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In "IIet Parool" heeft dr. Richter Roegholt onLangs enkele kantËekenin-
gen gepubLiceerd bij een lcort tevoreû verschenen boek over de poLítieke at-
!ûosfeer in lilederland gedurende dc període die wordt aangeduid als '¡de kou-
de oorJ.og". Ilet bewuste boek lcennen wij niet. I,fij hebben zo heË vermoeden
- naar meer dan een vermoeden is het natuurlijk niet -. dat de Lezing ervan
heeL wat bedenkingen bij ons zou oproepen. Af.gezíen daarvan echter zíjn de
oplerhingen en aanvullíngen van dr. iìoeghoLt - op zíchzel-f besehouwd - van
dien aard, dat r,rij er - de inhoud van het b,¡ek geheel buiten beschouwíng
latend - op onze beurt rrraË opmerkingen over lvíLLen maken. Daarbij zuLlen
sre ons, in hoofdzaalc althans, beperken Lot dat gedeelte van dr. Roegholts
beschour¡ingen dat gewijd is aan trvee stakingen in Amsterdam: die tegen de
troepenuitzendingen naar Indonesíä in septembex lg46 en die van rt Amster-
damse gemeentepergoneeL ín de l-ente van 1955.

Over de eerste stalring schreef dr. Roegholt:

"In september 1946 had de regering-BeeL besLoËcn troepen
naar Indonesíä Ëe sturen. llierover ontstond grote onrust ín hct
Land.. o De diffuse onvrede werd doeltreffend door cle CPN gekana-
Liseerd. Dc troepen kwamen per t.reín naar.A¡nsterdam en zouden
dinsdag 24 september rvorden ingeseheept. Tijdens het weekeínde
daaraan voorafgaand. waren er rell-etjes in de Amsterdamse binnen-
stadrwaarbij een dode vieL. De cPN greep de geboden kans en riep
voor de 24e september een proteststaking uj.t.De staking rverd aen
succesr ook bij d,: gemeentebed.rijven, waardoor heË stadsbestuur
in verLegenheid vrerd gebracht. Ðe lfaarheid eiste ai"l-e eer van de
gesl-aagde aktie op voor de cPN, maar Het, Parool was het hiermee
niet eens. Daze krant, die zich niet verpLicht voer-de de rege-

l) onderstaand artikel werd in september j.1. geschreven. Ðoor
diverse omstandígheden moest de pubLíkatíe ervan r¿orden uit-
gestel-<i. frlíj trebben gemeend het toch nog te moeten brengen.
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rirrgspoLítiek te sLeunenrbegreep dat zoon aktie nooit alleen het
werk van de CPN lcon zijn" Zij hon niet hot resultaat zíjn van de

"slirnme opruiingstaktíek vån Ðe Tlaarheidtr. Infagencleel, aldus
rHet Parooln, het ,.texzet tegen de lroepenzendingen bewees dat
t'Ëienduizenden in ons vo1lc geen gevlelrl hTensen te gebruiken ten-
einde een vrijheidslicvend en vreedzaarn voLk :erug te brengen on-
der l\ede::1an'Js g.czag."

Volgens dr. Roegholt "werd hier een juist onderscheid g:nnaakt tussen
de zaak zelf en het feít ¡lat rle CPN zích ermce Llezig trield." Híj lconsta-
teert, dat men in latere jaren steeds minder cog heeft geliregen voor clii:
onderscheíd en dat dit geleiil heeft tot eeri oordeeLsvervalsíng die cype-
rend is voor dc koude oorlog-període. Onze meninq Luii1t anders. Het onder-
scheid dat dr. IioegJrolt bedoeLd werri indercia-ad (nog) gemaakt, rraar '.vij be-
trvisten, dat het een juist onEl.erschei<l zou ziin.

In 1946 kon de CPll nog rei,;enen. op een aanhang van enige betekenis.
0p grond daarvan meende zíj, daL er ooJc in Neclerlancl. ka.nsen \,Iaren voor een
poliÈieke ontr^rikkeLing zoals clíe zich in Belgiä en Franlçri.jk reeds had vol-
trokken: de vorníng van een kabin:i rraarvoor ootr;. dezc pârlíj één of Lrvee

ministers zou leveren. Dat het bepaald. niet om een utopíe ging ruordt bewe-
zen door het feit, dat er over bepaalde ninisterposËen mef- de CPI{ gepraat
is. De zaak is afgesprongene o.a. doordat de CPil zrvaardere minísterposten
wenste dan haar werden aangeboden. Ni.ettenri-n bLeef de CPN zích ministeria-
bel voelen en zij voerde een poliËielc die erop ft7¿Is gericht, dat ook de pu-
blieke opinie haar als minísteriabel zou beschouwent de l^teerstanrl 'tegen

haar regeringsdeelneming diende te verminderen. Ðaerom volgde de CPN geen

"sl-irrne opruiingstairtiekttrzoals ttHet Parooll' destijds meender mâar tracht-
te zij - irecieä zo aLs de aan de re.spelitievelíjke regeringen in Belgíä en
Frankrijk deel-nemende CP¡s dcden - tr,:Lkens rüanneer er buiten haar toedoen
van industriäle onrust sprake rnrasrdaaraaî zo snel mogelijLt een eind te ma-
icen.

Iliet alleen de partij voercle een de-rgelijlc beleíd, éók de zogehcten
Eenheidsvakberueging, r¡raarop de CPN een steeds grotere invl-oed uítoefende.
ZoaLs de partij streefde naar regeringsverantwoordelíjltheid s za sËreefde
deze vakorganisatie nâar haar officíäle I'erkenning", die tot gevolg zov
hebben gehad, dat zíj als onderhandelingspartner bij het loonoverleg--r're.rd
toegelaierr. De EVB (later EVC) toonde zich bereíd voor Cie i'erkenning" een
soortgelijke prijs te betaLen als de CPN. l^lij beschikken over een dokument-
(een fotokopie van cen aan de minister-presídent gerichte brief) dat er de
duírlelíjke aanvrijzing voor vormt, dat de flVB, a1s lcontraprestatie voor eeTl

offieiËLe erkenníng, de RoËLerdamse ha.venstaking van 1946 eventueel- de nek
had wilLen omdraaíen. I{íj vermelden het feit om aan te Ëonen, dat de r,rijze
waarop de CPt{ bij de stahing tegen de troepenuítzending is opgetreden al-
lermínst op zíchzelf stond, geen uítzonderiqg vc¡rmde, maar paste in haar
optreden in het algemeen.

Hoe heefË nu de CPN bij dÍe bev¡usÈe sËalcing gehandeLcl? Dr. Roegholt
heeft in ãén opzÍcht gelijlc, maar nieÈ hec gelí-j1t dat hij meent ta hebben.
}{eË is juist, dat de díffuse (d.r¿" z. verbreide) onrrrede inet de troepeflzên-
dingen doeltreffend door de CPlrl werd ge7<anaL'tseez,d. l:{aar de juístheicl van
deze opmerkíng vl-oeit daaruit voorËrwat het r¿oord kana'Liseren íî feite bs-
telrent. Indien de een of ande.re rivier '.+ordt gekanaliseerd, dan rviL dat
zeggen, dat de oorspronkelijk vrije en onstuínnige loop van het v,taËer door
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míddeL vân bochtafsníjding en stuwen of sluizen aan bar¿d,en uoydt geLegd.
Dat is índerda.cd precies r,¡at de CPt{ rnet de zich nanifest,erende onrust en
de daaruit voortvloeiende aktie heeft gedaan.

