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ONONDERBRO KEN
PEUGEOT S VERZEKEREN
DE

Fabrieksspíonnage en het doen optreden van nÍemand en niets ontziende
knokploegen vormden ín de jaren 120 en t30 de middelen rÀraarvan AmerÍkaanse
autofabrieken als Ford en GeneraL Motors zích bedienden om hun arbeiders
te íntínideren.Precies dezelfde nethoden worden heden ten dage onder andere aangewend door een grote autofabríek in lfesteuropa, De onderneníng
die
wij op het oog hebben is de n.v. Peugeot,rgevestigd in ¿" oorti"anse industríestad Soehaux en met nevenvestígingen onder meer te Montbelíard
te
St. Etienne. Sínds zíj in het bezit lcr^ram van praktisch alLe aandelenenvan
de n.v. Citroän is zij een van de.grootste industriäle orå"ireningen Ín
Frankríjk en Ín Ïüesteuropa. peugeot/õitroän bestrijkt 3gZ van de Franse
automarktr die voot 36iá bestreken wordt door RenauLt, Door de ove¡nane van
de Europese Chryslerfabríeken in FrankrÍjk, Spanje en Groot-rrittanuil i;
Peugeot de zesde autoproducent van de r¿ereld geworden. Het is bovendíen
een zeer winstgevende autoproducenË. rn 1976 naakte peugeot/ciiroä;-;;;
wínst vari zohtet t 680 míLjoen en tt vorige jaar is de winsi
groa"r geÎüeest. Vol'gens gegevens van de FínancÍaL Tines van l t augustuã
"og l.f. is de
produktiviteit van de onderneming behoorl_ijk groot.
In Sochaux neemt Peugeot een positíe in, díe te vergelijken Ís met de
posítie van Fiat ín Turijn of Phit ips ín rínåhoven. De
stad heeft ongeveer
130.000 ínrooners.
peugeot; die bovenzijn
er
4z,o}o
in
díenst
van
-Daarvan
dien ter plaatse de
geheLe wõníngmarkt lcontroLeert, de grootste huiseigenaar ísr een voetbatcLub sponsort en vakantíekoLoníes tãn behoeve van het
personeeL-expLoíteert. Van oudsher r¿ordt deze onderneming op voLstrekt paternalÍstische wÍjze gerund en ofechoon zi| een n.v. íõ värtoont zij iot
geringste detail het karakter van een famíLíebeari5e, dar al in
il-l.t
1885 werd gesticht.
In de meidagen van 168 stonden de Peugeot-arbeíders in de voorste gelederen van de stríjd en was de stad soõhaux het toneel van verbitteide
klassegevechten. Sindsdíen is de onderneming níet meer door een grote staking getroffen, maar weL door een reeks van kLeine, hetzíj ín deãe, hetzij
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vestigíng. In novenber t969 werd er tl.ree weken gestaakË door de
verfspuiters in de moederfabriek te Sochaux.Iloordat als gevolg van hun aktíe de geheLe autoproduktie dreigde te worden Lamgel.egd moes¡ de clírektie
toegeven, l4aar het was deze strijd van 160 arbeiders die Peugeot het besLuit deed vatten om via een daartoe specÍaaL aan te werven iegertje van
spionnen en stakingsbrekers dergeLíjke gebeurtenissen voortaan ãnnogelijk
In december 1969 zocht de heer ÏIenrí Destals, de personeelschef van
Peugeot, kontakt met de heer Jean l.fictrard, díe verbonden hras aan een klein
bemiddeLingsbureau voor arbeídslcrachten, NOTA genaamd, en gevestígd ín de
Rue de Trevise no. 4 te Parijs. DesËa1s gaf aan lÎíehard te versiaan dat
Peugeot 120 nan zocht die ín rt díepste gehei-m moest,en worden aangeÌrorven,
die bereíd waren in de fabrielc íeder soort van werk te doenrdie tevens bereid waren om hun mede-arbeiders te bespíonneren en daarover rapport uít
te brengen en díe bovendíen nog bereid zouden zijn een verkl.aring te onclertekenen-dat zíj in geval van wat voor arbeidslconflílct dan ook zich onvoorwaardelijk ter beschíklcing van de direktíe zoucien stellen. In de fabrielc
zouden zíj lnet. normale Loon van een geschooLde arbeider krijgen. I'taar daar
bovenop zouden zij nog eens, níet in hun loonzakje maar vía NOTA, íedere
rnaand nog 2000 franes ontvangen.
In januari 1970 werden de besprekingen voortgezet, dícmaal tussen de
n.v. Peugeot en de twee direkteuren van Ìl0TA, de heren l.fícheL Delfau en
Philippe DeLvíncourË. De voLgende dag reeds vertrok de eerste groep 'thuurlíngen" naar Sochaux. Toen in nindei dan geen tijd bleek, dat het bij dít
aLl.es om een "bLoedlink zaakje" ging, stapte Del"vincourt uit de boot. Híj
vrilde niet langer ¡needoen. Tegenover twee journalísten van het Franse blad
I'Le Canard Enchainétt zou hÍj later verkl-aren, d,at het hem
allenaal teveelop hliLdwest leek. ttt'lí1dwest,".zo voegde híj eraan toe, 'ris leuk ín de bioskoop, maar níet daatbuiterro....rr t) Del-fau richtte daarop een nieuw rrervingsbureau op' dat werd gevestigd in de Paríjse Rue rle Rívolí. Hij kreeg
al spoedig Ëe horen, dat Peugeot nog veel meer "huurlingen" nodíg had en
ook, dat er aan deze huurLingen nog veeL zr¿aarder eísen zouden rvorden gesteld. Om aan de vraag van Peugeot te kunnen voldoen zocht DeLfau kontakt
met die kríngen, waar "huurLingen'r ín overvl-oed te vinden waren, dat wil.
zeggeî met de organisaties van oud-strijders uit frankrijks lcoLoníale oorlogen en met geheime, para-mitítaire genootschappen, r,raar het wemelde van
gefrustreerde lieden met realctionaíre s¡rurpathieän en met een verleden dat
vrijwel nooít brandschoon rras. Veteranen uit de ^A,Lgeri¡¡nse oor!.og zoals
de vroegere koloneL Albert Lenoír rüas een van de lrontaktl-ieden. Een ander
Iras een zekete Claude Peintre, díe eveneens in ALgerije had gevochten en
die síndsdien meË de justítie in aanralcing r¡7as ge\reest r^regens een ín Algetije gepleegde moord, maar die nadat hij daarvoor al was gearrestêerd naar
Frankríjk wist te ontsnappen.
In Frankrijk werd Peintre de leider van een gangsterbende díe zích
"DeLta l5'r noemde. op 7 oktober 1962 schreef het Franse dagblad "Le l,fonde"
dat Peíntre over de Leden van die bende een rTare terreur uítoefende en dat
de poLície hem als een hoogstgevaarLijk índividu beschouwde. In Nice verwondde hij net een revolverschot een zekere Di Giovanni, een van de Leden
van de bende, die met haar wiLde breken. Op 9 augustus 1962 p'Leegde Peintre ín Nice een gewapende bankoverval. Hij zou de dood van verscheidene
Algeríjnen ín Franlcrijk op zijn geweten hebben.
Tot de plaat,sen r,raar huurLingen voor peugeot werden aangerüorven be-
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1962 had hij een aansLag op De GaulLe gepleegd. Hij werd daarvoor door een
nílitaire rechtbank tot Levenslang veroordeeld maar kwann vijf jaar Later
vrij tengevol.ge van een algemene a¡onestie.
Er lrerden ook nog spionnen aangesteLd buiten de wervingsbuïeaus om.
Maar a1Le aktíviteiten díe op dit gebíed r'rerden ontpLooid stonden tensLott'e onder de opperste leíding van ex-generaal Charles-VaLere FeuvrÍer, die
zijn baan van opperbeveLhebber der Franse T'lavorstríjdkrachten eraan had gegeven om direkteur van de veiLigheidspoLitie te worden en die vervoLgens
aLs personeelsmanager in dienst Èrad van Peugeot.
De beide reeds genoemde journal.isten hebben uít de mond van somigen
van de door Peugeot aangehrorven huurlingen een reeks verkl"aringen opgetekend. Een van hen vertelde, dat hij het extra-geld dat hem vía het ¡¡erfbureau werd uitbetaaLd oncving ín de vorm van een cheque van de Rothsehildbank. loen hÍj niet langer voor Peugeot witde werken r¡erd hem op het hart
gebonden dat hij zrn mondje dicht moest houden en dat hij wet r¿íst ¡,¡at er
gebeuren zou als hÍj dat niet deed. Een van de geintervier¿de huurLingen
verteLde ookrdat zi-j zich in de Peugeotfabriek aan sabotage schuLdig naakten opdat ttlinkse elementen" daarvan de schuld zouden kríjgen. De huurlíngen wiLden op díe manier hun onmísbaarheid bewijzen.
Nadat de huurlingen eenmaal in groten getale waren aangeworven kreeg
ook de politie van Sochaux met ze te maken. Met hun komst steeg nanelijÈ
in deze stad vrijwel terstond de krimínaLiteir. 0p 3 mei l97l pleegde áe
26-iaríge CLaude Depoux samen met t\ree vrienden een overval op een super¡narkt in het nabíjgelegen BelforË. Tíjdens zijn rechrszaak blèek niet alLeen dat hij al veLe mai.en voor rrrisdríjven rüas '¡eroordeeld, maar het bLeek
ook, dat hij een werknemer van Peugeot was, die 1200 francs per maand verdiende plus nog eens 2000 francs vcor "vuil werkr'.... (Rechtbankverslag in
de regionale krant "L'Est Républicain" van 20 nei lgTl). 0p 12 februari
1973 werd de 29-iarige Jean-PauL ThÍers veroordeeLd hregens een bankrôof ín
de oostfranse stad Bãsançon. Het r¿as zijn vierde veroõrdeling in 14 maanden tijd. Bíj de rechtszaak bleek ook híj een personeelsLÍd van Peugeot
net dubbel saLarís en met de taak tflínkse eLementen" te bespíoneren (nechtbankversLag in LtEst Républicain van 13 maart lg73).
Dít aLLes hTas nog maar het begin. hleldra kwarn tijdens ¡:echtszaken tegeri r.¡aPen- en drugsmokkeLaars, Èegen bankrovers of de plegers van bomaansLagen herhaaldeLijk vast te staan, dat zíj toË de huurlingen van Peugeot
behoorden. In een rapport, geschreven door een politie-officier, werd te
verstaan gegeven, dat de huurlingen van Peugeot voor een groot deeL uit
het mísdadigersmilieu afkomstíg waren en vrijweL bij at le nisdaden in de
streek betrokken waren. Dat rapporË werd bevestigd door de verklaring
van een der betrokkenen zeLfrdíe te kennen gaf dat de huurlingen zich mínder meË het bespioneren van de Peugeot-arbeíders bezig híeLden dan r¡el met
aLle mogelijke soorten van krimineLe aktiviteiten. ttDe maoistenlr, zo zeí
deze zeLf.de getuige, I'hadden niets van ons te vrezen. lfij lieten ze met
rust. Iedereen heeft tensLotte het recht op eigen mening en onze ideeäir
kwamen eigenlijk meer met die van de maoisten overeen dan met die van de
bazen' l{ij begonnen een macht op zíehze!.f te worden, r^Taarmee de bazen relcenlng moesten houden. ....tt
Niettemín bleek ín een voorkomend gevaln dat de bazen wel degeLijk op
de huurLingen konden rekenen. Dat gebeurde in t973 ín St. Etíenne.-Op 3

