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Op 24 decenber l9E0 trok een bende bolsjewíki op naar een gebouvr in
de Parijse voorstad vitry waar dríehonderd gastarbeiclers uÍt l{ali kort te-
voren lî7aren ondergebracht,. Aan het hoofd van de stoeË reed een bull-dozer
en de bolsjewisfische burgemeesËer Paul- þfercÍeca liep vooraan ín de stoet.
Bij heË gebouw van de gasta;:beiders gekomen deed de bul.l.dozer zíjn r¿erk"
De stoep en de ingang van tt gebouw werden ver$roest en in het gebouw maak-
ten de voLgeLingen van <le burgemeester gas, elektra . en telefoon grondig
onklaar. Tijdens de feestdagen ontbrak het de Malíilrs aan el-k konrr"oit.

Ðe zv¡arte MaLiËrs 'vrê.ren kort daarvoot: naar het gebouw in'Vitry over-
gebracht van een onber¿oonbaar verklaard tehuis ín de voorstad Saínt l4aur"
De burgen4,est31'-van Vitry nu úras van mening, dat de onbewoonbaarverkLaríng
van het tehtis ín St. l'laur was gebruikt als voorr,¡endseL om hem otrg.nrorgã
op le schepen net 300 anger¡renste zrirarËe gastarbeiders. Daarom besloot hij
tegen de verhuizíng op te treden.

Inplaats van op te treclen tegen de overheid en zíjn troep volgeLingen
en de buLldozer in te zetten tegen bijvoorbeeLd het geneentehuis of de r¿o-
níng van de burgc:reest.et: v¿n Saint lÎe.ur, rtoesten de gastarbeiders, die ge-
heel onschuLdig waren aan het gebeurde, het ontgelden. Het optreden van-de
burgemeester r¿erd door mi.ddel van een demonstraiie van 4.00ô man door de
CPF ondersieund" George lfa::chaís, dé ma,n van de CPF' liep mee ín de stoet.
levens schreef hij eerì bríef aan cle rnoef ti van Pari j s - een hoog 1uloham-
medaanse geesteLijke in Frankrijlc - rvaarin híj verkl.aarde voLledíg achter
het optreden van de bur.gense,ster van Vitry te staan.

Dit geval in Vitry stonC niet op zíchzelrf.. In de eveneens door boLs-jewiki besËuurde r¡oorstad Bagnolet r¡ãrden bijvoorbeelci verscheidene hoteLs
gesloten zoncler dat de daarin vertoevende truítenlandse gastarbeiders ander
woonruimtê l''êrd aangeboCen. In het treekeinde van 7 en I februari t98I or-
ganiseerde de boLsjewistische bu-:--genneester van i,lontigny (ó6k een voorstad
van Parijs) een,protestbetoging v.ror het huis van een Llarokkaans gezin
lraarvan Leden zich schuldig zouden maken aan handeL ín verclovende midãelen.
[fan, vrouw en acht kinderen v]"uchtten ín paniek toen ze de menígte zagen
aanlcomen. In de dagen vóõr de protestbetogíng rrraren door de bolsjewiki. ínhet stadje pamfletten verspreíã tegen hãt ¡ilarokkaans gezín van l{ohennmedlkrbouch" Ifurboueh qras' nog nooit met de poliÈíe in aairaking geweest enhet enige bewijsstuk ütaarover de boLsjewistische burgerneest.r iui Montígny
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beschikte bl"eek een brief te zijn waarin een buurvrour¿ het t4arokkaans ge-
zín van drughandel betichtte.

Het is âan geen twijfel" onderhevíg, dat ook ín Frankríjk cle r+eerzin
tegen gastarbeiders steeds grotere vormen aanneemL, ook bij een groot deel
der arbeíders. En het zijn dan in hoofdzaak de gastarbeiders uit de Noord-
Afrikaanse landen, die het moeten ontgelden. IIet is er¡enmín aan tr.rijfel
onderhevig, dat de CPF op de onlustgevoeLens ten opzichte van buitenLandse
werknemers ínspeel.t in de hoop op gunstiger stembusuítsLagen. 0f dat lulct
is zeer de vraag, rvant de gebruikte methode ís weinig subtíeL te noenen.

Híer in l'lederland is het Janmaat van de Centrumpartij wél- gelukt zích
bij de laaf:ste verkiezingen een plaats in de Tweede Kamer te veroveren
dank zij zijn regelmatíg afgeven op de gastarbeiders. Hij was echter ver-
standig genoeg om geweld te vermijden. Ðe ïrranse bolsjer,riki zouden wat, dat
betreft nog weL íets van hem kunnen leren.

Er zijn echter meer partijtjes die azen op meer aanhang bij de bevol-
king en graag éên of meer kamerzetel-s zouden uril"len veroveren. Daartoe be-
hoort onder andere de SociaListische Partij, die een aantal jaren geleden
een zeer maoistische koers voer. Duidelijk ís echter gebleken, dat met het
steeds maar !'reer ophemelen van ilao en de Chinese republiek er weinig viel
te bereiken en zeker geen kamerzetels. Ðe S.P" ging zích daarom op andere
terreínen bewegen. In die gemeenteraden r^raar ze zich een zetel veroverde,
is ze aktief op het sociale terrein en op dat van het miLíeu. Irfaar aan het
grote werk in het parlement lcwam de S.P. niet coe. Dus moesten er andere
Ì^tegen worden gezocht. Ìalelnu, r¿at Janmaat rtras gelukt met het afgeven op de
gastarbeiders, moet ook de S"P. één of meer lcamerzetels kunnen opleveren.

I{atuurt.ijk zaL de S.P. nooit erkennen, daü deze bedoeLíng achter haar
optreden tegen de gastarbeiders zit. I^lelnee, de door haar uitgegeven bro-
chure rrGastarbeid en kapitaal't wordt gepresenteerd als een doorwrochte
studíe over het probLeem t'gast,arbeiders"" Naast "vele gesprekken met be-
trokkenen en bandopnamen van radío- en tv-prograumatstt worden maar even-
tjgs 67 geraadpleegde boeken, versLagen en kranteartikelen genoemd. Bij
zoln overvloed aan materiaal í's het resuLtaat van circa 12 paginats teksl
mâar zeer povertjes, vooral qTanneer men bedenkte dat van die twaalf pagi-
nats dan nog 5 r¿orden besteed aan het voorwoord en aan de ro1 van de gast-
arbeiders ín de I9e eeuw. Voor het hedendaags gastarbeídersprobLeem blíj-
ven er dan welgeteld 7 paginars over.

trrlíe nrocht menen, dat door heË geringe aantal paginats de konlclusíes
van de S.P. vaag zijn gebleven, vergist zíãh deerlíjk. zij Ís zeer duide-
Lijk in haar steLlingname: de gastarbeiders moeten voor de keus worden ge-
steLd om zich te l"aten natural-iseren (maar dan moeten ze zíck wel volledig
bij de ifederLandse ku.Ltuur aanpassen en goed Nederl-ands hebben geleerd) oi
ze moeten met een oprotpremie naar het land van herkomst t.erugkeren.

Natuurlijk heeft de S.P, ín haar brochure weL argumenten voor haar
zíenswij ze aangeðragen. Ile zull-en ze hier stuk voor stuk weergeven en onze
meni-ng er over geven.

