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februari 1977 rop de eerste dag van de tweede stakingsweek,
NW-voorzitter Wím l(ok tegenover twee versLaggevers van ervríj
i.lederlandrts "['tat Van Veen eens goed moest $reten, dat íso dat een druk op
de knop in Den Haag of Amsterdam er niet bíj ís. En dat een ondernemer die
probeert ons zo ver te krijgen nul op het rekest krijgt.. WÍj sLoppen geen
staking. Je lcomt ze nog bij bossen uegen in het Land, de mensen die boL
staan van frustratie door het onverr¿achte besluit in 1973. ttïou, dan heb ik
l-iever een of twee dagen rÂrat onzekerheid en natuurlijk weer de rechtse bende over je nek, dan dat je opníeuw frustratie veroorzaakt bij een enorm
aantaL mensen die de slag zíjn ingegaan. De rverkgevers zijn nu ín een oort'faandag 14

verkl-aarde

l)

On de herinnering van onze lezers even op te frissen; heË z.g.
Paasbestand maakte op dinsdag l7 aprit 1973 een pLotseling einde aan een reeks door de vakbeweging geprokl.ameerde stakíngs-

akties. Itet werd, volstrekt achter de rug van de arbeiders om,
voorbereid door de bonden, die - om Ëegenover hun Leden zo mín
urogelijlc gezichtsverLies te LÍjden - aan SER-voorzítter drs De
Pous verzochten om een bestand voor te steLLen. ile Pous ver-

klaarde zich daartoe bereid op nadrukkelijke voorvraarde dat de
bonden bij voorbaat beloofden op zíjn wapenstilstandsvoorsËeL
te zuLLen gaan" Het- kwasi zíj¡ r^rapenstilstandsvoorsteL - intudruk
op de knop" wergeen beloofd werd en gebeurde. Met een
den de stakingen opgeheven. In een aan de stakingen gewijd geschrift - Bert Breij: "Een kwestíe van princip." - werd naderhand geschreven, dat "de bekendmaking van het Paasbestand aLs
een onbegrijpeLijke bom op vele stakers neerkwam". t'fen vergelijke ons opsteL "Achter de coulíssen van het Paasbestand" in
ttDaad en Gedachte"

,

nu¡rmer

'l

van augustus 1973.

-2logssituatie op een aantal punten door de lcnieijn gegaan. Ze moeËen nu ook
rnreten dat de staking pas kan worden beäindigd via een redelijk overLeg en
met insteurming van de betrokkenen en dat, zijn niet alleen Arie GroeneveLt
en trrlim l(ok.'r
DaargelaLen of er werkelijlc sorake \^ras r/an een "oorlogssitualíet', wat
wij ontkennen, heeft lilim Kok met deze rooorden éên van de diepere achtergronden onthuld van de belangrijlcste binnenlandse gebeurtenissen in de achLer ons liggende v¡eken. Illie die gebeurtenissen r¿il verstaan zaL, net zoals
!üim Kok, moeten teruggaan naar het jaar 1973 toen de valtbeweging w61 "op
de knop" drukte, het Paasbestand aflcondigde en heÈ vervolgens heeft gewéten ook.

Ðat het Paasbestand van toen de arbeiders "bij bossen gefrusËreerdt'
heeft, zoaLs l(ok het uÍtdrukte,is maar een kwestie van hoe je het bekujkt"
Het is in ieder geval sleehts een halve waarheid üra¿Irmee v¡ordË verzhregen
dat zelcer de vakber^reging er gefrustõd'van is geraakt. I^Iil men de rìIaarheid niet tekorË <loen, dan dient te worden gezegd, da9 zii er méér dan wie
oolc een frustratie van heeft opgedaan. Sínds het voorjaar van 1973 l-ijdt
zíj aan hTat men "een Paasbestand-syndroom" zou kunnen noemen 2). Dat Paasbestand-synclroom verklaart de wijze waarop zij zich in het konfl-ikt heeft
opgesËeld. De vrees nóg eens met de gevolgen van een dergelijk paasbestand
gekonfronteerd te kunnen worden is haar in merg en been gedrongen en heeft
haar handeLwijze bepaaLd.
"Over het opheffen van de stakingen beslissen de leden, niet l(ok dan
we1 Groenevelt, niet Schelling dan wel Spit of Bode". Dat is heÈ wijsje
dat telkens weer in alle Eoonaarden werd gezongen. Het was, zou men ltunnen
zeggeî.- de voornaamste hit tijdens het stalcings-carnaval dat dit jaar aan
het échte carnaval voorafgíng.De reden dat wij de gebeurtenissen aldus 1carakteriseren zal de lezer aanstonds duidelijk. worden"
De nadruk, die er van de kant van de vakbeweging op rverd gelegd, dat