-4aPril was in de Peugêot-fabriek aldaar een st,akíng uitgebroken. De arbeiders van de carosserie-afdeLing hadden een deel vãn treð be¿rijf bezet. De
rechtbank gelastte de ontruíming, de pl.aatseLíjl."e prefect weigerde die order uit te voeren, omdat hij wíst dat een íngrijpàn van de põfitie de onrust aanzienl.ijk zpu vergroten. Daarop kreeg generaal Feuvriär van peugeot
de opdracht een !'speciaLe operatiet' 'voo! te bereiden. Groepen huurlíãgen
werden van Sochaux naar St. Etienne gebracht. infet, draadscharàn ruioden ái1
de door de arbeiders aangebrachue versperringen op en vervol-gens drongei
ze des nachts de beaette fabríek binnen met ijzeren staven, fietskettÍngen
en erçlosieven. In ,twee. uur tíjd dreven ze de verraste arbåíders naar bùiten. Het was de bedoeLiag dat ze vervoLiiens als onderkruipers de produktie
zouden overnemen. llaar daartoe bleken ze onbekrtaam.
De pLaatseLijke kranten te St. EtÍenne beschreven het gebeurde als
"een in nílitaire stijl uitgevoerde verrassingsaanvaL". l,fet heã sukses.van
die aanval had Peugeot van tevoren rekening gãhouden. I{erlcr,¡ilLigen hadden
al:een seintje gektegen, dat ze zLch g"rãuã moesten houden om ãu ochtend
nä de "speciale operatie[ in de fal¡riek aan de slag te gaan. Doch toen die
werkwilligen op het fabrielcstemeín verschetten eã daai aan het spoor der
verníelingen zagen hoe de leden der knokpLoegen hadden huísgehouden, toen
zÍj buiten de hekken de verdreven stakeri aanschouwden, toe[etakeld in het
ongeLijke gevecht, toen ¡veigerdeu zíj net r¡erken te begínnen.
Het nieur^rs van het nachteLijk gebeuren verspreidde zích als een Lopend-vuurtje door dã stad. Uit soÍi¿ãriteít mer dä Peugeor-arbeiders werd
ook ín díverse andere fabríeken Èe St. Etienne de arbeíã neergelegd. Buiten de Peugeg!-fabriek verzameLde zich een groeíende menigte, díå evenaLs
een aantal komentatoren van radio en pers schande rprrÈ van Ì,rat er was
voorgevall.en, Gekonfronteerd,met die kritiek zag Peugeot zích genoodzaakt
zich te verdedígen., Itet bedrijf líet een cormrunlqué üerschijnei waarín de
huurlingen, dat wÌl zeggen de voor geen ger4reld teiugschrikkende gangsters,
ttde beschermers der
maat,schappij" r,rãrden-genoemd.',
, ¡s'' poLítie van St. Etíenne hield 37 van deze gangsrers aan. Zij werden echter niet htegens geweldpLeging gearresËeerd.'De-poLitie noteerde -en-'
keL maar hun çanen en liet ze tegen het einde van dä niddag vríj.
Kort
daarna dienden'víjf stakers díe dooi de knokpLoegen bíj de r,rõrrt"tl3ke aart:
val míshandeLd-r^'aren een aanklacht tegen Peuieot in. óa""op werden de 37"
wieq namen genoteerd r¿aren door de justítie verhoord. Maar lot een vervoLging kwam het niet. Er waren juíst nieuwe presídentsverkiezíngen gehouden.
ciscaid drEetaing had de geUruitcelijke annästie afgekondígd. õ. pro"ureurgeneraaL te St. Etienne verklaarde dat een vervoLging van de 37 geen enkeLe zín zou hebberL, aangezíen zíj toch meteen ondei dã anneetie zouden valLen.

