ingen betekende voor hem in de a1l-ereerstep1aatsdebereidheidtoteen,totutijzi9ingVan
het eigen, tot dusver veroverde standpunt. Hij uerd uat dat betreftr gekenmerkt door een niets of niemand ontziende eerlijkheid en zuiverhej-d, die
hem in conflict bracht met ieder, die in dat opzicht organisatiebelangen
boven de u:aarheid rrlil-de Iaten prevaleren. Die eerlijkheid maakte hem voor
de oprecht door hem gehate vijand tot een bijzonder ongemakkelijk tegenstander, uiterst hinderlijk bovendien doordat zijn uelversneden pen, ztjn kennis

- 16 van zaken en zljn dodelijke spot hun uittuerking nimmer misten. Voor zijn directe geestveruanten en vrienden daarentegen maakten diezelfde eiqenschappen hem tot een uaardevolle makker aan rrrie zii steeds bijzonder veel verschuldigd zuIIen blijven.
Theo [ïaassen had de gave moeilijke kuesties hetzij mondeling, hetzij
schrif telijk r op glashel-dere u.rijze duidelijk te maken. Zijn grote be.l-ezenheid
de vaak kostelijke voorbeel-den die hij
ook op het gebied van de literatuur,
daaraan ontleende, maakte het lezen van zijn pennevruchten tot een groot genoegen.

die Theo lll aassen in zijn lang en strijdbaar leven beAl-l-e activiteiten
uiij
hier onmogelijk opnoemen. f en krachtig gestel, dat
dreven heef t kunnen

ook door een verblijf in het concentratiekamp Amersfoort in de bezettingstijd niet uerd gebrcken, maakte hem onvermoeibaar. Jaren achtereen reisde
hij stad en land af om op bijeenkomsten van geestveruanten of andersdenkenden zijn stem le Laten horen. Hii deed dat met grote felheid, die s.l-echts getemperd uerd door een beuonderensuaardig qevoel voor humor, dat hem nimmer
verliet, ook niet op die momenten, dat pErsoonlijk leed of verdachtmakingen
hem niet bespaard [rIeven.
zijn aIl-ernaaste vrienden, die hij tot het eind van zijn dagen met
lil ij,
aI zijn krachten heeft gesteund in de strijd tegen rroude vormen en gedachtenil en die hij krachtig b1ééf steunen ook toen zijn krachten hem niet meer
toestonden aLles te doen uat hij meende dat er gedaan moest uorden, kunnen
hem alIeen maar in dankbaarheid gedenken.
Hij uas ons een leermeester en een voorbeeld. lLJij kunnen niet beter doen
Can de strijd voortzetten, vervuld van die kritische qeest ['Jaarvan hii ons
altijd poogde te doordringen.

IN

HET

HARNAS

GTSTORUEN

Het uras in 1946, dat ik Theo aassen l-eerde kennen. 1n de Zaanstreek
hadden r,rij een verqadering belegd. Hij uas één der sprekers. Zijn optreden rJas
voor mij een openbarinq. Hij r"5s he.l-amaal geenrrsprekerrt. Er \Jaren in zijn inleiding geen hoogtepunten, di-e de zaal aanfeiding zouden kunnen geven om te
applaudisseren. Losjes en ongedtuongen, alsof hij in een huiskamer tussen uat
vrienden zaL, zetLe hij zijn opvattingen in voor een ieder begrijpelijke taaluiteen. Het LJas voor mij - groent je al-s ik uas in de arbeidersbeueging lYl