Paasbestand zou komen bewijst - wat
voor de ingewijden bepaald geen geheim moet zijn geweest - dat de vakbeweging zieh zoiets als dat Paasbestand niet meer kon permitteren.
ùlat de vakbeweging zich evenmin lcon permítteren rras: het niet op een
konflikt te laten aankomerr. Natuurlijk: z6nder konflikt zou ook de vraag
"bestand of géén bestand?" niet aan de orde zijn geweest" l{aar in dãt geslechter hebben geboerd dan zij deed na het beval zou de vakbeweging nog173"
Zette zij toentertijd haar geloofwaardigheid
ruchte bestand van Pasen
in de ogen van haar leden op het spel, door het strijdgewoel te mijden zou
zij thans die geLoofwaardigheid stell-ig volledig te grabbel hebben gegooid.
Daarom is de jongste stalcingsaktie de lrlederlandse vakbeweging opgedrongen.
Niet in die zin, dat de ondernemers traar tot haar optreden hebben geprovoceerd - zoals door sommigen is ber^reerd - maar in die zin dat haar, wilde
zij ook in de toekomsË haar funktie als vakbeweging kunnen blijven vervulLen, eenvoudig geen andere keus overbleef.
Een vakberveging - Írij hebben het in rt verleden herhaaldelijk uiteengezet - is een organisatie van de burgerlijke maatschappij, die voor deze
burgerlíjlce maatschappij en derhalve ook voor de werkgevers, ónmisbaar is,

er ditmaal- niet

2)

r¿éér

zoiets als het

Onder "syndroom" - men denhe aan het veelbesproken "K"Z"-syndroom" - verstaat men heË gehele compl-ex van bepaalde ziekte-

verschijnselen.

-3Tíjdens de stakingen van vier jaar geleden werd dat door werkgeversvertegenwoordiger Prins erkend met de opmerlting, daË "de bonden in Nederland
niet moeten verdwijnen, omdat Ì^re, naar míjn overtuiging, niet zonder kunnent' 3). Door op de arbeidsmarkt al.s verkoopster van de arbeidskracht op
te treden bewijst de vakbeweging de vrerkgevers een dienst. lfaar zij kan
hun géén slechtere dienst bewíjzen dan door hun té goede diensten te bewijzen. Zíj kan sLechts dãn a1s een serieuze partner deeLnemen aan het loonoverleg r^ranneer zíj d "vakbondsmyEher¡ in stand houdt, dat wiL zeggen de
fiktie handhaaft dat zij aan de onderhandeLingstafeL de loonarbeiders vertegeff^roordigt. En zij kãn die fíktie niet handhaven lranneer zij ononderbroken en ãL te duidelijlc de arbeíders tegen de schenen schopt"
Vandaar dat de vakbeweging - ingeklemd als het ware tussen thîee vuren

- nooit anders vaart dan een zigzag-koers. Nu eens keert zíj zich samen
met de ondernemers openLijlc tegen de arbeiders, dan r¿eer roept zij de arbeiders op om front tegen het ondernemerdom te maken. Nu eens predikt zij
de klassenvrede, dan weer Laat zij de krijgstrompet, schallen en stort ze
zich in een gevecht. Sornmigen - en dat is de vakbeweging met het oog op de
vakbondsmythe níet onwelkom - versLijten een dergelíjk gevecht voor een
kLassegevechÈ. Dat is het niet, ook al kãn het er zich onder bepaalde omstandigheden toe ontwikkelen, indien de valcbeweging er niet in slaagt een
dergelíjke ontwikkeLing te voorkomen. Krachtens haar rvezen en haar funktie
zaI de vakbeweging er steeds naar streven - eri moeten streven - zulk een
ontwikkelíng te verhinderen. Het jongste konflikt vormt wederom géén uitr
zondering op die regeL.
"Men vergisse zich niettt, schreef Vincent Vrooland in "De Nieuwe Linie" van 9 februari, ttde akties .. .
".. o zijn aLlerminst een bLíjlc van een groeiende miLitante houding bij de vakbeweging. Het zogenaamde tspeerpuntenbeLeidr waarbij de vakbeweging meË grote zorg de bedrijven heeft uitgezocht
waar de akties zouden begínnen, werkt op zijn minst twee kanten
uit. Aan de ene kant probeert men ongetwijfeld de werkgevets zo
hard mogelijk te treffen, aan de andere kant kan er geen twijfeL
over bestaan dat de FNV niet zozeer op stakingen aLs wel op beheerste stakingen uit is. Het is nog lang niet zover dat de hele
georganíseerde kracht van de r,r¡erknemers in de strijd wordË ger^rorpen. Integendeel, daar waar de bereidheid tot staken groot is,
bijvoorbeeLd in Amsterdam-Noord waar vorige week vrijdag (de 4e
februari - red. D. & G.) - door het níeurvs bíjna geheel verzÌ^regen - zowat al-Le bedríjven spontaan pLat gingen, zíjn maar weinig aktíes gepland. Ifogelijk is men bang voor Línks, met name
dan voor de C.P.N., wier leden al veel Langer op aktíe aandrongen. Ifaar dat is dan koudwatervrees: de C.P.N. heeft zich voorgenomen stríkt binnen de vakbeweging te werken en zaL zeker geen
ongecoördineerde akties op toul^r wilLen zetten. Het gaat er haar
aLLeen om de door de FNV gebaLde vuist zo krachtíg mogelijk te
maken. !üaarschijnlijker is, dat de federatie beducht is voor de
spontane aktiekonitees.. " díe niet aLleen de werkgevers maar ook
3) Prins, geciteerd uit Bert Breij,
bLz. lO7, 2e kolom, onderaan.