Síndsdien ís het l,r?at stiLler geworden rond de huurlingen
Maar dat r¡í1 natuurlíjk niet zeggen dat het bedríjf ze heèft
dat andere bedrijven dan Peugeotrwéìar naar het getuigenís van
líng óók dit soort onderwareLdfiguren in dienst-zíjn, er geen
van zouden maken, In FrankrÍjk, zo blíjkt uit de publikatie
noemde

journalisten, speeLt zích in

néér af dan men in de tweede helft
zou hebben gehouden.

van Peugeot.
afgedankt of
een ex-huurgebruik rneer
der tÌree gehet bedrijfsLeven achter de schermen
van de twintigste eeun voor nogel.ijk

In h e t bedrijfsleven? Bij nadere beschouwíng bLijkt, dat de huurlíngen vooral in een bepaald deel van 1t bedríjfsLevãn een voorkomend verschíjnsel vormen.lfen moet ze zaeken in die bedrijven waar een sterke (t9e-

-5famiLietradítie heerst¡ geLijk bíj Peugeot; in díe bedríjven waar,
bij Peugeot, géén sprake is van een modern*\^retenschappelijk, maarvaneen p aË erna1 i s t í s ch managenenr; bij dienin
of meer kleinschalig beheerde ondernemingen voorts alwaar, gelijk ook aLdoor het gevaL was zowel bíj Peugeot als bíj Citroiln vóór beider fusie, de
direkties een afkeer hebben van de vakbeweging omdat ze haar wezênlijke
funktie misverstaan.
eeuwse)

vrederom net, aLs

In de Verenigde Staten opereerden gangsterachtige knok- en spionnageín díenst van grote ondernemingen vooral in de jaren r20 en de eerste helft van de jaren f30. Ze verdwenen hoe Langer hoe meer van het toneel nadat Ín de tweede helft van de dertiger jaren met de oprichting van
het Cormitte for Industríal 0rganization de Amerikaanse vakbewegíng nieuwe
rregen had ingeslagen en ook de ongeschoolden georganíseerd raakten. Toen
behoefde het Aneríkaanse bedrijfsleven geen beroep meer op het schuim der
natie te doen om de arbeiders onder kontrole en in toom te houden. De vakbeweging nan die taak over, of Líever gezegd: begon die taak op een dusdanige schaal te vervuLlen dat speeiale voor dít doel gevormde korpsen hoe
ploegen

Langer hoe meer overbodig raalcten.
Dat niet het gangsterdom (zoals Peugeot in het te St. Etienne uitgegeven comtuniqué beweerde) ttde beschermer der kapítalistische samenLeving'r
is doch de vakbe¡¡eging, dat is ín Frankrijk weL tot veLe, maar nog niet
tot aLLe bedríjfsdirektíes doorgedrongen. Een grote automobieLproducente
aLs Renault heeft niet het soort huurLingen in díenst h'aarvan Peugeot zích
bedient. Bij RenauLt wordt de bedríjfsrust en de ongest,oorde voortgang der
produktíe gegarandeerd door de vakbeweging, in het bijzonder door de met
de C.P. synpathiserende CGT, welker leiders bij twee zeer belangríjke gebeurteníssen - de bedrijfsbezettíngen van 1936 en 1968 - tuide te kennen
hebben gegeven, dat er aan dergelijke akties een eínde moest komen. Iîaar
wat het modern geLeide Renault- Þdrijf uít ervaríng weet, dat heeft de ouderr.¡etse fanilíe Peugeot nog aLtijd niet begrepen.

l)

De aan "Le Canard Enchainét' verbonden journaLísten waarvan hier
sprake is, zijn de heren Brimo en Angeli, díe naar het huurLingenLegertje van Peugeot en de praktijken daarvan een speciaaL
onderzoek hebben ingesteLd.De uitkomsten daarvan hebben zíj gepubLiceerd in hun boek "Peugeot: une miLice patronaler'. MiLice
patronale wil zoveel- zeggen als de privé-miLitie van de patroon.
ALLe in ons opstel vermelde gegevens zijn ontleend aan eerr artíkel in het Ín EngeLand verschijnende ttlnfotor BuLLetin", dat uítgegeven wordt door de groep 'rSoLídarity'f. De schrijvers van het
bewuste artikel hebben zich op hun beurt op het boek van de beide franse journaLísten gebaseerd.
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METAATSTAKING