iets geheel nieuus en daar hij bij mij moest overnachten heb ik na de vergadering noq uren met hem gepraat.
Die eerste kenni-smaking met Theo is gevolgd door een lange reeks van
jaren uaarin ik met hem samenuerkte, eEn samenrr.lerking, die pas tot een einde kr,-ram bij zijn dood. Die samen,lerking uras niet altijd even gemakkelijk en je
ijdeJ.heid rrrerd meermal-en gekuetst, uJanneer bepaalde opvattingen van je ofl
beschour,.ringen van jouu hand, door Theo genadel-oos uerden geanalyseerd en
ontrafeLd. lLlel uas hij altijd de eerste die bereid uas een kameraad in nood
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te helpen, maar uJaar het om de opvattingen gingr om de juistheid van inzicht, uJas Theo tot geen compromis bereid. Grote beu-ronderaar aLs hij tr.tas,
niet aLleen van arx, maar ook en vooral van Jozef Dietzgen, r.r.rist hij altijd
het uezenlijke, het algemene van het bijzondere te scheiden. DÍt maakte hem
niet bij iedereen even bemind. [ïensen, die nog niet vrij zijn van partijopvattingen en die nog o zo graag een rol ui11en spelen, kunnen het moeilijk verdragen, uJanneer hun partijopvattlngen genadeloos tr.torden gekritiseerd. In
ztjn lange l-even is Theo dan ook meermal-en het doeluit qeueest van persoonlijke aanvaf l-en . Het is daarom ook nÍet veruonderlijk, dat hij in groepsverband zo rnoeilijk rrrerd geaccepteerd. Voor organisaties, uJaar het organisatiebelang zuaarder uJoog dan het zoeken naar de juistheid van opvattingen, !Jas
hij met zijn kritische geest een te lastlg mens. Niet alleen uerd hij een
tiental jaren geleden bij de Spartacusbond qeroyeerd, ook u.rerd hij in de dertiger jaren uit de Groep van Internationale Communisten gestoten.
ILJie uit het bovenstaande de indruk mocht krijgen, dat ïheo tegenover
andersdenkenden tameJ-ijk intol-erant u.tas, vergist zich deerlijk. lJel uras hij
compromisl-oos uat zijn opvat,tingen betreft, maar zeer goed kon hij samenuerken met mensen, die er andere opvattingen op nahielden. 'loen de tegenstellingen in de Spartacusbond duidelijk aan het licht traden, uras het Theo, die
met het voorstei kilam om een krant uit te geven, ulaarin zoue-l- de ene groep
aIs de andere zijn opvattingen kon verkondigen. Natuurlijk t.ierd dit voorstel
door de minder ruim denkende Spartakisten verurorpen. Voor hem, die de partijopvat,tingen - in dit geval voorgedragen aLs rrbondsopvattingenrr - niet kon
onderschrijven, uras er geen plaats in de bond. En royement uJas het enige
lYl

antr:loord.

het zoeken naar de ueVoor Theo is het zoeken naar het hoe en ry,
zenlijke betekenis van het social-e- en maatschappelijk gebeuren ten einde gekomen. lYlaar hij is in het harnas qestorven. ItJog op zijn ziekbed, kort voor
die volgens hem Immanuel
zijn dood, sprak hij mij over de onjuiste definities,
Kant van de begrippen rrtijdI en "ruimterr had qegeven.
Te beueren, dat cJe arbeiderskl-asse bij het overlijden uan Theo een rronherstelbaar ver-liesrt heeft geleden, komt natuurlijk niet in mijn hoofd op.
Hij zou de eerste zijn geueest om duidel-ijk te maken, dat de strijd van de arbei-derskl-asse zich onaf hankelijk van personen of groepen vol-trekt. Dat zijn
naaste familie en u/ij van I'Daad en Gedachterrhem vreselijk zuLlen missen is
aan geen tr:.i{f e1 onderhevig. Het eni-ge uat on-s overblijf t is het vele, dat
!re van Theo hebben geleerd. En dat stemt tot grote dankbaarheid.
Amsterdam,

1 juni

1974.

Jaap.

DI REDACTIE
De gedichtenbundel, ulaarvan uij reeds in het vorige nummeD zeiden, dat de
l-ezers die in juli of augustus zul-fen ontvangen, is dit voorjaar aangeboden aan Theo ll aassen en bevat vrïjue1 uitsluitend qedichten van hem. lJe zijn
blij, dat u:ij met die uitgave op tijd zijn geueesi en dat Theo het, bundeltje
nog heef t kunnen beuonci eren en er van genieten. [iij hopen, dat ook onze Iezers, die het nu definitief
in augustus zul-1en ontvanqen, er evenveel pIezier aan zuifen beleven "
VAN
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ACTIE