Dat de CPl{ een staltí-ngsoproep heeft Laten uitgaan is hieimee niet instrijd. Het is met deze stakíngsoproep anders gesteld dan door d,r. Roeg-
ho!.t is beschreven. Er is geen sprake van dat de CON daarmee een ,tgebod.eã,,
lcans greep. ì1et -de stakingsoproêp wilde deze partij zich integenáeel een
kans sehappen. Zij wilde, door dã schijn te wekken aLsof het om een door
háár ontketende bewegíng gíng, een weg banen voor de mogelijkheid deze be-
weging op háár kommando af te brelcen, En zo is het g"gaãrr. -

Op ltet hlaterlooplein werden de stalcersn dÍe geenszíns op aanstichting
van de CPN de arbeid hadden neergelegd, door l{errk Gortzalc tãegesproken eã- aLsof het zíjn troepen r.raren - dooi hen afgedanlct. "Het gaaã,'r- zo onge-
veer verkLaarde hij, o'zuíver om een proËestbevregirrg. i.fen mãet eån staltiãgniet aLleen weten te beginnen, men moet oolc eeã staking t¡eten te beäindilgen." Ilij bezigde vríjwel precies dezelfde r^roorden die ãe Franse Cp-Leídert{|rcel Cachín geÍ:ruikte tíjdens de bedríjfsbezettingen in Frankrijk in ju-ni ¡ 936 2>.

Dat de staking een sukses werd, zoaLs dr. RoeghoLt heeft geschreven,
klopt niet met de feiten. zeker, zij was, zo niet ã1g"*".r,, dan roch zééi
o:nvangrijlc. Beweerde "Het Parool" dat dit rríet alleen op rekening van de
CPN moest worden gesteld, ro'ij durv':n te beweren, dat het irelemaa¡ -niet 

aandie partíj moet r,¡orden toegeschrÊven. lvaar daÈ er veel stalters \¡¡aren zegt
op zichzelf nog niets over het resultaaE" i^lat zij díe sponËaan de arbeid
neerLegden hadden gehoopt, gebeurda niet. Ðe troepãnzendingen gingen door.
Een sinpel protesË, rvaartoe de CPN de aktie indaàde, kon de iegðring aanhaar-l-aars lappen. Zíi was het, die een sukses behaaldee met hulp van dezepartij.

I'Iíj houden deze bervering vol, niettegcnstaande het feít, dat een voor-
aanstaand CPll-er als J. Sehallcer in het theoretisch maandbLaá van zijn par-Ëij ("Politiek en Cultuur" van oJiËober 1946) ná de ber,.ruste septembãrsta-kíng nog eens met veel rsoorden betoogde, dat er géén troep"r, ,rärr rndone-siä behoorden te rrrorden geotuurcl en dat voor hem cn de zijnen. de vrijheiden onafhanlcelijkheid van het Indonesische volk de eníg aanvaardbate opto"-sing voor het rndonesische probleem vormden. Ten aanzíen van dergeii3r."
uítspraken geLdt' menen r.iij, wat Goethe zíjn Faust LaaÈ zeggenz "nã toã¿-
schap hoor ik wel, maar het geLoof ontbreelcl me"" En dat niãä alfeen omd.atdiË soort praatjes achteraf , nadat nen eerst de pralctische beieg¿"g tigãide troepenzendingen heefÈ onËkracht, enkel maar biínde gelovig"tt"krä imio-neren, maar oolr vailrrege de dubbelhartigheíei van de cpll-politíãk.

Tot aan de tweecie rverel.doorlog voerde de CPilI de leuze 'rlndonesiä losvan l{oLland nulot. In februarí I946 schreef de bekende ìdederl-andse bolsje-wiek ír. S.J. Rutgers in "PoLitielc en Crrltuurtt, dat d.e toevoeging ttnutt-er
slechts toe diende om zích te onderscheitlen van groepen die ziäit í" begín-sel ook voor de zelfsËandigheici van Inrlonesíä rriisprãL"rr, maar clan met, St.Juttemís. De Leuze had volgens Rr:tgers duíclelijk ãen princípíeel- karakter
en híeLd geen verband"-met de pralctische poLitieli. "Nirnmer", zo laat Rut-gers hierop voLgen, "heeft het in de beãoeling gelegen met'd.eze Leuze uit

2) En die ook rverclen gebruirct door de bolsjewiel",en séguy en l,lar-
chais tijdens de Franse berJrijfsbezettitgur .r.r 1968.
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te drukken, dat er voor een vrij Indonesiö géén betrehki,ngen met l,Te<lerland
zoudcn bestaan." Dat is een op ziehzelf voLstrakt overbodigc ':ítspraalçrom*
dat praktisch aLLe onafh"anlc.elijke sËateîr betreklcinge.":r met elkaar onderhou-
den en dus welhaast niemand dat ruat Rutgers e\/enl-uceL voor mogeLíjlc houdt,
ooít in de bervuste Leuze kân hebben geLezen. ilaar Rutgers r¡il díe t¡cder-
zijdse betrekkingen tussen NederLand en Indonesiä onderstrepen en hij legt
er de nadruh op, dat de l.euzc ttlncl.onesíä Los van Holland nun', zoaLs íedere
Leuze, sLechEs historische beiekenís heeft, dat rvíL zeggen "al1een uit Je
bijzondere verhoudingen van de pei:iorie" r,'¡aarin zíj wercL opgestel-d ltan rvor-
den begrepen.

Ðat alles komt erop neer dat, de ber..rusta- Leuze door de CPld r.serd aange*
heven loen Ce politielce verhoudingerrr de verrvezenlíjking daarvan onmogeLijk
maalrton en ð,at zíj naar het histr:risch. rnuseum rn'erd verwezen toen de poJ.í-
tíeke sítuatíe haar aktueel maakte. En dat betelcent r{eer, dat de CPN van
toen af aan een tulndonesische poliÈiek" voerdt¡, die níet wezenlijlc ver-
schilde van die van het zogenaamd ttprogressievo" deeL van de Nerlerlandse
burgerij, samen hTaarmee zij rcgeringsmacht r.:ilde uítoefcnen. Vanclaar ook,
dat Rutgers vorderop in hstzelfd.e r1uïtrner van "PoliËiel', e-n Cultuurt' de nood-
eaair van samenwerkin,3 tussen I'federland en Indonesiä nog r.¡eer eens nadrukke-
l-ijk op de voor¡rond stelt.

ìlog duidelijker (en nog l*asser) liet ir. Rutgors zich uit in het,
voor bolsjerr¡isËische intellelttuelen bestemde orgaân "Ite Vrije l(athederte
(nuuuner van 15 augustus 1946)" IIij cchreef dr.:,rr:

'ni{et is ní.et juist, Cat de CP}$ op d.il ogenblik onvoorr,raarde-
lijlc voor de absoLute onafhanhelíjlchei,l van cle B.epublí.elc Indone-
siä zou zijn. Een dergeLijlce opvatting i-s in strijC met de eLe-
mentaire beginselen van het marxísrne 3). Ben absolute onafhanke-
lijkhei<l is zel"f s onbestaanbaar" 4).

Al"s Rutqers in het augustusnumler van "Politíelr en Cultuur" (1946) op
de verhourling van lïederLend tot In,lonesiä terughomtronderzoekt hij op wel-
ke wíjze Nerlerland zijn pcsitie "aLs neest begunsËigde natie" zou kunnen
redden" Híj cíteert daa.rbij met ínstenn-oing een verklaring van de uíËerst
gemaËigde, d.\.r"2" burgerl,í-jke verenigÍng "Djarnbatan - Dc Brugttn l.raarin het
o.a. heet: "I{et }Ìederlandse belang císf:, dat er r¡eer Àkl<lerlandse- schepen
naar IndonesiË gaar. varen en clat de handel herleeft . o. n" I{at voor schiin-
baot raãLkaaL tintje de CPll oolc aan haar pnliËiek Eracht te geven, voor
dit "Nederlairds belang" * anders gezegd: voor dat belang van rle ldederland-
se bourgeoisíe - staat deze parriíj in feite ín de bres.