"Een kwestie van

principe",

-4de vakber¿eging schade toebrengell. o o"
Op de three voornaamste elementen van heL jongste optreden van de vakbeweging wordt hier nauwkeurig de vinger geLegd:
- l. er is inderdaad geen sprake van dat zii militanter zou optreden
dan in het verleden;
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dat schijngevecht destijds een "Theaterstuh" genoemd. Het leelc twee bedrijven irãg ."o suksesãruk te zullen worden totdat ín het laatste bedrijf
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"Dat ik blij ben zou ik niet will-en zeggen. Maar nu het een-

-6maal zo gegaan isrvind ik eigenlijk dat het akkoord (het akkoord
met de centrale werkgeversorganisat.ie over tln/ee van de drie door
de vakbeweging gesteLde eisen - red. D & G) waË snel is gekomen.
Tk zeg nieË dat langer staken, als doel op zichzelf, in rnijn ogen nodig was" Ìlaar ik kan me zo voorstellen dat een groep, een
massaliteit, tijd nodig heeít om in beweging te komen. Ik heb
hierover eigenlijk twee tegenstrijdige opmerkingen. De ene is,
dat naarmate de staking zich verder uitbreidt er een risico ontstaâË van vermoeidheid, maar óõk van onbeheersbaarheid. Ðe andere kant is: hoe lang r{as er nou gestaakt toen de brief van de
werkgevers kwam?r'
nieE eens de kans om te vechten.
- utu lrr
zou khetn I et zeggen, maar dat l-s toch een kl-eirr beetje
wat het insluit. .
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bestaan. hle heb ben wel het risico onderkend... ïIant er ziin natuurlijk grenz en aan wat de vakbeweging
zich financieel kan permiLteren. I^le hebben steeds tegen elkaar
gezegd: we gaan liever strijdend ten onder,dan dat I\te nu concesiies doen en ons îaa¡ onze meflsen toe voor jaren belachelijk maAngst heef t er

ken.

".

nr-e t

tt

de vrees van de vakUit deze woorden van Kolc bl-ijkË duidelijk zor^rel
173, als de vrees dat zij
beweging voor een gezichtsverlies gefijk dat van
ae gieep op haar tà¿en zou kunnen verliezen.Er blijkt bovendien nog de be,organ.ia uit, dat een te snell-e oplossing van het konflikt tot het êén en
mede daardoor ook tot het andere zou kunnen leiden.
Het laaÈste gevaar zoweL voor de vakbeweging als voor het ondernemerdom en voor de burgerlijlce maatschappij derhalve, is ook buiten de kring
van de vakbeweging onderlcend. Niet voor niets heeft een redakteur van NRCHandelsblad - óp i2 febr,r"ri j"1. - geschreven, dat "voortijdige bemiddelingspogingen een konflikt lcunnen verharden" en dat diË "ongetwijfeld meewool in-ae subtiele taktiek van niinister Boersma". "Een eenmaal uitgebroken socíale strijd", zo voegde de bewuste journalist er aan toe, "kan niet
ineens worden bevroren door een opgelegde arbitrale uitspraak of gedwongen
overleg." In¡at hij niet ui.tsprak, maar .r,rat hij kennelijk wél in zijn hoofd
had - evenals Kolc - was, dat zo dLt t6ch gebeurde, de levensgrote kans bestond op een onbehe_ejste uitbarsting inplaats van-de b9h-eers-te-.aktie van
de vakbäwegingl--ffiTfit de reden dat de vakbeweging àich, bij het vastlopen van het cao-overleg, gekant- heeft tegen een arbí-tragee zoals door
prðt. W. van Albeda is gesuggereerd. Hier ligt tevens de reden dat de vakLeweging na de brief van Van Veen haar akties niet terstond beäindigde
maar ze integendeel nog heeft voortgezet en uitgebreid'
le beweiing van l{im l(ok" dat "een massa Ëijd noclig heeft om in be¡^reging te koment' is, \ranneer men die zuiver op zíchzeLf beschouwdr natuurii3t i" lijnrechte tegenspraak met wat de ervaring heeft geleerd" Toen mr.
Stheeman ín 1972 een sÈakingsverbod aan de Industriebond oplegde, verstreken er maar weinig uren of er \^raren meer stakers - en dat enkel in de meËaalindustrie - dãn de vai<beweging thans in de derde stakingsweek in het
ge\¡/eer heef t gebracht. De gang van zaken was precies omgelceerd aan datgene
õat fok zegt úzich zo te kunnen voorstellent' ert dat klopt. we1-, want zelf\¡ras en is voor de vakbeweging nu eenmaal steeds
standige *ib"id.r*strijd

