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TOEN ZICH in het rnid.d.en van de jaren r50 in Groot-Brittarmië felle tegenstellingen voord.ed.en tussen d.e transportarbeid.ers en d.e zogenaantie Transportarbeid.ersbond., ontlaad.d.en zich d.ie corrflicten in een truílderr actie. De kloof tussen d.e r.rerkers a^an d.e ene, d.e trad.itionele organisatie aeJr de and.ere kant, Íras
wijd.er en dieper clan ooit tevoren. De omstandighed.en noopten d.e werkers tot zel.f-

stanclig optred.en, maar d.e weg d.aarheen werd. door hen nog maar zeer aarr,elend betred.en. Hoezeer zij er zich ook van bewust r,raren, clat d.e machtige, d.oor Arthur
Deakin geleid.e bond n i e t voor hr:n belangen in d.e bres stond., de oo=zaak vart
d.at onomstotelijke feit zochten zij bij d.e persoon van. Deakin en zijn med.ebestuurd-ers, niet bij I t wezen d.er vakorganisatie als zodanig. Z:j warenr hoe reali-stisch
zii zich ten opzichte varr d.e bond- ook opsteld,enr nog vol-komen in d-e ban van d.e
vakbewegingsrrythe. De ged.achte, clat de vakbond.en totaal ongeschikt waren voor de
ta^ak, iLie zij hun i,rild.en toebed.elen, d.at d.eze in d.e mod.erne kapitalistische magtschapptj volstrekt geen orgaÍren rran d.e arbeiders zijn, doch d.e belangen d.er ond-ernemers dienen, kwa,:n volstrekt niet bi-j hen op. Dat zij behalve tegen de lntroons
ook strijd. moesten voeren tegen d.e bond. bewees naar hr:n overtuÍg'ing, dat zij met
een rtslechterr bond. te maken hadden en a1s het alternatief rroor een ttslechterf
bond. beschouwd.en zij niet hun zelfstand.ig optreden, na^ar een ttgosden bond., die zo
spoed.ig nogelijk d.e rrsfechterr bond. van Deakin c.s. d-iende te verr\rangen.
dat een ónd.ere bonil met dnd.ere, integere en onbaa,tzuchtiger
Deze illusie,
leiders het beter zou oplceappen d.an d.e bestaand.e, wiens arbeid-erevijand.igheid. zo
onmiskenbaar aen het licht was getred-en, leid.d.e in d.e jaren t50 tot de stichting
van een tweede bond. van havenarbei-d.ers naast d.e trad.itionele Transport and Genera1 Workers Union van Deakin. Een roenrijke hlstorie heeft d.ie tweed.e organisatie
niet geschreven. Bij het eerstvolgend- conflict in d.e Britse havens neemt 24, naar
op grond. van haar ontstaansgeschied.enis begrijpelijk is, weliswaal een radicalere
positie in d.an de ffiLlU, maar tegeliftertiid. manoeuureert zij toch veel voorzichtiger d.an haar aanhangers en led.en varr haar ve:sracht zullen hebben. Ook d.at is erg
begrijpelijk. IÍnmers, zij moet zich nÍet al.Leen dfzetten tegen d.e oud.e bond. van Àrthur Deakin, maar tevens tegen een rrwildtr staki-ngsconité, d.at tegelijk net het
uitbreken van het conflict in het l.even is geroepen en d.at - ofschoon het bereid
is rnet d.e nieuwe bond. sa^uren te werken - d.oor d.e nieuwe bond., en niet zond.er red-eno beschouwd. word.t alsrreen concurrent'r, die een bedreigrng vo:mt voor zijn bestaansgrond.. In d.e praktÍjk geniet het van ond.er op g€vo:rnd.e stakingscomité onder
d.e havenarbeid.ers tn veel grotere autoriteit d.an de nieuwe organisatie, d.ie tengevolge van d.e feiteliike ontwikkeling tussen wal- en schip geraakt.De praktijk be-

-2wijst dat het stakingscomité van de arbeid.ers zéLf veef en veef beter tegen de
mceilijkheden van d-e strijd- is opgewassen d.an de nieuvre organisatiel d.ie voortd.urencl óók nog (en niet in de faatste plaats) ha,a-r befangen a1s crganisatie in het
oog moet houd-en. Bovend-ien bh-jkt het comitó voor de praktische taken, d-ie de
strijd. op d.e schoud-ers der betrokken arbeiciers legt veel beter berekend.. Gevolg:
er voltrekt zich in 't bewustzijn van d,e arbeirlers een d-uidelijk waarneembare verand.eri-ng. Hun kritiek r:icht zlch niet meer op cLe slechte leid.ers, ma,a.r op c1e oncleugd-elijkheid d-er irad.itionele organisatievormen. Het is een krítiek, die mind.er
in hlm woord.en, dan wef in hun d.ad.en na,ar voren komt en \,ia.arvari zij ztch zel-f mogeli-jk nj-et eens ton vol1e rekenschap gelren. Ieit ls echter, dat de nieuwe bond
een even roemlcze als geruisloze d-ood- sterft. Vijf jaar na de oprichting van d.e
nieuwe organisa'tie ÏLebben de Britse ha.venarbeide:rs d-e 1l-1usi-es clie ze br.1 haar oprichting nog koesterd-en laten varen. rr\rJild.e" stakingen in de jaren '60 wortlen gel-eid- d-ool stakingscomité's, d-ie een geheel ander o::ganisatiemocl-ef vertonen d.an
d"e trad.itionele vakbeweging.
De geschied.enis, die r^rij hierboven in het kort beschreven liebben, heeft zich
d,ezer dagen herhaald in het Britse graafschal: Lancashire. In rt-e afdaar gelegen
fabrieksstad St. Helens bralc begin april een staking uit van de 9.000 arbelders
van d.e glasfabrieken va:r de gebroed.ers Pilkington. Wij hebben aan d,ie staking aI
aandacht geschonkerr in "Daad en Gedachte[ van jwri j.1. Onze lezers rrieten, d.at
eï van onderop een stakingscomité gevonnrJ, werd van 2J man, d.at zeven weken lang
vastberad.en stand hield-. niet slechts tegen al-Ie machinaties van Pilkington,
maar ook tegen afle intinid-atiepogingen varr d.e vakbond, d.e I'Iational Union of General and. ivh:nicipal !trorkers. Die strijd- op tvree fronten heeft tensl-otte geleidtot de oprichting van een nieuwe bond. - d.e Glassworkers Union - d.ie d.oor d-e oprichters is voo:rbesternd. om het beter te d.oen d.an d.e rra.-àw met Pilkington (en anoere ond.ernerningen) samenweïkend.e l\rJG}fti 1).
De nieuwe bond was nog naar na'"rwelijks in 't ieven geroepen of hii bleek zich
van Pilkinga] te verheugen in eerr grote sympathie. In de tot het fami-liebedrijf!'cl-osed"
shop'r,
de
z.g.
var:.
stel-selhet
bestaa,t
fabrieken
behorende
ton Brothers
het verplichte vakbondslid.maatschap. Dat betekent, C.at tot op het moment van de
staking al]e 9.000 Pilkington-arberders te St. Helens aangesloten r,raren bij ce
NriGlM. Van d-ie negend-uizend- man had-d-en er begin juli 2) meer d.arr 5.000 hr.r:r lid.maa,tschap opgezegd. en van die vijfdr.iizend- hadden er zich op d.at moment {.OOO aangesloten brj d.e nieurlre Glassvrorkers Unj-on.Maar niet a}leen uit St. Helens stroomden r1e Glassworkers Union fed-en toe. Àanmefd-ingen kwamen ook binrien van arbeid-ers ui-t Pilkington-fa,brieken eLdersl namelijk- i-n Gla.sgow, Birkenhead en Pontypool. Bovenclien verrnierf ,1e nie.ur^re bcnd led.en in l'fanchester, waar gestaakt r+erd.

1) fn ons j'uni-nuilurer vermeld,len we de naan van cie i{*,JG}N-vocrzitter, Àlec Dcnnet. De belangr5kste figuur in zijn topleJ-d.rng is echter de - in het bewuste
artikel ni-et vermel-d-e - ed,efachtbare Loro Cooper, die rriet sfechts door afkcmst, maar ook d-oor hand-el- en,,rand.el hóél wat dichter bij d.e ed.elachtbare
Lord Pilkington van Pil-kÍngton Brothers staat dan blj de glasa-rbeiders.
ontlenen d,eze (en and-ere) gegevens aan het blad,rrBig tr'lamerr, d.at d.oor rn
We
Z)
groep van social-istische ari:eiders en stud-enten uit Liverpool (op korte afstand- van St. Helens) en omgeving word.t uitgegeven. llet blad- begon in januari van dit jaar te verschijnen en dankte een werkelijk imponerende sti;ging
var-r zijn oplage aan het feit, dat het zieh vofledig achter (en ter beschikh-ng van) de Pi-]kingtonarbeiders stelde.Toen de strijd in St. Hel-ens zijn hoog'bepunt nad.erde berei-kte de oplage het cijfer van'1.0C0. De - nog korte - 8eschied.enis van het blad. is interessant omd.at die nauw met d.e arbeÍd-ersstri.jdin St. Helens is verr,'even. Wij komen derhafve verderop in dit nulnmer van D&G
op rrBig Flamerr temg. Een van de karnerad-en van "Daad en Ged.achterr had- in d.e
eerste helft van jul,i conta,ct met een van d-e Liverpoolse uitgevers.