IN

DUITSLAND

op 20 maart .van dit jaar kwam er een eínde aan de stalcing van de typografen in de Duitse Bondsrepubliek (zie "Daad en Gedachte" vãn septembâr
j.i.). Voor rt eerst, sedert vele dagen verschenen er r¡eer kranten. Hun belangrijkste níeuws was, dat er op dat moment zovîat.230.000 r^restduítse ûetaaLbewerkers niet aan de slag waren, hetzij doordat zíj in staking traren
gegaanr hetzíj doordat zij waren uitgesloten. De B.R.D. beleefde opnieuw
een sociaal konflikt en de betekenís daarvan was nog veel groter dan die
van de zojuíst beäíndigde stakíng in de drukkeríjen õf van díe der havenstakíngen die daaraan hraren voorafgegaan.
Twee redenen zijn hiervoor aan te voeren: in de eerste plaats betrof
het dítnaaL een stríjd in verreweg de ¿lLerbelangrijkste bedrijfstak, dÍe
aLs het ware de basis vormt van de r,restduitse ekonomie en r^raarin ín totaal
316 níljoen arbeiders werkzaam zíjn. In de tr.¡eede plaats ging het om een
sËakÍng'in een sektor al.r,¡aar - net aLs in sonmíge andere west,europese 1anden = ¿q koLLektíeve kontrakten model staan voor de coét.o.¡s die op een
r¡at Later t'ijdstip in andere branches plegen t,e worden afgesLoten.
De f.G. IfetaLlrde weitduítse metaalarbeidersbond, had de stakíng uítgeroepen omdat hij eenvoudig níet anders kón.De in Frankfurt am Main zetelende bestuurders wísten maar al te goéd, dat ze zich niet tegen deze stakÍng konden lceren zonder aanzíenlijk gezíchtsverlies , êû zonder bovendíen
het risiko te topen van een omvangrijk Ledenverl"ies. Nadat aan het begín
van het jaar de havenarbeíders een Loonsverhogíng var- 7% in de ruacht hadden gesLeept, kon de I.G lfetall-bureaukratie níet minder eísen. 0m die
reden hadden ziJ een door de ondernehers aangeboden l"oonsverhogíng van
3r5Z aLs onaanvaardbaar van de hand gewezen. Zíj vroegen 82. Aangezíen de
ondernemers dat van hun kant als onaanvaardbaar kwalíficeerden en anderzijds de arbeiders zíeh strijdbaar opsteLden en de organisatie onder druk
plaatsten, zaten de bestuurders als het ware ín de tang.
"!üíj bereíden ons op een bikkelharde strijd voort' verklaarde de I.G.Metall--bestuurder Gotschlich (geciteerd uit "Der Spiegel" van t3-3-r78).
Maar dergeLíjke woorden gaven op geen stukken na de werlceLijke'stand van
zaken TáIeer. Ze hadden enkel maar de bedoeLíng de onderhandelingspartner te
íntimíderen. Toen de onderhandelingen, díe in LudwÍgsburg werden gevoerd,
mislukten, had de I.G. iletall geen enkeLe keus Írêêr. ilet uitroepen van de
sËakíng was het eíníge dar dê vakbond overbleef.
,Een metaalarbeíder verkl.aarde tegenover een versLaggever van het dagbt.ad ltDie llett": "Het is níet de I.G. IletaLL die de strijd heeft gewíLd,
maar de ondernemers" (ttDie Ï,Ieltf'van 23-3-t78). Dat de patroons het inderdaad op een konflÍkt hebben laten aankomen behoort tot de m o g e 1 ij kh e d e n . Zij hebben er welLicht op gespekuleerd, dat de gestegen werkloosheid wel- een domper zov zetten op de strijdlust van de arbeiders. Dât
de metaaLvakbond geen konflikt rvíldè ståat echËer a1s een paal boven water
v a s t . Ì,Iij hebben er aL eerder op gelrezen (men zLe onze beschouwing
over de typografenstaking), dat I.G. Metall-voorzitter Eugen Loderer bij
het vastl-open van de onderhandeLingen nadrukkelíjk verklaarde dat zíjn organisatíe bereid riras om op ieder moment naar de onderhandelingstafel terug
te jeren. I,Iij voegen daar hier aan toe en wij wuLLen het hieronder nog nader aantonen, dat de I.G. lfetalL-bestuurders ook deden wat zij konden om
de stakíng zoveel mogelijk beperkt te houden en dat zij haar ophíeven zo-
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De stakingen in de westduitse metaalindustrie begonnen op l5 maart,
vijf dagen voor het einde van de typografenstalcing. zoals atlen die zích
aLs een soort ttgeneraLe stafrf beschounren had de I.G. tfetall een, wat zíj
noemde, "strategíett ontwikkeld. Deze hield in, dat volstrekt niei de helä
metaalsektor werd lamgel.egd. De r.G. ÌletaLl hieLd ¡ zo heette het, zíjn
hoofdnachË "ín reservett nadat híj rtmet zorg het, tamelijk beperkter-sfaiveld had gekozen"¡ de auto-industrÍe in de deelåtaat gadãn-württenberg.
De auto-industríe ín Baden-tlürttenrberg - en eLders in de B.R.D. - had
tot aan het voorjaar van 1978 maar weinig of in het geheel niet te Lijden
gehad van de kenterende konjunküuur. In het voorafgaaãde
3aar t77 warei er
in trrlest-Duitsland 4rl mil.joen autots gefabríceerd en de omzet
in deze bedríjfstak bedroeg círca 2t niljard Ð. Ilarkrr,rat een groei van BZ betekende.
Dienovereenkomstíg was het werkloosheidscijfer in het autocentrum Stuttgart lager dan het landeLijk gemiddelde en wel 3% ínplaats van sr4|.,Bovendien was er in de auto-industrie geen sprake van arLeídstíjdverkortingen.
Bijgevolg t zo redeneerden de vakbondsbüreaukraten, kunnen de bedrijven
ttaarop zich de sPeerpuntakties ríchten (Dainler-Benz, producente van onder
meer Mercedes, en soortgelijke fabrieken) onze eisen gemakkeLíjk ínwíLligen. Maar deze relcening klopte níet. I{ant in feite ging het niet enkel
om de auto-industríe maai om áe metaal.nijverheíd als ,oã"nfg en zelfs - omdat de daar tot stand komende coa.o. ls ãls voorbeeld diendãn - om heeL de
westduitse industrie. De onderhandelíngsdeLegatie van de I.G. I{etaLl stond
níet alleen oog ín oog met de autonobiãlbedrijven maar met het metaal$rerkgeversverbond dat de natíonale belangen van deze produktíetalc behartigde
en min of meer de exponent rlras van heei de heersendà klasse.
DaÈ aLLes r¡íst de I.G. l.fetaLl zo goed aLs r¡íe dan ook.De afgevaardÍgden van de ondernemers maakten er geen geheim van; de kranten s.hr"vett èr
openlíjk over. Daaruit kan worden-afgeieid, dat áe ,og"rraamde 'rstrategíerl
díe de zogenaamde "generaals" van de I.G. Ifetall haddãn ontwíkkeld alieen
naar een doekje voor het bLoeden r¿as. Zij dÍende ertoe hun werkelijke oogmerken te verbergen. De I.G. MetaLl wilde geen krachtíge strijd, r.a" r"ã
gaf aan die onwil de schíjn van een strategisch slinrmigheidje.In RijnLand-I,,Iestfa1en, hét grote centrum van de rvestduitse metaaLindustríe, hadden de arbeiders zich in grote meerderheíd v6ór staking uítgesproken' De I.G. t"Ietall sl"aagde erin ze van aktíe te weerhouden. Ze vormden, zo heette het, de reserve. llaar in het gevecht gaat het er om de reserve op het beslissende moment in het vuur te brengen. Daar echter qraren
t'de generaaL$tt van de r.G.
MetaLl- alLerminst op uíti
zíj bãschouwden de
stakíngen in Baden-WürtÈemberg niet als een voãrpostengevecht dat zo spoedíg mogel-íjk door een grote siag ruoet r.rorden g".rätga. ái: leggen in stuttgatt,en omgeving enkeL maar r¿at indsutrieän plai orn ae sctrijn te wekken
dat het hun ernst was. En inplaats van een beroep op hun huÍptroepen te
doen, haastten zíj zicln de onderhandeLingen Ëe heropenen.
In een aantal opzichten l"eek de metaalstaking op de typografenstakíng;
l. ZÍj werd uitgeroepen door een vakbond díe de druk van de leden onl
nogeLíjk kon weerstaarr.
2. De onderneners anteroordden met een uÍtsLuítÍng op grote schaaL.
3' Er qTaren - oPt zeer beperkte schaal en uÍteist plaatselijk - ook
ínitíatieven van onderop, díe allermínst strookten met de taktieL van
de
vakbeweging. Bij Porsche bijvoorbeeLd, bedrijf waarop de speerpuntaktíes
van de I.G. lletalL zíe1n niet hadden gerícht, gi"g tret persáneel spontaan
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4. De vakbond aksepteerde tensLotte een kompromis dat ver achterbl.eef
bij de oorspronkel-ijke eisen en dat op een uoment dat de strijdtust van de

arbeiders nog aLlerurínst $/as verflaurqd.
Vergelijkt men de beide stakíngen, die in de metaal en die in het
drukkersvak, dan sprÍngt ook een aantal verschilLen in het oog. Voor de
typografen wag van het begin tot het ei.nd de instandhoudíng van hun arbeidsplaatsen de hoofdzaak. Voor de metaalarbeiders Lag het anders. Daarom
had de LG. Metpll toen cle stríjd zich aankondigde hei accent dan ook anders geLegd. Tot op heden leidden teehnísche verbeteríngen ín de hrestduitse met,aalnijverheÍd niet onuríddeLlíjk tot een grootseheeps verlies van arbeidsplaat,sen.OveraL r,¡aar níeuwe machines een bepaald soorË nensel.ijke arbeid uitschakelden en dus overbodig maakten werclen de desbetreffende arbeíders eLders ín de fabrieken meË een andere ta¿rlc beLast. Dat betekende echter meestentijds veL dat zij, als gevoLg van een andere werkklassifíkatie,