Idelnu, de schepen zíjn gå.ari varen, rls eerste de troepenschepen. Voor
zovet men zich in september t46 rnctterclaad keerde tcgen hun vertrek, heefË
de. CPItr die daad getcrpedeerd"

On bovenstaande uiËeenzet-ting -;611edig te mahen moet daaraan nog iets

3) l,fen noeË maar durvenl En rlaarbíj dan te bedenken, dat <lc CPN

zieln nimmer iets gelegen heeft laten líggen aan weLk "begin-
seltt van het marxísine ook.

4) De onafhanlcelí-jke Republieh lndr-rnesiä hcstaat inmiddeLs meer
dan dertig jaar. i:Ien k"an daaraan zien uelk- een betrouwbare
gids het zoge.naamd.e "marxisme" van de CPH is I
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¡rorden toegevoegd. ÐiË namelíjk, dat het níet uítsLuitend het streven naar
regeringsdeelnemÍng is geweest, dat de CPtl ertoe heeft gebracht de aktie
tegen de troepenzendirrgen op dood spoor te rangeren. Er lcwam bíj ¡ dat het
om een spontane aktie van onderop ging, om een aktíe derhalve, rvaarin de
CPN níet alLeen als parlementaire partíj geen verÈrour,\ren heeft, maar r¡raar-
Eegen de CPN - an iedere bolsjei¡istische partij - bovendí.en vaïl naËure ge-
kant is, omdat dergeLíjke aktíes dc bolsjewistische mythe ontmaskeret, ãat
de CP o'de voorhoede van de arbeídersklasse" vormto zonder ¡nreLke het niet
tot eníge betekenisvolle vorm van vetzet zou kunnen komen. Bij de staking
van september 1946 heeft dat een selrundaire rol gespeeld. Het speelde een
veel beLangríjker rol bÍj de staking van het Amsterclamsc overheiclsperso-
neeL in 1955.

I^lat dr. Roegholt over deze Èr^reede sÈalting heeft opgemerlrt komt hierop
neerr daË de CPN zích ervan meester maakte via de EVC en dat daardóóy "de
sociaaldemolcraÈisehe organen - de gemeenteraadsfraktie, de vakber¡e.ging en
de kranten - blínd werden voor de bestaanrlo grieven van de gemeentearbei-
ders." Volgens dr. Roegholt wareîr deze grieven alleszins geiechtvaardigd.
l"laar, zo schreef hÍj, <le PvdA liet u'als arbeiderspartij op het besLíssende
moment de arbeíders in de steek'e. Ðeze wercleu, naar zijn zienswij ze, lnet
slachtoffer van de korteÍchtigheid van de sociaaldernokraten, evenzeer "alszij het slachtoffer nr¡rden van de onverantr,¡oordeLíjlce partijpolítiek van
de corununisten'r. Hij wil hier¡nee iLlustreren, d.at er Uij ¿ã sraking van
1955 gêén onderscheid werd gemaakt tussen d,e zaak zelf en het feit dãt de
CPN zich ermee bemoeides er wae sprake van een t'oordeelsvervaLsingtt met
(voor de stakers) ?tnoodLoËtige gevolgen". Dar. de CPN zích van de ãt.tíng
meester maakte deed, aldus dr. Roegholt, niets af aan het [aËer ook door
Den Uyl erkende feít, dat de gemeentearbeiders inderdaad geen behoorLijk
aandeeL kregen ín de groeÍ.ende r^relvaart.

I^Ielnu, deze poging van dr. RoegirolÈ orn boven cle 'roordeel.sr¡ervalsingtt
van destijds uit te ll.omen gaat nog altíjd mank aan een verkeerde beoorde-
1-ing. DaÊ hij de PvdA ten onrechte aLs een "arbeiderspartiju' lcrn'alificeert
laten wij daarbíj buiten beschour+ing. l,li.j bepalen ons hier tot het karak-
ter van de stalcíng en de ro1 van de CPN, r,reLke lêatste door: dr. Roegholt
niet anders wordt geschílderd dan door zijn partijgenoten desrijds.¡liãtte-
genstaanda die ro1, hadden cle sociaalclemolcraten zich anders moet,en opsteL-
len, zegÈ dr. Roegholt. Die toL, zeggen r+íj, is een totaal andere geÌ,reest
dan destijds door de sociaal-demokratãn werd- en thans door dr. Roegñolt n6g
r.rordt geschiLderd.

Dr. Roegholt heeft gelijk, <laË de stalcing 'rwilcl" vras. Hij heeft ookgeLijlc, dat de CPN zích ennee bemoe.dde. I'faar híj heeft ongeLijk waar hij
ber,reert,, dat de CPltr zich via de EVC van ,le staking meester maakte. De Cpil
heeft dat - vanhrege haar afkeer van spontaneraan haar kontrole ontsnappen-
de akties - weL geprobeerd, rnaar het is haar niet gelukt.

!üíj zijn wat dat betteft zeker van onze zaak op grond van onze eígen
ervaringen' Ilíj hebben, nog tijclens rle staking, een pãar maal- kontakt ge-
had met leden van een door het gemeentepersoneel- gevormd aktíekormnitee" De
met hen gevoerde diskussie r.¡ees afdoende uit, dat het aktielcormitee niet
op het kompas van de CPll of van de EVC voer. De daarorntrent bestaande my-
the, waaraan dr. Roegholt kennel-íjk nog steeds gr:l-oof htcht, wordt ook als
zodanig ontmaskerd in een uitvoeríg opstel., ãat een Amsterdâmse trambe-
stuurder over de oorzaken, het ve.rloop en de nasleep van de staking heeft
geschreven 5).
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Als dr. Roegholt opmerkt, dat de staking r+er:rl ttgesËeund" door de EVC'
dan zeggen l.lij van onze kant, dat het er üì.a.ar van afhanÊf rrat men ortder
steun verstaat. Zeker, de EVC heeft zích níat geschaard ín de geledenen
van hen, cl-íe van het begín af voor de al',tÍe van hct gelneentepersoneel geen
goed ruoord hadden, t'faar de EVC heefc er op de eerste stalcingsdag (31 maart)
uéL voor gepLeit de sËeking na 24 uur op te heffen. De betrolcken EVC-bondr
de BIîOP, wí-lde aklus "de winst, van deze dag l:onsolidcren en haar bervaren
in de vorm van een aktiekonnítee, d.at nalnens het personeel meE de betrok-
lcen ínstantíes ot'erle¡g zou plegent'. I..l¿rt er met clit hoogst onduíde1-ijlce
voorstel ook bedoei.l noge zijnn bepaald gé6n voortzettíng of verheviging
van de strijd. i{aar de stakende gemeentearbeiders besJ-i.sten anders. ZiJ
lieten zich aan cle [VC-ers en hun dubbclzínnige suggestie niets geLegen
1íggen en zij st,aalrten verci-er.

In'oI'Jerlrencl }Iede-rlandtt, hct orgaan van de ËVC, schreef een zekere l,.lirn

Brínkman op 14 ¡rei 1955:

"I)e overheidsbonrl. van de EVC, de BNOü, bescl:our¡¡t het als een
eerrrloor rniddeL van de door haa.r geformulee::de eís van !0X sal-a-
rísverhoging voor alLe arnbtenaren dc groeíende ontevr*:denheid om-
trent de lage salaríssen in georganiseerde banr¿n. te hebben ge-
leiá en zodoende ook de noodtoestand van hat overheidspersoneel
in <le aLgemene aandacht te hebbcn gebrachtrreaardoor de mogelijk-
hr:íd op sukses zeer dícht naderbij is gei;racht.