- 7)in d.e kettÍ.::gfabriek van Renofd. en uaar d.e'stakers u net à1si huÍr collegais ln
St. Helens - in openl-ijk conflict geraakterr met d.e NïIÖ}fi'I. Zo groot bleek d.e toeIoop van arbeid.ers varl brriten d.e glaslndustrie, d.at a1 kort na d.e oprichting
d.iend.e te word.en overwogen of d-e nieuwe bond- zijn naam niet moest herzien in d,ie

van Glass and. General Workers Union.
Dat d.e nieuwe bond. - als coneurent - zich van meet af aan d.e vijandschap op
d-e hals haald.e van Lord. Coopers van oud.sher bestaand.e organisatie ligt voor d.e
hand.. Van die kant ontbrak rt d.an. ook niet aan pogingen om de Glassworkers Union
terstond. d.e voet d.wars te zetten. Zo wierp Lord. Cooper bijvoorbeeld. terstond. aI
het zware gewicht van zijn organisatie - d.e op één of twee na grootste vakbond. in
Groot-Britta;rnië - in d.e schaal om te verhind.eren, d.at d.e jonge Glassworkers Union zich zou kunnen aansluiten bij het overkoepelend.e Britse vakverbond., d.e TIIC.
De feiten die ons op dit moment ter beschikking staarr maken het zeer waarschi-jnlijk dat d.e nieuwe glaswerkersbond- inderdaad. nlet als organisati-e tot d.e fllC zal
word.en toegelaten. Zeker is d.aarbij, dat de Glassworkers Union daar niet a1 te
zwaat a,art za,\ beuren. ttlrievertrt zo hebben d.e oprichters te kerinen gegeven, tteen
d.emoeratische bond., die buiten d.e IUC staat, d.an nog langer lid- te blijven van de
NUGI4UI.iiDe bijzond-ere nadruk waa.rmee zij hun nieuwe organi-satie als rrd-emocratisch"
presenteren vo:mt een aanwijzing voor d-e aard. van hun kritiek op d.e NUGIM en voor
hun d-enkbeel-d.en omtrent de vakbewegrng. Wd konen daar aanstond.s nad.er op terug.
Bij zljn strijd. tegen d.e jonge Glassworkers Union bleek Lord. Cooper in ztïL ad.ellfte soortgenoot Lord. Pilkington eerr even betrouwbaar bondgenoot te hebben als
hij zich omgekeerd. - tijd.ens d.e staking - van Lord. Pilkington had. getoond..Ter verd-ed.i-ging van d-e belangen van d.e NUGIW kr+am d.e d.irectie van Pilkington Brothers
orurid.d.ell{jk in het geweer. Zi weigerd,e de nieuwe organisatie te erkennen en verklaard.e over arbeid.svoorwaarden all-een maar te wi]len spreken met de vertegenwoord.igers van d.e NUGIW. 0p d.ie houd,ing bleef d.e nieuwe Glassworkers Uni-on het
antwoord. niet schuldig. ïn een brief aan d.e Pilkington-d.irectie schreef d.e penni-ngmeester vaÍI d.e jonge bond-, d.at d.eze het bed.rijf waarschuwd-e, dat bij pogingen
tot intinid.atie hard. zou. word.en teruggeslagen en d-at waruleer d.e directie d.aar
ni-et varr zots, afzien, het in d.e naaste toekonost en voor haar volkomen onve::r"racht
tot acties zou komen, waarbij bepaald.e afd.elingen lran d-e fabrieken zoud.en wozd.en

stilgelegd.

Uit aI het bovenstaand-e bljjkt genoegzaarnn d.at d-e nieuw opgerichte Glassworkers Union van start is gegaan, niet slechts gesterrnd. d,oor het vertrouwen varr d-e
arbeid.ersl III&Bï tevens met d.e nod.ige dosis zelfvertrouwen, meer zelfvertrouwen
dart voorheen d.e aanvankelift tegenover d.e grote transportarbeid.ersboncl en het havenkapitaal nog maar aa,tzel-end. optred.end.e Union van d.e ha,venarbeiders aan d.e d.ag
Iegde.

Dat grotere zelfvertrouwen is na"a,r onze opvatting zeer verklaarbaar. Het
spruit naax onze mening voort uit twee omstand.igheden. In d.e eerste plaats wel
hieruitr dat er tussen het tijd,stip waarop de (tweed.e) vakbond. van havenarbej-d.ers
gesticht werd. en het tijd.stip waarop thans cle Glassworkers Union is gevornd., zorn
twintigtal jaren ligt. In d.ie period.e heeft d,e integratie van d.e Britse vakbeueg:ang in d.e kapitalistische samenleving - d.ie overigens af van veel vroeger dateert natuurlijk 1) - belangrijke voortgang geboekt. Dientengevolge wisten d.e arbeid-ers va.n Pllking:ton (al ga€,t rt híer natuurldk sl-echts om een r e I a t i e f
ond.erscheid.!) met véél groter zekerheid. d.at d.e vakbond. van Lord. Cooper hun vijand.
was d.an d-estÍjils d.e havenarbeid.ers d.at van de transportbond, r"risten. Wat jn d.e
tweed-e plaats er bij komt - en het effect van de zoji:-ist genoemd.e omstand.igheid.
l) D" Britse auteur G.D.H. Cole signaleerde haar aI zéér cluid.elijk in 191t (l).
Hij en een schrijver als Al1en Hutt ('rThe postwar history of the Sritish working class't ) nauen d.ie integratie ook scherp waar in d-e d.agen veur d.e algemene staking van 1926 in Engeland..

totaai verschill-end.e positie van de shopstevrards in d-e
van
Arthur lleakin en varr de shopstewaros ín d.e National
transportarbeidersbond,
Union of Cenerar and- Municipal Wcrkers. Het is, voor d.e dingen d-ie oirs hier bezig houd.en volstrekt nooclzakelijk op dat verschil- even na,der in te gaan.
In het algemeen is de positie rran de shopsteward.s in Groot-Bri-ttandë v'oIkomen and-ers d-an d.e positie van cle vakbond-sged.elegeero-en op't Europese vasteland,
waaflnee men ,rogelijk - ma,ar dan geheel ten onrechte - d.e shopstewaïds zou wilfen
vergelijken. In d-e eenvcudigste vorm uitgedr'*kt, kan men het zó stelien, d-at op
het Europese vasteland-, j-n fanden a1 s Belg"ië, Irankrijk en Ned.erl-and brlvoorbeeld,
d.e vakbondsged.el egeerden d.e vertegenwoord-igers van 49 va"ljbond- ond.er cle arheiders
zijn en ond-er d.ie arbeid.ers het standptr:rt ven de organiFq,tie vercled.igen. De pcsitle van de Britse shopsteward-s j-s precies órnÀ*eerd.4).0" shopsteward.s vertegenwoord.igen niet d-e va,kbond bij d.e arbeiders, zij rrertegenwoord.igen de arbei,ler:s bij
d.e vakbond.; zi-j verd-^d.igen niet d-e or:ganisatie tegenover de da,armee in conffict
werkers , maar zij verdeid.gen juíst de opvattingen van d.e arbeiders tegenrakend.e
versterkt heeft - is

over

d.e

organisaties. Die totaal verschillende situatie - die sorns forook daarin tot uiting homt, dat de ged-elegeerd.en cloor d.e bond word-en aange-

d-e remmende

meeL
\^/ezenrd.e shopstevrards daarenteg:en d.oor de arbeid-ers uit hun mÍcld,en worden gekozer! - leid-t er in d.e praktlik toe, d.ai bij "wild-err acties op rt continent d"e ged-eIegeerd-en de zijC.e van d-e vakbond-sbureaucratie kiezen, de shopstewarcLs daarentegenr bij I'r^rilderf acties in Engeland- schoud.er aarl schoud.er met hun werkplaatskame-

.\

rad.en strud"en )r.
Op d.èze algemene regel echter zrjn ook uitzond-eringen. Er zdn (Ín bepaalde
branches in Engeiand-) ook shopstewartls, die wéI met de continentale vakbondsged.elegeerden te vergelijken zljn. Dat nu is ioeva.lliger-wÍjze met name het gevai
met d-e shopstewards van d.e N-IlGl4W van d-e nobefe Lord. Cooper. I)aar ligt o.m. cie
oorzaak, d.at d-e reputatie van de National Unicn of General and l4unicipal \'iorkers
nog veel en veef sfechter is dan d-e ::eputatie van de meeste va,kbond.en in Groot
lrittarmië. Het effect daarvan i-s tweeërIeÍ. Enerzijds ís d.e haat van de arbeio-ers ten opzichte v2rt rléze vakbond- natuurlqjk nog groter d-a.n ten opzichte van welke asdere vakbond- rnet een ónd-er type shopstevards ook, zodat bÍj ied-er conflict
tussen juist d-éze bond- en zi.jn l-eden d-e arbeid-ers verdeu gaan en rad.icaler optred-en dan tot nog toe d-oorgaans het geval was. Anderzijd.s echter wcrdt, niettegenstaande d-Íe grotere haat en d,e r:ad-icalere konsekwenties, d-ie brj ied,ere vorm van
zelfstandig optreden worden pletrokken, juist onder: deze arbeid-ers in sterkere made de ilfusie in stand gehoud-en, d"at c1e oorzaak van alle inisè:re aan de "sl-echtheid-" van d.e vakbond. te tvijten zou ziin.
liet is zeker waar, dat bepaalde inzichten en opvatting-'n bij C,e arbeid.ers
sfechts langzaam ri jpen en bo'yenal- pa-< ri jpen cp grond. van eigen ervaringen. Zo
valt het te verklaren, cfat oe ontwikkeling van.j-e klassenstrijd. a1lesbehalve een
rechte lijn vertoont en dat vaak bij ied-er nieuw gevecht tegen het kapitaaf d-e betrokken arberd.ers als het waïe van voren af aan beginnen, met stri;dvormen en i]Iusies, d.ie bepaald-e categorieën van hu:r kameraden aI bij een vorige gelegerÈeid
en op een vroeger tijd-stip hebben overu/onnen en waarvan zi7 pas los komen i-n het
verloop van hun eigen si::ijd.. i'{aar wat díe uerke}{kkreid. nog vee} en vee} geconplÍceerd.ei maakt, dat zijn verschijnselen a1s die wefke wij zopas hierboven beschreven
Ce shopstewards in &l4) Uet is niet alti;d- zo €ïeldeest. te huifue positle.ran
geland - in het algemeen dan - bestaa,t echtel al sed-ert ongeveeï 1915. Biizond.erheden claaromtrent geeft o.a. Alfen Hutt op b1z. 10 en 11 van ziTn zojuist genoemd- boekje.
voórbeel-d. van d-e - soms aarzelend.e - wijze, waarop d,e ged.elegeerd'en bij
Èen
5)
een conflict d.e zijd-e van het hogere kader kiezen, is te vind.en in het verIoop van de staking biJ dlerlísI)ooï in Utrect (Zie "Daad, en Geclachteil van december 1969),