Ín een andere, veeLaL lagere, l-oonschaaL víelen. De I.G. iuletaLl verl.angde
derhal-ve v6ór aLles een aanzienlijke Loonsverhoging (in het bijzonder net
het oog op de laagste Loongroepen) en pas ín de tweede plaats de garantíe,
dat een veranderíng van werkzaamheden voor de betroklrenen niet tot een verurindering van ínkomsten zou Leíden.
Vocht de typografenbond, of scheen hij althans te vechten voor het
behoud van een uitst,ervend beroep, de I.G. MetaLL ontplooide zijn aktiviÈeiten in een sektor r^raar de werkloosheíd een veeL ondergeschikter ro1
speel-de. In tegenstellíng tot zíjn kolLega-bestuurders van de typografenbond verklaarde Franz SteinkühLer, dístriktsbestuurder van de I.G. Metall
in Baden-l{ürttenberg: ttDe rationaLísatie kunnen we t,och niet tegenhoudentt.
Het was onder meer die uitspraak díe een blad aLs ttDie T,teltil er toe braeht
tenslotte te verklaren (en nieÈ zonder huíchetachtígLreid natuurtÍjk) dat
de I.G. MetaLL de beLangen der werklozen had ven¡aarloosd en er alLeen op
uit was gekteest om voor de werkenden de gevolgen der ratíonalisatie zoveeL
nogelijtc te verzachten l-angs financiäle weg ("Ðíe Ï{elËrf van 4-4-t78) l).
In werkeLijkheid had de I¡,G. ltetaLL í e d e r s beLangen veronachtzaamd en ri¡as híj alleen maar bedacht gerreest op zijn eigen belang. De arbeíders moesteri zích daar rekenschap van geven zodta de staking !üas begontlen. Zeker, er waren nå t$ree weken zowat 100.000 stakers en daarnaast nog
eens 150.000 uitgesLotenen;zeker de bond had de aktie uÍtgebreid naar Beieren! aLwaar ín de automobielfabríek van BlÎtrf en de vliegtuigfabriek van
Messerschmitt eveneens de arbeid r¡erd neergelegd. Het víel evenmin te ontkennen, dat de stakingen hun weerslag haãden-voor andere netaalbedrijven
I

) Dat wij de opmerking van "Díe l^lelt'f huicheLachtig noenen heeft
drie redenen. Ten eerste dringt dit typisch burgerlijke orgaan
bíj voortduríng op ratíonalisatie aan, zonder zích daarbij orn
het verLíes van arbeidsplaatsen t,e bekreunen. len tweede heeft
men de koLomren van ttDíe I'lelt[ s],echts aandachtig te Lezen om
te konstaterene dat het blad zích over de r¡erkloosheid vooraL
ongerust maakË vanwege de steeds grot,ere hoogte van de socíaLe
uítkeringen. Ten derde is "Die tdeLt" niet zozeer met het lot
van de r¡erkLozen begaan dan wel betreurt het dat werklozen nu
eenmaaL

niets bijdragen tot het meer'waardevormingsproces.
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er tegenover de kolossaLe macht van tt ondernemerdom een zo groot nogetijke kracht diende te worden ontwíkkeld en dat voor dêt doel de I niljoen
metaalbewerkers in RijnLand-tr'Iestfalen bij de stríjd dienden t,e worden betrokken. Zij drongen er bij hun leiders, bij hun zogenaamde leiders liever
gezegd, op eanr dat er ook in Rijnland-InlestfaLen zou worden gestaakt. Maar
inplaats van te wijken voor die aandrang van de Leden p!.eitte Steínktihler
voor een hervatting van de onderhandelingen. Hij deed dat aL toen de staking nog niets eens een volle l¡eelc had geduurd,
In Stuutgart zette men zich dítnaal r¡reer aan de groene tafel. Twee
weken Lang werd er touÌrgetrokken. At die tijd legde Steínkühler het accent
opeens heel anders dan hij het tevoren had gedaan" Híj sprak vrijwel. uitsluitend over de garantie voor het behoud van hetzelfde loon bij ander
soort werk. SLechts é6n dag werd er over de loonsverhoging gepraat. Daarover r¿erden de onderhandelaars het spoedig eens. Nog tijdens de afgebroken
onderhandelíngen in LudwÍgsburg hadden de ondernemers zich bereid getoond
om 4167" te geven inpLaats van de 3rii( waataan ze aanvankeLijk vasthielden.
In Stuttgart kwam er tensLotte aLs kompromís 5% uít de bus pLus de gevraagde garantíes voor r¿at betreft de financiäle gevoLgen van r¡erkverandering.
Steinkühler noemde dat bij eLlcaar "een-enorn suksesr dat sleehts kon
worden verkregen door niddel van de strijd van de arbeiderstt ("Die l,Ielttt