Een Turk, die een leidinggevende funktie bij Verlcade te Zaandam heeft
wordt met instemming geeí.teerd i ítDe buí,tenLandey,s beschow¡en eLke uerkge-
uer aLs een heer &ie zíj dankbaar z¿in omdat hij hen het brood Laat u-ey-
díenen. De peraoneeLsafdeLing heefb ndj gexraagd: Hoe kunnen w,ij deze bui-
tenLanders Leiden? rk heb toen gezegd: Leidt hen met een gLimLach.rt Door
de S"P. ¡^¡ordt hieraan toegevoegd: î'Wanneey NederLandse arbeiders d.ezelfde
gedachtengang lmdden aLs de hierbot)en omschreuen buitenLand,ers, aouden ze
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a7, heeL sneL doot de rest uan hun koLLegats uonden uitgemaakt ooor rotte
uds, Té Lang ds er ín NedenLand stríjd geuoend, om een dengeL¿ike hou&tng
ten opzíehte uan de uerkgeüer nog te lamnen toLereren, 't VersehiL ðn ont-
uökkeLirq en kuLtuur maakt het zeer moeiLí,jk uoor ltedez"Landers om met hun
buítenlandse koTLega's sønen 'be werken en te u)onen.ll

I{ier wordt zonder meer berveerd, dat de buitenl-andse arbeiders in het
algemeen slaafs zijn en zich op geen enkele manier tegen hun bazen verzet-
ten. trfe nenen dí.rekt aan dat díc in sonrrige gevallen opgaat" Een íllegale
buitenLander za| bijvoorbeeld minder gauhr geneigd zíjn zich te verzetten
tegen zijn baas. i'faar et gaat niet op alle buitenlandse arbeiders over één
kam Ëe scheren. Er zijn genoeg gevaLlen bekend, dat buitenlanders bíj be-
paalde konfLikten zij aan zíj streden meË hun autochtone kollegars. Een
duidelijls voorbeeld ís de bedrijfsbezerting van ¡t Bel-gisch bedrijf Visse-
ríes et Trifileries Réunies in 1982, die negen maanden heeft geduurd. 0ver
die bezetting zegt Lucíen van Espen, één der bezetters: ttDe gastarbeödens"
dat was éën oan de machtígste ez.tsaríngen oan de bezettðng" Ik had nooit
duvoen denken dat &ùe BeLgen, Twken" Grieken" Spanjaarden" JoegosLauen
zotn respekt zouden opbmengen btar¿neev bijooorbeeLd de iulanokkanen op hwt
matie htm gebeden Lagen te doen ín de fabrtek" f',|¿i ziin er aLtiid in ge-
sLaagd aLles te oertaLen * z¿i kenden een beetje Fnans" wii kenden een
beetje Íz,ans - ín een soort eigen taaltje" Dat is beLangrijk" l'trant aLs ie
nu aiet uel,ke hetze er geuoerd aordt tegen de gastarbeðders, dan uord i,k
bar¿g. Ik heb nog een deeL uan de janen dentíg meegemaakt en ie zíet nu de-
zeLfd.e poLítiek terugkomen" Dat is een uøn de posítíefste dingen uit de be-
zetting (van het bedrijf is bedoeld - D & c): ök kan je uerzekeren dnt uie
nu de gastarbeiders raakt" ook de mannen uan d.e VrR raa,kt"?r !'le zouden zo
zeggenå de S.P" kan hel er mee doen"

L{el" zeer fraai is, dat door de S"P. <le l.trederLandse arbeiders worden
opgeroepen onì tegen hun buitenlandse kollegats op te treden. Want dat doet
zíJ, ríanneer er rvordt gezegd, dat de Neclerlandse arbeiders de houding van
de gastarbeiders tegenover hun werlcgever "niet kunnen toLererentt, En wat
niet getol-ereerd han worden d¿ar moet natuurLijk tegen worden opgetreden.
- Een ander argument van de S.P. is, dat de vrouwen rt verdonmen om Ne-
derlands te Leren en altijd maar thuis zitten. Dat zaL voor een aantal r¿eL-
licht gelden, maar zeker níet voor aLlen. Ðet is toch bekend, dat in som-
mige bedrijven juist veel buitenlandse vrouwen werken, zoals b.v. in kip-
peslachterijen. Ilet merkr¡aardige feit doet zich voor, dat de S.P. zelf in
haar broehure een foto publiceert hraar men in een bedrijf (r'¡aarschijnlijk)
Turkse vrouwen bezig ziet. Enige nuancering is de S.P. volkomen vreemd"
Er wordt in hevige mate gegeneraliseerd.
- Inderdaad is heL voor b"v. Turlcen van heË platteland een enorme over-
gang om hier in i{ederLand in een stad te l.',omen r¡ronen; rìroonomstandigheden,
die zeker zô versehill-en met wat zij gewend waren, dat het voor hen moet
lÍjken of ze in een andere wereld terecht gekomen zijn. Nou en? Zeker, de
S.P" heeft geLijk dat 't logÍsch ís, d,at zíj veel angst hebben voor de op-
voeding van hun kinderen die naar school gaan. Is dãt echter een reden
om ze Eerug te sturen? ZeLf. verkíezen ze blíjkbaar die heel andere wereld
hier. Ze zijn hier heen gehaatcl om te werken eÍr ze hebben gedaan IiraË van
hen werd verLangd. l"fogen ze nu zelf beslissen of, ze al. dan niet terug wíL-
len gaan of moeten ze daarvoor te rade gaan bij de S.P,? tr,'aar haaLt die
partij eigenLijk al díe pretenties vandaan?

Een wel- heeL zwaarwegend argument van de S"P. is blijkbaar het vol-
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gende t îIûaar ook dat thuis ís heeL and.ers dan zíj geaend u)aren. Er is elek-
triciteit en gas, hetgeen betekent: ev, komen - meestal ü¡eedehands - gas'
kacheLs" geísers" uasmaehines, douehes en eLektrisehe strdikiizers. ALLe-
maal appataten. uaat zíj niet goed mee o1)enieg kunnen. ZeLfs ÞlC t s adin tooz'
hen d'iku'ijLs theeL ureemde clingenî. l'Ìat er in sonwige getsaLlen op neer
komt dat de toåLet-pot wordt gesLoopt en ze de WC çyaan gebruíken zoaLs er
in Erankrijk hurk-l'l7te bestaan. Maar het gebeurt ook dat een tueede\tands-
verkoper aen een Turk of Llay,okkaan een zùa,smaehine uerkoopt maar dÍe maehi-
ne op een dusdnnige manöen ueyd anngesLoten dat het spoeLuaten" zonder af-
'Ðoer,' uerd geLoosd op de uLoer. llen kan zíeh uoorsteLlen døt dût moeíLii'l<-
heden gaf met de tnensen, dde daar onder u)aonden"'lttln gommÍge gevallen"..tt; "het gebeurt ook...t'en dan volgen de gene-
ral-isaties $raar de S"P. zo bijzonder sterk in is. Goed, er ís dan eens een
gezin ger.reest dat het toilef als hurlc-llC gebruikte. Ook is er eens I"rater-
overlast geweest bij benedenburen doordat de afvoer van de r'rasmachine niet
of níet goed was aangesLoten" Nou en? i{oeten ze daarom terug? I(ennen ze
bij de S.P" de verhaLen níet over tdederLanclse gezinnen, díe b.v. de bacl-
cel gebruÍkten als opslagplaats voor kolen? Ðe schrijver van <lit artíkel
heeft in Ansterdam 15 jaar lang boven een groot gezin gewoond v¡aar de bad-
ceL ook níet r4rerd gebruikt om in te douchene maar als opsLagplaats. Voorts
had hij inderdaad ó6k wateroverlast in zijrr box, díe onder de woning van
zijn benedenburen lag. Tevens kon bij heur in de zomer de deur naar tt bal-
kon niet open wanneer ook de benedenburen die deur open hadden" Dít vaff^7e-
ge de stank die dan naar boven kwam. lliet zo ver bij hem vandaan' onge-
veer 400 meter, werd in de keuken van een gezin een ponypaardje gesËald.
Dit waren dan géén gezinnen van Turkse, lfarokkaanse of r¿aË voor gastarbei-
ders dan ook, maar Nederlandse gezinnen. I"Iat moet er nu met dergeLijke ge-
zinnen gebeuren? Ook maar een oprotpremie geven? l,laar r,raar t;toeten ze dan
heen gestuurd worden? De S.P" zal met al haar wijsheid wel een oplossing
I{teten o

In de brochure ontbreekt ook niet het verhaal van ene Nazim Ozturk,
die vanwege het vasten op Ramadan zo vras verzwakt, dat híj zijn werk in de
haven niet meer kon doen. Volgens de S.P. ís het voor een z6 gelovige Turk
onverantr^roordelíjk werk in de Rotterdamse haven te doen. Zijn verzwakt Li-
chaam kan ook een gevaar r^rorden voor zijn medearbeiders.