hebben. Dientengevolge vertoont d.e Pilkington-staking aI1erlei parad.Èxen. ïn d.en
regel toch is eï van ovenÍonnen strijd-volrnen en oud.e illusies d.es te nind.er sprake, naa:mate d.e arbeid.ers - d.oor d.e omstand.ighed.en daartoe gemoopt - zelfstand.iger optreden. De staking in St. Helens echter wordt enerzdd.s gekenmerkt d.oor een
zeer hoge gEa,ad. van zeffstand.ig optreden en onafharrkelijk handelen, maar and.erzijd-s d.oor néér illusies d.an waarj-n veelal ond.er soortgelijke verhoud.ingen d.e arbeid.ers in d.e tegenwoord-ige tijd- bevangen zijn. Daarom moet men zeggen, dat de geschied.enis va.rr d-e Britse havenarbeiders zich in d.ie fabrieksstad- Irancashire weIi-swaar herhaald.el rrr&Er men noet er d-irect aan toevoegen, da,t zij zídn herhaald.e
in een totaal and.ere volrn.
Aart bepaald.e, d.oor d-e Pilkington-arbeiders ontplooid.e activiteiten waren de
havenarbeid-ers, d.ie in het begin van d.e jarent50 net d.e transportarbeid.ersbond.
braken, nog lang n-iet toe. De Pilkington-arbeid.ers na"melijk zijn op veel groter
schaal d.an d.estijd.s d.e havenarbeid.ers z e ! f hand,elend en in m a s s a op tt
toneel varr d.e strijd. verschenen. Nad.at in één van de ca. ze.rerl fabrieken d.er gebroed.ers Pilkington in St. Helens d.e arbeid- was neergelegd, is het personeel ervan g e z a m e n 1 ij k en i n o p t o c h t naar d.e and-ere fabrieken getrokken. Hun d.ringend. beroep op d-e solid.ariteÍt varr hun kameraden en collegars
was op die martieï onweeïstaanbaar. Machtige stoeten van glasarbeiders trokken
d,oor de straten van St. I{elend. en verkond.igd,en d-oor hrxr blote verschijning aan
ied.ereen, dat voor d.e arbeid.eïs va^n Pilkington nu elndelijk d,e maat vol was. Geen
briljant strategisch- of tactisch brein had. dat d.oeltreffend.e optred.en r:-itged.acht. Het was een simpel uitvloeisel van d.e beschreven omstand.igheid., fut op d-e
shopsteward.sr d.ie bij vele rrwil-d-e'r staki-ngen in Engeland zich onnid.d.ellijk met de
shopsteward.s van zusterfabrieken of zusterbed.rijven in verbind-ing stellen, d.itmaal niet te rekenen viel.
Waanuee men te maken had was d.it, dat d.e trouw der
shopsteward.s aan d-e vakorganj-satie, belarrgrlfte garantie voor d.e sociale vred.e in
d-e betrokken bedrijven, een factor bleek, d-ie van een vooriLeel voor patroons en
bonzen in zijn tegend-eel bleek te verkeren toen d.e laatste d.ruppel voor d-e arbeid.ers Íneens d.e emmer d.eed. overlopen. Een gevolg cla^a::ran was weeï, dat d.e Pilkington-arbeld.ers van hééI St. Helens veul het eerste ogenblik van hun strijdaf tot een massa aaJreengesmeed werd-enreen massa d-ie zich uitzond.erlijk sterk bewust r,rerd. van eigen kracht.
Ook blj d.ergelljke ontwj-kkelingen echter ontbreekt tt meestal niet aan tegenstrijd.ighed.en. Zo was het ook hier. Ofschoon een sterk gevoel van eigen kracht en
eigen mogelijkhed.en, een sterk besef ook van wat met zélf handelen bereikt kon
word.en, d.e Pilkington-arbeÍd.ers d.oorstroomd.e en veryuld.e, uas het toch ook weer
zot d.at zij terzel-fd-ertijd. en tévens - volkomen in tegenspraak d.aarnee - voor d.e
uitbreid.ing (O.w.z. vooÍ het krachtiger maken) van hun a"tie, rn beroep d.ed.en op
en zich in verbind.ing steld.en met d.ezel-fd.e vakbond., waarvan zij wisten, d.at zij
d-Íe als vijand. tegenover zich had_d.en.
r'ïs het nod.lg", informeerd-en d.e (uiterst naieve) fifHngton-stakers bij bepaald.e functionarissen van d.e NUGlMr"d.at wij ook d,e Pilkington-fabrieken in rínaere sted.en op d.e hoogte stell-en van wat hier gebeurt en pogen ze in onze str\jd. te
betrekken?r'
rrNeert, zei-d-en d-e rtbraverr vakbond-slied.en voor lrie d.e hele staking, ook d.ie
in St. Helens, aI een d.oorn in het oog was, 'rnee, d-at llftt ons niet strikt nood.zakelijk." Dat geschied.d.e op d.e eerste d.ag van het conflict. Toen d.e strlid. tweemaal 2{ uur oud. was, zou geen PilkÍngton-arbeid.ex zich meer om ad-vies tot d,e bureaucraten vaÍr d-e NIIGIW gewend hebben.
Wij zeid.en zopas, d.at het van fabriek naar fabriek trekken d.oor d.e stakers
van Pilkington tn bijzond-er d-oel-treffend. mid.del bleek om d.e actie uit te breid.en.
Vaek werd. d.e arbeid- aI neergelegd nog voor d.e stoet van d.e van strijd.lust blakend.e arbeid.eïs voor een bepaald-e fabriekspoort was verschenen. Het bericht van hixr
nad.ering ij1d.e hen, a1s op vleugeJ-s, vooruit en in d.i-verse gevallen was d.e kreet

í
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rrze komen drr an'f al- meer dan vold,oende om hrrn coJ-legars als het ware te el-ektri-ceren en naar buiten te d.oen stromen.
Het vas, d.aar hebben we in ons eerste artikel- over d-e PilkÍngton-staking al
op gewezen, de eerste strijd- bij d.it bed-rijf sed.ert 12[ 1a,ar" \^lat d.e Pilkingtonarbeid-ers d.erhalve ontbrak, d.at was c1e in herhaal-d.e klassegevechten tel-kens en
tel-kens opnieuw te verwerven ervaring betreffend-e rt ware karakter, d.ie tenslotte,d.oor haar menigvuldigheid- tot een wezenlijk nieuwe opvatting omtrent d.e vakbeweging voeren moet. Waarvan d-e Pilkington-arbeiders zich bevrijd-d.enr dat waren
niet hr.rn illusies over d-e vakbeweging a1s zod.anig,maar hur i-IJ-usj-es over c1e vakbond. van Lord- Cooper. Welke onvattj-ngerf over vakbeweging er nog in hun hoofd.en
rond.spoken, d.at blijkt d-uid.elijk uit de verwachti-ngen, waarvan de oprichtÍng van
rrBig Fl-amerr
d-e nieuwe Glassworkers Union vergezeld is gegaan. Wel-iswaar is - in
bijvoorbeeld- - het :rnzíc[t verkond.igd-, dat het onmogelijk moest vlord-en geacht, deze vakbond- van binnen uit te hervormen, rltaar d,e conclusie, dat ook de vakbewegi.:rg in haar totaliteit
en als zodarrÍg ni-et te verbeterenr niet te veïand.eïen,

vaÍr

niet terrhervorment'valtrword-t niet getrolcken. Integendeel , uit d-e bittere ervaringen, d.ie d-e glaswerkers met de organisatie van Lord- Cooper hebben opged.aartt
trekt men d-e slotsom, dat d-e vakbonösleden actiever moeten zijn en zich meer voor

interne garrg van zaken moeten Ínteresseren. ItÍen red.eneert ni-et: d-e gewijzigd.e
positie van d.e vakheweging is er d-e oorzaak va,n, dat d.e arbeld.ers voor rrhuntr orga.nisatie geen belangstelling meer aan d.e d.ag leggen en eï zich niet meer Inee
verbond-en voelen. Nee, men red-eneert ongekeerd-: d-oor gebrek aan belangstelling
varr d.e arbeid.ers-l-ed-en is d.e vakbond. zo rrslecht'r gelrorden; d.e arbeiders noeten
neer op hr:rr qui-vive zijn. Zqn ze d.at niet, d.an bestaat de kans dat I'kwadeil eled.e