-7iets onvoorstelbaars. Toch is de desbetreffende opurerking van Kok aLlesbehalve onzinnig, \^ranneer ze maar in verband wordt gebracht met de situatie
\daarop ze ín ieite slaat. I¡tat l(ok bedoeld heeft is dit, dat hij zich - na
de bittere ervaring van het Paasbestand - kan voorstellen, dat de arbeiders tijd nodig hebben om hun wantrourtren ten aanzien van de vakberreging
te overwinnen.
l1¡at dat hranËrou$/en betreft was het PaasbesËand overigens niet meer
dan een druppel - zij het een stevige druppel - die de emmer deed overlopen.Er is - al lang vóõr het Paasbestand en dat heeft ook de NRC gekonstateerd - nu eenmaal sprake van "een kloof tussen het vakbondsapparaat en de
mensen aan de basis". Kok mag het besËãán van die kloof, juist in de jongste rijd herhaaldel"íjk met klem publieltelijk ontlcend hebben, híj weet naar
al. te goed dat zij er is.
Dle kloof moãst overbrug<l i¡orden om al die redenen die wij hier in de
aånvang uiteengezet hebben. Een komedie zoals die van 1973 was daartoe ontoereikend" En vandaar dat de jongste alcËie van de vahbeweging tot een
soort van carnavalsfeest is geworden, een carnaval r¡aarbij de bonden zich
degel-íjker dienden Ëe vermorunen dan in 1973, een carnaval waarbij zo 1-uid
moãefiJt diende te worden gehost en gezongen - over Boersma en over Chris
.¿r, V..r, - allemaal om de in 1973 zo bekoelde sËeurming er maar weer in te
brengen, Vandaar dat Cees Schelling - die in 1973 op Arie Groenevelto die
naar wij hem hebben horen zeggen "de arbeiders in de boot nam" al evenveel
kritiek had als op Sake van der Ploeg, die nog vóór het Paasbestand al uit
de boot stapte - luidkeels verklaarde, dat híj er "Leut" aan beleefde en
dat hij er "al twintig jaar op had gewachË".
lüírn Kok, wat minder spontaan, zorgvuldiger zijn woorden kiezend, naar
eigen zegger- niet uit een proletarisch milieu afkomstig en derhalve !üat
.r"ider van de werkers afstaand dan de vijftig jaar geLeden te Klaaswaaf op
de Zuídhollandse eilanden in een landarbeidersgezin geboren Cees Schel,
heeft die woorden afgezwakt. "Ik heb er geen twintig jaar op zítLen wachten en ík heb er geen tien jaar op zitten wachten", heeft hij verklaard.
Nu heeft Schell-ing dat natuurLijk ook níet. Alleen al op grond van
zíjn afkomst moet hij weten, dat staken allesbehalve een lolletje is maar
onder gegeven omsËandigheden een bittere noodzaak. Zijn woorden - voor een
vakbondsbestuurder hoogst ongebruíkelijlc en daarenboven hoogst onvoorzichtig omdat ze et gemakkelijk toe kunnen leiden, dat hij door zijn tegenspeleis aan de onderhandelingstafel minder serieus rvordt beschouwd - hadden
dan ook alleen maar de kennelijke bedoeling het vertroul¡Ien van de arbeiders in de vakbeweging op te vijzelen, omdat ze in arbeiderskring alleen
maar konden overkomen als een uiting van strijdlust, als het zo broodnodige bewijs, dat de organisatie diËmaal toch êcht naast en achter hen rnrilde
staan.
Natuurlíjlc ís zorn loze kreet als ScheLling slaakte geen écht bewijs.
De funktie vatt de vakbeweging verandert niet bij toverslag doordat een man
als hij tijdens het stakiãgsãurnu.raL de zotskap oPzet en "alaaf" roept.
Het is ni.i Cu"s Schelling die uitmaakt hoe de vakbeweging zíet. zaI gedragên, maar het is omgekeãrd de vakbeweging die bepaalË hoe of Cees ScheLlitt! ,i"t, of hij wii of niet, gedragen moet. t'Iaar ook een schijnbewijs
kan zijn úetekenis hebben. I¡lant het gáát onr de psychologische uitwerking
van zoiets en de psychol-ogie speelt nu eenmaal - zoals twee Utrechtse psychologen ín "De Vóttstrani".run 12 februari terecht hebben opgemerkt - bij
een kãnflikt als heË onderhavige een grote roL. Psychologie heeft de vak-

-Bbeweging broodnodig om me.t enige kans op sultses de beide vuren te ontwijken waardoor zii belaagd r¿ordt"
I,líe let op alles rüaL er aan het jongste optreden van de vakbeweging
vooraf is gegaan kan er nauwelijks aan twijfelen dat een mogelijke ltontroverse met de achterban en de daarachËer opcloemende mogelijkhei<l, het daarachter opdoemende schril'"beeld van een zelfstandig arbeidersoptreden (zoals
i¡-'72) voor de heren bestuurders de grootste bedreiging Treeft gevormd. In
het afgelopen jaar is een aantal bonden - ook juist in verband met de kwestie van de prijskompensatie - diverse keren met "wilde" akties gekonfront,eerd. ToË tweemaal toe braken er in de havens sralcingen uit. waarvan zíj
zich distancieerden" Half januari ging het- technisch personeel van het
dagblad "Tubantia'u in Enschede in staking voor eisen díe de vakbeweging
zelf hacl opgesteld. De grafísche bonden hielden zich op de achtergrond ook
al zegden ze dan toe, de aktie te zullen begeleiden" FIet vlerd hoe langer
hoe duidelijker dat de vakbeweging zich in de gestaag scherper r'rordende
verhoudingen niet tegenover de arbeiders zou kunnen opstellen.utDe vakbeweging" s zo formuleerde Iùim Kok het in februari in het tel-evisieprograffina