Hier is weinig tegen in te brengen. l,faar hebben wij hier in i'lederland
ook niet die gel,ovige mensen, die vanwege hun weigering zich tegen bepaaj--
de zíektelTn te laten enten een gevaar voor hun omgeving en hun medear-
beiders vormen? Het is nog nieË zo heel l"ang geLeden, <laË er in Staphorst
een vreselíjke poLio-epidernie heerste omdaÈ de ouders weigerden hun kinde-
ren tegen die ziekte in te laten enten.
- Volgens de S"P" is het niet waar, dat de gastarbeiders hier krnramen om

het vuíle en onaant,rekkelíjkãîãrk te doen, dat de Nederlandse arbeiders
níet r¿ilden verrichten. VoLgens de S.P. blijkt uít recente gegevens, dat
ook voor het zogenaamcle vuiLe of ongeschoolde werk vele |lederLandse r'rerk-
Lozen zich aanmelden. rtúet is momenteeL níet ongebruikeLiiklt" aldus het
geschrift, ílmensen met enkeLe dipLomats op zalc te zíen uerken bii de ge-
meenteredniging"."t'Vo}gens de S.P, werden de gastarbeiders hier niet door
de ondernemers heeng,ehaal-d om het vuiLe r¿erk te doen, rleen, de enige reden
was, dat zij de gastarbeíders minder hoefden te betalen"

In de eerste plaats baseert zij dit standpunt op de huidíge toestand
wat betrefr de werkgeLegenheid. Het is loch algemeen bekend, dat in de ja-
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ren, dat het ondernemerdom begon gastarbeíders naar l{ederland te halen, er
hier een tekort aan werkkraehten wps. De ondernemers boden in het begin
van de jaren zestig ge$loon tegen elkaar op om de arbeiders bij eLkaar weg
te kopen, Ðe ê'en beloofde de arbeiders een bromfiets om naar en van het
ruerk te gaan, een tweede had r¿eer andere faciliteiten. In feite is ook de
vijfdaagse werkweek een gevolg van een tekort aan r,terkkrachten. Om het te-
kort aan te vullen beloofden sonnríge werkgevers de arbeíders een víjfdaag-
se Ì,üerkweek. Anderen, clie 6f ook om arbe.idskrachten verLegen zaten 6f bang
\¡raren dat de arbeíders bíj hen zouden worden weggelokto konden toen niet
achterblíjven. Het r,rerkte als een sneeuwbal en binnen cle kortste keren was
de vijfdaagse wertrcr¡eek een feit. Dat cle gastarbeíders juíst de vuilste
baantjes kregen krvam omdat die a'ltijd het sLechtste ruorden betaald. En bij
een tekort aan werkkrachten konden de t'lederlandse arbeiders eisen stellen
en baantjes zoeken, die minder vuil of aantrekkeLijker r¡raren en beter be-
taaLd werden.

Het is natuurLijk niet \,íaare dat de gastarbeider, die bij de gemeen-
tereiniging werkte, míã6 kreeg uitbetaald dan zijn ilederLandse kollega,
die naast hem de vuíLnisbakken leegkiepercle of naasË hem stond te vegen.
Het, waren en zíjn niet de gastarbeiders, die legaal bij de ondernemers tûer-
ken, die minder betaaLd krijgen. Ðat zijn de illegalen. Bij hen.r^rordt mis-
bruik gemaakt van het feit dat ze kwetsbaar zijn. En natuurlijlc wonen de
gastarbeiders overr¡egend opeengepakt ín de slechte huizen. Nu zou men van
een t'social.istische'u partíj verwachten, dat zij juist partij voor de bul-
Ëenlandse proletariärs zou kiezen en zou eisen, dat aan hen evenveel wordt
betaaLd als aan hun Nederlandse kolLegass en dat ook voor hen goede huizen
beschikbaar komen. Maar nee, de ttsocialístentt van de S.P. zeggen: ze \^tor-
den mínder betaald en ze !ùonen opeengepakt ín slechte huizen in de mindere
buurten en daarom moeten ze oprotten,

Als kLap op de vuurpíjl komt dan nog dat de S.P" de terugkerende bui-
tenl.andse arbeiders een premie van zotn f 75.000 wil- Laten uitkeren door
de overheíd, dat wil zeggen door de arbeidersklassee Intant alleen die zorgt
in wezen voor het overheidsgeld. ZíJ schaarL zich daarbij aan de zijde van
een chef van Verkade, die volgens de S.P"-brochure zei ¿ 'tVoor de uerk\oze
buitenLanders zie ík het sornber ín, Geef ze een fLðnk bedrag en 'ùraag of
ze tentg ga(û¿ naar hwt eigen Land" ÍIder ziin ze ndet geLukkig""

Het schijnt noch in het hoofd van deze chef, noch in de hoofden van
de P.S.-ers op te komen, dat het toch veeL Logíscher zou zíjn, als er dan
Ëoch een oprotpremíe moet worden uitgekeer&, deze moet worden geput uit de
winsten van het bedríjfsLeven. Díe winsten zijn immers tot stand gekomen
mede door de arbei<l van de gastarbeiders.

Overigens zaL het wel- waar zíjn, dat de werlcloze buítenlandse arbeí-
ders hier niet gelukkíg zijn. rliaar denkt de Verkadechef en ook de 5"P. weL-
f.icht dat de Nederlandse werklozen, die vroeg of Laat aan de bijstand ver-
vaLLen, hier r¡é1 geLukkig zíjn?

Er zou over dit onderwerp vanzeLfsprekend nog veel meer zijn te zeg-
gen. Ruimtegebrek belet ons dat. T^Iell-icht dat üre er in de naaste toekomst
nog op terugkomen" Nu alleen nog dit:

Er wordt inderdaad soms wel r^7at vl-ug over diskriminatie en racisme
gesproken. I.Iaar organísaties als de Franse C.P. en de Nederl"andse $.P.,
die hun internationale solidariteit menen Ëe moeten tonen door Èegen bui-
tenLandse gastarbeiders aan te schoppen, vragen eigenlijk om van diskrimi-
natie en racisme te worden beschuldígd, onverschillig of hun standpunt zrn



-6-

wortels vindt in een eerl-ijke overtuigíng of in opportunisme" Zor¿el" in hec
ene als ín het andere gevaL ís het een lcwalijke zaak.