menten zoals Lord- Cooper zi-cLt van de vakbond- meester maken.
Van een ervaring zoals de havenarbeide:rs die hebben opged-aan, d-ie tenslotte
pogingen om een rrbetererr vakbond- te creëren ma,ar lie-cen voor wat ze waren en h'JrI
nieuwe organisatievorrn en 'n nie,rwe strijd.methode zochten in d-e d-irect en zelfgekozen actie-comité's zijn d.e arbeid.ers van Lancashire nog ver verwijd.erd-. Vraagt
men ons, hoe of het komt, dat d.e Britse havenarbeiders hun experimenten met een
I'betere't vakbond. zo snel- hebben opgegeven en bij hun strijd- ai zo spoed.ig naar gehee] 6nd,ere organisatiemethod-r:n hebben gegrepen, dan antwoord.en vrij, dat wij d.e
verkfaring voor d-at feit zceken in cle vefe acties waarin zij achter el-kaar betrokken vrerd.en. De golven van d-e klassenstrijd. zijn hoog gegaan in d-e Britse havens.
Bijgevolg ded-en d.e havenarbeiclers in rn betrekkeli;k korte periode reusachtig veel
ervaring op. Ztj leerden hur lesje in snel tenpo. Cnder hen kón d-e vakbewegingsmythe eenvoud.ig niet blijven voortl-even.
Yoor d.e Pilkington-arbeiders liggen, als lrij't goed- zíen, de dingen ónders.
tr'el-le conflicten met het kapitaa] d-oen zich hj-er (of liever d,ed,en zich tot dusver) niet met d-ezelfd-e freqrrentie vcor. Da,arom zu}fen ie venuachtingen in d.e
nieuwe vakbond- hier ook langer hoog gespannen blijven. Dat uiteind-elijk ook hier
de nieuwe va.kbond- sfechts een overgang naar typisch raod.erne organisatievormen in
d"e kl-assenstrijcl zaf voeren staat voor ons vast. Wa.nt ook in Lancashire en in St.
He1ens is het niet Lord Cooper d.ie d.e strijd. van d-e arbeiders in de weg staat,
m-ar een overleefd.e organisati-e, die al-s zod-anig en krachtens haar wezen onge-

schikt is voor

Med.edelin

d-e strijd. van d.e

arbeiders tegen het ka;oitaal.
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In noot 2 op pagina 2 zeíden wij eld.ers in àit nummer op het blad 'rBig Ffamerr terug te komen. Door raimtegebrek moet het heLaas overstaa.n tot het volgende numd.e verantr,ioord.ing varr de geldeli;ke bijd.ragen over het derde kwartaaf
,"i,
".r"rrals
van d-it jaar. Ook dat zal men in het volgencle nummel kunnen vind.en.
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BOUWVAKAEBEIDER
BEZOEK IN DE D.D.R.

EIEN VÀN onze fezeïs, een Ned-eïlandse bouwvakarbeid.er, die ergens in Zuid,Holland i"ioont en werkt, heeft op uitnod.iging van een 0ostduitse collegar d.ie hij
vele jaren geleden heeft leren keruien en met wie hlj gindsdien altiid. in briefwisseling is gebleven, een week j-n d.e D.D.R. (in Oostduitsla:id, dus) vertoefd.. Over
d.at verblijf zette hij zijn ind.rukl<en op papier. Aan zijn relaas ontlenen vrï I t vol-

gend.e:

rr.....Er waren daar veel winkels, allemaal- staatsbed.rijven, ultgezond,erd wat
kleinere speciaalzaken, zoals bijvoorbeeld. een bontwerkerij en een tassenw-inke1.
Die zijn d.aar dus wel blijven functionerenrze kunnen echter niet aart d-e een of andere koper word-en overged.ragen. Ik zag op verscheidene plaatsen bakkerswinkels,
d,ie d,icht waren. Ze werd.en overbod-ig, toen d.e aflevering van brood- d.irect vanaf
de fabriek grng...

De prijzen d.er gewone levensnid-d.elen lagen zo ongeveer in d.e buurt var:. ónze
prijzen of iets hoger. Koffie en chocolade d.aarentegen zijn er zeer duur. De koffie kost er 2J à JO Mark '1 ) per I titogram. Voor 70 gran chocolade betaal je een
bed.rag lan 1.50 Mark. Ook h-:xe-artikelen zi.jn erg d.uur in 0ostduitsl-and-.Een tefevisietoestel kost er 22OO Mark, een koelkast van 1tO à 1{O }iter 1250 Mark en rn
larigzarne wasmachine 800 tot 900 i{ark. Meubel-s zijn er ook prijzig, maar naar vellhoud.ing toch ,ref wat minder.

De huren zijn er laag. De l-aatste nieuwbouw heeft er ook centrale verwa::rning
en èe betrokken woningen te1len vier kamers plus een badkamer. Daarvoor moet men
dar, 97 à 98 Mark per maand betal-en. Desond.anhs is er veef huruschuld".
De fonen liggen in d.e buurt van 500 tot 600 Mark per maand. ÀJleen de bureaumensen en dan vooraf d-e ambtenaïen van d-e partij verd.i-enen d-rie à rie:maal zovee1. Yan socialisme gesproken.
Iedere zaterdag word.t er overgewerkt. Dat levert een hoger uurloon op, maar
het aldus verd.iende geld. telt niet mee voor c1e ziekenuitkering.ivlet d.ie extra inkomsten worden dure aanschaffen betaal-d..
Eten i.n een restan::ant is gÍnd.s veel goedkoper dan hÍer. Het kost gemid-d.eldzotn J à 1r5O Mark. De restaurants zaten d.an ook vrljwel al-tÍjd. vo]. Omd.at, er zeker door zottr vijftig procent varr de vrouwen word.t gewerkt, ga.an de mensen eï
vooral zond.ags uit eten, omd.at d.e vrouw anders nooit eens mst zou hebben. Dat
uit eten gaan is d.aar gewoon een nood-zakeljjkheid-.
In d.e winkels zag 7k over rt algemeen vold.oende te koop, kled:ing tegen normale prdjsrmaar wel wat mind-er van }ftraliteit d.an hier. Groente was er niet overvloed-ig 2); sIa, kool , kroten en raJnenas rras zorn beetje het meest voorrad.ig...
Uit verschillend-e gesprekken met d.e mensen daar 1) werd- mij wel d.uid-eliikt
De mensen hebben er heef goed. door,
d.at het reg:lem er niet bepaald- geliefcl is.
d.at d.e rraatschappij er net zo kapitalistj-sch is als bij ons, met àit verschil, dat

1) Voor zover hier varr Marken sprake is word-en natur.rrlijk Oostd.uitse Marken bed.oeld-. De officiëfe koers daarvan is f 1r-.
2) Onze briefschrijver bezocht Oostduitsland. hartje zome!.
3) Onze briefschrijver was gedurend.e d,e 2e wereld.oorlog enige tijd. als sfavenarbeid.er in Duitsland. tewerkgesteld-. Hij leerd-e daar d.e Duitse taal behoorlijk
verstaan"
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votn van de uitbrriting eï nog seherper is. ïk sprak ook i-emand, d.ie mij vroeg
in het westen we1 d.oor heeft, hoe d.e arbeiders er in werkelljkheid. tegenover het reg"iern staan. . ,
Het was typerend. hoe sterk d.e mensen d-e behoefte had.cien met een buitenland.er te praten over hoe het bij ons is en over? hurr eigen moeilijkhed.en, ond.er andere bJj het verk. Door het gebruik van veïoud,erd.e machines komt er bijvoorbeeld. bij
henrqgal eens r,rat uitschot in d.e productie voor. Dan vind-en er kortlngen op het
stukloon plaats.
De kranten vond. ik onleesbaar. Ze tel-1=rr meestal acht paginars en d.e eerste
d.rie of vier d-aarvan zíjn gevuld. met propagand.istisch gebral in d.e geest van: dle
en d.ie fabriek heeft d.e normen met zo en zoveel overtroffen en d.ie of d.eze oogstbrigad.e heeft zoveel- meer graan binnengehaald, ervz. enz. Behalve hier en d.aa.r enkele partiileuzen staan er verd,er plaatseljjke berichten in, geschreven op d.ie bekend.e, moraliserend-e kleinburgerli-jke tocn, die r,re zo goed, van dat soort rrcormunistentr kennen.
Ik vond over rt algemeen, d.at d.e mensen er een vermoeid.e indmk maakten. De
vrouwen, voor zover ze werken (5V/"), vervullen er een volle d.agtaak, wat nod.ig
d.e

of

men

is

om

in het levensond-erhoud te voorzien. .
Sommige, eld-ers niet verkrijgbare artikelen dgt ín z.g. Intershops te koop.
Dat zljn kiosken, d,i-e enkel- bestemd. zijn voor nensen, d.ie over Westmarken of and.ere westerse valuta beschj-kken. Men vind.t ze op tal van grotere stations" Men kan
er Anerikaanse sigaretten krijgen, Hol-land-se of Zwitserse bonbons en a1lerlei diverse soorten d-rank als Bols en bepaalde likeuren, ook zeeppoed.er gelijk Sr:nÍl.
Toen ik saJnen met and,eren rroor zorn ki-osk stond hoorde ik enkele vïouwen zeggeni
wij lomen er alleen maar naar kijken. En dat op een toon, d,ie aan d.uid.elijkheid.
niets te wensen overfiet. . .
Gezinrren waarin d,e man all-een voor d.e inkomsterr zorgt - bljvoorbeeld omdat er
heel jong'e kinderen zijn - hebben het beslist niet breed-. Ik hoord.e er klachten,
dat d.e kind,erkleren duuï l,aren en vlug versleten en dat het niet genakkelijk was
om roncl te komen. Dat zijn d-an ook d.e gezinnen, die huurschuld. hebben. Er is we]iswaar geen sprake var., d-at men uit zijn woning kan word.en gezet, maar het is wel
zot d.at er op d.e duur beslag op het loon te verwachten val-t...
Waa:mee 't erg sl-echt gesteld. is, dat zijn d-e reparaties. Mijn vriend.en had-d.en
een paar jaar geled,en aI een kapotte stofzrriger weggebracht, maar d.ie lÍas nog
steed-s niet gemaakt. Er is vaak een gebrek aan ond-erdeIen. Nieuwe artikelen zijn
gemakJcelijker te krijgen d-an d.at zoud.e kunnen ruord.en gerepareerd-...?'
"
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EEN BR]EF VAN EEN KAMERÀÀD
IN HET WÀTtrRWEGGEBlED

ik uit d.e krant verneem zoud-en de koppelbazen een grote ro1 gespeeld hebben bij het ontstaan van de (notterd.amse) stakingen, d.oor aarr hi:n menserr een hoger l-oon te betal-en d.an ontvangen word.t d-oor d-e arbeid-ers, d-ie (vast)
in d.e desbetreffend.e bed-rijven werkzaam nSn, Deze situatie, aldus de krant, is allarig hoogst er"nstig opgenomen d.oor d.e vakbond-en en. .. . schijnt nu niet langer te
word-en geaccepteerd-. Ik vraag me af: d.oor wie niet? Door de bond.sbestur:rd.ers? De
krant wekt d-e ind.r'.rk alsof het d.e bonden zijn geweest, clie opeens gezegd hebben:

-9d.e grens is bereikt, tot hier toe en niet verd.er, r,rj-j accepteren het niet langer.
Maar vormt d.at ind.erd.aad, d.e verklari-ng van d.e stakingen? Zijn tt werkelijk d,e bond.en geweestr d.ie d.eze stakingen op het I juistet moment hebben uitgeroepen? Als
het vaar zott zíjn, d.an moet word.en vestgesteld., d.at d.ie bond.en r^lel een uiterst
scherp zintuig hebben voor het vaststellen varr het goed.e ogenblik. Zij hebben d,arr
namelijk d,e staking geproclarneerd. op hetzelfd-e moment, d.at d.e arbeiders zéJ'f al
in staking grngen z o rt d. e r d"e bestuurders d.er bond-en d.aarvan tevoren in kenniste stellen! Bond.enenarbeid-ers zoud.enclan pïecie
s gerij
ktijd i g tot d.e conclusie zijn gekomen, d-at de toestarrd, niet langer te accepteren
viel. End.at d,anvolkomen onaf hanke l Ik vanel-kaar. Maarals d.at ind-erd.aad. zo is, ind.ien werkelijk d.e bond-en en d-e arbei-ders precies tegelijkertijd in
actie zijn gekomen, hoe valt het d.an te verklaren, dat d.e bond-en, nad.at d.e staking eenmaal een feit was, zich d.agenlang het hoofd. gebroken hebben over d-e simpele vraag of zij er nu wél of nÍet achter zoud-en gaan sta,an? Ddt d.e bond.en niet
terstond. en niet voIIed.ig achter d-e staking hebben gestaan, wat bewijst dat and-ers d,arr d.at d-e bond.en d.e staking n i e t hebben uitgeroepen, dat het integend-eel- d.e arbeld-ers zéIf zijn d.ie in actie zijn gekomen en d-at zonder hun zelfstand-ige actie d.e bond-en mogelijk nog steed-s niets tegen het euvel- der koppelbazen
zoud.en hebben ond.errronen! . . . . . rr
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BIJ DE STMINGSGOLF, d.ie in de mid.d.aguren van dinsd-ag 2l augustus op d,e
Schied-amse werf van ]iíilton-Feijenoord- in beweging kwa.m en d-ie in d-e afgelopen septembe:rraand- zijn grootste hoogte bereikte y ziln meer arbeiders betrokken geweest

ooit tevoren in Ned-erland tegelijkertijd- of in snel op elkaar volgend.e en duid.elijk met efkaar samenhangend.e acties in strijd, zijn gekomen. Verhoud.i-ngsgewijs,
dat wiI zeggens in vergelijking met d.e tota,fe bevolking was het aantal- Ned.erla.nd.se stakers in september 1970 aanzienlljk groter dan rt aantal stakers in d-e Westd-uitse Bond-srepubliek in september 1969. Daar had men toen te maken met 140.000
stakers in 69 verschilfend-e bed.rijven en er gingen in totaal 512.508 werkd,agen
verl-oren. Nu zal- in Ned-erl-and., waar d.e strijd. langer geduurd- heeft d.an vorig jaar
in Westduitsland., het - op dit moment nog niet preci-es bekend.e - aantal verl-oren
werkd-agen wel veel groter zijn. Dat echter is niet wat I t meest in het oog loopt.
VeeI sprekend.er is, d.at hier het aantal stakers eveneens zo om en nabij het cijfer
van 140.000 ligt bij een bevol-ki-ngsaantal van 1J miljoen, tenvijl d.e Duj-tse Bond.srepubliek een Ínwonertal van circa 6O m:it;oen heeft.
Het aantal in beweging gekomen arbeid.ers is ech'ber niet het enige waaraaJr
dan

tn

bepaald.e klassenstrijd. z!]n betekenis ontl-eent. Wie let op d.e toegepaste strijd.vormen en de ontwikkel-d.e kracht, zal snel tot d.e concJusie komen, d.at d.e betekenis van d.e ln 1969 in Duitsland. gevoerd-e strijd. toch hoger moet word.en aerrgeslagen d.an d.ie welke precies een jaar later in ons land. uitbrak. Daaruree wif natur:rlijk niet gezegd. zijn dat d.e jongste sta,kingsgolf in Ned.erl-and" van geringe betekenis zou zi-1r:. Het tegend.eel is natuurlijk het geval en het aantal- lessen, d.at er
uit kan word.en getrokken is zelfs bijzond.er groot. Er wil- w61 roee gezegd. zijn - en
d-at d-an ond.er andere - d.at bijvoorbeeld d-e Duitse arbeid-ers op veel rui-mer schaaltot bed.rijfsbezetting zijn overgegaafl.. We bed.oel-en er ook mee d.at d.e Duitse a,rbeid.ers een jaar terug zichtbaar méér kracht ontwikkeld- hebben dan hun klassegenoten hier. IIet eerste namelijk, d-at van het jongste arbeid.ersoptred.en in ons l-and-

-10moet woïd-en vastgesteld, is d.it, d.at d.e resulta,ten d.ie het voor d.e werlo:.emers bij
elkaar heeft opgeleverd-, mind-er te d-anken zijn aan de d-oor d,e stakers ontwikkeld-e
kracht dan wel aan de bij cle patroons ontstane vrees voor d.e krachi, die zij mogelijk zo:uden
kunnen
ontwikkel-en.
!íat d"e jongste stakingsgolf i-n Ned.erland- heeft faten zíen, dat is niet zozeer wat met een massa-staking op grote schaal wel bereikt kan word,en, nee, zLj
heeft sl-echts het perspectief opgeïoepen van d.atgene wat misschien zou zijn te bereiken af s er werkelijk van een krachti-ge massa*staking sprake zow wezen.
Dat d-e jongste be.Langrijkste klassenstrijd- in ons lar:d- achteraf toch niet als
zod-anig kan word-en gekarakteriseerd-, moet :nàar onze mening d-a,araan word.en toegeschreven, d.at d.e }eid-ing bij hun optred.en te weinig (en vaak hel-ema.al niet) in de
hand,en van d-e arbeid-ers z e L f berust heeft. Het is iets i{iaarop naar onze meni-ng van het begin af aan niet genoeg de nad.zuk kan word-en gelegd. Àls d.e rrHaagse Postrr i-n zijn nr.unmer -ran 2J september 1970 d-e balans opmaah-t en schrijft: trDe
havenwerkers voe-i-en zich belazerd, d-oor Arbeíd-ersmacht, d,oor Meis en d-e C"P,N.,
d.oor de vakbond-en.."tr, dan zeggen wï, dat het maar zelden voorkomt,lat wij d-e mening van burgerlijke bladen ontrent cle strijd. van de arbeiders d.e1en, doch dat wij
het bij wijze van uitzond,ering met deze conclusie volkomen eens zijn" \n/aarsch$nllk
heeft de betrokken journal-ist rlitmr,al z13n oor in c1e Rotterd.amse haven nu eens
goed- te l-uisteren gelegd.
Persé oneens zijn wij het met a,I diegenen, d.j-e nu af ijverig bezig zijn met het
rondstrooien van mystificaties. De gevaarlijksie da,arvan is d,eze, dat de Rotterd.amse havenstaking - motor van al-Ie and.ere staltingen (voor zover niet met duistere bed,cielingen d.oor d.e bond.en geproclameerd of geprovoceer,l) en brand.punt van de
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#++++++++++++++++++++++#
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IN mm Ned.erl-and.se weekbl-ad-en, respectievelijk in rrDe Groene Àmsterd-amnerrr en i-n rrDe Ha,agse Posttt, troffen
we uitspraken aan in verband- met d-e
meta,al- en havenstakingen in het Rotterdamse havengebied-, d.ie

r^re

belang-

wekkend- genoeg vinden om ond-er ogen
var! onze -Lezers te brengen. We la,ten

ze hi.er volgen:

llDe Qroene_rr,
_)-Z__septSg!9 r_12f g
". . .Het verloop van d-e werf staking
ieert twee d-ingen over de posltie van
de vakbewe€1ng .lzake loonconf -Licten.
In d-e eerste plaats blijken d-e vakbond-en niet in staat een feíd-ende rol- te
spelen in d-e strijd om verbetering van
d-e positie van d.e arbeider, wanneer
d.eze strijd- zich niet aan o-e ond_erhandeli-ngstafel , in Den Haag, maar aa.rl
de basÍs in d-e bed"rijven word-t rt-tgez

vochten. Ook als d-evakbondenzich
achter de staking scharen kcmen zij
niet vaak uit hun kantoor vand-aan.Het

contact me-b d-e arbeid.ers verloopt v-ia
d.e 0nd-ernemingsraad.sled.en d.ie d-aartoe
op d-e fiets klauteren. De leden krijgen geen kans met hr:l I'Ieidersrr een
discussj-e aan te ga,arr over d.e gerecht-

vaard-igd.heid. vsn hul eisen.Deze word.t
door d,e bond.en op zelfbepaald.e merites beoord-eel-d-, En d-ie maatstaven zijn
d-e maatstaven waarop I t land-e1ijk overIeg tussen werkgevers en werlc:emers

is. Dat brengt ons op het
prrrt: de kritische fase in d.e
neta,a,lstaking d.oet zich voor wanrreeï
vanuit d-e centrale vakorg'anisatie de
grenzen va^n rt eisenpakket worden gesteld-. Niet op basis varr d.e d-oor de
arbeiders in hwr bedrijf ervaren onrechten, maar op basis van d-oor d.e
va"kbond,en op ond-uÍd-elijke grond-en onclerschreven uitgangspunten al-s: het
hand.haven varl het economisch evenr+icht, strikte nal-eving van d-e caoverplichtingen, rust op de arbeiclsmarkt, beperking van economische eisen birrnen het gegeven poJ-Ítieke begestoeldtweed.e