In de Verenigde Staten kent men zoiets als de ILJorkers Action lvlovement
, in het Nederlands te vertaLen a1s: Ber.ueging voor Actie van de Arbeiders. Die LJ.A.wl. vormt een afdeling van de Progressive Labour Party, de
Progressieve Arbeiderspartij. lLJie ervan op de hoogte is, dat deze Progressive Labourparty een Stalinistische partU is, zaI er nj-et vreemd van opkijken,
dat de ir. A.wl . onder I'actie van de arbeidersrr iets totaal énders verstaat
cj an uij.
Liat zi: er in géén geval onder verstaat is; actie van de arbeÍders
zélf .
Een typisch voorbeeld van de LJ. A.P1 . -praktijken vormt het optreden van
dezerrber.legingrrin augustus van het vorige jaar in Een van de Chrysler-fabrieken in Det,roit. De [J.A.wl .rrorganiseercj errdaar een rrsit-inrr in een van
de afdelingen, een soort van rtbezettingrr dus. Het besl-uit daartoe uJerd qenomen in een besl-oten vergadering van de lLJ. A.tvl . en de P. L. P. , tu.ree dagen
tevoren. íIet de Chrysl-er-arbeiders uerd geen enkel overJ-eg qepf eegd. Het
sein ertoe uerd gegeven door Een bij Chrysler uerkend Ll.A.l'1.-1id, dat door
de directie u.rerd ontslagen. Gezien de uerksituatie bij Chrysler uras het te
voorzien, dat hij de steun van zijn colleqars zou krijgen. Toen dat inderdaad
gebeurde, trad de lul"A.ltl. terstond als rrvoorhoede't en rrraadgeefsterrr van de
actie voerende arbeiders r:p.
Het eerste dat de lJ.A"l'1 . aan de in strijd gegane Chrysler-uerkers van
de beuuste afdeling vertelde, uas, dat zij qeBn inlichtj-ngen dienden te verschaffen aan versl-aqgevers van kranten, radio of televisie. u.A"wl.-1eden
echter, zelfs iJ.A.lvl.-l-eden die in het geheel rriet in de Chrysler-fabrieken
uerkten, spraken uel met vertegenuoordiqers van de nieur.:-rsmedia en vertel-den de journafisten uitvoerig,
dut de actie uras georganiseerd en uerd gefeid door de Prcgressieve Arbeiderspartij. Het gevoJ-g uJas onmiddellijk, dat
de solidariteitsactie
ten behoeve van het onslagen lJ.A.i"l .-1id geheel geisol-eerd bleef en door niemand buit,en de zéér beperkte kring van zijn afdelingsco-Ilegats inee! als een actie v a n Chrysl-erarbeiders uit solidariteii met een Chryslerarbeider r.lerd gezien.
Door het optreden van de U.A.fl . rr.rerd detteenheid van de arbeidersrt,
uJaaroveD deze organisatie altijd de mond vo1 heei"t, niet bevorderd, maar integendeel volledig kapot genaakt. Uat in de beuuste Chryslerfabriek voor
de zoveeLste keer uerd gedemonstreerd uas, dat de eenheid cjer arbeiders afl-een maar van onder op door de arbeiders zétf tot stand kan uorden gebracht en dat een bemoeienis van soortgelijke organisaties als de lI.A.11. de
eenheid belemmeren en voor de strijd de grootst denkbare rein vormen.
Eón van de f,hrysler-arbeiders,
die van dichtbij meemaakte r.lat er zich
afspeelde, gal er het volqende, bijtende commentaar op:
rrUel-en van ons r.,-rorden geuroon misselijk van die jongeren-organisatie, die zich lLl " A.fl " of Progressive Labourparty noemt. lJerkelijk r Er heerst onder de Chrysl-er-arDeiders grote ontevredenheid en die ontevredenheid heeft ook in de beLr.:uste fabriek alaanleiding gegeven tot heel uat t.tilde stakingen. aar de actie
t aarover uJij het nu hebben kreeq rrrel de doodsteek, toen die jongelui zich net gedroegen al-sofl zi: I t nu a11smaa1 urel event jes eens
voor el-kaar zouden brengen, of zij de touutjes in handen hadden
en of zij de l-eiders ularen en toen zii ook aLs zodanig zich pree,enteerden bij de pers, de radio en cj e t. v.rr
(Ul .
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