HOE DE JONGSTE STAKING BIJ TEYLAND

BEGON EN T{OE 7,T.J ETi{DIGDB

In het Britse industriestadje Cowley bij Oxford staat ql.e fabríek waar
op I maart j.1. een gloednieuw nrodeL personenauto van de Lopende band ktdarnc
de l4aestro¡ samen met de sinds eind l98l in Longbri<lge bíj Birrningharn ver-
vaardigde Metro de Lrots en de hoop van iSritish Leyland. Tot op het moment
dat dit nieur¿e modeL werd gelanceerd was Leylandts l{etro de meestverkochte
wagen ín Groot-Brittanniii. De l,laestro echter sloeg al-Le rekords. In vier
weken tíjds werden er 6.200 exemplaren van verkocht. t{a een reeks van even
moeilijke aLs roeríge jaren scheen het Leyland-concern r{rat zorgetozer ti.j-
den tegemoet te gaan. Toen, als een dondersLag bij heldere hemel, brak er
op,maandag 28 maart in CowLey een staking uít die ruim vier weken zou du-
ren en die het bedríjf op een verlies van 19.000 autots met een verkoop-
v¡darde van meer dan I 100 rniLjoen zou komen te staan"

Direkte aanleidíng tot rt konflikt was het besluit van de pLaatselij-
ke direktie, dat er voort,aan tot aan het officiäle einde van de werictíjd
zou moeten r+orden gearbeid en dat het personeel niet langer dríe minuten
eerder zou mogen ophouden om handen te Lrassen en zich op te lcnappen, "I.lan-
neer", aLdus de direktíe, "de lopende band bij íedere ploeg n i e t te
vroeg wordt stilgezet, dan kunnen er 4.100 inplaats van /r.000 vlagens per
week geproduceerd worden. Díe produktievermeerdering ís vereíst om de kos-
ten te drukken en de konkurrentiepositie te verbeteren, ßovendien worden
de arbeídetrs ervoor betaald om hun werktijd voL te maken..""

De arbeiders namen het niet. De fabrielc behoorde, eer zij deel ging
uitmaken van het in 1968 door tal van fusíes gevormde en genationaliseerde
Leyland-concern, tot de British t'{otor Corporation, producent van o.a" Aus-
tín e¡ Rouez," merken díe tot op heden ín Cowley oolc worden geproduceerd.
Vóór 1968 al bestond de oogLuikend toegestane ge!^¡oonte, dat de l-opende
band drÍe ninuten te vroeg werd stopgezeÈ. Itla zoveel jaren, rvaarin aan dat
gebruik nismer werd getornd, beschour¿den de arbeiders tt als een stilzwij-
gend verworven recht, dat zíj zich ní.et wiLden Laten ontnemen.

De staking kwam als een volsLagen verrassíng voor iedereen: voor de
managerse voor de vakbondsbestuurders en zelfs voor de shop-stewards, die
er zÍch eehter onuríddellijk achter: schaarden, dat in tegenstelling tot de
twee betrokken bonden, die pas na een dag of tien en eerst onder sterke
druk van de basis de aktie officieel maakten.

In de voorafgaande twee jaar hadden andere fabrieken van Austin en Ro-
ver sLuk voor stuk de tdrie minuten om ztn handen te wassenr afgeschaft
zonder dat er ernstige konflikten Íraren ontstaan. In Cowley liep het an-
ders. Ten behoeve van de i4aestro !üaren daar f. 200 miljoen geinvesteerd en
er werd een hragen geproduceerd díe bestemrl qras om allereerst de Britse
markt voor Leyland terug te veroveren en vervolgens ook op de [uropese te
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konkurreren. Dat, gevoegd bij de eerste verkoopsuccessen, maakte dat de ar-
beiders zich niettegenstaande de sLechte ekonomische situatie in het al-ge-
meen en nÍettegenstaande een rn¡erkl"oosheidscijfer van boven de drie miLjoen
sterk genoeg voelden om zich te verzetten"

Om 7.15 uur op de ber¿uste maandagmorgen stroomde råe fabriek Leeg. De

5.000 arbeiders legrlen als é6n man het r,¡erk neer. O¡rdat zi-i - aLthans de
eerste tien dagen - er:ríldet stakers rüarene hoefden zij niet op een uitke-
ring van de bond Ëe rekenen. Dat zLj zictr nieËtemin tot, de stríjd schaar-
den en dat een als uiterst gematigd bekend staande shop-ster'rard als Davíd
BuckLe zich tot ãén van hun belangrijkste r'roordvoerders maakte, dat er on-
der de 5.000 niet 66n enkele onderkruiper hras te vinden en dat derhalve-
niemand het nodí¡', vond om bij de fabriek te posten, dat a1les bij elkaar
vormde een duidelíjke aanwij z-íng, dat er in Cowley méér aan rle hand r¿as

dan op het eerste gezicht wel scheen.
Inderdaad was er ook hier weer sprake van de bekende druppel díe de

esmler deed overlopen. De strijdvaardígheid van de Leyland-arbeíders sproot
voort uit hun r¿erksítuatie. Op die situatie werd gedurende het konflikt de
aandacht gevestigd dor:r tr,¡ee Britse bladeno Ce Sundøy Tímes en de Guar-
ddan. Het zondagsbl-ad be.schreef op 3 april j.1. de ¡^¡erkdag van een monteur
aan de l-opende band van <le Maestro. In precies 100 sekonden moet hij tr^ree

stooËkussens van rubber met een eLektrische schroevendraaier in I t achter-
ste deel van de karosserie bevestígen en dríe eLektrische Leidingen aarden,
Tijdens zijn røerkdag van acht uur (víer uur vóõr en víer uur ná de Lunch-
pauze) draait hij 1.792 schroeven vast, bevestigt híJ 492 stootkussens en
maakt hij 93S aardverbindingen ín 246 autots" Als hij naar de w.c' moet of
een ogenblik pauzeren wil (wat hem tot een bepaald maximum is toegestaan)
dan moet híj toestemmi.ng aan cle voorman vragen en <lan kan hij de lopende
band pas verlaten nadat deze zoLang een plaatsvervanger voor hem heeft aan-
ge1üezen. Ziedaar, zo Legde de Sumdny Times zíjn Lezers uit' rraarom drie ni-
nuEen lcorÈer of langer rnrerken voor een monteur als hij zoveel uitmaakË. De

Guarùian schreef ap 22 april:
|¡HoeoeeL üan onze Le¿eys zouden bereid zíjn om te gaørz üerken ¿n
een bedtíjf, aaar ie ie uingen op moet steken en ùerlof moet üra'
gen om nar¿r læt toíLet te gaan? l,IeLnu, dat soort oan diseipLine
uordt er ingesteLd ù)anneer massa¡:r,oduktie oon. autots tegen kon-
kuyyeyende prdjzen d'tent, te gesehíeden" ItlatwæLiik kan een ltoog
Loon mensen er toe brenge.n een dergeLiike &iseípLine te aeeepte''
ren. lilaar een Loon dat daav,toe hoog gènoeg is î<an de autoindus-
tríe ndet betaLen. AutomobíeLaybeid.ers uerdíenen hooguít uat er
gemíddeLd. door een. arbeíder uordt uerdíend" ALs de ekonomische
kpísis uoortduur-b zuLLen ze ueLd:r'a mínder oerdienen" Ilat eY ¿n
CouLeg in heþ geding ds, dat is de manseLí.ike uaardigheid" het
zeLfnespekt" De aíL tot tserzet ís ee.n wønhoopsuítdng..""

llet gíng in Cowley bepaald niet alléén maar om d.e <lrie minuten voor
het handeff^rassen" Van t¡et begin af aan rnaakLen de stakers duideLijk dat ze
nu eindeLijk eens gênoeg hadden van het ouderwetse en autokratisehe optre-
den van de bedrijfsleiding. Ze verweten de dírektie, dat deze beslissingen
n¿rm, zonder dat er ooit ook maar van eníg overl"eg sprake was. Ze waten het
zat, zo zeíden ze, daË er al"tijd en ook ditmaal- over hen maar zonder hen
besluiten werden genomen.