-il

hele beweging - tensfotte toch als een nachtkaars is uitgegaan d.oor het ontbreken van een bekwa.rne 1eÍd-ing. Het gevaar varr een d.ergelijke uitspraak schuilt mind.er in hetgeen er formeel gezegd- word.t, dan we1 in d.atgene wat er mee word.t bed-oeLd,. Met wat er gezegd- word-t zijn wij rt feitelijk eens, dat wat er bedoeld. word-t
achten wij ten enenmal-e onjui-st" Ook wij z\1n van mening d.at het d.e Rotterd.amss putaal- en havenarbeld.ers aaÍr een bekwame leid-ing heeft ont'broken. Maar wanneer wdj
dat zeggen, dan bed.oelen g[ met een bekwame leid-ing een leid.ing van d.e arbeid-ers
zélf . Het is niet onze bedoeling te beweren, d-at d-e zichtbare zwakte van d.e in
Rotterd-am gevoerd.e actie een gevolg daarvan zou zijn, àat er teveel spontaan werd"
opgetred.en en d.at het er zou hebben ontbroken aan een krachtige en d,arr eventueel
nog we1 politiek bewuste avant-gard-e. AIs er één d.ing is d.a.t d-e Rotterd-amse stakingen hebben laten z:.eÍt, d.an is het wel d.it, d.ai zidr,zeJ.f al-s zodanj-g presenterend.e stakingsleid.lngen niet i-n staat zijn dergelijke acti-es ]eiclen.
Als wij va:r staki-ngqlei-djngen spreken,dan hebben wij uiteraard. niet de vakbe-

weging op het oog. Da,t zt-7 in Rotterd.am en omgeving niet als zodanig is opgetreden - ze.l-fs ni-et in de nauwelijks tweemaal 2{ ttur, d.at zij zich zogenaamd. aan d.e
kant van d.e strijd.encle arbeid-ers plaatste - is ied.er duid-el-ijk. Wï hebben daar ín
het vorige nummer van 'tDaad- en Geclachterr al- uitvoerig over gesproken. \,Iat er
sind.sd.ien geschied. is - en gepubliceerd - heeft onze anal-yse, d"at d.e vakbeweging
voor d-e zoveel-ste keer d-e rol va:r stakingsbreekster heeft vervuId,, al-l-een maar
bevestigd-. Zelfs in d,e burgerlijke pers, d-ie op enkele uitzond-eringen na voor het
zelfstand.ig optred-en van de arbeid-ers (voor zover aanwezig) en voor d.e achtergrond- d.er gebeurtenissen maar bitter weinig begrip aan d.e dag legde, hebben wij
over d.e bond.en d.itmaal geluiden aangetroffen, die er niet om J-ogen. Zo schreef
#++++++++++++++#++++#++++++++++++++++++#+++++++++++++++++++++#+++++++++++

stel-. . .
. ".Steed.s meer word-en d,e erkend.e bonden een soort derd.e partij in. het arbeid.sconflictl zij pakken stakingseisen op, zwakken ze op grond- van zelfged-efinj-eerd-e kriteria af, en komen
zo Lot een a"kkoord. met de ond.ernemers"

Daarna laten ze d.e stakers vallen en
helpen d.e staking te breken.De vakbeweging is ver afgegroeid. van haar d.ienend.e firnctie t,en aanzLen van d-e arbeid.ersklasse. Zij opereert a-Ls zelf-

stand.ige factor in d.e conffictsituaop grond- van onduid-eli jke d-oeIstellingen, soms hinderlijk voor d-e ond.ernemersl vaak ten nadele van d-e arbeid-ers. . .
...Het getuigt ook van een grenzeloze
minachting voor de stakende arbeiders
en d.e gerechtvaardigdheid. van hrm verlangens vraJl-nëer de bond.en op eigen
houtje bepalen welke eisen zij in het
orerleg zull-en brengen en welke niet.
ne vakbeweglng heeft zj-ch onnieuw gecompromiteerd met d.e ondernemers
d.oor zich niet naast d"e stakers en tegenover d.e d-irecties op te ste11en,
maar tussen d-eze twee partijen en we1

tie,

met d-e rug naar d-e eerste, . .il
IiÍaagse Post", 16-22 septenber 1970:
tt. . . De gïeep van d-e t bonafid.el
vakbewegÍng op d.e werlcremers brokkelt
ziend,erogen af. Arie S1ageï, veïtrouwensma.n van het NBV bij Thompsens Havenbed.ri-jf: rWij bereiken d,e grote ond.erlaag niet. De marr rin de putr inte-

resseert zich niet voor

is d.at rt

d.e bond..

I

georganiseerd. overleg (n.I. tussen werkgevers- en werknemeïsoïganisaties) een ernstige d,euk
krijgt wanneeï wÍId-e stakingen zo snel
tot financiëIe resu-Ltaten kmnen leid-en. Voor d.e vakorganisati-es zijn d-ie
successen dubbel- vervelend. omd.at zij
niet alleen hun posities ond.ermijnen,
maar ook d,e steed.s groter word.ende afstand. tussen het leger werlcriemers en
de bonden nog eens j-n aIle duid.elijkheid. etal-eïen. . "
..

.Zeker

...In principe verschilt d-e visie varr
Bakkenist (voorzitter va^r: het Yerbond.
van Nederlandse Ondernemers) niet veel

met d.ie van

d-e

vakorganisaties. Bei-

den verfoeien wild.e stakingerr. . .rr

-
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bijvoorbeefd "Het Vrije VoIk" (Rotterdamse ed-itie) op ! september: "\,r/ij kunnen ons
voorstellen, dat een groot d.eel van de stakers in de Rotterd.amse ha,vens zich teleurgesteld- en in de steek gelaten voe1t. Daar hebben hun vakbond.en het dan ook
wel naar gemaakt. Toen de vertegenwoordigers varr de havenar'beiders nee zeid.en tegen het akkoord. van f 25.- - nl per week d.at d.e bonden met de werkgevers sloten,
werd.en d.e stakingskassen d-ichtgegooid.. Zond.er op d.Ít toch wel bijzond.er kritieke
ogenblik in een algemene led.envergadering d-e stermring ond.er r1e achterban te peiIen, zondeï d.uid-elijke gelegenheid- tot een eerlijk d-ebat over d-e situatie. " "rr enz.
ldog veel beter en scheïper uerd. de positie ïa]\ d.e vàkbeueging SeanalyseerÖ (oor
twee sociologen uit Leid-en, d-ie hun visie publiceerd.en in het weekblad trDe Groenert van '1 2 september. Eld-ers i-n dit nummeï van I'Da.ad. en Ged-achte" hebben w-i j enkele van hun uitspraken geciteerd-, tegeJ-ijk met een u:itspraak van d.e rrHaagse Posttr
die hierop neer:komt, d.at; de bond.en en d-e onclernemers aan d-ezeffde kant van d-e
barricad-e stond.en en staan.
Schijnbaar - d.och d.an ook enkel schijnbaar - was d-e positie van de bond.en een
{nclere bij ciie bewegingen, die onmid.d-eIIijk bij d-e staking in de Botterd.amse haven

aansloten en d.ie gezarnenlijk min of meer als 'rde strijd- om d-e Í 400,-rr kunnen worden aanged,uid-. Spontaan ui-tgebroken staki-ngen d-ie dat bed.rag als i-nzet had.dent
zijn d-oor de bonCerL gesteuad-. Dat feit echter wil volstrekt niet zeggen, d.at de
vakbeweging in af die gevallen nr.. opeens toch wéJ d-e zijd-e der arbeid-ers koos. 0md-at er ook ond.ernemers waïen, die zj-ch van de wijs lieten brengen, gaf een vooraanstaand- vakboncLsleid-er een toelichting, d.ie aan cluid.elijkheid. niets te viensen
overliet. Hij verklaardes "Er zijn heef wat ond.ernemers, d-ie kritiek op ons l-everen, ma.Erï wij hebben met onze eis varr f 4OOr- waarschijnl,ljk rn volslagen chaos weten te voorkomen." Toen d-e bouwpatroons - d.ie ook al niet snapten, dat de vakbeweging juist bezig was voor hé3 de ka,stanjes uÍt het ruur te slepen - de bond-en
voor d-e rechter brachten, verklaard-en d,e bestuurders, nóg een tikkeltje duid-elijker en oprechter: I'AIs wij moeten ophoud-en ons achter d-ie eis betreffend"e d-e uit-

kering van f 4OOr- te plaatsen, dan zullen niet-officiëIe leiders d.e staki-ngen
overrlerrlen en dan zijn d.e ond-errremers slechter af dan wanneer wii de acties kanaliseïen,rf