ñBrãndpunt", "r¿il níet alleen doorgeefluik zijn van slechte berichÈen aan
haar leden." I,¡aar het om ging was, dat ze dat ook niet alleen lr"ân zíin. In
dat geval zou zíj ophouden a.ls vakber.reging, dat r^¡il zeggeî overeenkomstig
haar funlctie ín de burgerlijhe maatschappij en ten behoeve van de kapitalistísche ek¡rnomie te funktioneren.
De spontane reaktie van de }lederlandse metaalbewerkers op het vonnis
van mr" SLheeman in I 972 was een stuk klassenstrijd. Niettegensraande zíjn
opmerking, dat er in februari 1977 van een groeiende militante houding der
.r.t U"r"glng geen sprake is " meenË Vincent Vrooland - r'riens artikel in "De
Nieuwe iitti." wij hierboven reeds uitvoerig citeerden - dat oolt in de afgeLopen maand de lclassenstrijd aan de orde was"Dat valt niet te ontkennen,
*it" *"o met het woord "klassenstrijd" maar niet de zelfstandige klassenstrijd bedoeLt en mits men maar niet bedoelt, dat die lclassenstrijd door
de vákbeweging werd gevoerd. Integendeel: het jongste optreden kan r¿orden
gedefinieui¿ ãf" een gigantische poging een klassenstrijd Ëe voorkomen.
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g"ñg.r"r, zaken tet grõte risiko bestond, dat het - om zo te zeggen "huisñouãelijke" - konflikt tussen de werkgevers en de bonden tot een felle
klassenbotsingrtot een écht klassenkonflikt zou uitgroeien. Ûn dat te verijdelen heefi de vakber+eging zich anders opgesteld dan toen. I,Jeliswaar
¿ã uitspraalc van de Utrechtse rechtbankpresimoesten de voedingsbonden
"ã
dent, prof. *r. V"J.J. van Dijlc wel eender handelen als Arie Groenevelt
aestí3aã, toen zíj na de uitspraak in hort geding over de dreigende stat<ing bi3 de vleesverwerlcende industrieän een kleine strohalm zagerl, hebben
zíJ zLch daaraan onmiddellijk vastgeklampl.
Een aktie bij die bedrijven die het kort geding hadden aangespannen
was uiteraard niet r"ur *og.lijk. ì"Iaar juist voordaË de zaali voor de rechter diende had een van de bedrijven die van de rechter een stakíngsverbod
eiste,die vordering ingeÈrokkunl Autg.zien mr. Van Díjk in zijn vonnis bepaal-de dat de geaãagaãn (d.r¿.2. driã voedingsbonden alsmede de Industrieüond N.K.v.) veibodei r,rerd 'uoproepingen respectievelijk aansporingen tot
werkstaking te doen uitgaan Uij de bedrijverl van ei-qgIgssen", hras er voor
staking uit te
de vakbeweging eãå" u"kãt juriáisch beleiser õãffiTõn

-9roepen - of te Laten doorgaan - bij daË bedrijf dat de vordering van een
staicingsverbod had l-aten vallen: het bedrijf varr luieester in l^lijhe.
ttwilde" akT; lgTZ redde het vonnis van mr. Stheemanrofschoon er een
Ëie door werd gestimuleerdrtoch nog de klem zittende Àríe Groenevelt. Zon'
der dat vonnis zou deze genoodzaakt zijn geweest een stap t,e doen l\taarvoor
hij destijds, in cle toenmalige situatie, in feite nog terugschrok. In fefrúari j.f. werd Cees SeheÍtitg door het vonnis van prof. mr. Van Dijlc
eveneens gered. Het liet hem nog ruimt,e over toË heE nemen van een stap
r¡raarvoor ñi5 tti"t terugschrokromdat het voor hem de enige kans was aan het
lot dat Groeneveft in f73 na het Êlaarlemse vonnis trof te ontkomen. En dat
!üas een lot, dat Schelling onafr+endbaar boven het hoofd had gezweefd, hoe
scherp hij op een gegeven ogenblik ook mocht hebben beseft waaraan dat lot
van Groenevel-È te wijten viãl: niet zozeer aan Groenevelt zêLf dan wel aan
in
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het sproot daaruit voort dat hij ruel m o e s t .
be valcbeweging is in februarí 1977 nLet "ten oorlog" tegen het ondernemerdom getrokkenl zoals een vooraanstaand werkgever in de grafische industríe in tret Uegin van die maand veronderstelde. De vakbeweging heeft in

de afgel.open wekãn een keihard gevecht met de ondernemers geleverd om zorveL die onderneners als zichzelf te behoeden voor een oorlog van de kant
zou zíjn kan uiteraard
van de werknemers. 0f die oorlog inderdaad ontbrand
172
en 173 (het Paasbegeen mens met zekerheid beweren. l.laar de les van
ãtund-"yodroom) maakte d,at zij de mogelijkheid zag. Of dat terecht of ten
onrechte r¡ras verandert niets àat de wezenlijke betelcenis van haar optreden.
Over de vonníssen in korr geding hief zij wel een wat schijnheilig gehuil
aan, maar daarnaasË merkte zíj ex nuchter over op, da¡ wie daarop reageerde åp de manier van de Industiiebond-NW ín 1972, het gevaar opriep, dat

5) !üij zeggerL nadrukkelijk niet dat schelling het verbod tot staten in ãe zuivelindustriã w61 aLs een hemels geschenk begroett_ê, ¡nraardoor hij behoed werd voor het glibberige pad waarop
zijn door hem te.n val gebrachËe voorganger Sake van der Ploeg
g"ãtrrrik.ld was. De ãituatie in de zuiveL l^las zeer gekompliãeerd. I{et is een vfaag of het hier ook zonder vonnis r,rel tot
een staking zou zijn gelcomen, somnige íngewijden ontkennen
de
het. "Heb je", ,o .rroãg ons drie dagen vóór de dag waarvooreen
r¿eL
stakingen r"rår, aangekõndigd een oud-bestuurder, "ooit
rmelk in de
keer eãn zuivel-stalclng gezien? Dat gepraat over
zo
sloott dat betelcent eõhÈ niets. DaL heb ik van Sake oolt aLgevaak gehoordrr. De bewuste ex-bestuurder had ongetl'/ijfeld
fijf.. Nog vó6r het kort geding diende lag bij de zuivelfabriek
gereed"
"Oá tatoãst" in het Fríeie llolvega al een overeenkomst
Dat wisr Schelling zo goed als dà heer Rinze Zíjlstra. Aan hém
niet aan schellíng - is deswege door een
- merkwaardigerwijze
nvri5
Nederland" (nummer van l2 februari) dubverslaggever Van
Het
bel spãi verhreten. l{aar onze meníng niet helemaal terecht"
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Men kan de werkgevers niet verwijten dat zij dat van hun kanË
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r0de akties zouden "escaleren". Het stakingscarnaval is Losgebarsten opdat
niet inplaats daarvan heË land iets veel ernstigers zou beleven.
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T\^ree grote centrales spelen in de Franse vakbeweging een overheersende CGT en de CFDT 2). Beide vervullen * uiteraard - dezelfde funkro1:
de
tie binnen het Franse kapitalisme, maar de manier u'aar6p zíj dat doen is
verschiLlend, mede doordaË elk van deze centrales andere politieke verbin-