Nauwelijks was nu de staking een feit of de dírektie in CorøLey poogde



met kleine koncessies de arbeiders h/eer aan het werk te krijgen; rïe drie
minuten voor het handenwassen zcuden niet direkt, måar tin fasenr ¡rorden
afgeschaft en in een niet al te verre toekomst zouden de r^rerknemers ook ho-
gere prenies tegemoet kunnen zien. CIp 5 en 6 april ¡.'rerd dat aanbod van de
direktie door de stakers praktisch unaníem ver!Íorpen. Hun ¡¡oordvoerders
verklaarden: "Een geüoonte die dnor Langdunige praktiik ds íngeburgerd kan
niet door de dírektie met een Luizt)g fooitje îìorden afgekoeht" | ). De di-
rektie van haar lcant híeLd onrsrikl¡aar vast aan tt standpunt dat er terwíl-
le van een produktiviteítsverbetering door elke pl.oeg Langer zou moeten
roorden doorgewerkt, Dat men, zoaLs een enkeLe Brit.se krant betoogde, pËo-
duktiviteít,sverbetering meË veel meer succes langs ándere weg kon bereiken
dan door de arbeíders tegen zich ín ît harnas te jagen, dat was iets r+'aar-
voor men bij de Austin en Rover-sektie van Leyland kennel-ijk geen begrip
kon opbrengen. Daarna zat, het konflikt muurvast.

0p dat momenË werden de vakbonden - de Transport anC GeneraL l¡'lorkers î

Union en de AmaLgunated tlnion of Engineeríng t'lorkers - van twee kanten be-
naderdo van de kant van de stakers (via l.okale funktionaríssen en shop-
stewards) en van de kant, van de onderneníng. De shop-stewards clrongen erop
aan, dat de bonden de twiLder aktie officieeL zouden maken, omdat rlan de
sËakers een uítkering van nrínimaal î- l2 pet r¿eek zouden krijgen en ze zofl'
der dat mogelijk genoodzaakt zouden zijn hun strijd op te geven. Staffunk-
tionarissen van Austin*Rover daarentegen zochten op 7 april kontakt met de
vakbondsleiders omdat de bedrijfsLeiding juíst voorkomen wiLde dat de vak-
organisaties zích achter de arbeíders zouden scharen.

De bonden bevonden zich in een lastíg parket" Iets meer dan zes jaar
geleden was British Leyland een heterogeen koncern dat zich op de rand van
het bankroet bevroog en dat bíj het ondernemerdom Ín een kr¿ad"e reuk sÈond
vailrrege de strijdbaarheí<l van zijn personeel. 't l,las een bedrijf waar ten-
gevol"ge van - veelal- twil-de? - stakingen per jaar mé,ê,t arbeídsuren verlo-
ren gingen dan ín welk ander be<lrijf in Groot-Brítta¡rniä. Ín 1977 wercl een
zekere l'{ichaeL Eclwardes tot president-direkÈeur benoemd. IIij zag voor BL
sLechts één overl-evingskans: opvoering van de produktiviteit" Dat stonci
voor hem gelijk met grotere efficiency, minder stakingen en méér díscipLi-
ne" Edwardes voerde nieÊ al.leen ingrijpende reorganisaties door, hij keer-
de zich oolc terstond tegen datgene wat hij aLs het grootste tgevaart be-
schouwde¡ de ínvLoed die cle shop-stewards uitoefenden op grond van tL ver-
trour,Íen dat zij hadden weten te rvinnen. Bij zijn stríjd tegen de shop-ste-
wards zocht Eclwardes bondgenoten. IIij vond er tl¡Iee" Enerzijds sl-aagde hij
erín - door met rnassa-ontslag te clreigen en een políti-elc van chantage te
voeren - de arbeiders te. íntimideren en dientengevolge van de shop-ste-
wards te vervreeurden 2)" Anderzíjds wist hij behendíg in,le kaart van de
vakbewegíngsbureaulcraËie te speLen, wie de invloecl van de shop-stewards op
de achterban aL lang een doorn in t t oog Ìrras en wíe het bepaald ní.et onge-
legen kwam, dat dezã bínnen het Leyl"andllconcern hoe langer hoe meer ¡¡eiso-
Leerd raakten"

In de loop van i9B0 werden de arbeidsverhoudingen bíj Leyl-and op ge-
heeL nieuwe leest geschoaid. Ze werden geregelcl en vastgelegd via een l-an-
ge reeks van bepaling.n, zwat*. op wit gesteld in een 'biauwboek' van maar
liefst 92 bladzíjden, Een *ot ri" Edwãrdes had natuurlíjk over de inhoud
van dat lblauwbãek' geen overleg met de arbeiders geduld" Vooraanstaande
vakbondsLeíders echter waren wé!. bij de totstandkoming ervan beÈrokken en
hadden de bewuste regeLingen net hun handtekening bekrachtigd" De Austin-
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Rover-direktie te CoÌ^rley wendde zích tot hen, orndat de afschaffing van de
srie mínuten voor handenwassen juist berustËe op de bepalíngen van dat be-,
ruchte tblauwboekl 3). Austín-Rover-direkteur ÌIaroLd $fusgrove voerde in
Londen g ehe ime besprekíngenmetl,foss Evans, cle sekretaris-generaal
van de Transport and General- I,Iorkerst Union, en met Terry Duffy, cie voor-
zitter van de AmaLgamated Uníon of Engineering ldorkers 4),

In feite was de situatíe zo, dat de TGWU en de AliEI,rI gezwícht, ruaren
voor een dreigement van Edwardes dat hij - als de prorluktiviteit niet zou
worden opgevoerd - desnoods BL zou l-ikwideren, r^raarmee dan zo?n 100.000 ar-
beidsplaatsen (ongerekend nog vele in toeleveringsbedrijven) vertoren zou-
den gaan. tfet het argument,, dat rde werkgeLegenheid behouden moest worden?
toonden de bonden zich bereíd mee te ruerken âan een verstrakking van de
discipline en rraren zij de tmedepLichtigent van Edr,¡ardes geworden, iets
wat, geheel paste bij hun wezenlijke funktie. Om die Le kunnen uitoefenen
en óm te kunnen meehelpen bij het tdiscipLínerent van het Leyl"and-perso-
neel moesten de bonden echter tegelijkertijd tot op zeltere hoogte zorgen
voor het handhaven van de schíjn dat zíj, aLs het erop aankwam, in de bres
sprongen voor de arbeiders. Ilun optreden bij her konfl"ikt te CoùrLey val-t
uit ¿it all.es nauwkeurig te verkLaren.