Dat "kanali-serenil van de diverse acties vie,L d-e bond-en overigens lang niet
altijd- mee. Bij 't PhÍlips-bed.rijf in Stad.skanaal bijvoorbeefd kwam het tot een conflict tussen een vakbond.sbestuurd.er en 2000 stakers toen de bestuurders achter
de tafel weigerd-en de microfoon ter beschikking te stelfen van een staker, d-ie
stakingsgeld- óók voor ongeorganiseerd-en eiste. Naar de 'Winschoter Couranttt berj-chtte, werden d.e bestuurders genood-zaakt om hun biezen te pakken. Ook elders
bleek het, d.at de d.oor cle bonden gester.md.e acties toch moeilijk ond.er controle te
krijgen waïen. In diverse gevallen was tt zo, d.at in d.e offícieel erkend.e stakingen d.e feiteljjke leÍd.ing toch berusite bij een on-officieel- stakingscomité. Bouwvakarbeid.ers d-ie het r,ierk neerlegd-en op een karwei in Enschede trokken vand.aar
naar and.ere bouwplaatsen om hr:n maklcers daar eveneens tot staken te bewegen; ze
blokkeerd-en voorts de wegen in d-e betrokken nieuwbouwwijk om de aanvoer van ond.erkmipers te beletten. Kortom, ze ontpl-ooiden al-lerl-ei stri;d.activiteiten, hraarvan
d-e bond-en zich duidelijk d.istancieerden. Logisch, r,rant zelf-activiteit varr d.e arbeiclers is nu niet precies een geschikt mÍd.d.el on d.e een of arrd-ere proletarische
strljd.beweging in te d.ammen blnnen de voor c1e onderrremeïs :nog zo gunstig mogelijke
bed.ding.

Hoe echter i-s het gesteld met d.ie - vooral in de Rotterd-a,rnse haven op d.e
voorgrond. tred.end-e - stakingsleid.ingen d-ie min of meer in d.it conflict d.e tegenspeelsters vaJr d-e officiëIe vakbeweging zijn geweest? Er ztin er, zoals men weet,
twee seweest: 't Comité Àrbeid-ersmacht Rotterdamse Haven en d.e zogenaamd-e Beèrtivencon:nissie. Ons oordeel over beider optred-en loopt sterk uiteen om redenen d-ie
aanstond-s d.uid-elijk zullen word.en. Vooruitlopend- op onze eind-concl-usie echter,
wiflen wij hier al opmerken, dat zi3 er gezamenlijk verantwoord.elijk voor zi.jn' d-at

-15er geen echte strijd-Ieid.ing van d.e arbei-d.ers zélf ontsta-an is, met alle gevolgen
van d.ien.
1. Het Comité Arbeid-ersmacht.
Dit comité, .Jat op de tweed.e stakirigsd.ag werd- gevormd-, heeft ruim een week
lang onbetwist d.e leiriing gehad varr de actie. Het is 't comité, dat na betrekkelijk korte tijd- van optreden d-oor Rotterd.ams burgemeester, d.e heer W. Thomassen,
gekarakteriseerd- werd a1s rirn groep van pro-chinese, i-n Alba::ië opgeleide agitatorenrf , beschuldiging, die d-oor vrijwel d-e gehele burgerJ-ijke pers klakkeloos werdovergenomen, rnaaï die door een serieus man ais prof. P.J.A" ter Hoeven in d- i e
vorm geen ogenblik voor juist werd gehoud.en.
Een van d.e lcameraden van t'Daad en Gedachte" heeft tijclens de staking met een
aantal l-eden van d-it comÍté een kort gesprek gehad-, Tijd.ens dat gesprek is hem
van d-e zijd.e van het comité met cle sterkst mogelijke nadruk verzekerd.; dat het Comité Arbej-d-ersmacht ond-er geen enkele politieke invfoed stond" en d.a.t het naar
niets anders streefd-e da;r naa,r een strijd. varr oncler op, in het sterke besef, d.at
d-e vakbeweging a1s zodanig tot d-e vijand.en vaJl d-e arbeid-ersklasse moest worden gerekend-.

Bij het gesprek kr^,ar,r d,uidelijk rraaï voren, d.at cle comitéLed-en ztcLt er goedvan bewust waren d.at een volstrekte onafhankelijkheid. van rnrelke politieke groepering ook een onmisbare voorwaarde is om de arbeid.ersstrijd. goed. te lct:nnen voeren.
Dót d-ie onafhad<elijkheid. ook ind-erdaad zo groot is geweest al-s ons verzekerd.
werd., d.aarvan heeft het comité ons niet vclleàig kurrnen over:tulgen. We bedoelen
claar natuurl-ijk nie! mee, clat wjj achteraf toch geloof zouclen hechten aan d.e, ook
in onze ogen volkomen dwaze beschul-d.igingen varr de Rotterd.amse burgemeester. We
bed.oel-en er evenmj-n mee, dat een aantal comitéied.en welficht pro-chinese sympathieën heeft gehad-. Iiiet, clat wij di-e nogelijkheid. uitsluiten, maa,ï ze is voor ons
niet d.oorslaggevend. Wanneer arbeiders,onder r.iel-ke omstand-ighed-en d.an ook, gezamenl-ijk een stakingsconlté voïmen, dari zuflen de feclen vaír zorn comité natuurlijk
ieder rrooï zich hun ei-gen opvattingen over d.e strijd. hebben en vaak genoeg ook
hurr eigen voorkeuren voor bepaa.ide politieke stromingen of partijen.Dergelijke opvattingen echter, C.i-e we in d.it verba,nd. gerust als privé-meningen mogen aanduid.en, treclen des te mind-er op cle voorgrond, hoe meer zotn comiié zich strikt zakeIijk met de d.irecte problemen d-er aan d.e orcle zijnde strijd. bemoeit. Naarmate in
zotr\ comité uréór aa"ldacht geschonken wordt aan d-e voor d-e hand. liggende taken,
d.ie voor al-Ie betrol.*en arbeid.ers hetzelfd.e aspect hebben en d-erhalve hr,rn eenheíd. ber^rer1,:stelligen warlneer zij word-en aa.ngevat, word.en de q!q+4pu4ten - die de
arbeid.ers verd-eeld. houd-en - vatr] ond-ergeschikte en te verwaar:Lozen betekenis. Hoe
d"uidelijker zotn comité d.e exponent is van het klassehanCelen, d-es te geringer d.e
kans, d.at zo'n comÍté een bepaald politiek hand-elsnerk opgestempeLd- word-t. Natuurlijk zal b.et ond-ernenerd.om en zullen de d-aarmee verbonden d.agblad,en het tóch
proberen. Maar een d-ergelijke pogl-nE heeft r:iet veel ka.rrs, \^Ianneer vart de in d.e
strijd. staand.e arbeíders onte-Lbare regelrechte verbind-ingslijnen naaï zo'n comité
lopen en wanneer :-rt zo'n comité nooj-t iets and-ers wordt uitgevoerd dan waartoe
in beginsef aan de basis a.f is U"=1oJS". Wat nu van het Comité Arbeidersmacht
moet word-en vastgesteld. is d.it, d.at het niet sfechts gne niet van zijn volstrekte
onafhankelijkheid. heeft kulnen overtulgen - iets wat tenslotte volstrekt onbelangrijk is - d.och ev*enmin d-e Rottgr*anse havgnarbeid-ers.
Het vaststeflen van c1e oorzaak daarvan is buitengewcon belangrijk. ivloet d.ie
word-en gezocht in de omstandigheid, d.at het Comité Arbeid.ersnacht z5n hoofd.kwartier betrokken had in hetzeffd-e pand- in de Rotterd.amse Jan Porcel]istraatr lIa.ar
óók het kantoor van d-e maoïstisch getinte K(ommunistische) E(erÈreid.sbeweging)
IT(ed.erland) gevestÍgd. is? 0f in de omsta digheid. weIlicht, dat d-e materiëfe en
financiëIe hu1p, d,oor de K.E"N. of min r:f meer maoïstische stud.enten gebod.en,
toch niet geheel zond.er invfoed. i-s gebleven op de d,ad.en van het comité? Het zaL
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2. De Bed.rUvencomr:Lssie.
Met het simpele feit, d-at ook
zogenaamd.e Bed.rijvencommissie een stakingsleiding geweest is, die ztclt als d.e
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te vormen tussen d-e stakers en d.e bond.en. naaruit vloeid-e
voort, dat zij voortd.urend- net d-e vakbeweging'contact is biijven ond.erhoud-en en
ook, ciat zij naJnens d.e bond-en bepaald.e voo-rstel-len aan d.e stakers heeft voorge-