Ðeze woorden zíjn bij uitstelc ¡¿eschikt on ons betoog te ílLustreren,
dat de rïVC géén vat op de stakin¿ had, er vreemcl tegenovcr sÈond, I.Iant bíj
het trampersoneel, dat de stak.ing startte cn iret seín toÈ de heLe aktie
gaf stond- herkLassi;føkal;ie a.Ls eis op Ce r¡-oorgrond, een eis die veel meer
aansloot bij de ,{ms!:erd.arnse situat,i.e" Dacht dr. lìoegho1"c, dat hct verschil
tussen datgene rsat de stakers ivilden en T,rat Ce EVC van hun eísen maakte
aan de betrokkenen ontgaan Ìras? Zo nee, geloofÈ liij dan níettcmi.n in volle
ernst, dat zíi sieil door de EVC op slceotour¡ lieten nemen?

De zojuíst geciteerde woorden vaî de EVC-er Brirrlcman dat zijn organi-
s¡rtíe de groeiende ontevredenheid n'in georganiseerde banentt had geLeíd,
vertoont een zó frappante gclijkenís ri-r-êL r,rat ilij hierboven - na¿Ìr aanlei-
ding van liet oplreden van dc CPtl bij de aktie tagen de Lroeperrzendingr:n -
met kanaL'isererz oftewel aan banden LegçJen lrebber¡. aangeduíd, dat het íeder
onJ:evooroordeeld lezer moet opvallen, Irrderdaadrdaarop zijn degenen uitge-
Ìteest die maar steevâst, ín stríjd n.et allc feiteno als Cc gángmakers en
de strategen van deze s*aking wcrden beschour'rd.

5) Van heË bewuste opstel (22 bLz. ) bestaan. vclor
slechts enkole getypte e:remp1-aren. E6n ervan
gesËeld door de ber¡usle trambestnrrrCer di-e de
begin Ëot het cinde heeft meegemaakÈ" Ooh in
gesprek heeft hij het een "f"qbclËje" genoenrd,
stempel op de stalling zou hebben gedrukt"

zover wij rueten
is ons ter hand
stalcíng van het
een persoonlijk
dat de CPN haar
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}IOGiiAALS DE ROTTERD AI{SE STAI(INGEId

hleLiswaar ttlvildett, maar allesbeiralve zelfstandíge akÈie s, zo beoor-deel-den rvij in olctober j.L. de jon-gste sta!.,ingen in Roãterdam. op het rrro-rnent- dat wij tot deze konlclusíe Èoram.n r*, ãu stríjd van de sleepboorbe-manningen err die van de havenarbeiders nog aan de gang I ). 0mtrent de af-loop - ofschoon hij mísschien_recds te väorspellen viel -. r.^ras nog nietsbekend toen het.ber¿uste opst,el voor "Daad eä Gedachtett rverd geschreven.vandaar dat htíj aan het sLot daarvan onze Lezers een vervolg toezegden\'raarin, zo liondigden wij aan, tevens op enlre1-e aspelct,en van d.e aktie naderzou r¿orden ingegaan.
Alvorens deze beLofte Ín te lossen <lienen wij al"lereerst een fout teherstell-en die hel-aas onze schilderíng van cle gábeurtenissen heeft ont-sierd' 0p blz' 7 onderaan 2) hebben v/ij - ge;org van een mísverstand - mee-gedeeld, dat een groot aantal stakers ãaar het kantoor van d.e samenwerken-de Haven Bedrijven \,rås getrolclcen en dat er bij de ingang .r*r, dra gebouw ge_ruzíed rverd over de vraag of er all"een ruut 

"äi."le komniteeleden naar bin-nen zouden gaan of dat deze ook d.oor anderen zouden rvord<:n vergezeld. Ifel-DUr de rtrare Ëoedracht van de gebeurtenissen \^raarop rvij cloeldån verschiLtvan díe zoaLs wij haar hebben beschreven. Dat is äns ä"tiur.u" uit nadereinfornaties, die rvíj hebben verhregen nadat het oktobernumner van ons bladreeds ú¡as verschener:..
In de eerste plaats ís onze aandacirt erop gevestigd dat nríj t$ree ver-schillende gebeurteníssen, ïraar precíes onr r.¡eelc tãssen heeft gelegen,door el-lcaar hebben gehaald. Ilrai yij op 'Ë oog hadden toen wij over heÊ ge_ruzíe voor het lcantoor van de s.H.-B. schrevei, speelde zich in werkelijk-heid af op dinsdag 2a augusrus_ (de rweede aãg van de havenstaking) voorhet gebouw van de scheepvãarr vereníging zuiJ.'ri3 de s.H.g. wura op dins_dag 4 september gedemonstreerd.
anze nadere ínformaties *. aflcomstíg van iemand die zeer naurr bij degang van zalcen, ö6k bij de gang van zahen binnen het alctieltomnítee, betrok-ken is gel^teest' maar aie ãnoãíem $renst tu iii5.,run - bevatten oott bíjzon-derheden over het verloop van d.e ttruziet' zeLi, aLsmede over heË verLoopvan de eerste stakíngsdagen. Het zíjn bijzonderheden die van betekeniszijn voor een beoordeLíng van de staking .rni d. havenarbeiders , zíJ kunnenaLs vol"gt r¿orden samengêvat:
De staking van de havenarbeíders rcwam op gang op maandag 27 augustus.op dínsdag 28 augustus werden er aan ae poortãn van de bedrijven pamfret-Ëen uítgereikt 3) waarín daarvan- nededelíng r,rerd gedaan en waärin werd op-geroepen ror een bijeenkomgË op her Afrikaãnderplãin om 14 ;;;: Doel vandíe bijeenkomst r¿as: het kiezen van een 

"rãr.i"g"reiding.Diezel"fde dinsdagochtend knam ?t atii.r.o*ia." Rotterdamse Havenarbei-ders, dat wordt gedomineerd door Leden van de cpN en waarbínnen schults devoornaamste ro1 speer.t, voor het eerst in beweging. Het taã ,iet op devoorafgaande maandag nog naurvelijks geroerd en-rllp schults liad die hel.edag zeLfs gev¡oon doorgewãrkt. oinãaag;org"rr-riup n"l A.,?..H. eveneens optot een bijeenlconst op heË Afrikaandeipreirr, *""1 nÍet om 2 uur t" ,iããug!maar reeds om 9 uur ts morgens. FIet ãoot á. verspreiders van het zojuistbedoelde pamfLet genomen initiatief werd ãr.r**" doorkruist.Iteeds tíjdens die eerste bíjecrnhomst op het ¿rrirraanãÀiprein onrstonder onenígheíd over het lriezen van een stakíngsleiding" s"h;î;; en her ARH
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verzetten zich ertegen en kregSen hun zin: er ging tenslotte alleen i:iaar
een demonstratíeve opiocht van starË¡ via de Ì'Ina.sbruggen nåar het Bcbour^l

van C,¡ Scireepvaart Vereniging Zuid.. Daar aangel<ornen presenteerden zích
víer leden van de CPN (onãer-wie SchuLts en Verrveijmeren.) al.s stakingsleí-
ding. Zíj gLn¿en naar bínnen om eisen te overhandigen en Loeû ze lileer naar
buiien kwamen verklaarde Schul-ts, dat de demonstratie r+as afgelopenr dat
iedereen naar huis lton gaan en dat er de volgende morgen lùeêr '3en bijeen-
komst op het Afrikaanderpleín zou zijn.

l.la die rvoorden van 
-schuLts 

steeg cen Luid gojoel- op. Icdereen bLeef
staan waar hij stonC. Er werd geroi:Þen, dat er ee'l staLingsleiding noest
ryorden g".ror*ã, aLsmede een organisatie voor het posteo. Jirn litavinga en

PauI RoãemüLler i,rerden naar voren geschoven als personen die in het sta-
kingskomitee zitting dienden te nemen.