van 4-4-¡78).De arbeÍders dachten daar anders over en bLeken roroedend. Volgens egn verslag dat wij aantroffen in "DÍe Ï,Jeltto van 6 april 1978 werd
Steinkühler overstelpt met kritiek en hoon. "vier rnreken staÈen om sLechts
0147" meet binnen te hal.en dan r¡aartoe de ondernemers a1 bereid waren, dat
pikken we níet,rr, zo riepen de boze arbeiders tthun" bestuurder toe. Andere
arbeiders drongen gezaurenlíjk een vergaderíng van de Loonkornnissie binnen
om uíting te geven aan hun verontr¡¡êardíging, Voor de bedrijven werden door
de arbeiders spandoeken ontpLooid met teksten r,raaruit duidel.íjlc bLeek, dat
de arbeíders de door SteinkühLer zo langdurig bepLeite garanties ¿Ls van
veeL nínder betekenis beschouwden dan een substantiäl.e loonsverhoging. De
I.G. MetalL moest aL zijn kaderl.eden inschalceLen om de woede der arbeiders
Ëe doen bedaren. Zij slaagden daar slechts met grote moeite in. Het duurde
nog een volLe weelc eer de arbeid werd hervat.
Voor t'Díe Inlel.t" was dat aanLeídíng om !'de zwakte'r van de vakbondsleidíng te signaleren ("Die IolelË" van 4-4- t 78), Het waren vríjwel precies dezeLfde woorden die het içeelcblad 'rDer Spiegel" had gebruíkt naar aanleiding
van het optreden der noordduitse havenarbeiders in januari. De konklusie
f.igt voor de hand. llat door beíde bl-aden f'de zr¡akte der vakbewegingsleidingtt r¡ordt genoemd, is niets anders dan het symptoom van een zekere druk
van onderopn rüaaraan de vakbewegíng, wiL zij haar taak kunnen vervuLlen,
niet zonder meer weerstand bieden kan. Hoe vraar het ook moge zijn, dat de
arbeiders lang níet altijd gereed staan hun eígen boontjes te doppen, ja
daar veeLal eerst toe overgaan hranneet zíj er Ëoe worden genoodzaakt, met
de mo g e L ij kh e Í d ervanmoet devakbewegíng, meer dan¡¿eLke andere maatschappeLijke ínsteLLingrterdege rekeníng houden; de vrees dat deze mogeLijkheid ook r"¡erkeLíjkheíd zal worden beheerst haar daden ín sterke
mate. Beter dan de burgerLijke kritici die haar rrzwakheid" verwijten beseft de vakbeweging, dat zíj zich s c h ij n b a a r stríjdvaardig op
moet steLlen wiL zij haar funktie ín de kapitaListische maatschappij naar
behoren kunnen vervuLl.en, dat zíj behoedzaam moet manoeuvreren teneinde
haar greep op de arbeiders niet te verLiezen. Dât vormt niet sl.echts de
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.I^Iíj hebben er dikwíjls op geürezen, dat zelfstandig optredende arbeíders teLkena rireer nieuwe strijdrnethoden ontwikkeLen, díe een anttìroord vornen op bepaaLde maatregelen van de JranE van het kapitaal en ontstaan uít
bepaal.de situaties zoals dÍe in de praktijk in de bedrijven worden aangetroffen. Uiteraard blíjft het ondernemerdom niet irr gebreke om van zíjn
kant op dergeLíjke nieur¿e strijdvormen te reageren. Dat dwíngt dan de arbeiders nrederom toË andere strijdvormen, r¡raarop dan de onderne[rers weer
een anturoord moeten zien te vinden" Dat is een gang van zaken die al zo
oud is als het kapítaLísme zelf.en die ín niet geringe mate de ontwikke1íng zoweL van het kapitalísme aLs van de arbeidersstrijd heeft bepaaLd.
ALle technische vernieuwing bíjvoorbeeLd clie sedert de industriåile revolutíe van de l9e eeuw tot stand ís gekomen kan in het licht van het bovenstaande worden verklaard. Voor r^rat betreft heË Amerikaanse kapitalisu¡e is
dat bíjzonder heLder en overtuígend aangetoond door de Ðuítse schríjfster
CríseLa Boek ín een boekje dat ongeveer twee jaar geLeden bij lrikont-Verlag in t'fünchen is verschenen, maar dat wíj door ornstandigheden eerst kort-

geleden onder ogen hebben gelcregen. Diegenen onder onze lezers díe de DuÍtse taal nachtig zijn kunnen wíj het, ¡nrarm aanbeveLen'
Het bewuste boekje heet ttDúe andere Arbeiterbeúegung ín den USA 1909'
1.922tt. De onderrirel, 'tDie I.W.T,I., Ihe IndustríaL Workers of the l'/orLd",
wekt de Índruk dat men met een beknopte gesehíedenis van de zo beroemde
tlobbLdes I ) heeft te doen. Dat ís echter rnaar ten dele waar. Op grond van
zíjn ínhoud kan het werkje veeleer een beknopte geschíedenis van de lcapitaListische ontwikkeLíng ín de Verenigde Staten worden genoeûd. ALs zodaníg
bevat het een waarLijk fantastisehe beschríjving van de wijze waarop het
bedrijfsleven aldaar zieh teLkens en teLkens rrrêêr ÍrÉrn de aktíes van de arbeiderskLasse heeft hreten aan te passen.
De schríjfster laat zien dat alle technische vernieur,¡Íng ín de U.S.A.:
tot stand gekomen ís als een regeLrecht,e reaktie op het verzet van de werkenden tegen hun uirbuitíng. Zij schildert de door TayLo:r. uítgevonden "wetenschappelijke bedríjfsvoering" aLs een hrapen van de bezitters tegen de
bezitLozen. zíj zegt ergens: tt}"len zou een kompl.ete geschíedenis te boek
kunnen steLLen van alle uitvindingen.díe sederÈ 1830 speciaeL werden gedaan om:de spont,ane weerstand van de arbeiders te breken." Zij geeft daarvan diverse voorbeelden, Vanzelfsprekend ontkent Gisela Bock volstrekt

is de popuLaire naâm waarmee de Leden'van de IWII ín,de
Verenigde Staten ín de voLksmond plegen te worden aangeduid.
I^lobbLíes
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niet, dat Taylorts orw¡enteLing der produktiemethoden gericht l,tras op een
verlaging van de kosten, I'Iaar hij was tegelijkertíjd ook op iets anders
uít en Gísela Bock bevrijst dat aan de hand van een aantaL karakterístieke
uitspraken van Taylor zeLf,.
Toen het Amerikaanse kapítalisne nog in de kínderschoenen stond konden de geschoolde arbeiders zekere voordelen trekken uit hun geschool-dheid
en hun vakbekwaanheid. De arbeiders r¡isten veel beter dan de bazen en de
opzichters hoeveel tijd er met een bepaald karweí gemoeíd was. Zíj gebruikten die kennis om hun eigen tempo te regelen, dat r'¡ÍL zeggen om het zo
kai.m mogei.ijk aan te doen. De mogelijkheid daartoe r¿as hun gegeven doordat
overal heË systeem van l:.et tijdLoon wetd toegepasi. ltet is Taylor ge!ùeest
die hun die mogeLijkheíd heeft ontnomen"Reeds ín zÍjn allereerste publikaties bektaagde híj zich erover dat rode arbeiders de líjn trokken". Om daar
een eind aan te maken bevaL hij níet alLeen de invoering van t.el stukLoon
aanrnaar pleitte hij ook voor een \,¡etenschappelijke anal-yse der produktie.
Híj betoogden dat die moest worden opgespLitsË in een grote hoeveeLheid
van stuk voor stuk zeer simpele verrichtÍngen, z6 sinpel- dat de duur ervan
door de chronometer zou kunnen worden vastgesteld. In één woord: TayLor
ri¡as er op uit de arbeíders hun technisehe kennis en vaardígheid te ontne-