Tr¡en de stakíng eind maart uitbrak hielden de bonden (medeplichtigen
van Edr¿ardes) zich afzíjdíg. Toen 6n de Austin-Rover-direlctíe én de arbei-
ders beíden op hun stuk bleven sÈaan handhaafden ze formeel díe afzijdig-
heíd, maar hun plaatselijke funktionarissen kregen de opdraeht om kontakt
met de bedrijfsleiding op te nemen" Tevergeefs raadden die plaatseLÍjke be-
stuurders hun l.eden aan om de aktie te beäindigen 5). l-{usgrove van zijn
kant speelde het spelletje dat hij van ztn gto:'e baas Edwardes had geLeerd
en Legde tr,ree troeven op tafel: hij dreigde íedere staker te ontsLaan die
niet binnen enkele dagen het werk zou hebben hervat en hij verklaarde aan
íedere journaList die het maar wilde noËeren, dat de hele aktie rìras opge-
zet door de shop-stewards '¡die terugüerLtrtgdßn rìÃ,ar de sítuatíe uan de ia-
ven î 70 toen er uan V¿et ?bLaw¡boekî nog geen spya.ke was en door hun sehuld
Brití'sh LegLand nóet kon konkuyrez,en rnet de autodndustr¿e oan Europa en
uan elapan" 6). De stakers reageerden níet, maar de bonden - aLs de dood
dat de shop-sterìrards Íets van hun positie van de iaren t70 zouden terugver-
overen - kwamen onmiddeLlijk in ber'reging" Toen <le arbeiders op 14 april
voor cle tweede keer een voorstel van de direktie verwierpen, maakte eerst
de TGIüU en maakte vervolgens ook de AUEI.Í de stakíng offícieel. Ze deden
dat, zeiden ze, om krachtig verzet te kunnen bieden tegen het dreigende
ontsLag' Nadat de vakbeweging een aantaL jaren terug in het belang van de
werkgelegenheid met Edwardes had méégedaan, kwam zíj thans, ín het belang
van de werkgelegenheid, tegen een onder-direkteutr van Edriardes in verzet.
Althansrzo leek het.

t'Iiet zodra hadden de bonden zich achter de staking geschaard of l{us-
grove maakte bekend, daL de ontslagbríeven voorlopig nog niet zouden wor-
den verstuurd" Musgrove besefte kennelijk dat met, de bemoeienis van de bon-
den tle kansen waren gekeerd, niet ten gunste van de arbeiders maar ten gun-
ste van het bedrijf. In Londen en eLders (maar sËeeds ver buíten het ge-
zichtsveld van de arbeiders) rverden opnieuw geheime onderhandelingen !e-voerd en onderr¿ijL werden er rookgordijnen gelegd. i:lusgrove verzekerde dat
hij rnet zÍjn ontsl-agdreigíng aL1ermínst had gebluft, á" TGÌ{U blufte, dar
er .een algemene stakÍng van all.e Leyland-arbeiders zou worden overr¡rogen,
indíen er inderdaad ontsLagen zouden vall-en. I.Iat er gebeurde was dítr-dai
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de bonden met een kourpromisvoorstel voor de dag kwamen dat rnaar nauT¡Ielijks
verschilde van de voorstellen die toÈ dusver door de clirektie l¡/aren gedaan"
TGlIU-sekretaris Moss Bvans verklaarde er zetrf van, dat zijn leclen er rnrel

niet zo gel.ukkig mee zouden zijn, maar hij voegde daaraan toe, claË het de
enig mogelijke opLossing behelsde 7),

Dit voorsteL en nieuwe, naar slechrs op onbet.ekenende punte-n gewijzie*
de voorsteLlen van de bonden vrerden telkens opnieui.r aan de stakers in Cor¿-
Ley voorgelegd en t,elkens opnieuw dcor hen verr^rorpen" Daarbij werd echter
de meerderheid die zich tegen de voorstell.en uitsprak voortdurend kieiner"
De ontslagdreiging werd als stok achter de deur gehouden, van heL tblauvr-
boekt werd door de bonden die eraan hadden rneegewerlct als een onwríkbaar
gegeven uítgegaan en met aLle middelen waarover vakbondsleiders (rn manager'
dom beschikten werden de arbeiders mur\^r gemaaht-.

Aan het einde van de vierde stakingsweek kr^ramen de bonden met de be-
drijfsleíding overeen, dat de drie minuten voor het handen$rassen geleide-
1-ijk zouden r^rorden afgeschaft.o dat er hogere bonussen zouden worden ver-
strekt en daË er een uit vier man bestaande kommissie van onderzoek zou ko-
men, die de lclachten over tdiktatoriaal optredenl enz. zou behandelen en
vregen ter verbetering van het arbeidsklimaat zou voorstellen. Afgezien van
die kommissie - \¡raarvan veel tam-tam werd gemaakt - een kompromis dat niet
zichtbaar afweek van datgene r^Taartoe cle direktie zich eind maart al bereíd
Èoonde" Geen wonder dat de shop-stewards zich vierkant tegen een dergelíjk
kompromis verklaarden en zich uitspraken voor voortzettíng van de strijd.
Ilaar daarop hoorden ze van de bestuurders qlat deze met l:,Iusgrove overeenge"
komen \¡raren dat de arbeiders over dat laatste voorstel zouden sËeûmen zon-
der dat de shop-stewards hun tevoren een advíes hadden gegeven. llet bete-
kende dat, na een lange uitputtingssLag het laatste gevecht in heÈ voordeel
van British Leylanrl en de bonden werd beslecht. 0p woensdag 27 april kwa-
men de lr{aestrots r¡reer van de lopende band die al die tijd had stilgestaan.

De vakbondsbestuurders spraken in het openbaar van een tverloren sta-
king?. Terry Duffy verklaarde: rtstakíngen Leueren ?xooit een oùent)ínning op"
aLleen maar nederLagen, zoueL uoor het bed.riif aLs uoor Ce arbeídez's" z1:i
hebben produkt¿euerLies geLeden en onze mensen uerLí,es aan saLaris.l' B)"
De werkelijkheíd was anders, De direktie van British Leyland én cle bonden
(eo-auteurs van het fblauwboekr) konden zich in de handen roríjven. De shop-
stewards hadden geen centimeter terrein heroverd, de arbeiders moesten
zich onder het juk van de strakkere discipline scharen" De spreekbuis van
de Brítse heersende klasse jubelde, dat het de moeiÈe had geloond dat de
managers in Cowley het been stíjf hielden 9).

l) The T'imes van 7 apríl 1983.
2) Michael Edwardes werd tot president-clirekteur van het staats-

automobieLbedrijf benoemd toen de Labour-regering van Jim Cal-
Laghan nog aan het ber^rind was. Zíjn op het beginsel van ver-
deel en heers gebaseerde bedrijfspolitíek en de wíjze rraarop
hij duidelíjk maakteo dat de direktie baas in huis vrenste te
zijn, maakten diepe indruk op Ca1-laghants opvolgster, mevroul¡I
Thatcher en op héél traar l."abineÈ van Conservatieven. [Ioer¿e].
zij voor staatsbedrijven vrijweL nooít een goed woord over
heeft, rverden Leyland in het algemeen en Edwardes in het bij-
zonder bij verscheidene gelegenheden cloor haar geprezen. In-
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een onlangs verschenen boek - ?tBaek fz,om the bz,ínk'r (rlTerug
van de rand'r) - maakt Edwardes er melding van. Zíjn boek is
overígens in de eerste pLaats heË verhaal van zijn onafgebro-
ken stri.jd tegen iedere machtsvorming van de Leyland-arbei-
ders.

3) The Tí.mes van B apríl 1983. In de St*tday Tímes van 3 apriL is
erop ge\,rezen, dat het rbLaur¿boekf een eind maakte aan aller-
Lei vroegere overeenkomsten waarbij a¿n de arbeiders, via de
shop-stewards een zekere mat.e van rinspraakt werd gegaran-
deerd en dat daarom b.v. een shop-steruard als de reeds rloor
ons genoemde David BuckLe tot de felle tegenstanders van Ed-
vrardes behoorde.

4) The Fínaneî,aL T¿mea van l i apriL 1983.
5) The Tímes van I I april 1983"
6) ídem van 16 april 1983,
7) ?he FínancdaL Tiriles van lB april 1983"
B) TTie Sundøy TeT,egnaph van 24 april en The Times van 27 apriL.
9) fhe Times van 25 april 1983.