Schults zag zLdn gedwongen de mikrofoon opnieut^r ler hand te nemen en

een truc toe te'p*"u"rf Hij stelde voor om verder te marcheren naar hct
lcantoor van de Vervoersbond FNV ¿an de I,,resCzeedijk. De eerste reakLie van
de verzameLde arbeíders wasi 'fGa jij raar alLeenl" Schults stapte daarop

met enkele andere CPN-ers in een auto, die vervolgens een tiental meters
vooruit reed. t;liemand volgde. Daarop heerde de auÈo teru8 en toelì kre¡¡en
Stavinga en RosemülLer de mikrofoon.

Sfavinga stelde voor, dat er per bettrijf mensen zoudcn rvorden afge-
vaardigd in een de.mokratisch aktiekomitee" fiíj vond, dat de mensen die de

afgel-oien naandag het alcti.efst waren f;eïteest en in de bedrijfskantines op

de tafeLs ï¡taren gel.'"lom4en or¡ de mensen toe te sprelsen cle eerst âanger¡Ieze-

nen lüaren om in een stakingskomitee zitting te neïììe'n.

Toch rserd er to:rn nog geen stahingsleidíng gelcozen, ook aL doordat de

plaats waar de gebeurt,eníssãn zich afspeei"den ::ích daartoe minder leende.
Inplaats daarvan ontstond er een iíchte ven'rarring. Schults wist daarvan
geËruik te maken om cle stoet toch verder te laten treklc-en naar rt Fi{V-kan-
toor.

Daar aangekomen herhaalde zích het konflilct tussen de CPN-ers van het
ARll en de verzamelde stalcers. Schr:lts en ecn paar van zijn vríenden rvilden
weer allõãn het lcantoor binnengaan. Opníeurv steeg Luid gejoel- op' Tegen de

zin van Schul.ts tluwde vervolgens de menigio -Tinr Stavinga naar binnen"
loen de mannen het irantoor weer .r*rli"tutt nam opníeutu Schults de rni-

krofoon ter hand en weigerde hij wo,lerom on SÊavinga te laten spraken' En

wóér wiL,le Schults, dat ie,lercen zo sneL mogelijk naar huis zou gâan' Toen

de mensen ook nu toch b]-erven staan kregen achtereenvolgens Jirq Stavinga en

Paul- Donlcers de miltrofoon 4). Zij drongen erop aan, Cat er zou worden ge-
post bíj de bedríjven. Toen Donlters daaina vroeg of iemand van de aanwezi-

i"o "otoã 
cle nikroioon wiLde hebben om nog iets te zeggen¡ pakte Schul-ts

hem het ding af en Líep er mee l^7e9.

Oeze íãformaties iaten, tetán ',vij, er gcen enk':le twijfeL over br:-
staan, wat i¿ de havensËalcing de rol van Schults en de CPil geweest is. Dat

hij er woensdagmoty,en 29 augustrie mee ínstemde, dat- er een staliíngsleiding
zoir ryorden gekozen, valt o.i.. alleen ilìaar te verklaren door de'¡rees van

de CpN, aatäí-j - evenals in 1970 langc ti.jd het gevaL \'ras - n¿rast de sta-
kíng zou komen te sËaan 5). lfaar dat híj inbond betelcende niet, dat er van

toun af, aan in zíjn optre,len ook maar enige wij zigíng víel te bespeuren.
Aj. wat ons daaromlrãnt nader is rreegedeelrl en a1le aanvul-lende inLichtín-
gen die wij over ds Rotterclamse havenstaking verkregen hebben,, bevestigen
fn íeder oizichr: onze lcarakteristiek daarvan. Van een zelfstan<iig handelen
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van de havenarbeiders is geen sprake gerùeest, niet in de LaatsÈe pLaats
doordat de manipul-aties van respehtievelijk Schults en de CPN er van het
begirr af aan op \,rraren gerícht een dergel-ijk ze1-fsËandig optreden van de ar-
beiders te voorkomen,

Doordat mensen als Stavínga, Rosernüller en Donkers - in tegensteLlíng
tot de CPN-ers - hun aktí.¡íteílen op de arbeíders en de bedrijven richtten,
beschílcten zíj als het 'urare over een basis 6) díe het hun mogelijk naakte
zích tegen Schults r:n de zijnen te verzetten. Híerdoor moest SchuLts een
man als Stavínga naast zích gedogen en werd de CPId-er BarendrechÈ als !tse-

kretaris'¡ terzíjde gestaan door iemand als Van tiispen, die zeer aktief was
in de Federatieve Haven Vakvereníging. ì'Iaar dit a1les vermocht de aard van
de staking niet te veranderen. De niet-CPlf--ers waren ín wezen toch onvoL-
doende tegen de CPN-ers opgc$rassen, hetgeen o"i" moet worden gel^Iet-en aân
hun ideologísehe achtergrond .7) , niel; aan gebrek aan integriteit.

Ter onderstrepíng van dít al-les nog cnkele ons belcend geworden feiten
die er .Juidelijk op wijzen, daË er binnen het uiteíndeLijk gevormde Geza'
nenlijk Aktiekorunítee een voortdurende machtsstríjd heeft gewoed, en wel
een machtsstrijd ruaarbij zo hevig naar elkaar r¡erd gebeten, dat Stavinga
op een gcgeven momenÈ dar konnoiLee '¡een zak va1 vlooien" heeft genoemd.

Op zondagavond 9 september bleek dat de CPi:l kennelijk hacl besloten de
voet T,raË lcrachtiger op <1e rem te zetten. Hoer,reL het voor de komende maan-
dag bestemde buLLetin "stakingnieuws" - aLs gewoonl-ijk samengesteld door
PauL Donkers - al r¡as gedrukt, kr^larn Schul"ts plotseLiug met een nieur¡ kon-
sept voor de dag. Gevolg: eersÈ verbazing, dan woede bíj de aanwezige kom-
miteeleden. Ðe manoÊuvre Lukte nieÈ; SchuLts had geen poot om op te staân.
l^lat hem wéL Lukte:hij voorkr,ram een díslcussie over lionkrete voorst,eLlen met
betrekking tot aktie ín de volgende rnreek. Daarna namen de tegenstellingerr
binnen het aktíekomritee dusdanig toe, dat als gevolg ervan diverse p1"an-
nen en voorstellen niet meer Êot uitvoering konden komen. Daarmee hing ook
samenrdat de bezett,ing van het FlW-kantoor slechËs voox 24 uur werd onder-
sËeurrd.

Dit alles Leídde er onder andere Ëoe dat er geen gezamenlijke aktivi-
teiten van havenarbeiders en sleepbootbemarrningen op gang lcwamen.Het leid-
de er uÍteindelijk tocr, dat het Gezamenlijlc Aktiekonnmítee van de havenar-
beíders - juister gezegd; tt aktiekoruaitee, dat v6ór de havenarbeiders op-
trad inplaats van namens hen - volledig in de impasse k¡,ram te verkeren en
zich díentengevolge genoodzaakt zag de staking op te heffen.

trdat de stakíng van de sleepbootbemanningen betrefEz deze werd, nadat
de havenarbeíders r¡reer aan de slag r^raren geg¿ranenog cen dag of Ëíen voorÈ-
gezet. f^Iij menen dat hieraan te moeten t,oeschrijven, dat zich binnen hun
stakingskormitee níet dat soort tegenstellingen voordeed aLs waarvan spra-
ke was bij dat van de stukgoedwerkers.