die lcennís in handen van de managers te Leggen. trIanneer daË eenmaal
gesehÍed zou zíjn zouden de arbeíders nÍet langer in staat zijn hun vakkennis ten nadeLe van de patroons aan te wenden.
Gisela Bock vertelt in welk een onvangrijke mate de methoden van íngeníeur Taylor zowel de Anerikaanse samenlevíng als de struktuur van de AnerÍkaanse arbeidersklasse hebben veranderd. De bevoorrechte positíe die de
geschooLde arbeiders aanvankeLijk bezaten híeld op te bestaan¡ het aantal
ongeschoolde arbeiders nam toe. Dat had tot gevolg dat er een geheel nieuw
proletariaat ontstond, dat weldra nieuwe strijdmethoden ontwikkel.de. En
dat herhaalde zich verscheidene keren. De ongeschoolde arbeíders braken
het monopolíe der geschoolden, een monopolie rùaarop hún vorm van verzet
was gebaseerd. Korte tijd vormden de ongeschoolden een wílloos en machteLoos sLachtoffer van de uitbuiting. Dan hadden zij zíclr. aan de níeuwe proLetarische situatie r{reten aan Ëe passen, ontdekten zij wegen om zich teweer te steLlen en dan stond het onderne¡uerdom opnieuw voor het probLeem
dat het die nieuwe vorm van verzet moest zien te breken.
Dat gebeurde dan door middel van níeuwe uitvindíngenrdie het bijvoorbeeld mogelijk maakten om vrou\ren en kinderen ter¿erk te stellen. Niet zodra begonnen ook deze vrouwen en kinderen voor hun materiäle belangen te
strijden of de officíäle naaatschappij riep huichelachtig dat de pLaats van
de vrour¿ het gezin was. Er werden rvederom technische vernieuwíngen íngevoerd - de lopende band met name - en nu l¡erden inplaats van de vrouwelíjke ongeschoolden weer mannelíjke ongeschooLden, in het bijzonder zwatte
arbeidskrachten, aangetrokken. Enzovoorts, enzovoorts.
Gísela Bock vertelt ín haar boekje, r¡raarvan wij de inhoud uiteraard
slechts zeer ÈerLoops kunnen r^reergeven, nog veel meer. Zi| behandeLt het
begín van de Amerikaanse vakbeweging en in het bijzonder de Ameriean. Federation of Labon (AFt) van Sanntel Gøttpers. De eerste vakbonden, zo zet. zíi
uiteen, waren van meet af aan organísaties van geschooLde arbeíders. Dat
feit verkLaart r^rêarom deze bonden zÍch terstond hevig verzetten tegen het
gebruík van ongeschoolden en r,rlå.arom zij Later halsstarríg weigerden deze
ongeschool-den als Lid toe te Laten. Het verkLaart óõk, zegt Gisela Bock,
terecht menen wij, hoe of het komt, dat deze vakbonden zich specialiseermen en
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ingewíkkeLde speLregeLs gebonden onderhandelíng, die dé sociale vrede verzekeren moest en die uitsluitend gevoerd diende te worden door de zogenaamde "vertegenwoordígersttvan een aparte sociale groep (de geschooldeni níettegenstaande het feít daË deze groep hoe l-anger hoe meer aân Eaatschappelíjke betekenÍs verloor.
Dit al-Les wll niet zeggèî, dat wij het volledig net Gisel.a Bock eens
zíjn. Onze verschiLlen met haar treden aan de dag zoãra zij over de I.BI.Ì^I.
komË te spreken. Haar schiLdering van de historie van deze organísatíe is
ínformatief. I'faar zíj kent aan de I.[rI.W. een betekenis toe díe ¡¡ij betwísten. NatuurLÍjk heeft zíj volkomen geLijlc, dat de manier riraarop het Amerikaanse kapÍtaLísne telkens een ântr\roord rueet te vínden op het verzet van
de arbeiders onvermijdelijk tot níeuwe vormen van organisaiie en tot nieuhre vormen van stríjd moet voeren. i'Iaar wÍj deLen haar opvatting niet, dat
de I.I{.1I. deze nieuwe organísatievorm en deze nieuwe stríjdnethoden vertegenwoordigt.
Vanzelfsprekend ontkennen wíj níet dat de AFL zích tegen de ll{tt keerde omdat deze traditioneLe vakbewegíng der geschooLden het optreden van de
WobbLies aLs radíkaal beschouwde en als een bedreiging voeldà. Het kan al
evenmin worden ontkend dat de II.lhI de '¡ene grote vakbond" díe zij verklaarde na te strevenrzeLf aLs het radíkaLe aLternatief voor de ouderwetse vakbewegíng beschouwde. Maar wat de AFL of de II^ll'I zeLf veronderstel.de is voor
ons geen maat,staf. [,Iaar het op aanlcomt ís, tüat of de II,ll^I werkelíjk was.
En naar onze mening overschat Gisela Bock haar betekenis.
Díe mening van ons baseren wij op de ervaríngen v¿¡n de jaren t30. In
díe periode namelijk ontstondrwat uerkeLíjk een aiternatíef voor de ouderrltetse vakbeweging bleek te zíjn: het CIO, dat de ongeschoolden organíseerde. In de behoefte van een dergelijke organisatíe werd voorzien op een naníer waarvan de IUttr nirurer had gedroomd en er werd in voorzien zonder dat
de II^l!ü et aan te pas kwam.
In het verleden - v6ór de eerste ¡¡ereLdoorlog - had de II{I.I een bel.angrijke bíjdrage tot de organisatie der ongeschooldãn geLeverd. Na de eerst¿
wereldoorlog echter knam zij daar nauwelijks nog aan te pas. Zi| verloor
iedere betekenis zodra zích de ontwíkkel"ingen begonnen af te tèkenen díe
in de jaren r30 tot het oprichten van het CIO Leídden.
Ilet CIO was een organísatíevorm dÍe volLedíg beantwoordde aan de kapital.istische behoeften van het ogenblik. Vooruíiziende ondernemers rraren
ingenomen met het optreden van dat CIO omdat met het organíseren van die
deLen der arbeiderskLasse díe tot op dat tijdstip níet georganíseerd waren
een stap werd gezet in de richting van een duurzamer sociale vrede, die de
AIL r¡eL wilder måar niet Langer meer kón garanderen. Tengevolge van de opríchtíng van het CIO raakte de oude tegenstelling tussen de AFL en de lI'trt,r
op de achtergrond. Inplaats daarvan openbaarde zich een nÍeuwe tegenstelLing, díe tussen de gemoderníseerde en aan de kapitaListisehe behoeften
aangepaste vakber¡egíng enerzíjcts, de zelfstandig strijdende, ttwilde" aktíes ondernemende arbèíders anderzÍjds"
De I.l,I"tr^I. nu kon noch bíj de genodèrniseerde vakbeweging, noch bij de
autonome arbeidersakties op ook maar enígerl.ei wíjze aansLuiting vínden.
Bíj het CIo niet, omdat haar zogenaamde "radikaLe'r ÍdeoLogíe daarvoor een
beLetseL
vormde, bij de zelfstandíge arbeidersstrijd nÍet doordat haar or:
. 'þanisatie-opvattíngen
haar daarbij ín de weg stonden. De IIíII had r¡elíervaar
gedurende heel haar bestaan over I'zelfstandíge arbeidersstrijdt' gepraat,