dingen heefË.
De CGT onderhoudt nauvre lcontakten met de PCF (de Franse C.P.) en zíj
heeft op vooraanstaande posten soms dezelfde personen, die ook vooraanstaande posten in de partiS bekleden. Via de partijcellen ¡nrordt getracht
invloed in de bedríjven uit te oefenen en ontevredenheid d'aâx te benutten
voor verkiezingsdoeléinden. In het algemeen sÈreeft de CGT ernaar om zowel
Èen behoeve van het kapitaal als Len behoeve van de PCF de arbeiders te beheersen. Daarbij tracht zij iedere beweging van onderop de kop in te drukken"

I^lat de CFDT betreft: zij koestert sympathie voor de Socialístische
partij maar haar verbindingsl-i.jn naar deze politieice organisatie valt minder op. Omdat zij inet de CGT moet konkurreren stel,Ë zij zich wat onafhankelijter op en óp het eerste gezicht schijnt zii wat strijdbaarder. Zii
rEekË ook de indruk, a"t zij võor een zelfstandige akt.íe van de arbeiders
in het krijt treedt. Maar dat alles is sle.ehts een facade. Evenals de CGT
onderhoudt õ6k de CFDT naurüe kontakten met de elconomische en sociale inste11-ingen van de staaÈ. Zii steunt bovendien het politieke, sociale en
ekonomiãche program, dat ¡el¿e vakcentralen samen met de bolsjewieken en

reformisten hebúen opgestelãiã dat mikt op een soort van neo-kapitalisme:

een gelei<le ekonomie ruaarbij aan de vakbeweging noÉl meer de gelegenheid
wordã geboden tot het spelãn van haar gebruikeLijke rol dan nu het geval
is. De CGT err de CFDT wiLlen aLl"ebei de baas spelen over de arbeiders; zii
verschiLlen van opvatting over de manier waaroP' maar niettemin denken zij
wezenlijk eender.
----õfüCT ís veel meer gecentraliseerdrspreekt meer de taal van de Ëeehnokraten en gedraagt zích veel Lraditioneler dan haar konkurrente. Vandaar
dat de CGT sterk ',rãtt"g"rrrooordigd is onder geschoolde arbeiders in de hoogde onste loonkl-assen.De CFDi rvekt de indruk dat zij synrpathie heeft voor
in
de
ekogeschooLde arbeiders. Bij de strijd die de ongeschoolden,vooral

l) Dit opstel is de - vail^tege onze plaatsruimte - verkorte I^Ieerbeschou¡øing die ons dezer dagen werd toegezonden
gave 1r"r,
""r,
door een I'ranse kameraad.

2) CGT: Conféderation G Général du Travail'
CFDT: Conf6deration Francaíse des Travailleurs'
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ontwikkelde sektoren van het Franse kapitalisme, voeren,
treedt de CFDT vaak meer op de voorgrond dan de CGT. In feite echter vervuLt de CFDT daar precies dezel-fde rol a1s de CGT in andere sektoren. van
het bedrijfsleven vervult en in de loop van de konflikten of direkt erna
bLíjkt duídeLijk dat er tussen de arbeiders en het bureaukratische apparaat van deze cenËrale dezelfde tegenstelling bestaat als tussen ãndere
nomisch minder

delen van de arbeidersklasse en de CGT.
Door de aktiviteit (de zogenaamde

aktiviteit) die de Franse vakber¿e-

ging ontpLooit moet men zich vooral niet laten nisleiden. tr^lie oog heeft
voor de ruerkelijkheid ontgaat het niet dat de aangesloten leden van beide
centrales vaak genoeg op geen stukken na bereid zíjn de paroLen van hun
respektievelijke organisatie op te volgen.
Toen beide centraLes in 1973 gezamenlijk een l"andelijke proteststaking van 24 uur afkondigden gingen er 560.397 arbeidsdagen verloren. Toen
zíJ ín 1975 viermaal hetzelfde deden gingen er bij elkaar 198.690 arbeidsdagen verloren. Itliettemin was het ledental- van de centrales toen gestegen.
De stakingsparolen ¡¡erden derhalve in veel geringer mate gehoorzaamd. Toch
was het aantal sociale konflikten allerminsË vermÍnderd. De eníg mogeLijke
konklusie is, dat het vakbondsl-idmaatschap hoe langer hoe meer een formele
betekenis krijgt en dat de vakbondsleden op steeds grotere schaal hun eigen gang gaan.