Hieruít vatt te verkLaren dat de sl-eperse naarmate hun strijd langer
duurde, nog wel degeLijk enige vorm van zeLfaktiviteit hebben kunnen ont-
wíkkel-en. InIe noemen: het stukvaren van de tros, waarmee een met werkwilli-
gen bemande sleepboot had vastgemaakE aan een vraehtschip;de door hen uit-
geoefende druk, die ertoe leídde daL eer¿ aanËal door de politie gearres-
teerde kameraden op bevel van de rechËer-commíssaris r¡reer werd vrijgelaten.
Díentengevolge heeft de sleepbootstaking - in tegcnsteLling tot de haven-
stakíng - ook eneke sulcsessen opgeleverdroolc al werCen dan niet all-e eisen
ingervill-igd. Er lc.ram tensLotte een berniddelingsvoorsÈel op tafeL, dat in-
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hieLd, daË aan íeder prlrsorìrr,?lsLid e"cn cenmalige uítkeríng van f 1000"-
zou worden verstrekt. Bovendien bleef de: verbeterde c.a.o. - de toch open-
gebroken en toen opníeur.r vastgest,elde c.a.o. - van kraeht díe op initia-
tíef van de vervoersbonden tot sland was gekornen.

L) De hatenstakíng uerd opgeheüen tussen het tíjdstdp waanop de
kopii aezd íngeLeuerd en ons oktobez,nuttmet, ín dnuk ueyscheen,
De staking üan de sLeepbooybemanningen dutnde toen nag üoort.

2) 'tDaad en Gedachtett uan oktober, L97,9.
3) Eet beüuste pamfLet ilEn nu doorgaan zoaLs in r70tt zoerd ge-

schreuen door íemand wdens indentí.teí.t ons bekend is,
4) Stauingø-, RosemüLLer en Donkers behoo'rd.en tot een groep die

Lange tdjd deeL heeft uitgemaakt uan tt ARH, maa? er tensLot*
te - in april t79 * mee brak, omdat zíj zich niet met het be-
Leíd oan. de CPM-meerderheíd kon üerenígen. Hat zdin de mensen
uan deze gv¿oep geüeest" die zich het eerst ten gunste oan een
hauenstaking uitspyal<en en roez,den"

5) Dezelfde me.n'íng is doov, Jim Statsinga uerkondigd op een biieen-
l<omst'in tJtz"ee'h.t" geor'çlaniseerd door een so1.ídardteí.tskorøni-
tee aLdaax.

6) Het "zíe.h víehtenîî op de bedr,íiuen dooz,bepaaLde Leden uan een
kornnitee" is natuuylí.jk nog op geen stukken na hetzaLfde aLs
eigen aktioiteít uan badrijfsav'beiders, De betekenðs uøn het
atoord "basis'î is 'in dil; uev,hand. maar zëêr betrekkeLíjk.

7) Zie h'ieruoor "Daad en Gedachtell üan oktoben 1979.

}f ISREKEiqI}IG BIJ BF. ITI.SH L B YLAND

0p maandag 19 november j.1. r¿erd Derelc Frobinson ontslagen door cte di-
rektie van British Leyland. Hij r,ras ap dat moment 37 jaar bij het Britse
autoconcern werkzaam. In Levlandrs fabriel'" te Longbridge bij Birmingham
was hij niet de eerste. ,Je beste. IIij rras daar de officí?ile woordvoerder
van de shopstewards en hij was l-.avendien nog vaoxzíLter va¡l de zogenaamde
Shopstewards Conrbinåtie: een groeD van shopster,rards, díe zich wat radika-
Ler pl"eegt op te stellen dan de ove.rígen, clie het vaal.- oneens ís met de
door de vakbeweging gegeven richti.ijnen en rlíe daarover herhaal-del-ijk met
de vakbewegin¡; bakkeleit. Robinsonrs ontslag had t,ot gevolg, dat nog díe-
zel.f.de maandag rle 18.0{,}C arbeíders van de fabrielt te Longb::idge uit pro-
test ín staking gingen. De daaropvolge.nde dagen breiddc de aktie zictr aLs
een lopend vuu::tje uít. De 5.000 arbei;lers van dc Leylanrlfabrielc te Canley
bíj Coventry legden eveneens de arbeid neer. lletzelfde deden 5.800 arbei-
ders van de zusterfabrielc te Castle Bromr¡ich bíj nírmirigham. ÐoordaË hun
voorbeeld rverd gevolgd door de arbei,lcrs van enhele kleinere Leylandfabríe-
ken steeg het aantal stakers in minder dan geen tíjd tot boven de 30.000.
In Leylandts Jaguarfabr:i.ek. ín CovenÈry slaalcten de 6.000 arbeiders uít pro-
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Ëest 24 uur. Duizenden arbeiders in andere Leylanclbedrijven moesten het
¡.rerk noodgedwongen stoppen doordaL de aanvoer van gnderdeLen stokte.

Leyland-opperlioofd Sir t'fichael Edr¿ardes had op een dergelijke gan{lvan zaken nieÊ-gerekend. Bn nog minder had hij ver:wacht dat de twee grote,ciírekt bij British Leyland betrol:icen vakbonden, de AuEI,tr en de TGüIÚ l)r'onmiddeLlíjh geree<l schenen, de spontaan begonnen aktíes officieel te má-
Iuo. rlíj had gedacht groot slem te kunnen malicn, naar hat bleek dat hijhet spel verkeerd beoordeeLd had.
, Ogenschijnlíjlc had hij. de meeste troevcn. I{ij had een stoutmoedígplan ontlttorpen, dat het rroodlíjdende en niet bijzondel produktieve staats-bedrijf BL finaneíeeJ- gezond *à"rt maken.ttij r,rilde enkeie weinig effícíen-te fabrieken sLuiten en van de in totaaL l5Ó.000 personeelsleden er 25.000laten afvloeien. Tegen veler verruachting in had hij daarvoor d.e med.erger-king van de vakbonden verkregen.vervolgenã had. hij eán schrifrelijke stem-

ruíng georganiseerd onder de ieyland*arbeíders.Híj legde hun de vraag voor,trat qf zij liever hadden: de voLslascn en on.rnml¡d"ri3t" ondergang van d.eautoreus in de bestaande vormnóf de door hem beoogde gãzond:nakiãg ãoor in-lcrinrping. l'let eên stemverhouding van 7:l kozen de arbcid"t* nlur"n voor
hun geld. Sir llichael meende daaruit Èe mogen afLeideno d,at zij zich vóórzijn saneringsbeleicl verklaarden.

Dat een klein deel van het personeel zich níet net zijn ideeiln konverenigen was Sir t{íchael uiteraard bekencl, al was het alleen maar door deuítsLag van de enquete. Ïlij ruist ook, dat hij binnen de radikale Shopste-ward Combinatíe de haard van heË verzet moest zoeken. En zo hij het niet
geweËen liad, dan zou het hcm duidelijlc gervorden zíjn uit een vLugschrift,dat door enkele van de Êot de Combínátiã b"hor"rrcie shopsteruards r¡ras opge-stel-d en dat door de Combinatie nerd gepublíceerd. rn ãat vlugschrift im-mers stond te lezen, dat zodra er verLies van arbeiclsplaatsen clreigt, dearbeíders eich verr,reren kunnen mec het wapen van de bedríjfsbezãtiing,
rvaardoor verhinderd zou ltunnerr worden rlat inst¿rllatíes van ãen bepaaldã'fabriek naar een andere worden overgei:racht.