HOE DENKEhi 'I{ILDB STAKERS OVER DE

BONDEN DTE HEi{ IN DE STBBI( LTETEN

rtZouder¿ de arbedders die ín de zomer uan 1.969 tijdpns een uíLde sta-
kíng te Port TaLbot (2. WaLes) vennieLöngen aanrichtten in een uakbonds-
kantoor, dat ôók gedaan hebben, in&ien âe géén du'tde'Lí,ik inzí;eht hadden
gehaÅ in he'b uJezen oan de uakbonden?.. . tt

Zíedaar, zoals men zich herinneren zaL, de vraag díe ons rnrerd voorge-
legd door een Engelse vriend. I^Iij hebben ín onze vorige afl-evering zijn
vraag vân een beknopte toel.íchtíng voorzien, maar zagen ons genoodzaakt de
beantwoording ervan uít te stelLen. Thans will-en wij er on6 mee bezig hou-
den. Idij doen dat niet omdat wij de aktie rrraarnaar hij verwees voor uiter-
mate leerzaam of typerend houden, maar omdat achter zijn vraag een hard-
nekkig misverstand schuí1 gaate sterher nog: een volstrekt verkeerd in-
zicht, daË kraehtige bestrijding verdienr.

Onze briefschrijver is heel drridelíjk van meningo dat de 1.300 hoog-
ovenwerkers van tt (genationaliseercle) staalbedrijf "Ifargam" die begin ju-
li van genoemd jaar de arbeíd neerlegden, nauwkeurig rvÍsten, dat de vakbe-
weging een inscituut van de kapitaLístische maatschappij is en als zodaníg
partíj zou. kíezen voor de direktie. l,Iíj huldígen een lijnrecht tegenover-
gesteLde opvattíng' i'liet uit een klaar inzicht in 1t wezen van de vakbewe-
ging en de vakbonden hebben de ber¡uste arbeiders gehandeLd toen zij op het
kantoormeubílaír hun rvoede koelden" Integendeel, hun optreden valt Juistdaaruit te verklaren, dat een dergelíjk inzícht hun ten enenmale ontbrak"
trrlat hen dreef ÌIas een gevoel van bittere tel-eursteLling, clie zich daarom
van hen meester maakte, omdat zij van hun vakbond een ÈotaaL ándere hou-
ding hadden verr¿aeht. Dat gevoel van teleursteLLing verd ongetwíjfel"d nog
groter toen níet alleen de Natíonal Uníon of BLastfurnacemen (de Landelij-
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ke bond van hoogovenwerkers) zich tegen hen keerde, maar ook het overkoe-
peLende vakverbond TUC.

I,,lij wiLlen het verloop van de gebeurtení.ssen hier nog even íets uíË-
voeriger schetsen dan wij het de vorige keer in een verklarende voetnoot
hebben gedaan (ttD & G", meí 183, bLz. 13) " Toen de na de tr^reede wereldoor-
1og oprredende Labour-regering de Britse sta.a1-nijverheid nationaliseerde
werden de meeste staalbedrijven ondergebracht in de Rritish Steel Corpora-
tion (BSC). Maar dat betekende níet dat van toen af in alle fabríelten van
BSC de Loonkosten op dezelfde naníer r¡erden berekend en overal dezelfde 1o-
nen rverden betaald. In Port Talbot, r\raar een uiterst modern bedrijf geves-
tigd wasrverdienden de hoogovenwerkers m66r dan elders" In de loop van het
jaar t6g ¡.¡ilde de BSC-dírektie een einde inaken aan de ongelijke lonen en
wel door aan de bervuste arbeiders daar voortaan hetzelfde te betalen als
hun kameraden in dé overige BsC-bedrijven beËaald kregen.

De hoogovenr.rerkers in Port TaLbot vonden, dat een andere oplossing
voor de hand 1ag. Zíj eisten dat overal de lage lonen tot het pei1. van het
bedrijf aldaar, dat rail zeggen toÈ F- 13 ls" 6d, zouden worden opgetrokken
en ze gíngen in staking om aan die eis kracht bij te zetten. I-let rrTas een
onofficiäle staking. Jim Barry, algemeen sekretaris van de Ì'lational Union
of Bl-astfurnaceman, weigercle zieh achter de aktie te scharen en verklaarde
dat hij niets voor de strijdende arbeiders kon doen zolang ze het r^rerk
niet zouden hebben hervat.

Indien de hoogovenwerkers in PorË Talbot geen enkele illusíe koester-
den omtrent het wezenLijk karakter van de vakbeweging - zoals onze Engelse
vriend ber,r¡eert - dan zouden ze het standpunt van Jim Barry hebben kunnen
voorzien en ze zouden het, op grond van hun klaar inzicht, hebben begrepen
aLs de onvermijdelijke konsekwentie van de funktie die de vakbonden in de
huidige samenleving vervullen" Dat ze woedend werden, zoals een klein jaar
later de glasblazers van de Pílkington-fabríek in St. Helens bij Liverpool
r¿oedend werden toen ze zich door hun vakbond in de steek gelaten voelden,
bewijst naar onze mening overduidelijk, dat ze een ánrlere lcíjk op de vak-
beweging hadden dan onze vriend hun toeschrijft.

tr'lie de vakbonden als instelLingen van de burgerlijke samenleving be-
schouwt, zal zich niet boos maken hranneer de vakbonden zich dienovereenkom-
stíg gedragen en die zal zich, bij een optreden als dat van Jím Barry niet
door hen bedrogen voeLen. De arbeiders in Port Talbot voel-den dat wél en
ze voel-den zich nog des te meer bedrogen, toen de National- Union of Blast-
furnacemen op een gegeven moment tóch onderhandelingen met British Steel
begon en vervolgens, geheel buiten hen om, een kompromis sl"oot, dat niet
weinig afweek van de oplossing ð,íe zíj voorstelclen.

In de ogen van de stakende hoogovenwerkers was de vakbond er om voor
hun beLangen te vechten. Ze besefcen allermínst, dat cle vakbond er is om

de sociaLe vrede te handhaven en dat de National Union of Blastfurnacemen
derhalve alleen maar onderhandelíngen nret de BSC-direktie r.ras begonnen om

een eín<le aan de stakingen te malcen. Dat ze, soals destijds het bl-ad Soeiø-
Líst Lead¿r schreef I ), verstoord Ì^raren door de rnanier krâêroP clie onderhan-
delingen werden gevoerd, bewijst dat hun een dergelijk besef ontbrak.