varl verbindingsschakel

iegd.. Doord.at d.e stakers d-i-e voorsteflen vér van zich wierpen en vj-a d.ie voorstellen nog eens geconfronteerd. werd-en met d.e di-epe kloof die hen van rJ.e vaktreueging en omgekeerd d.e vakber+egin€{ van de arbeiclers gesc}ieiclen hÍeld,kreeg eneïzijd-s d-e Bedrijvencommissie aanvarrkelijk geen been aan d-e gronrl en werd- and.erzijd-s
d.e iflusie gevoed., d.at 't Comité Àrbeidersma,cht zoncler meer d.e r.ri-l- van d,e arbeid-ers tot uitd.rukking bracht.
Onder d-e leden van de Bed.rijvencomnissie bevond zich een n1et onaanzienli-jk
en in ieo-er geval sleutelposi-ties innemend. aantal CPN-ers. Hul aanwezighei-d d.aar
stelcle hwr partij in staa-t, over d,e hoofcien van cle arbeio,ers heen, d,e staking te
misbruj-ken vcol: eerr politiek spel . Toeri de hierboven gesignaleerd-e zwakte van
het Comité Arbeidersmacht bij het voortd.uren van c1e strijd- zichtbaar begon te word-enr profiteerd.e de na,ar vor:en geschoven I'ré l{eis daarvan om d.e bal-ans ten gunste van d-e Bedri;venconanissie te la,ten doorslaan. Dat hij aldus ha^nd,eld-e in 't belartg van d.e stakend-e arbeid.ers 'oeweer:cle hlj uiteraard- wel in het Ocleontheater in
o.e Gouvernestraat waar hij 't woord. voerd-e, ma,ar h1 vond- het, toen hij met zijn ingrijpen succes geoogst had-, niet nod.jg d.i-e fi-ctíe lang te handhaven. Tegenover
enkele jourrralisten verklaard,e hij, d.at het in hoofd.zaak zi-Tn bed.oelÍng was geweest het Comité Arbeidersmacht al-s stakingsleiding te onttronen.
tr'ré Meis rvist, d.ocr op r1e eis van f 1l r5O te hameren, het irurid-d,el-s afgenomen aantaf sta,kers weer ongeveer tot het ocrspronkelijke aantal terug te brengen.
Dat lukte hem d-es te beter, nadat eenma,al zijn partijgenooï Flip Schultz, d-e voorzitter van d-e Bed-rijvencommissie, met ci.e leugen was komen aand.ra.gen, d.at tussen
d-e vakbond.en en Ce patroons over d.ie / 17 ,5O aI onderhandelingen waren begor:.rr-on.
nie leugen vestigd-e, op het moment d.at zij werd. uitgesproken, de ind.mk, dat d.e
Bed,rijvencommissie d.e halsstarrige bonrfen tot nieui^re besprehingen met d.e ond.ernemers haC weten te bewegen en dat d.ie bond-en nog slechts een kfein ruggestewrtje
nod-ig had-d.en om die f 17 r50 in d,e wacht te slepen. De leugen d.roeg er toe bij, d.e
Beclrijvencommissie, d.ie tot d.usver slechts een kind. met een waterhoofd was geweest, voor het eerst zoiets aIs enige aanhang te bezorgen.
Was het een meesterlijke strategischLe zet, lraarïnee j"teis en Schul-tz d-e bonden
al s het ware voor het bl-ok wilden zetten? !ías het d.e bed-oeling aarr d.e vakbewegi-ng geetr anclere keus te laten d.a^n clie tussen voor haar twee ]o,vade mogelijkhed,en:
- óf aan hurt eerd.er met d-e patroons gesloten akkoord. vast te houden, ztch
aldus aan de kant van d.e havenarbeiders nóg meer haat op de ha1s te hal-en d-an zij
in c1e vocrafgaand.e d.agen reed-s gezaaid. hadl-en en d-erhal-ve d.e vakbewegingsmythe
ernstig afbreuk te doen;
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terug te krabbel-en en ond-er het juk -,ran d.e C.P.N. dcor te gaan?
- or
I{en zou het haas't af.i.eid"en uit d-e ii:twat spijtige reactie van l!-W-rrice-voorzttter Adri de Boon, d.at rrlleis d.e bcnaíid.e organisaties net een slag voor geweestl was. Maar wie íe !'strategie'r van i'ieis eri Schultz op deze manier begrijpt,
ztet er vol-komen aan voorbij, dat d-e enlge aar: wie de C.ir.id. een juk viI opleggen
u:!et- de vakbelveging, maar d.e arbeld-ersklasse is. ne wer'kelijkheid is anders. Ileis
en Schultz ve,rtegenwoorcl-igen een stroming, d.ie d,e a-rbeid.ers rn elk 6evai aart d-e
leiband tran de bonden r"ril laterr lopen. Z4 hebben er natuurlijk gee;n bezwaar tegen
het mes aan twee karrten te laten snijd.en, ma,a,-r zij wi11en d.at mes in Íed-er gevai
in d.e staking zeitent
Op een eerder tijd.stip ha.d- Flip Schul,hz clat trour^rens ondubbelzinni-g faten
blijken. ne Bed-rljvencouunissie - pas cp een betre.-iieli;k laat rnoment gevormd. - bestond- toen nog niei en hij maakte deel uit van de zogenaeuride "9gesp jA{r Positieve Krachten. Die g.roep ma,akte - in d.e ka:rtine van Palihoed - met d.e bond.en d-e
;fspaat-cl-at
er een rrafkoelingsperiod.efí rnoest komen en d.at d.e Positieve Krachten eerr oproep zoud,en laten niigaan tot opheffing: van d-e stai,iing. Het werd- een
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d-averend.e mislukking. De stakers, nergens in gekend., lapten d.e oproep aan hun
laars en d.aarmee was het lot van de Positieve Krachten ruel bezegel-cl. De CPN trok
er d.e conclusie uit ) ó.at het canl\ict Nàt voorzrchtt geï ën \ïà\ hanilrger nààï àe

erkend,e bond-en moest word.en ter.uggespeeld"
l4iaand-agmorgen 1{ sep'bember roept Flip Schultz, op een massaal bezochte stakersbijeenicomst in gebouw Od.eon: rrDe eis varL f 17 r5O worclt onverzwalct geham.dhaafden d-e staking gaat d.oorlrrDiezeffd.e mid.d-ag vergadert de Bed-rijvencommissie met d-e
lWÏ-ers Hulsker, Van Eldik en Àd.::i d,e Boon van wie Schultz wéét, dat zij d.ie eis
van Í 37 r50 ond.er géérr bed-Íng zullen accepteren. Resultaat van d-e bespreking: de
Bedrijvencommissi-e besluii; samen met d-e bond-en aan d.e strijd een eind,e te maken.
Dat besluit word-t genomen over d"e hoofd.en van d.e stakers heen. Ze word.en er niet
over 8eïaad.pleegd-. Van d.e Í 37,50 word.t nj-et meer gerept! PauI Brehm, landelijk
secretaris-penningmeester van het OYB, heeft op d.ie gebeurtenissen een kort maar
krachtig commentaarl r?MeÍs en d-e CPNrr, zegt hij tegen een red.acteur va3 d.e ngaagse Postrt, t'hebben d-e staking gebrokerr. 'r Maar Brehm zeg"b er niet bij, wat ni;
zou hebben moeien d-oen, d.at hij daarbij een hand.je heeft geholpen. Ilij is het geweest, d.ie op een vergad,ering in de Rotterd.a.rlse Rivièrahal er het zijne toe heef't
bijged-ragen om het aanzien van d.e Bed-njvencommissie bij d.e arbeiclers te vergroten.
Toer:. een orrzer kameraden op ,"t"iaialf
september een kort gesprek had, met
een aantal leden van het Comité Arbeid-ersmacht, verklaard.en d-ie: rrDeze staking
in de Rotterd.amse haven is rwild.r. De Rotterdamse havenarbeid.ers weten, dat de
vakbeweging hr:n vijand. is. Als in een dergelijke staking plotsel-ing een figuur als
Fré Meis verschijntr varl wie bekend. is, dat hij d.e vakbàwógrrrg rínclers ztet, en een
d.ergelijke figuur probeert zich van de staking rneester te maken, d,an kan 1at al-Ieen rnaar betekenen, d-at hij een pogrng ontlerneemt, d.e strljd kapot te maken." De
opmerking is op ztchzeLf volkomen juist. Maar wij hebben er hierboven aI op gewezerL, dat Fré l[eis en Etip Sc]rul-tz al-leen maar hebben kunnen d.oen wat zij-gàd.aan
hebben, doord-at het Comité Àrbeidersmacht niet in staat was het te verhindóren.
I'Het is een volstrekt o n m o g e 1 U k e fi-guurrr, zel ons een van de Ieden van het Comité À::beid.ersmacht, d.at rreen rwil-d-er staking geleid wordt d.oor
iemand.,d,ie op vakbewegi-ngsstand-pr,rnt staat. Da'b I<ón eenvoud-ig níet.r'Wat naa.ï onze mening het
niet heeft begrepen, d.at is, dat een rwil_d.er
sta)<ing allee
en d-oor d_e arbeid.ers zélf , d.oor een d.oor d^e
arbej-d-ers uit hun mj-d-d-en gekozen en aan hen d-irect verantwoord.ing schuld_ig stakingscomité" D6,t, is het, waarom al-les d.raait.
Maar, zullen d.e l-ed,en van het Comité Arbeid-ersmacht wellicht opmerken, hebben wij, in pamfletten, niet voortdurend verkond.igd, d.at d-e arbeid.ers het zelf
moesten d-oen? Inderdaad-,<iat is zo. l{aar d.e za:,k is d-eze, d.at ook een goed.wi}Tffi
comité, dat vóór d.e a.rbeid.ers optreed-t, in het belang van d-e arbeiders werkzaarn
wil zijn en voortd,urend tot d-e arbeid.ers zegt: d,e bond.en zijn jullie v\jand,, jul1ie
moeten het zelf d.oen, niet hetzelfd-e is afs een comité van de arbeid-ers zelf,een
couité uit d.e arbeid.ers gevormd.. De taken waarvooï zich d-e arbei-d.ers in hun hard.e strijd- gesteld zíen, lcÉnnen niet vóór d,e arbeid"ers, d-oeh alleen maar d.óór d.e
arbeid,ers word.en opgelcrapt. Er is getenkel comi-té, d.at vóór d.e arbeid,Fd-ie
taken kan verlrrllen, geen enkef comité d.at varr d-e arbeÍd.ers die taken over kan
nemen. Waar zich één of ander comité a,and.i ent d.at het toch probeert, d-oent het
grote Sevaar op' dat een d.ergelijk comité, clooe het blote feit dót het zj-ch aan
d.e arbeid-ers presenteert, d.e vorming van een r4erkqlijk stakingpcomité vaJr d.e arbeid.ers verhind.ert. D6t is, wat er naar onre
ffit
26, dat d-e vorming van Àrbeid.ersmacht d-aar een beletser is geweest voor;
machtsvorming van d.e arbeiders.