Het vlugschrift verscheen allerminst anoníem. zíj díe het hadden ge-schreven, Robínson en dríe andere shopstewards, haddãn heÈ met hun namenondertekend. TrTaarom foond.en Sír i{iehãel Bdr,¡aråes en zijn mecledirekteurenzieh {oor de inhoud ervan ttgeschokt", zoals zij verlcLaarden? Ilaarorn gavenzij onmiddelLijk te hennen, dat zíj dergelijk leschrijf als "ondermíjñend"voor het bedríjf beschouwden?En ïr¿rarom r¡erden tegen diie auteurs disãipti-naire.maatregelen genomen en kreeg Robinson de zak?In de "F'ínancial Times"van 24 november schreef een van de redakteuren van dat dagbLad, dat nde
dor¡r de direktie ondernomen stappen het rísiko in zich ttiuiàãn" dat de navele maanden van moeizaam onderhandelen verkregen overeenstemming met de
vakbonden op losse schroeven kr¡¡am te staanrr. Redakteur Arthur Smitã voegdedaaraan loe, dal-'?veLen heÊ nogal r.ronderLijh vonden dat de Leyland-dírek-tíe zo zwaaî aan het vlugschrífi beurde". óerelc Robinson inmers had zichvlak voor dat de enquete r,rerd gehouden fel tegen de saneringsplannen vanSir }{íchael gekeerd en er krachrlg tegen g*ug.*rd. Door ae ultätag van destenning was hij ¡ zo betoogden zlj, 

*.rooi 
sãhug komen te staan en ¡,.ras hetber'rijs geleverd, dat zijn invlo"á-op zijn med.e-arbeíders trj verrlraarlozen

víeL ' Ðat de dírektíe ã.ar gu*r, oog voor had gehad en irr paniek \¡¡as ge-raalitrnoemde I'Íoss Evens, de al[emene sekretarí" vrn de transporLarbeiders-bond, 'oeen bewijs van onbekr¿aainheid" 2).
Had Sir l{ichael Edr'rardes - in managerskríngen buítenger.íoon goed aange-
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sehrcvcil - daar werkelijh geen oog voor of lagen vocr i1eÍi de zaken anders?
ALles rvijst in de ríehting van hct laatste.

Sínds de Shopsteward Cornbinatie. in dc jaren s5C reeds r,rerd gevormd
rvas zíj dt: LeJ¡lan<l-direktie een doorn Í.n het oog. Haar op dood spoor te
rångeren moet de droom zijn gerveest 'Jan a.11e president-direlcteuren die de
onderl:.emÍng in de Loop der jaren heeft vercletr:r. Sir lÍichaeL E<k'rardes
meende kennelijk c1s lcans schoo:¡ te zien en r,rcl om diverse redenen.

le had de Combinatie al aan invloed íngeboet doordat enige tijd gele-
den bij Leyland het centraal Loonoverleg werd ingevoerd, wat inhieLd dat
niet meer per fabriek en prtr regio over lonan en arbeídsvoorr¡aarden rnrerd
gepraat með lolcale vakbondsbestuurdars en shopster.'ards, maar dat dergelÍj-
ke onderhandelingen op landelíjk niveau meË de- landelijicc bestuurders wer-
dcn gevierd;

2e had de onder het T,eyland-personeel ¿ahouden stern¡níng uitgetrezen,
dat de grote meerderheid van de- arbeírlers eich aan de advízzen van cle Corn-

bínatie niets gelegen hari LaËen li.ggr:n;
3e r,ras hct voor de Leyland-direktic volstrekt geen gehrim, dat ook de

Britse vakbeløeging het optredeu 'r¡an de radilrale Shopsteward CombinaÊie m¿it

lede ogcn aaî?.a1. I{aar uí-tscÏralceling zou het handje-plalc spelen van dírek-
tie en valcbondsLeiders '.¡eel en veel gemakl.-elijker malteii voor beide partij..
en.

Ðe siËuatie overeiende, dachr Sir i,iiehael dat zíj rijp I¡Ias om de ra-
díkalc Shopsteward Combínatie er:n- gevoelige slag toe Èe brengen na de sla-
gen die zij reeds had rnoeten inlç¿sseren" Ðe arbeiders zouden <lao,rbij r,iel
onverschillig toezien; de vakbeweging zou zich, zoal nieL openLi.jk, dan ín
ieder geval toch heimelijk verheugûrl. Door de in zíjn ogen radíkaal-ste
shopstervard tot de zondeT.¡ok te makeno uou er aanzienlijk worden bijg*rlra-
gen toÈ een hersLel" van de arbeidsrust in het zo herhaaldclijk door on-
offíciäle stalcíngen geplaagCe concern. Daarmee zou tevens een bijdrage
worden geleverd tot een hersteL van de arbeidsrust ín heel Groot-Brittann-
ní-ä. Dat kon níet anders dan r,reLgevaL1i-g zijn aån een regering, die ^ an-
ders dan haar voorgangster - weinig geneigd rtas om geld in ovcrheidsbedríj-
ven Ëe steken, maar die zieh, als de zaken deze keer namcn, welLiehË t¡at
wel-v¡illender tegenover Brítish Leyland zou gaan opstcllen" Kortom: Sir l'fi-
chaeL zag uitsluítend voordelcn, Ëind november bl"eel.-r dat de rekening niet
klopte, Inlat bedoeld r,¡as als een nedícijn tegen de stakingskoorts, lokte
stakingen van Brote omvang uit en daÈ jui.st nog r+el op een tijdstip dat
Leyland zich hard iroesL inspanncn on op tijC. gereed te zijn nct het pro.
dulctíeschema van een nieur¡ kLein wagentypcr rtaarmee met één slag het ver-
troulüen zov worden teruggeÌronnen en de marhtpositíe zich zou verbeteren.
I,laar stal.i de fout?

Sír liiíchael¡s grootste vergissing ivas, dat hij het resultaat van de
bedrijfsenquete voLkomen verlieerd beoorcleelde. Ðe arbeiders hadden de keu.-
ze tussen zíjn saneringsplan of vo.,-ledige líltwidatie. "Dat is", zo ver-
klaarde achteraf PhiL Povey, een plaatsel"ijh valcbondsbestuurder in de lIíd-
Lands 3), r'naËuurlijk naurvelijlts een keuzc en aan dc enquelc moet dan ook
níet te veel be.tekenis vrorden gahecirt" 4).

Sir i{ichael Edr¿ardes trolc uit het feit, da¡ de arbeidere zích tegen
likwiciatie hadden uitgesproken de konklusie, dat zij zich v66r zíjn sarre-
ringspl-an verklaarden (en dus gchcr:l antlers dachten dan de Shopsteward Com-

binatie!). TcrechË deed Povey daax ncgal schamper over. Ilâ'ar, zeggen wíj,
zelfs indien het wáâr zot zíjn, dat d¿ Leyland'-arbeíders op het moment dat
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de enquetewerd gehoudenpositicf overhet saneríngspLan d a ch t en,
d"} nog zegt dat totaaL níets omtrenÈ datgene wat zij op een ander tija-stip zouden d o e n . DaL is hat in de allereerste pláatã war Sir Ì,fichäel
níet begrepen heeft.

hÏat de vakbewcging betreft: natuurLijk had de Leyland-boss vol.komengel.ijtc dat ook zij níets ¡noest hebben van onafirankclíJk optredende Shop-
stewards die tegen de vakbewegingspolitiek felle oppoãitiã voerden. lfathij niet besef te was, dat de vakberseging het zich lratr*"g* de vakbewegings-
PTthe nieË zou kunnen permitteren die shopstewards openLijk te Laten vãt-
len op een moñenË, dat zíj het mikpunt vormclen van de bedrijfsleiding.
Níet voor niets verkLaarden díverse vekboncisleiders, dat t'het nu eenmaal-
buitengewoon moeílíjk ís on¡r zich tegen een staking te lceren, die uítbreekt
omdat é6n van de r¡erknemers is ontsLagcntt 5) " l.let die r¿oorden werd precies
aangegeveno wâ-at eínd november de schoen rírong.