- t3 maar hetgeen zij daaronder verstond was in feite niets anders dan een radíkaLe vorm varl Ðq,kbeuegùng. In de praktijk nu bLeek er voor die radikale
vorm van vakbeweging geen plaats te zíjn.De vakbe¡¡egíng valt niet te radi-

kaLiseren en de zeLfstandige arbeidersstrijd kan niet in het korset van de
een of andere vakbewegingssttuktuur worden geregen. De radikale vakbewegíng zoals de ltrll¡l die zag aLs de strijdster voor een andere vorm van samenleving, \ras een illusÍe, een droom"
Aan de oprechtheid van het ll,[^I-streven behoeft niet te worden getwijfel.d. Met de klassenstrijd zoaLs de Amerilcaanse arbeiders díe jarenlang
voerden voelde de TI,ll^I zích werkelijk verbonden, van enige samenwerkíng met
het kapitaaLrzoaLs men die bij de AFL aantrof, rvas bíj de llll^l geen sprake.
ltaar hoe eerl-íjker en oprechter de ltr{l.l voor haar idealen en denkbeelden in
het krijt tradrhoe krachtíger zij vasthíeLd aan haar radíkalísme, hoe vijandiger zii zLeh tegenover het Amerikaanse kapitaLisme opstelde, des te zekerder ging zij haar noodlot Èegemoet. De uey,keLijke stríjd tegen kapítaLisne en loonarbeid kan slechts gevoerd worderr door de arbeiders zeLf met
strijdrnethoden en organisatievormen die veel. verder reiken en op een heel.
ander níveau f.iggen dan díe van de ÏtrlÏrr.
Een dergelijke zienswij ze ís alLerminst die van GiseLa Bock. Zíj is
de opvattíng toegedaan f.ijkL ons, dat de ltrfi,l de "nieuwe", de "anderê" arbeidersbeweging van norgen worden kan. l.Iij houden dat voor een dwaling"
Maar voor de vel-e interessante - en voor Europese Lezers soms rveínig toegankeLijke - gegevens die zij in haar boekje aandraagt rzíin wij haar dankbaar. liet door haar verschafte materiaal- heeft er níet weinig toe bijgedragen dat wij in ónze zienswijze omtrent de II,JI^I versterkt zijn. Overal
vraar ziJ de kapital.istísche ontwikkeLing in de U.S.A. aLs achtergrond
schetst leest men haar uíteenzettingen met grote aandacht en sterk geboeíd.

ßEZElTING

ZUS OF BEZETTIi\G

ZO?

Een aantal r,¡eken geleden schreef het dagbLad "Het Vrije Volk" over de
bezetting van de Konínlclijke Nederlandse Grofsmederíj in Zoeten¡oude het
afgelopen voorjaar. ilet betrof een - overigens mislukte - alctíe teneinde
sl"uiting te voorkomen. llelbesehouwd ging het krantenstukje waarop we hier
doeLen nier zozeer over de bezetting zelf, dan weL over het boekje "IIet
Grof Schandaalt' dat op 3l augustus j.l-. is verschenen. De schríjver van
het artikeltje zegt, dat uit het bewuste geschrift "duídelijk wordt dat
een bezettíng als deze aLleen kan slagen als de pl.aatselijke vakbondsbestuurders er volLedig achter staan en er hun volLe kracht t,egenaan gooíen.t'
Hij schrijft eveneens, dat "in het boek nog duidelijker is te Lezen, dat
een bezettíng wordt genãákt door de werknemers zel.f.o¡¡ón'Hij besluit zijn
stukje met een citaat uit een toespraak die Industriebond-voorzitter Arie
Groenevelt ter geLegenheid van de presentatíe van het boekje heeft gehouden. ttomdat", aldus Groenevelt, Ithet behoud van werk de komende jaren al.sxnaar centraler zaL komen te staan ín de betrartiging van de belangen van de
r"rerknemers, zaL de bedrijfsbezetting, inplaats van de werkstakíng, tot het
voornaamste strijd¡niddeL van de vakbewegÍng uitgroeíen.t' Deze woorden van

-t4Groenevelt pl.us de hierboven r¡reergegeven opurerkingen van de "Vríje Volk"redakteur, hebben bij ons niet weinig vragen doen rijzen.
Ten eerste: \^¡at bedoelt Arie Groenevelt precíes aLs hij verklaart dat
de bedrijfsbezettíng het voornaamste strijdiniddeL van de vakbeweging zaL
worden? BedoeLt híj dan een bedrijfsbezetting zoals bij de Enlca, die - gelijlc een vooraanstaand en bíj die bezetting nauw betrolchen vakbewegingsfunktionaris heeft verkLaard - ondernomen rverd om te voorkomen dat er een
bezetËing door de arbeiders zêLf. zau plaats vir.den? 0f bedoel-t Groenevelt
een bezetting zoals die van de USFA in Helmond, die door de Industriebond
N\lY níet werd gesteund en díe achter de rug van de bezetster om door de Industríebond NKV werd opgeheven op hetzelfde moment dat deze bond er Itsteunrr
aan verLeende?
Ten tweedec r+at is de reden dat Groenevelt,, die na de Enka-l¡ezetting
te kennen gaf, dat men nu niet mcrest denken, dat de vakbeweging alsmaar
naar het ü/apen van de bedrijfsbezetting zou grijpen, thans eenskLaps een
totaaL ander geluíd laat horen? Is het soms omdaË de huidige situatie hem
doet vrezen dat et bezettíngen van onderop zulLen komen als cle vakbeweging
de touwtjes niet in handen heeft?
Ten derde: úrat bedoelt de "Vrije VoLkr'-redakteur precies wanneer hij
konstateert dat een bezetting geurãákt wordt door de arbeíders zelt.? Heeft
hij zich rekenschap ervan gegeven, dat er héél wat bedríjfsbezettingen díe
door de arbeiders zé,If wexden gemaakt,rdoor de vakbeweging r¡erden gekraakt?
Of heeft hij zo maar kl-akkeLoos een kreet neergeschreven? Is hem, uit de
keiharde praktijk het verschil duideLijk tussen een bezetting door de arbeíders zêLf, d.w.z. van onderop, en een bezetting die door de vakbewegíng
wordt georganiseerd?
Ten vierde: aLs dat verschiL aan de bewust,e journal-ist duídeLijk ís,
wat moet men dan denken van zijn uitspraak, dat een bezetting slechËs kan
slagen aLs de vakbondsbestuurders er volledig achter staan? Is het hem dan
niet bekend, dat er bezettingen zíjn gerÀreest waar de vakbeweging beweerde
achter te staanrdie aLLerminst geslaagd zíjn en dat de geslaagde bezettíngen veelal juist zonder steun van de vakbeweging tot stand kwamen?
Ten vijfde: herinneren aowel de tlvrije Vo1.k"-radakteur aLs Aríe GroeneveLt zich nog dat zeer onlangs de voedingsbond van het NW een einde aan
de bezetting van het l(SH-bedrijf in Brabant railde maken, naar bakzeÍl noest
halen toen de arbeiders geen krinp gaven?
I'Iij hebben sterk de índruk, dat de journalist er geen fLauwe notíe
van heeft, \,rat ín het jongste verleden de rol van de vakbeweging bij bedrijfsbezettíngen is geweest. Aríe Groenevelt weet dat natuurlijk weL. Itij
weet wellícht 6ók nog wel, hoe haastíg zíjn bond een stakingsparooL moest
inËrekken toen rechters - in Ansterdam en ín llaarLem - zo¡n stakíng voor
onrechtmatíg verklaarden. GeLooft GroeneveLt, vrêgen wij daarom tenslotte,
dat deze rechters of, cm er maar een te noemen, hun Utrechtse kollega, in
het gevaL van bedrijfsbezettingen opeens andere zullen oordelen?Is Groenevelt níet met ons van meníng dat aLsdan opnieurv zat blijken dat tr6l de arbeiders z'eLt zidn een derget íjk soort van alctie kunnen veroorLoven maar de
vakbewegÍng níet?
De ene bedrijfsbezettíng is de andere niet. Dat leert de ervaring.

Artikeltjes of uítspraken over bedrijfsbezetting zouden, menen wÍj, aan
duidet ijkheid wínnen üranneer ze rrret díe ervaring eens rekening zouden houden