De staking van julí en augustus 1969 bij het BSC-bedrijf rl4argami in
Porc Talbot is niet het enige voorbeeld van een gewelddadig optreden van

l) SoeíaList Leader¡ van 2 augustus 1969.
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arbeiders tegen vakbondseigendommen of tegen vakbondsbestuurders " Ïn okto-
ber 1960 werden ín een overvolle vergaderzaal ín Oss tijdens een staking
in een deel van de vleesverwerkende industrie bestuur<lers van de kathoLie-
ke bond Sint Joris met vuisten, stoeLen en bierflessen bestookt onder het
honend geloei van ruim vijfhonderd st,'¡kers. Nadat de vakbondsLeiders van
het Loneel waren gesmeËen of gesprongen en overhaast een goed h.eenkomen
hatlden gezocht, werden zíj rrog tot op streat achtervolgd en daar aangeval-
len 2)" Ben paar jaar later ïroesten elders in de provincie Noorrl-Brabant
vakbondsbestuurders haastig de wijlc nemen toen ze werden bedreigd door
woedende arbeiders die mec vuilnísemmers zwaaiden" In beide gevaLLen kwa-
men de funktionarissen aan twildet stakers uitleggeno dat ze hun aktie on-
mogelijk konden steunen. ltr zijn daarnaast, zowel in Nederland als ín Bel-
Biä, Frankríjk, trdest-Duitsland en Groot-'llríttanniä, nog vele andere malen
vakbondsleiders bedreigd, gehoond, uitgefloten of tijdens een smadelijke
aftocht met beledigingen oversÈelpt 3). Zowat in elk der genoemde indus-
trielanden is er sprake geh¡eesË van bestorming of bezetting van vakbondsbu-
relen, r¿elke al- dan niet gepaard gingen met vernielíngen" In Nederl-and is
bijvoorbeeld het Rotterdamse kantoor van de vervoersbond FNV gedurende een
havenstaking enige tíjd bezet geveest"

Al deze gebeurtenissen getuigen ontegenzeggelijk en onmiskenbaar van
een kloof tussen de vakbeweging en de arbeiders, een kloof díe teLkens op-
nieuw ontstaat en vaak genoeg breder lijkt Can de voorafgaande keer dat ze
zich openbaarde. l,laar deze duideli.jk waarneembare kloof is n i e Ë ont-
staan ats gevoLg vau een groeíend inzicht van de arbeiders in he! vrare ka-
rakter van de vakbeweging. IleË is omgekeerdl telkens l¡tanneer bij de een of
andere aktíe deze kloof zichtbaar werd, droeg zij een klein beelje en vaak
genoeg sl-echts tijdelijk bij tot een waÈ beter inzícht van de arbeiders"
Voor zover er niet slechts in Port TaLbot maar ook elders, hetzij in Groot,-
Brittannii!, hetzij op het Europese kontinent, sprake $/as van gewelddadig-
heid, sproot deze daaruit voort daË de arbei.ders alLesbehalve kritisch te-
genover de vakbeweging stonden en zich geschokt voelden toen ze hun ver-
trouwen zagen beschaamd.

Aan de gewelddadigheid r4raarop hier worCt gedoeld, gaat - en dat is
even Logisch als karakterístiek - bijna altijd het verwijt vooraf, dat de
bond de arbeiders heeft everraclen!. " 26 wordt het door hen ervaren, z6 zíen
zij het. t{aar in werkelijkheid bLijft de bond volkomen trouI.I aan zijn ei-
gen \,rrezen en handelt hij alleen maar in strijd met het (verkeerde) beeld
dat de arbeÍders van de vakbeweging in hun hoofd hebben. Niettemín kan men

met evenveel recht beweren dat de bond de arbeiders bedriegt aLs men bewe-
ren kan dat de arbeiders, voor wat, de bond betreft, zíchze1-t bedrieg,en" De

bond bedriegt de arbeíders omdat hÍj geen enkele moeite doet aan heL zeLf-
bedrog van de arbeiders een eind te maken. Hij 1aaË dat na, aangezien de
dwalingen omtrenl- het funktioneren van de r¡akbeweging de voorwaarden vor-
men voor haar r¡erkelijk funktioneren.

I{oe dít al-les ook moge Ítlezert,- de kl-oof oftewel de tegenstelLing tus-

2) Aldus een verslag in Het Vrije VoLk van 25 olctober 1960.
3) Dit is b.v. de Britse vakbondsbesEuurder Hugh Scanlon overko-

men nadat hij in Birmingham van 3.000 stakende Leyland-arbei-
ders onmiddell-ijke werlcirervatting eiste" (Berieht in het dag-
bLad The Guar&ùan van 12 maart 1977).
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sen de arbeiders en de vakbewegíng is ín geen enkel opzicht een gevolg van
ínzícht of theorie, maar een kwestie van de praktíjk. ZiJ doet zich voor
zodra arbeiders zeLfstandig handeLend datgene doen wat zij op grond van
hun klasseposícíe moeten doen. Eenmaal zo veto denken zij anders over d-e

vakbeweging dan zíj võ6r hun zelfstandig optreden over de valcbewegíng dach-
ten. Zij komen tot hun zelfstandige aktie diet door een kritische insteL-
Líng ten opzichte van de vakbewegingo hun kritiek op de vakbeweging (zich
uitend in verwijten of door geweld) is een direkt gevolg van hun zelfstan-
díge aktie. Hoe paradoxaal dat ook mag klinken: hoe sterker het geLoof í.n
de bond vooraf, des te groter de kans op dat soort vroede-uitbarstingen die
onze Britse vriend beschour+t als een teken van een voorafgaand helder be-
wustzijn van de werkel"ijke betekenis der valcbeweging" I¡.at hij niet ziet,
ís dat'rle stríjd van de arbeiders niet resulteert uit hun bewustzijn, ñaar
dat voor z,ovet er zíeh veranderíngen in hun bewustzijn voltrekken, deze
een regelrecht gevolg zíjn van hun strijd.

Orn het nog eens in andere bewoordÍngen samen te vatten: niet het den-
ken van de arbeiders bepaaLt hun doen, rnaar hun doen bepaaLt hun denken.
Deze Laatste samenhang is dermate nauw, dat er valt r¿aar te nemen dat bij-
voorbeeLd hun denken over de vakbeweging aan even sneLle veranderíngen on-
derhevig is als hun optreden. Daarom behoefr geen vakbondsbestuurder zich
de haren uit het hoofd te trekken r^ranneer arbeiders tijdens een rwilder ak-
tie in groten getale uít verontwaardiging hun lidmaatschapsboekjes in stuk-
ken scheuren 4) en daarom behoeft geen enkeLe vakbondsbestuurder zich te
verheugen indien na kort,e tijd de boze ex-Leden zích toch weer al.s lid van
de vakbeweging komen aanmelden.

Het is waar dat de tegenstelling lussen cle arbeiders en de vakbewe-
ging zích steeds duidelijker manifesteert, maar tt ís even'ü¡aar dat er een
vakbeweging zaL bestaan zolang het kapitalisme bestaat. llet is zínl"oos om

te verr¡achten, dat de arbeiders in massa de vakbeweging de rug zulLen toe-
lteren; het is even zinloos om te verwachten, dat de vakbeweging Íìet succes
iets zou kunnen doen om de groiende tegenstelLing op te heffen 5).

4) Þat gebeurde o.a. tijdens de (twildet) stalcíng van rt, Amster-
danse gemeentepersoneeL in april 1955 uit ¡,¡oede over het feit
dat l,fVV-voorzí.tt,er Vermeulen een poging had ondernomen om de
leden van de lmoderne vakbewegíngt de roL van stakingsbrekers
te doen spelen, welke poging overígens daverend misLukte.

5) Verr¿achtingen van de laatste soort, duiken telkens weer op. In
de jaren r70 leefden ze bLj de z.g. rmaatschappij-kritísche
vakbewegíngr. In maart j.1. droeg een sociaal--psycholoog ín
een proefschrift enkele recepten aan om de achLerban r¡an de
vakbeweging tmeer te motiverenr en de vakbewegingstop te doen
terugkeren op haar 'dwaalwegent (aLdus een beschouwing ín De
VoLkskvant van l7-3- '83). op l0 rnei j .1. r¿ij dde Het ParooL
aandaeht aan een skriptie van een distriktsbestuurder van de
Industriebond FNV, die ervoor waarschuwde dat 'tde pakbelneg¿ng
drei,qt te Ðerzanden in burea.ukratie" en die daarbij konstâ-
teerde dat binnen de vakbeweging t'üan üerkelijke zeggensehap
oan de Leden nog nawt)eliiks sprake is,î.