Het ís volkomen juist rvat de "Financial Times" schreef, nameLijk ¿at
'tde-vakbewegíng bepaald niet happig was op errn konfLiltt net Britiri t"y-land, omdat daarbij het bestaân 'yan het toch aL zo rvankele concern gevaar
zou lopenr'. Nietterninrwi.e relcening hieid met de omstandigheíd dat de Brit-
se vakbonden en in heÈ bijzonder cle t¡.¡ee ber,ruste val..bonden de afgelopenjaren herhaaldel-ijk ernstíge deuken in hun repuÈatie hebben opgelopõrr, fu-sefte, dat zij het onÈsl-ag van ãén van hun schapen niet zond.r-*eer zouden
laten passerenr ook niet T¡ranneer het bewuste sciraap nu toevallig juist het
zuarte sehaap was.

Niet zonder méér, zeggen wij. Geelurende cle weelc die vo1-gde op het
spontaan neerleggen van de arbeid ín een groot aantal Leyland-fabrieken
]-egden de officiäle woordvoerd,ers van de AUEI{ en de TGI^lIl herhe*al-delijk ver-klaríngen af. A1 die verklaringen hadden dezelfde srrekking. Br bleei. uit,dat de bonden "voll"edíg begrip hadden voor het spontane optreden van hunleden en dat de hoofdbesturen aan de becloegde båslissingäorgarr"r, zouden
voorsteLlen de sËaking te erhennen". De stahers voelden ziðtt ¿õor dÍe ver-
klaríngen gesterkt; Sir l'lichael - die meË ztn uít,spraak ?'Robinson eruit ofik eruit" het ontsLag tot een persoonli.jke prestigekwestíe had gemaakt -
werd erdoor in een uiterst moeilíjke positie gebracñt. Ð"gunLang Àtond het
Leyl.and-concern onder zvJare druk"
- lfaar toen puntje bij paaltje krvam, werd de stakíng aLleen maar erkend.
door de TGI¡IU. De AUEII liet het bLj boze woorden, henñelijk in de mening,
dat daarmee de vakbewegingsnrythe al voldoende was opgevij zeLd, eangeziãn
de meeste Leyland-arbeiders in de AUEI.I georganiseeiã zijn en slechts een
minderheid bij de TGI{U is aangeslot"r, ãtr *ãd" doordat RobÍnson zelf lid
van de AUEII ís, werd daardoor de aktie ondermijnd. Na een dag of tien r,raszij verlopen. Sír t'lichael had zich weLis\^raar misrekend, **"r"hij had zichuiteindelíjk toeh níet heLemaaL misrekend, althans niet wat betreft de af-
keer van de AUEl,tr van de radikale Shopster.øard Combinatie. Als hij mochtdenken, dat het in november geleden, zeet aanzienLijke produktiãverlíes
alles bíj elkaar genomen geen sleclrte prijs is voor een groËere arbeíds-
vrede in de naaste toekomst, dan is dat natuurlijk een il1õsie. TensLotte
hebben noch híj rnoch de vakbonden, maar hebben de arbeíders de beste troe-ven in handen,

L) AUEW: Amalg-ated llnt)on of Engdneering í{orkers" d.e fabrieksay-beidersbond; TGtllJ: Transport and êenev,al workers tlndon, de
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tn an sp o z, tarb e i der sb ond,
2) fíii cíteren lúoss Euans uit de l'.FínaneiaL Timesî'Þan 24-LL-î79"
3) De l{idLand.s zijn het dndustríegeböed rond Birrninghan,
4) 'EínaneiaL Timestt üan 24-1"L-t79.
5) Idem,

VERA]\TTI^IOORDING VA.N DE VOOR 
qIDA^¿TD 

EId GEDACI.ITRÍ,

tsI}¡NE}]GEKIi{NN GELDELIJIff BIJDRÂTJ]N

(Over het hele jaar 1979)

A.v.A. Ëe !1. f 20,'; B.v.B. te
II. f t]0.-; J.P.A. tc G. f 3C.-;
H.H.v.D. te U f 190.-; M.O.v.D.
te A. f 35.-; R"Ð. te G. f 25.-
H.H.G. te iü. f 15.-: C.H. te A.

125,-; C.J.B. te A. f 76r50; C.J.B. te
v.B. re A. f 3ü.-; J.rr"d.B. te l.tr. f 25,-;
A. f 5.-; II.v.D. t3 S. f 40,78i J.lI.D.
H.P.l1. te il. f 50.-; F.l'. te lf. f 25.-;

25 "'; G. K. te K.
F. f 35.-; H.i'f. te
l'¡. f 30"-; A.v.d.

rf.
J.
te
t

f te P. f 20. - ; A.v. d.lû0. -; l{.W.
H.. te i'Í. / 30.*; T.d.J. te A. f 100.-; C.i.J.
î 24166; J.I(. te 2,, f 25.-; R.K. te 4.. f 25,-

J. d.H.
K. teL
; H.lî.
*; L.i'i.
d.l'1. te
H. f 2

; J.S.
'- i !1. S.
te L.

; J.l'f.

.f
te
te

5.-¡ G.A. de P. te B.
te E. f 40.-; B.S. te

c

"i{. te U. f 75.'; G.v"
t 32r5O; 4.1I.J.l,f.0. te
21.-; P.R. te U. t 3CI.-
25.-; H.S. te II. f 25,

. te B. f 20,-i F.L.V.
0.-; E.U. tc T. f 25,-

f
,7.U

;
f

.V
4

I,. f 25.-; H.J.A.
5'.1.-; G"V. te G.
.I{. te D. f 75,'3

Ëe
f
.d
f

A. f 50."i G.S. te N.
M.T. te !il. f 24.-; E

f 15.-; K.V. te G. Í

0. f 25.-; J.l,f. te
¡1. te N. f 75,-;
H. r 25.-' ìf.lT. t
t 150.-; K.P. te

70.-; J.ii. te L. f 32,
L. f 15,-; J.v.M. te

B.trnl. te N. f 2A,"i I,f.J.I{. te A. f 65.-; A"v.Id. te B. 25 ,'; C. IJ. te C.
f 25,-; A.II.Z. te 1{. f 50,'i S,Z. te ltl. f 20.-; A. v.d. H. te Vi. f 32,',
Totaal f 2309,44.

Al met al- geen slecht resulLaaÈ en tùe v¡illen dan ook allen, díe hier-
aan hebben meegerrerkt, hartel-íjlc danlcen.

En toch zítten üre een beetje op zwatt zaad, Nee., maalct u zích vooraL
niet ongerust. IIet is niet zo erg, dat ttDaad en Gedachterrniet meer zou
lcunnen verschijnen. Maar we zitten wel krap. Dat vindt zijn oorzaak in het
feit, dat vre het afgeLopen jaar een nieuwe eLektrísche schrijfmaehíne heb-
ben moeten kopen en in het feit, dat ¡ve drie brochures moesten herdrukken.
Die brochures vertegeil^¡oordigen natuurlijl r.¿el een bepaalde hoeveelheíd
geLd, maar het duurt jaren eer het er úreer uit is. Tevens moeten røij bin-
nenkort nog een nieuwe eLektrische schrijfmachine kopen.Onze machines wor-
den zeer intensief gebruíkt en dat verlcort natuurlijk de levensduur.

Dus, ondanks het goede resultaat van het afgelopen jaar, zien we ons
toch genooð,zaakt een beroep op onze lezers te doen nog t.¡eer eens wat ex-
trats over te maken. U zou urìi geLd sLr:chter kunnen besteden. Als rve met
zfn al-Len de schouders er ondcr zetten, dan zijn r;îe zo uit de problemen.

H.
A.v
cD
D.

.,i