Het is in dit verband níet oninteressânt om ook eens te letten op r^/åt
er regelmatig voorvaLt bíj sLraatdemonstraties. Van oudsher vormen zij in

Etrckuùikabaüaeiuddeå øúcdcesrþpipotôrñêhemlêezêaten d6bleåsileua gsgelåóbeËhoe meer komt het voor dat in dergelijke demonstratieve optochten Leuzen
r¿orden meegevoerd die voLkomen in strijd zijr. met de offíciijle leuzen van
de vakber,regingsbureaukratie. De tegenstelling tussen haar en de arbeiders
wordt ook bij dergelijke gelegenheden hoe langer hoe meer zichtbaar. Voor
het overige is die tegenstelling de laatste jaren, taLtoze malen dat de
arbeiders strijd voerden, op de meest uiËeenlopende manieren in z'eêr verschillende vormen zichtbaar geworden.
Het is nieË gemakkelijlc om precies aan te geven r¿at de valcbond tegenwoordig voor de arbeiders betekent. l.leer en meer ziet inen initiatieven van
onderop, kontakÈen tussen bedrijven onderling en een uit!:reíding van aktie
die zich geheel onttrekt aan de lsontrole van de vakbondsapparaten.
Ten aanzien van deze tendensen tot grotere zelfstandigheíd past de
CGT nog steeds haar traditionele onderdrukkingsmethoden toe. ZíJ bedient
zich daarbij van wat radikalere woorden en ruiL soms oolc r¿el r¿at modernere
strijdrnethoden tolereren (zoals de bedrijfsbezetting), maar dan sleehts
syrnbolisch 3) en alléén maar dan als zij de arbeiders volledig onder kontrole heeft. Bij dat all-es doen zich tegånstellingen tussen de centrale en
de achÈerban veel vaker voor dan in het verle¿len.
In juni 1976 was er een "wiLde" staking in lr¿ee schachten in het ko-

3) Synbolisch, d.w, z. niet écht. De CGT spreekt b.v. van bezettingen in gevallen waarin de betrokken bedrijven door de arbeiders
verLaten zijn en de gebouwen alleen maar voorzíen zíjn van een
doek of opschrift dat vermeldt, dat het bewuste bedrijf "bezet"
is. i"len zie hierover heË artíkel "Le Monde" speelt de CGT in de
kaart'r ín t'Daad en Gedachtet' van mei 1975.

t2lenbekken van het departemetrt Pas de Calais aan de Franse kanaalkust. Om
de aktíe te breken riep de C.G,T. een lokale mijnwerkersstalting van 48 uur
uit. Het stakingsparool werd opgevolgd" Nadat het r,øerk hervat was rverden
de stakende kornpels van de bewuste L\"ree putten geheel aan hun lot overgelaten zonder enig uitzicht op sclcses, Eén van de mijnwerlcers verklaarde bitter, dat de ervaring hern had geleerd, dat d* CGT altijd wel het een of ander smoc:sje bij cle hand liad, waarom de staking rooesË r'¡orden beäindígd.
In april 1976 besloot de CGT, nadat er zes welcen lang "wild" gestaakt
was bij de suikerraffinaderij Beghin (de grooÈste suikerraffinaderij van
Frankrijk) dat er in Parijs met de direk"tie zou worden onderhandel.d. Een
van de stakers zei schamper:'uAls heÈ in Parijs niet lukt zullen ze wel in
ZwitserLand gaan praten. Daes nog neutraLer terrein, nóg verder lreg en alles onttrekt zich daar nõg meer aan onze itontrole.tt
NadaL er in maart 1976 rueer eens een tweedaagse nationale protestsÈaking was gehouden weigerderr vele arbeiders het werk te hervatten. "l^Iildett
akties brachten de valcbeweging in de grootste verwarring en verlegenheid.
De bonden konden aan het optreden van de arbeiders alleen maar een einde
maken door nogmaals een proteststaking van 48 uur te organiseren.
Gaat het, zoals in deze voorbeelden, om belangrijke industriäle sektoren, dan nemen CGT en CFDT dezelfde houding aarr. Zij pogen de strijd gezarnenlijk te breken ofi¿el de CGT kwijt zich van die taak zonder dat de
CFDT tussenbeíde icomt of zelfs maar protesteert. Anders liggen de dingen
indien het takken van indusLrie of bedrijven betreft waarin de CGT een monopoliepositie heeft. De CFDT probeert er dan voet aan de grond te ltrijgen
door zich tegenover de CGT op Ëe stellen.
Ter íllust,raÈie kan de felle stríjd ín de metaalíndustrie in Duinkerken dienen in de loop van 1976. Er braken "v¡ilde" stalcíngen uitn die vervolgens door de plaatselijke afdeling van de CFDT werden gesËeund' maar
díe de CGT trachtte te isoleren. Naar dat model verliepen oolc enkele stakingen in de metaalnijverheid van LoËharingen" Er zouden'¿e1e andere voorbeelden kunnen worden aangedragen.
Over de ttsteuntt die de CFDT in al die gevallen aan de "wilde" stakers
schijnt Èe geven moet men zich geen enkele illusie maken. Br is in Frankrijlc voLstrekt geen sprake van enige rnilítantere houding van welke vakbe*"gittg dan ook. De staking bij General Motors in SËraaLsburg laat zien dat
ren vãak poogt de vakbeweging onder di.e omstandigheden Yoar zrn eigen belangen te trenuÈten, belangen, die van de belangen van de vakbertregíng z'eLl'

duiãelijk verschil-len. Dat verklaart bijvoorbeeld

waarom
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een
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met een héél lage organisaËiegraad veel arbeiders opeens lid van de valcbe*
weging worden op het mc¡ment dat er een konflikt uitbreekt. Zo glng het on¿ei nãer bij rle fabriek van GriffeË. Zíj vrerd geciurende een jaar door het
personeel bàzet. De CGT trok zíc}- aL vrij spoedig terug. De arbeiders die
,i.tt ¡ij heË begin van de strijd als lid van de CGT hadden laten inschrijven zetEen hun atrttie onverdroten voort.
Tot voor kort i,¡as het zo, dat de CFDT, anders dan de strak georganiseerde CGT, bij zelfstandig optreden van de arbeiders niet tussenbeide
kr¡am en daardoor leek het clan alsof zij aan hun kanf- stond. In dit verband
is de verschillenãããanier van opËreden van beide centrales tijdens de LIPaffaire uiterma¡e belangwekkend" De va.kbondsgedelegeerden in het bedrijf
streefden er naar verbindingen met andere bedrijven Ler plaatse tot stand
te brengenrvooral met bedrijven die eveneeils met sluiËing werden be<lreigd'
Dat streven van de vakbondsgedelegeerden sLrookte allerminst met het stre-
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ook al zíjn de arbeiders zelf zich daarvan
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inítiaeigen
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de arbeiders schijnt Ee betutteien måar deze desondanks (of Liever de me,i".r"r, onÈplooien en dingen doen, clie met de strijdvtiize l{et uiteindelijk
thoden) van de vakberveging in het geheeL niet ãtroken'
met
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men", zo heeft CNV-voorzitter Jan Lanser in een televisietusSen
uitzen<iíng gezegd, ''ervan uitgaat, daf er een tegenstelling"bestâat
vakeen
van
ae funktie
arbeiders en onclernemersris het nåtuurlijk zor. ¿ãt
ondereen
de ãrrttf'tit van adviseur van
bondsbestuurder ãi""r""iábaar
-lii"ãofie is mec
de mijne en het is níet de filosofie
oiet
is
nerning. tlaar ¿iã
,,'[,rlanneer

t4van de crhistelijke vakbeweging, In de maatschappijvisie van het CNV en
van de christelijke arbeiders zijn vrerkgevers en r.¡erknemers op elkaar aangql,üezen. Ìüie er anders over denkt beschouwt mijrr adviseurschap van heL
Ogem-concern wellicTrË al"s iets sensaÈioneels. In de ogen van het CNV is
heË al Lermi:rst sensationeeL en dat cles te minder omdaÈ de verbond.sraad van
het CNV er volledí.g van op de hoogte r¡/as en mij ooh toest,emming had gegeven om als adviseur van Ogem op te treden.'?
"Als de dingen zö liggen", vroeg de tv-verslaggever die Lanser inEerviewde, tthraaror* hebt u dan t6ch besloten om dat adviseurschap neer te leggen? "
"0mdat", zo antwoordde Lanser, t'mij uit een groot aantai reai<ties van
onze lerlen is gebleken dat het tóch ietr'¡at verkeerd overkomt en onvoldoende begrepen r¿ordt en ik zãlfs maar de schijri van een onaanvaardbare handeling wil vermijden."
Naar onze overEuigirrg dien¡ íedere vakbondsbestuurder het hapitaal
Z
n funkËie van vakbondsbestuurder, Voor het goed vervullen van die
LÍL
t le 1S t daarnaast nog vervullen van een ãndere funktie ín dienst
van het kapitaal níet aanbevelensr¿aardig, ook a1 is Lanser rlan geen uiËzondering en ook aI zljn topfiguren uit het NW ;vel als commissaris van
ondernemingen opgetreden" Daar ecllÈet gaa'E heÈ ons hier niet om" VéêL
merhwaardiger dan het feit op zich, dat Lanser adviseur van Ogem is gebleken lromt ond de reden voór, $/aãrom hij voor die funktie heeft bedantrrt.
Irtrners, uil zijn woorden blijict, dat de chrisËeiijke arbeiders, alzijn ze dan dagelijks volgepropt met de filosofie da¡ kapítaaL en arbeid
moeten samenwerken, in hun lclyaLiteit vari arbeiders aan da tgene wai hun
dag-in, dag-ui t ís voorgehouden toch minder betekenis hechten dan aan hun
praktisc.he l-everiservaring" De christelijke leer: van de broederschap tus'sen kapitaal c¡n arbeid blijkt voor cle christeLíjke arbeíders slechts een
dun vernisje" OoTi de chrístelijke arbeiders vl-oeit, ÊensLotte arbeidersbLoed door de aderen,
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I{.4. te L. f 25.-; J.C.v.A. te H" f 25"-; B"v"B" te l,l. 'î 25 ,*; C.J.B. te A.
f 73,50; J"v.B. te A. f 30.-; trd"v"Ti. te D, f 6,81; A.T"v.d.I{. ce !ü. f 5 0"*;
Th.v.d,H. re A. f 2A"-; T.C.J. re A" f 50"-; C"H. re A. f 100..-; T.J.M .K"
re s" f 24"-;4"v"d.1.1, re u"f 85.-; G.J" cle P. re B" f 50"-; J.S" re B.
f 15.-; M J"A.i.i.T. te iI" f 20"'", G"v, Êe G" J 3û,-; l'1.4"V. Èe A" f 50"-;
DÍ"J.i^I. te A. f 25"-; C.L.í,Y. te C" / 15"-; ToËaal f 719,31. Tota¡rl over het
jaar 1976 I t':O7 ,26,
Alle gevers hartelijlc dank" tr{illen zíj ,i.ie in gebreke bleven alenog hun bijdrage overmaken" Alles is even d-uur en uw bijd.rage is hard nodig"

